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as e
se completam quando são

postas
num Banco, rendendo

juros de 5 °/0

em conta limitada, com
talão de cheques.

Prefiram pois o
BAN 00

DO RIO DE
JANEIRO
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datarios para, sem estudo e sem con-suiw as conveniências collectivas,obedecerem e satisfazerem a contadeao prefe.to, em üroca porventura de pequenwcs favores de duvidosa vanta-eem, para elles próprios. E se nãona da parte de todas as classes con-muuintes um clamor unisono de re-volta contra o que, ás ultimas hcwas,
i se pretende ide afogadilho fconsummar
! 6 porque assumptos de tal natureza
| tem publicidade quasi clandestina edas aggravações exorbitantes a mas-sa dos municipes não recebe conhe-cimento tjue na desagradável sorpre-sa da hora do pagamento. E ahi jáa revolta é innocua uma feita quetardia.

A consciência da responsabilidade
começa de despertar em nossos edise estã sendo posto em pratica o pro-cesso clássico dos discursos de ob-strução. As forças estão rigorosa-

?l0o rc? 
C"Ja acqulsiSão dispendemos . As nossas demais compras e que re- I ça e guerra ...... 11.339173.564 contos de réis. Em 191tf, pa- presentam menos de 30.000 contos de' Borracha em obras 13.795

ía'°? 1*,ínf5eJ: a mesma importação réis, acham-se representadas da se. | Lã com e sem mescla. . . 19.279foi de 211.123 contos de réis, o que guinte íórma: I Louça e porcellana 17.452
ínnní S-S^F-W Para ° corren,e Setembro, 1920 Artigos para tinturaria e pln-anno, a importação desses artigos sup-. Contos réis tura 13.495plantara o total de 1919. I Gêneros alimentícios .... 29.409 Seda com ou sem mescla. 15.290

Assim discriminando, temos analy-

âZcont™ nBad^~ ti*. Ltav°re! americano para explorar as nossas ja

Em seguida a essa classe encontra-' Matérias e substancias paramos o grupo das "machinas e accesso- tinturaria e pintura . . . 26.309 sado o que foram as nossas comprasrios para estradas de ferro, industria Juta \? 22.7Í9 no exterior, nesses 9 mezes do cor-e lavoura , a qual, abrangendo 43*r- Lã 13.369 rente ann0j e que justificam o movi-
™f ; 

Ja,oS,G 
oAV°U 

a. resFeltv,f som" Plantas' flôres. frutas, grãos, j mento considerável na renda das nos-ma de 127.849 contos de réis, em- raizes, etc 13 .531 sas alfândegas, a começar pela do Rio
quanto que, para todo o anno de 1919 Pelles e couros preparados . 22.972 a qual, tem dado, a partir de setem-a mesma alcançava a sonima de Sumos e suecos vçgetaes . . 13.540, bro, uma média mensal superior a 10113.461 contos de réis. Armamento e munição de ca- I mil contos.O grupo representado pelo "ferro ._^^L_í
aço e suas manufacturas", merece ser n~ 

"^^^^^*^—^"™^!^^-'^!?—<M'*—^¦——»•

mencionado aqui com os seus princi- NOTAS DF. UM FFTUDAfrT£
paes detalhes, visto a importância
quo tem para nós essa industria na
época actual, já pelos favores conce-
didos pelo governo a um syndicato

doze contra os propósitos extorsivos
do sr. Carlos Sampaio.

E" de salientar que um dos mem

zidas de minério e seu beneficiamen- ]to e tambem pela iniciativa particular I

O MAT AL

RSSOMPT S ECONÔMICOS

Di ALTA DÓS PÉI

brôs d» cnmm.^V"^ 
"'" U°S """""íiue se desenvolve satisfactoriainente, I Este é ° dia 6»#>so^Hira toda a°r 

Peísdoro Qav» nm 
°™nt°V ° 

I com a ffi°nt«&em de altos fornos em christandade - o dia natal de Jesus,
rios das emendas iffWaes de St I ««„T 

'?ca!i(lades de *Iinas e *™ Em verdadf, nem se sabe ao certo
dosa aggravaçfto", vem de se mXr SS 

Pr°dUZÍnd0 °S melhores reSU'- o dia nem o anno.e talvez nem o lo-contra ellas e de formar ao lado dos

0 JORNAL
Edição de hoje 12 paginas

A INSISTÊNCIA

que se collocaram na defesa da popu- I ^W*? 
q"e; p-ara,0B 12 me.zeB

lacão, cujas condições prementes de ' "" " lmporta5a° aIcan<=°11 B ira'
portancia de 116.090 contos de réis
nos 9 mezes deste anno a mesma já
se eleva a 124.S34 contos de réis, re-
presentados pelos "trilhos, eixos, ro-
das e pertences para carros, etc, de
estradas de ferro; arame farpado para

maior autoridade para os exigir, ^r.casvPeÇas 
Para construcção de edi

vida, já não comportam essas tos-
quias annuaes, cada vez mais cerces,
para satisfação de vaidades e capri-
chos de quem quer que seja. Os au-
gmentos são tanto menos defensa-vels e ao poder publico fallcce tanto

cios; tubos, canos e accessorios; cha-I
endas são malbaratadis em'gratT"'as de te"° Para C0brir casas e fo'

gar. . jp
A exegese christã Jamais alcançou

determinar com easactidüo irrefrehen-
sivel as verdades iradicionaes.

mesma sufficiente quando falha a au-
thenticidade da hiátória.

Depois de grandes e numerosas he-

mid, Renan e quasi todos os demais
facionalistas.

quanto é certo e Innegavel que as I ,as
Sr,es8ae° oràsareatsaedraviçosmdeSrne'i,has de zinc°"" E— ™ °« amigos ^'* 1»» ce* a .communidado
nlmma utilidade publica ou nelo me-1 q"f mais avultam Ila importação e christã de Roma fixbu o dia 25 de de-
nos incomportaveis num momento 

c^ valores attingem a mais de 10 zembro para o nataj de Jesus Christo.difficil como o que atravessam todas Classe de "pedras, terras e ou 
!  --- " ' '

as classes,
Não é possivel admittir que a Pre-

feitura imponha novos sacrifícios á
ponulacão para augmentar o já pordemais excessivo ouadro do fttnccio-
nalisnío municipal, como sorrateira-
mente se está fazendo no presente
projecto de orçamento, aposnr de ter-

DO ÍÍOVFlíTVlV n,inant- Prohlbição da Lei Orgânica:±J\J \Jt\J V Ltl\L\\J , „ara ge estabeIecer „ noya ))raxe d0
—^ I conceder licença por um anno com

Iodos os vencimentos "para tratar de
seu interesse", para reçios presentesde anno-bom" como acontece em refe-
rencia aos fiscaes de inflammaveis.
Raramente uma assembléa terá praticado lllieralidade de cunho tão es

As conclusões dos racionallstas po-
dem ser* visivelmente excessivas e
exaggeradas.

Apoiam-se todas ellas numa prova
negativa: na ausência de lestomu-
nlios históricos acerca de um censo

i anterior, que podia ter existido. Por
I esse tempo, a tributação dos impôs-

A tradição, por^jp, só ella, é de si tos exigia o censo das populações sub-
mettidas ao império, e eram coisas
freqüentes, as "rationes Imperii" —
como chamavam ás estatísticas offi-
ciaes do mundo romano.

Sabe-se egmilmente, e sem comes-
tação, que São Lucas, discípulo de
Paulo, colheu tradições immediatas
da vida de Christo, conheceu a ai

Muitas causas determinaram esta
elevação desmedida de todos os pre-
ços. Como achar a parte exacta de ca-
da uma?

Tudo que vimos, diz o sr. Antoine
de Tarlé, depois de seis annos de-
monstra que o valor dos objectos náo
depende somente da offerta e da pro-
cura, da raridade e da abuudancia dos
produetos, nem do trabalho que nelle
se incorporou. Ella se acha tambem
modificada pela abundância dos meios
de pagamento, pelo desejo do compra-
dor, pelo espirito de lucro do vende-
dor e por certas circumstancias extrin-
secas aos objectos em questão. Estes
elementos diversos intervém em cer-
tas proporções e reagem uns sobre os
outros de tal sorte que é difficil dis-
cernll-os. Notemos antes de tudo que
passou o tempo em que os preços se
estabeleciam a taxas differentes so-
bre diversos mercados. A facilidade
das communicações lendo a nivolal-os
em toda a parte. Muitas vezes, mos-
nio as mercadorias em retalho, não
são mais baratas no mercado de pro-
ducçâo; o que detormlna hoje o seu
valor, não é mais o existente local,
mas o stock mundial .

E' preciso tambem ter cm conta ns
condições que crearnm a diminuição
geral da producção causada pela guer-
ra. Em casos de abundância sobro os
mercados, o consumidor tem a posBibi-1
lidade de "boycoltar" as mercadorias i
cujo preço lhe parece excessivo. Este

Os: industrines que não trabalhavam
para a defesa nacional foram obriga-
dos a augmentar tambem os sala;
rios; as suas despesas geraes eram
acerescidas, dahi a necessidade para
elles de vender mais caro. Em 19191
o preço de revenda foi ainda elevado
pela diminuição legal do tempo de traf
balho, limitado a oito horas de um4
maneira absoluta, sem se. tor em con-
ta condições particulares das lndusT
trlas diversas. Em 1920, elle o fol(
pela alta das tarifas das estradas dé
ferro. a ,

Com uma reducção da producção a
um acerescimo de despesas, a alta era
iaevitavel.

Ajuntemos emfim que, em umti
quinzena de mezes, sete biliões foram
distribuídos como premio do desmo*
blllzaçáo. sem falar dos quo foram
dados a titulo de pecúlio. A quasi to*
tnlidade desles4billiões foram gastof
immediatamente em despesas Impro-
duetivas na maior parte e muitas ve-
zes supérfluas. E' ainda um factor
da alta. „,

Em que medida agiu a Inflação mch
netaria? l'ns ti dão como causa da
elevação dns preços, outros como uma
conseqüência. i

Não se "otlo negar que a abundan-
cia de meios do pagamento, postos ã
disposição do consumidor, nâo o in-'
cito ú despesa.

„.  „ ... Ora, ,14 billiões de bilhetes de banco
., ,„ ... . , guns companheiros do Mestre (a São > t'1"01* l)rovoca entre os fabricantes foram lançados ua circulação dopSis

Antes ü 1SS0 se !lavia Pe?sado em • Tiag0 menor> por exemplo) e como ! um esfor''° l)ara Produzir em melho-1 de 1" de agosto de 1914. Esta tnulti,tros mineraes , e na qual estão oom- um dia de janeiro ou em outro do mez I srego syrio tinha naturalmente Co-í res C01Ki"'.',es. Tambom, tanto quan-1 plicação de papel-moeda produziu a
de maio WÊ nliecimento caba! dos lugares. \° a 1'foducção excede ás necessldu-. sua depreciação. E" a historia dos":• | 

Como, pois, contestar o seu depoi- des do consumo, a concurrencin dos!
Seria no inverno Oijj.na primavera? monto, aliás concorde com o de ou-'

tro?
Ainda mesmo que se supprima a

circumstancia do récenseamento, on

prehendidos o carvão de pedra, cimen-
to, mármore, salitre e brlquettes, en-
contramos o valor de 5;».C7!l contos1
de réis para os 9 mezes deste anno, jtendo sido a sua importação de I
133.812 contos de réis em 1919. i

"íissignados" durante a Revolução, do

Quem poderá dizei-?!
Ainda hoje contamos os factos

Não poderia ter sido mais triste
a Impressão que produziu nas rodas
políticas a altitude caprichosa do
presidente da Republica nesta incan-
ilescente questão do imposto de tran-
sito. Revelando mais uma vez a sua
indecisa i habitual em tudo que se re-
íere aos problemas econômicos e fi-
nanceiros e a sua irremediável falta
ie tacto politico, o sr.Epilacio Pessoa,
depois de ter aquiescido na retirada
da infeliz emenda 25, voltou a fe-
char a sua approvação como um caso
de honra para o seu governo.

Não temos duvida que, afinal, a
vicioria será sua. Sob toda a engre-
nagem apparente de regimen livre,
de poderes soberanos, não nos ele-
vamos, de facto, do despotismo legal
de um só homem. O presidente da
Republica tudo pode, tudo manda.
0 Congresso, por culpas de regimen
e por culpas, sobretudo do seu pro-
pilo egoísmo è da sua proloriri falta
de independência não é, ha muito
tempo, se-não uma chancella sub-
missa ao Cattete. O presidente da Re-
publica sorri dos seus pruridos oppo-
eieionistas, como sorri dos clamores
públicos que se levantam contra os
tremendos erros da sua politica ou,
antes, da sua desorientação economi-
ca e financeira.

As bancadas de S. Paulo e do Rio-
Grande submetter-se-âo, em nome
dos altos interesses do paiz, e da
curiosa harmonia entre os poderes
constituídos. O sr. Epitacio Pessoa
terá, mais uma vez, a sensação da sua
omnipotencia...

Infelizmente, não podemos dar ao
presidente da Republica os nossos
parabéns por esta victoria, trabalha-,
da sobre os soffrimentos do paiz. Ju-
rista e antigo magistrado, sabe o sr.

Dada differença tão considerável
de 81.133 contos de réis a mais em
1919, é certo que a importação desses
artigos terá uma considerável dimi-
nuição no corrente anno, a qual tal-
vez seja a menor, a partir do anno de
1915.

No agrupamento representado po-los "vários artigos" e dos quaes os sar nos documentos publicos.

nada disso ó prova bastante

suecessos i'eferind£-os "ao anuo do que se faça do epitlveto de Nazareno,
nascimento de Jeslis Christo", pois ,lma objecção contra a genealogití du
que era do Natal o não do anno-bom
que o anno começava a decorrer.

Os paleographos sabem que até o! l:' sabido que nos primeiros tem-
soculo

Jesus.
para condemnar a tradição mais an-

i tiga. da egreja!
I

.-,,. „ ,, pos do christianismo eram appellida-ÜV, predominava a era de Ce-! dos-nazarenos

mais importantes são o "kerozene.cindaloso, com a aemravnntfi dp mm 
' 

,,
n Po, „„ „„„„„,! .....'.. ._ flue gazolina, os óleos para lubrificação e oo faz no momento preciso em que ^'u""u' 

"s «'«os para morif.caçao e t
cuida de onerar os 

'tributos 
o VII T*n ???$[&% T°TÍ^0 

at1 ungiu ,i Sb.lUi mil contos nos mezes
de janeiro a setembro deste anno, em

po-vo. Existem na Prefeitura dois agen-
tes de inflammaveis. E' classe extin-
cta e que, em virtude de lei, vae des-
apparecendo á medida que, por mor-
to ou aposentadoria, os cargos se va-
gam. Reconheceu o Conselho o bem
a^ inutilidade das funeções que lhe
são commettidas, e que podem ser a
contento executadas pelos agentes fis-
cães dos districtos, como jú se está
fazendo nas zonas suburbana e ru-
ral, uma feita oue os titulares res-
tantes têm funeção apenas na parte

quanto que. durante o anno do 1919
a mesma alcançou a somma de
l^O^mi eonios de ré's. a maior som-
ma observada nestes últimos 6 an-
nos,

Ainda estamos seriamente na de-
pendência das manufacturas de algo-
dão do estrangeiro, pois que. nos 9
mezes deste anno, as nossas acqiilsl-
ções já se elevam á considerável som-
ma de 90.096 contos de réis, só pa-

central da cidade. Percebiam os I V™ 
te ' m6A

agentes fiscaes 9:400* nnnúaes o fiafe^ii'^?^^"0 
C°m,a.,n»^-

de infinmmnvoja r.oor,* 
"..!!,.:_„ 

i lotação nos 12 mezes de 'lofSílnm
corrente anno já está em mais 19.495
contos de réis.

Os tecidos quo predominam na im-
portação são os dc algodão tinto e

vHnhos, elles pagam não importa que
todos os syrios quo ' PVeso, sem inquietar-se do valor real.

deixavam rie ser judaisantes ou re-! I)e!;de quo o.s negociantes notam oste
H, ¦¦¦ ¦ : negavam a doutrina mosaica. Náo i estado de espirito aproveitam o não
'_ eni. pois, uni nome gentilico, mas POom mais limites ás suas pretcn-yuauto ao logar drònascimento de sectário. E demais, Christo viveu ' s«es, assegurados como estão de ven-

Jesus, as duvidas e incertezas são nu-! Grande parte de sua vida em Naza-1 úer ns aeUK artigos. A alta dos pro-
í reth. i <>'ns tr;lz forçosamente a dos salários,

i dahi a elevação dos preços de revenda.
Como quersflue soja a questão do j ponto de punida de exigências novas

vendedores tendo a fixar o preço cor-, bilhete de curso forçado que circulourente ao nível do preço de revenda o na Inglaterra no começo do sceulo 19.menos elevado. | 0, nos Estados Unidos de 1861 aSo ;i producção se torna inferior tis 1S7H. O ltilogramma de ouro, que va-necessidade, então, a procura exag- lia, em 1914, 3.100 francos, oscilla
gerada dos compradores, que temem a | hojo etn quasi 10.000, isto é, o fran-carestia, provoca a alta. Esta será co papel não vale mais um tranco ou-lanto mais forte quanto os consumi- j ro, mas sensivelmente tres vezes me-dores dispõem de mais dinheiro. Por; nos .
vaidade e pelo dosejo de pasmar os] Nestas condições, é preciso dar trea

ns e espiritualizou-as na doutrina
mais perfeita, na religião do amor
e da fraternidade humana.

Não são as minúcias biogrnphíças. |

de inflammaveis, 7:800? os urimnos
e 6:000$ o suburbano. Em 191S o
Conselho incorporou aos agentes fis-
caos as gratificações nue percebiam e
equiparou os vencimentos de to-
dos, fixando-os em 12 contos an-
nuaes. Por excesso de generosi-
dade, conseguiram os agentes de
inflammaveis ver os «eus pro-ventos egunlados aos de'stes.

Que se faz agora? Manda-se que setembro deste -mim'
essa egunldade retrotraia n 1911, 

btlu"mo (KMe 'mnn-
quando os agentes foram melhora-
dos, sem que elles o tivessem sido

branco, manufactura o tecidos não es-
pecificados.

Muito provavelmente acham-se com-
prehendidos nessa importação os ...,
75.425 contos do réis do algodão em
rama, que exportamos até o mez de

De carros i? outros vehiculos, como
sejam: carros para estradas de ferro

sra-js ,.s„r.r?e r^ci* -i! -
cohonestar semelhante resolução. A differença degraça excessiva de 1H1S é Iransfor '
mada em "direito" e ma ml min recuar I
até 1911 para o fim de aquinhoar os I

portanto, uma
cerca de 24.000 contos

para o anno corrente, até setembro.
De "conservas e estrados", na qual

mais avulta o bacalháo, carne, conser-
vn rie peixe o legumes, as nossas com-
pras attingirnm a 51.272 contos do
réis. Em 1919 apenas chegaram a
38.459 contos de réis para todo o
anno.

Indemnizes. Duarte .alvo* nem a| natureza que o sr." CarloV"Sampaio q„S°a' mai^m^"^^'^08"' 
""

manda que no computei do capital

Epitacio Pessoa melhor do que nós! contemplados com algumas dezenas
nue o imposto de transito ficará so-1 de contos de réis. O povo carece del)te o papel; no primeiro caso cou-1 conhecer a npplicação e os motivos
creto o poder judiciário dal-o-á como' por quo lhe querem arrancar novos einexistente, e o Thesouro em ruínas pesados tributos.
terá que fazer face a mais algumas | E' para oceorrer a desnesas de tal

morosas e dividem qfrfproprios chris-
tãos da orthodoxla- e' do racionalis-
mo.

Em verdade, dois evangelistas, São
Matheus e São Lutas? dizem, accordes,
ter sido em Bethlef m, pois que se fa-
zia então um récenseamento do im-j
perio romano, sob Augusto, e era cos-, fa,)U,as üu Rs vacillações da his-
turno dos hebreus recensearem-so nas : tm'ia' f,uo compromettem a solidez
suas «ribus e assim a familia de Je-1 dn fillific|o a desafiar dois mil annos
sus saiu da^UitoSI sor alistada i dc' l'xi^.c,»cia. *
n'uma ciaade da tribo de Judá, quafí Seu^p vciclo, coiuo a arvores}'*,
era Dethleeui. bolica do natal, sempre verde "(rrol^

Não encontrando logar no albergo ¦ vez «terna, eil-a a derramar como no
já repleto de forasteiros, José e Ma-
ria acolheram-se a uma mangedoura
ou presepe de animaes, o ahi nasceu
Jesus.

Os racionalistas acham essa histo-
ria tendenciosa e falsa. Acham-n'a
falsa porque é difficil conciliar a data
desse récenseamento feito por Quiri-
nus muito mais tarde, mais ou menos
dez annos da edade de Jesus.

Acham-n'a tendenciosa, porque a
natividade em Bethleem foi ideada
com o fim de estabelecer a realização
de uma proplieeia nssignalada ante-

vozes mais pnra obter a mesma quan-
lidado de mercadorias. O salário de
um dia do trabalho pago em francos
papel não permitte a quem o recebe
maior vantagem de produetos como
não o permittia seu salário do outr'orn.
pago em ouro, se bem que se possa
dizer que o quo mudou de valor não
fornm as cousns compradas, tnns a
moeda que serve para pagal-ns. VI-
vemos na ficção. A elevação do sala-
rio ó apparente; a dos preços a inutl-

origens que mais Interessa é reco- J do vendedor. O produetor. assoberba
nhecer que o christianismo incorpó-! do do encòmmendas, não faz mais es
rou todas as idéas moraes, sublimou- forços rara fabricar barato. E' assim iiza7 ^Tò^vaõ^^TundôTa^VouaM!'B ° '™": """"-"' ''"" 

^,ie 
ns 1'^os tendem a se regular so-j londo em conta usta doprociução dabre o nível mnls elevado. moeda para distinguir a alta nominal

primeiro momento "a paz a toda a
terra e aoa homens de boa vontade".

Estamos com Johannos Scherr
quando não se deixa levar por toda
u trama e urdidura da exegese.

Não é um terreno tão firme essa
critica dos novos theologos que se
possa nello assentar a duvida o a
negação dos depoimentos synoptlcos.

Ha que nceltal-os — cum grano
salis — qualquer que seja a assom- j
brosa erudição dos oxegetas.

Hoje. a própria data da éra chris- .
tã reconhece-se errada. O nasci-;

Desdo o começo da guerra a produ-! da <llla roa'. sü verifica quo, depoi»
cção diminuiu em Iodos os palzes da! de 1!)14. certos preços só augmenta-
Europa. Ao" mesmo tempo as diffi- i ram róollriento um fraca proporção,
cuidados de transportes contribuía!0 Illal continua visto que o Estado
para fazer rarear os produetos. Re-1 nao cesRa de emittir papel novo em
«uUou^lislo uma ajta de preços, aliás I clrculaçflo |Ulini do permittir as trans-
(PP?»Míiirogresisíí»|ft.gne os stoclts ! ;lei:'"l«t> sobre bases nominaen novas. Ai -
existYmiôs roram couBumidos. Eutrou, i ,nflaPÍ''" cresce ^iftfiamRÍfte. Segunde
então em jogo uma outra causa muito i (lu ° balanço tle "0 de Setembro ulti»
nuifs ncrivn: a brusca elevação dos; ni° ° üanco do França augnienloii a
salários nns Industrias de guerra. Kiip Kua circulação de 500 milhões; no dei
tempo normal, o salário tende a so re-! 7 (le outubro consta um augmento no-
guiar polo custo da vida; durante a i vo de ;*B milhões. E' possivel que não
guerra, deu-se o inverso. E' notório1 Ht'ia ° ,in|. Pois a Íoi do finanças do

1" de ugoslo do 1920 prevê uma dis-
posição que elova de 40 a 43 billiões
o poder de emissão do Danço do Fran-
ça. E',entretanto, necessário voltarão
padrão ouro, e trazer á sua propor-
cão normal esta inflação que 6 uma

como o govorno Intervelu para im-
pôr aos industriaes, quo trabalhavam
por conta delle, o pagamonto aos seus
operários salários inteiramente des-
proporcionados com as exigências da
vida nesta época. Falia tanto mais
gravo quanto a maioria destes opera- j das cajisás do desequilíbrio.
rios eram desmobilizados. Escapan-1 Mas esta roduecao só poderá ser
do aos perigos o misérias da trinchol- Progressiva, sob pena do causar aoíioi mente no livro du Michens quan-j mento rio Christo suecedeu quatro! ra elles se deveriam considerar muito I commereio e ao credito perturbações(to este (ima que da ppiiii-riun Be- annos antes do começo da era usual. ; felizes de trabalhar na usina nus mes-! 'I"6 seriam desastrosas. A inflação 6,

Esla corroerão fez-se desde que se: mas condições do pagamento de seus! ''om effeito, om uma certa medida,
verificou o erro do computo dionysi- '< camaradas da véspera, conservados
co; mas não passou da cbronologia i nas trlneheiras.
erudita para os usos communs. : Os operários se encontraram de um

Igual valor tem as alterações do dia para outro de posse de meios de

ihleem Ephrata é que havia de sair
o Messias desejado.

Os. evangelistas conheciam toda a
literatura propueticà, e, sob a inspi-
ração dos antigos livros, onde não sa-
biam a verdade punham-n'a á. conta1
(Ias antecipações messiânicas

Era mister situar em Belém Ephra-

qualquer espécie om nada fundamen- ! compra aos quaes não estavam Inibi-

liypothesc das perturbações economi-
cas que elle traria se verificará. Mas
c capricho presidencial venceu todas
as resistências. S. Paulo e o Rio
Crande estão dominados, o que po-
de ser um excellenle triumpho para
a próxima suecessão presidencial...
Entretanto, bastaria que o presidente
da Republica reflectisse alguns in-
stantes para ver que mesmo sob o as-

ta, como previra Micheas, o nasci-
papel pa-l mento da gloriosa vergontea de Da-ra impressão, já importámos 40.167! vid.

contos de réis. havendo nessa classe Houve imperfeita informação dotuna differença de 14.000 contos de: evangelista? houve acaso interpolação
leve em conta apenas o stock, ...as «cÓn.Tdo in» 

^^ ™ CmtV°^ "°Sle''Í!)r aUe allerasse ° text0
tambem o valor "dos balcões, arma
enes, vitrines, balanças, instrnraen-
tns o ferramentas, vehiculos de ser

para a graduação do estabelecimen
to commercial, isto é. nara a inclden-
cia do imnosto dn licença, não sc

pri-
chiniicosOs produeto

especialidades
,, ram de 4(>. üMr> contos de réis emuçns. espelhos e outros ornatos de 1919 a 36.484 contos de réis nestereclames, emfim Judô o nue consti-. annopecto político, a sua victoria de hoje tuir o apnarelhamento feito para o'pode ser uma fonte de próximos dis- "

sabores. Os rancores politicos são lon-
gos e amargos.

O Congresso que vota com repu-
snancia intima sob a pressão do che-
feda nação o malfadado imposto de „ ..... .,„
transito, procurará tirar a sua des- j dade de tributação, pagando duas • <>A,*A<vs,vw~^~>^<w,<>,<«^<~<^""»«''«'...............«««. ,,,,, rL^vwu^.torra mais tarde, quando o seu man- | vezes pelo mesmo facto. o que sem " " " '
aato prolongar-se além do todo pode-1 duvida encontrará remédio no recur-roso senhor do Cattete. Assim, sem | so ao poder judiciárioapoio na opinião publica, em guerra 1 outra disposição digna de recis-aoerta e franca contra todas as | tro é a que determina "sempre mieasses dn trabalho negado pela qua-, a Prefeitura constituir mercado'para81 unanimidade da imprensa, em an-, „ venda de generog alimentícios,

taes para a historia de Jesus.
O berço pôde ser Naznreth ou Be-

letal. O homem — Deus pude filiar-se
a Judá ou a Israel.

A arvore do Natal pôde ser um
syinbolo do antigo gentilisino dos go-
dos; mas não é de todo exótica, nem
recente. Já um gélido canon medie-
vai da egreja de Braga prohibia oj tuitivo?

e drogas e | Em todo caso, sú podemos allegar costume, e não permittia "neque lauirmaceuticns, liaixa-| aqui o — "textus receptus".
Este mesmo São Lucas.

(.nados; só tiveram uma idéa, usar dei-
les a torio e a direito: não tinham lei-
lo ainda a aprendizagem do consumi-
dores. Ao ver como elles ainda hoje
se comporiam parece quo elles n quei-
ram fazer ou são incapazes. Em pre-
sença do laes compradores, os reta-
lhlstas cederam á tentação de elevar
preços quo nunca eram ajustados. El

querendo fixar a natividade em Be-
,.,.,„,,,„,„„„„, . lemos ja um. augmento de 4.479 ihleem, imaginou aquella viagem da

trair 711- ^l0 •"", ü"™ 
COntos de réis ™ ™™™ importadas; familia do Jesus quê habitava Naza-attrair a clientela . Ora, Indepen- este anno, em comparação com o an- reth e para explicação snfficipnu.

eoCnniPvc0inint,P0St0 
"" "^ ^ °\no de 1919' As aquisições desse a rt - chou qu e podfa 

" 
í rvi o SnsTcommereio taxas especiaes para man- i m (r, nicn,,cnm a somma de 42.432 mento imperial.ter cada qual dessas coisas, de sorte contos de réis.

que se vae criar uma lllegal dnplici-

les não tinham bastantes artigos para
ro neque viriditate arborun. cingere satisfazer aos clientes o estos nunca

o evnnge-l domos" a pratica hoje renovada com > acharam que fosso caro de mais.lista mais informativo dessa minúcia, a elegância c o exito de todos os exo- j Ao mesmo tempo se produzia' uma
lismos' I alta resultante do preço de revenda.

Mas, essas lendas e tradições cer-1 k«.
nm de mysterlo o poesia a historia '
de Jesus e delia fazem a historia j
universal de todas as bellezas espar-1
sas uo universo.

^ João RIBEIRO,Essa é a exegese de Straus, Sch-

uma conseqüência da multiplicação do
pagamentos; ella (•, pois, necessária
nesta medida. Antes da guerra cir-
ciilnva em França 7 billiões: ã do bN
lbetos e 2 dc moeda motallica. Ao
mesmo tempo, o orçamento do Esta-
do estnliolecla-Mi.em cerca de 4 biliões;
Admlttlda quc a proporção de 4 a 7
seja normal, com um orçamento du
2 billiões. como o actual em França,
seria preciso uma circulação de 35 bil-
Iiòes. E' somente de menos 5 a actual.
A suppressão de unia parte de bilhetes
traria a fallencla parcial do Estado,
como a do.s "assignados" em 1796.
Nada seria mais perigoso, .diz o sr.
Antoine de Tarlé .que uma brusca des-
inflação da circulação fiduciaria.

tagonismo com os represeniantes do
Poder Legislativo, o presidente da
Republica, no isolamento do seu pa-
lacio, não saberá onde amparar-se.
Mesmo, no estado de indifferença
cívica quo tão tristemente nos cara-
cterisa, acredita o presidente da Re-
Publica que este ambiente de hostil!-
dades latentes é o mais propicio para
qualniier governo?

Não. A vaidade pessoal do homem
Pode sair satisfeita do incidente queo seu capricho provocou. Mas o paiz*rf tem a perder nesta expectativa de
choques e lutas que nem o mérito da
franqueza guardam.

A uma transigência patriótica pre-feriu o sr. Eeitacio a insistência no
«to. Deus queira que o Brasil não
Pacne demasiadamente caro o canri-
cito dns que onerem confundir a ener-
Ein com a violência e que não sabem•"adir os ahysmos que a próprialindeza momentânea lhes abre aos
P« incautos.

0 FUTTTíO ORflAMEN-
TO MUNICIPAL

o
prefeito poderá esfabelecer uma área,
em torno dos mesmos, de no maxi-
mo 600 metros de raio, onde não se-
rão concedidas licenças rara o com-
mercio dos referidos gêneros".

O prolecto orçamentário está in-
cado de medidas de flasrrante illega-
lidade, onde a um só temro se re-
vogam a Constituição, o Código Ci-
vil, a Lei Orennica. ns leis proces-
suaes, etc. Basta lembrar que se
pensa em fazer o mobiliário das ca-
sns resnonsavel pelos ônus reaes das
mesmas, como seja o imposto pre- i
dial.

Muito mal ficaria o Conselho se I
acompanhasse o sr. Carlos Sampaio
nesse terreno.
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PAPA NOEL DOS NOSSOS DIAS...
(De LOUREIRO)

0 JORNAL DOS JORNAES

O OVV, O BRASIL TM-
PORTOU ATE' SE-

TEMBRO

Felizmente que estão encontrandoe«> na tribuna do Conselho os justosPWcsios da população contra as ex-ftssvas majoraçfies propostas pelo res de estatísticas, os algarismos des-

Os algarismos da nossa importação,
que estão apurados em detalhe até o
mez de setembro deste anno e, em
culo periodo a Importação se achava
colocada ainda abaixo da exportação
em cerca de 8.000 contos, dão-nos as-
sumi to para o presente artigo, pondo
deante dns nossos leitores, apreciado-

«".Carlos Sampaio. i8e movimento,ue facto. seri» Imperdoável que os | A classe que mais Influiu nns nossis

IDE'AS DE HONTEM
"CORREIO DA MANHA"

Km "connnentarlo":
"(.Vm (i parecer dn maioria da cominis-silo dh Justiça do Senado, foi lido hon-tem, nu expediente dn sessão du ni sma

sela contos, afim do garantir-llies trintacontos íi:inua-.s, cinco mala do nue hole,e wis menos do que se estabeleço naquella
projecto.

Comvom lembrar quc uma (.•nrnda no i
 . orçamento do Interior, com ess* objectlvo,;:»:i d„ Congresso, o voto eni separado do I c.ilu pelo parecer unanimo da commlssãosr. Octacillo Ornará, mie discordou dos de finanças e polo voto unanimo do pie-s.-us companheiros, para aceitar 0 prole- narlo..."

ci" (;.i Camurn sobre o augmtnto d s.ili- I
sidlo. Ao posso quo a maioria da comm's- ! "O IMPARCIAL" >*
sao Impusnou o escândalo, o sr. Camardnppiaudlu-o com verdadeiro enthusjnsrro, 

"'l co''itl!"'- niinüoniod"
Um dos argumentos do patrono do fio "o Pr. presidente da Republica temmo causa .• (pie, tendo a Câmara votado ffUo, em relação A po'ltlca dos Estado»,o aupmento s..-m agir em causa própria, um governo clc energia, do vontade se-i todn ella se vrie renovar, deve a rtccSo itura. do respeito uo poder constituído,

infiro quando sc truta de soluções quo, í'
polltlcaniente, vão de encontro &a suaa

Immedlatoa de , convicções pessoaes. o respe'to ft auto-
ririade tem sido uni dos iiontos do seu
progruqnpa, o esse respeito tem sido man-
tido, por mais de uma vez, na federação,

,,.,.. ¦¦ -1 «r''"::ls. prltlfclpalmento, ao prestigio em-liomotosaçao do Insolente assalto uo Tlie- prestado pelo governo federal a centos
IHjdcroH mais ou menos perlclitantes.

''om.' lotrlcn, l«*o alurra d.> Indo fumo Afora, vae ter ^o chefe da nação, ao
olim d-mft fé. pirece-nos completa O re- I <|U'- parecc'. ppporlunidade para exercer,
pr.>iontTnt.' do D'«trl<-to Pede-nl não 'n-|r'"ls uma, vcz' ° ''lri.'to de fazer respel-
rontrou ontro armirrcnto. ui'-m do estu- tar os P°"cr*a leRitimamente constituídos;

e essa opportunldade vae fornecel-a, ao
que parece, o Amazonas, onde, segundo sadiz, estã sendo preparada uma nov-, pa-Ihaçada opposlcionlsta. vlzando desprestl-e!ar o governador quo termina o man-

do Senado restrlnelr-se a um slmDlea lie-
neplacllo. Vsto que. no caso. ficam (in
jopo Interesses dlróetos
''oi", terços di; s."-dorcs. Dada a d«'ic
deza ('.:<¦!•:* situação, cnnipr.» que o.s sena- ;
rtnro^ se aüielem de Intervir no as»iimpto, :
llmlt^ndo-Ht'. por dever constitucional,

jij-u^ão do insolente
souro.

f-ulo reumento dn crestla da vida. quopwwiwe -o matfnlflco parecer <lo sr.
Ado'p!io flnrío: ao d"'rcntnr a 'sp'-ni!Ma
e a^p"tecidT maquia Hos trnt" e seis con-
teu*. tn,i apradavel, pr!nclp«ijmpnte T,a-a o^

Ella: — Snb;'s, Juqu.nhâ, e..contrei nos meus sapaíos o "mdoío dUphdno da fantasia" e

senadorns oue t*m alndn em caminho d
leglslRturns, elle lavou ns mãos d- P'la-
toa,.. Bra preciso respeitar o voto da Cu-
m.ira !

Qurr-rrno ver n hvnothesp contraria. Sc
OSflfl cn-i fio ronrrpeceft. mai« Ptt**nta ft¦•rave crise qn o palz «xprrlmentu. o
mais v^lciii /in* ií-iis devam pttrloti^s,

I v-duzls^e o ?uh«ldlo,-aflm de emp-ch^n-
I ilf^r or. cnm?T6^>Í9tnf nri« sn.»r|f1c!os I*>*nno."OTIi

lmped'r a posse do seu legitimo

JfPreseninntes directos d> povo ca-1 compras fol a dos cereaes e grãos ali- um "bõton de rouqe" .

Elle: — Esplendido presente 1 Nos meus, tnoontrei as pernas e a frautó de Pan.
rioM esqueces sem os Interesses e os mentidos, na qual so acham compre-101108 U4(iuelle de quem são man-, hendldos o trigo e a farinha do mes-

; dato,
: suecesso r,
! Essas comédias do* Ttlo Negro são, cmgeral, sanguinárias. Abusando d0 seu di-I nlieiro. alguns cavalheiro? ha, ali, que ar-
; niam dez ou doze homens, fazendo com¦ <¦ les uma "revolução". O resultado dea-
| SCs movimentos" é, sempre, a capitula-
I çao (los desordeiros; o certo f. porím. que antes flUto, a capltal lonia um susto,verificam-se tres ou quatro nwrtes sem; foo.no povo, como nr-rumentorlo o s*n-H.,r falur no projuzo moral que advím' nar"d Santa Cru»? .Vrla tamb»m no Mntldo o palz, o quil passa a figurar. gricíí t,U «oh^niie os dois tw... do Sen-., en- ee,/* leviandades, entre oii liivo, írre"!tão feridos na bo'sa, não deviam discutir quietos ja America i~»o» 

'rre-
c «xnralnnr o delIbtwçHo da outn. casa? (J ,IU„ „ Bovtrno' fedr.ra, d .

Mas o voto do sr. 
Çamarfl vae ter u sor- era. entretanto, Impedir que se renresínte que meree . Bnialaw», entretanto, uma tanse Integralmente a comedia SS. todaemenda que. nrintendo O lubaldlo actual. „ Itilersso delia estã ,,„ fecho, por que ná2| eleve tt ajuda do custo dos congressistas a , começar, luso, pelo ultimo acto"
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ii "T oe a
e a viração tão bran-À tarde era tao amena - .

ia que Ó próprio mar indomável, vinha «pre-

guicar-se na praia em suas ondas cor ue

knil.
No céo sem nuvens,

lentamente,

!'•

m

suas

de um arul pallido, um
rumo dc

amor
amor

JSS0 De arvinC^rugiáb" surdo do oe»
o, na eterna"|,e..,ja de encontro fts rochas-ta-

passíveis, parecendo o rumor dc um trovão

^""poente, «pagava-se. aos pouco,, o rutilo

t^un,e8rat"°pePScauâr, t porta da catar*

quedou" pénsitlvl, ha' contemplação daquelle
'"íía 

c'nePoUdiUas'aue ansiosamente sondava com
o olhar a intermina vastidão marinha, na espe"anca 

de avistar ao longe a barca f Laura. . de
"uÇn.urido. 

Os quatro fill.ir.hos rodearonvae.
divisando lagrimas cm seus bellos olhos tristes
-ficaram silenciosos. Um dos pequenos indagou."1 

Mamfic, por que ê que o papae nao vera?
lia tanto t. rapu que elle estâ_ longe.

Não sei, respondeu a mãe, nao vejo a barca,
nem tenho riotieias delia. Ja devia estar aqui,
è amanhã é o dia de Natal c çjle ainda «ao

'"Assaltada Por tim triste pensamento, abra-
tou-sc aos filhinhos, nervosamente. .

O mais velho, que ficftra pensatiyo, a olhar
Tara o mar, falou para si mesmo: _
p— Natal! Que lindo dial Nata! dc Jesus, o
pae das criancinhas! Por que Jesus vem ao
iiundo, mamãe, para que aquelles mios Uo-
facns O matassem? '¦'-«¦_

Não, meu filho, Jesus vem ao mundo para
¦os salvar.

Salvar de que?' — lia queda. O Senhor creou o homem com
O amor dc si. para que esse amor o levasse a
praticar o ainur do próximo, que c i
universal. Mas o homem só cultivou
de si, tornando-se desse mudo egoísta c
parando-se de Deus que 6 o Amor mesmo
egoísmo, então, ,que foi o primeiro mal,
peccado original,' foi passando de geração em
geração, dc maneira tal, que a humanidade nao
podia comprchender outro amor que não fosse
o de si nicsmu. l"oi preciso que viesse uni
Libertador tiral-a do mal cm que se tinha
afundado, pois cila iA eslava tão corrupta que
não podia mais elevar-sc até Deus. Deus, en-
tão, desceu até o homem. lilte tomou a nossa
carne' com o nome dc Jesus Chrislo. O Natal
í o maior acontecimento da historia da liurmt-
nidade, porque foi para esmagar o egoísmo,
que afasta o homem da Divindade, prendendu-o
as coisas externas c ao sensualismo, prota-
nando o lado espiritual, que é a parte que liga
t crealura ao Crcatbr.

Ura dos pequenos perguntou:
•— Quem é Jesus?

Jesus c Deus. IC o Deus único que veiu
liabitar o mundo num. corpo egual ao nosso,
para salvar a humanidade que estava perdida.
Klle venceu c dominou a carne, foi pregado
numa cruz, sendo essa a ultima victona da
Redemncão,Como Jesus foi bom, mamãe! Por que
não pedimos u t.llc que trasa depressa o nosso
baesiriho?

Sim. Mas vamos para dentro. Depois re-
taremos. '

A noite velara a natureza com a sua negra
cortina. A Via-Lactea sciiuillava e. as estr/'
Ias tinham lampejos de pedrarias raras. As
ondas quebravam-se na areia murmurando suas
queixas cm longos soluços, c u espuma alvaceil-
Ia que as encabeçava parecia uma longa orla de
arniinho bordando a negra esteira do mar. A
mulher, seguida dos filhinhos, dirigiu-se paia
a cozinha, e tirando do fundo dc um armário
um pedaço dc pão, dividiu a m.tadc com a-
crianças, guardando o resto. Ha tres dias fluc
v a esse o único alimento, pois a ausência dn
pescador, inexplicavelmente, tinlia-sc prolonga*
do, ficando a família cm aperturas. As crian-
cas, habituadas jlí a essas osedlações pecuuia-
rias, retiraram-se, tristonlias, c cada qual, nicll
do o seu pedacinho de pão, sentou-se â beira
do grande leito em que dormiam.

O mais velho disse aos irmãos:
lista noite, Jesus desce em todas as casas

que tém crianças e deixa brinquedos e bom-
bons nos sapatos. Vocês não se lembram? O
anno passado, papae eslava ciu casa, e Jesus
lios deu tai.tas coisas buast

As crianças, movidas todas por esta recorda
ção. correram ao fogão e 1.1 collocaram os sa-
patinhos.

ü mais velho, sentindo o espinho de saudade
ferir-lhe o coração, abriu a j«ncllat c espiou
para fora .Voltou preoecupado c triste.

Jesus não nos ouviu, mamãe; meu pae
parece que não vem mais! disse com a voz
tremula.

Cala-te, não digas tolices, respondeu, an-
gusliada, a mãe, com o coração opprimido pnr
um peso enorme; resa, resemos; se teu pae
Corre perigo, ICUe o salvará, lílle é o único
conforto dos pobres c dos aíflictos!
í Ajoelharam-se c, cm fervorosa prece, invoca
Tam a protecçâo do Mestre ao querido ausente,•arrimo daquelle pobre lar.

As crianças rccollicram-se ao leito e em bre-
ve adormeceram. A mãe sentou-se próximo /i
mesa c, IV luz morttça do Iam peão, remendava
ns roupinlias dos filhos. O coração, saudoso,
pulsava desordenadamente, acompanhando os
tristes pensamentos. Sosinha, deu livre curso
Ás lagrimas que retivera na presença dos fí-
liiiiilios, para não entrislccel-os. Um rumor, que
vinha da cozinha, despertou-lhe a attenção,
Dirigiu-se para lá c assustou-se ao divisar um
vultosinho junto ao armário. Ura um dos pc
quenos, o Zito, um garotinho travesso, moreno,
de cabellos bronzeados e olhos negros e vivos.

Que fazes ahi, mcnjpo?
Ku ainda estava com fome, mamãe, c

vim buscar aqui o pão para você me dar um
pedacinho.«Mas esse pão c para vocês, amanhã. Não
tem mais outro, emquanto o papae não voltar.
Vae dormir, meu filho; dormindo não sentinls
fome.

Não, mamãe. Drt*me 5Ó um pedacinho,
sim? disse ahraçando-sc aos joelhos da mãe;
depois eu peço a Jesus que nos dê comida Para
amanhã. Kllc c hom c gosta das crianças'
você vae ver como teremos um hom almoço.

A pobre mãe sorriu-se tristemente e deu-lhe
o almejado bocado. O pequeno correu para o
leito, saborcaudu com soffrcguidão o duro
manjar.

Prestes jfi a adormecer, lembrou-se da pro-
messa que fizera a mãe. Póz-se de joelhos e
supplicou:

O' Jesus, tem pena de mim que sou crian-
ça .Ku quero que você ponha no meu sapato
um peixe grande, assim... para mamãe fazer
o almoço. Não precisa botar brinquedos... eu
quero o peixe, sim?

Puxou as cobertas e deitando a cabeça no
travesseiro cm breve adormeceu, com um levt*
sorrido nos lábios, sonhando talvez com um
grande peixe, preparado c coberto por saboroso
molho, para alimentar o seu rstoniagosinln.
vazio. A madrugada ia alta, c a pul.re mãe
continuava 'tmmcrsa numa dolorosa ansiedade.
De repente, ouviu o ruido de passus apressa-
dos que se approximavam, e alguém bateu, de
mansinho, na porta. liuirc alegre e assustada,
indagou:Quem c?

A voz querida respondeu:
Sou eu, l.aura, abre depressa.

Num momento estavam nos braços um do
outro.

O pescador, ura rapai forte e louro, de largo
roslo tostado, explicou a esposa a causa de suademora.

Tivera alguns dias de calmaria, e com a pescaabundante, resolvera ir 4 villa vender o peixepara, com o produeto da venda, fazer oí prepa-rativos para o Natal. Foi buscar a bagagem
que dcixllra do lado de fora, e ambos entre-
garam-se ao suavíssimo prazer de preparar a
Eorprcsa para os adorados filhinhos.

Nos sapatos do Zito, além dos brinquedos c
bombons, foi collocado um bcllo e grandepeixe de largas escamas prateadas...Alvorecia.

O sul como uma bola de fogo, surgia dedentro d água, doirando o mar. As gaivotas,mim jr?gTe grasnar, demandavam cm bandosas sohdõçs marinhas. A praia alvejava, batida
pelas ondas cor de anil. No leito, as criançasdormiam sorridentes. Vm dos pequenos abriuos olhos rclanccando-os pelo quarto. O rostotostado do pae, aberto num largo sorriso, cn-carou o do filhinho. O pequeno deu um grito:, Papae!

Foi o brado de alarme. Todos acordaram e
penduraram-se ao pescoço do pae. Depois, re-cordaram o grande dia, e, numa carreira louca,dirigiram-se para o Togão. Numa algatarra,todos, a ura tempo, queriam mostrar os brin-
quedos.

O Zito, sobraçando penosamente o enormepeixe, dirigiu-se para a mãe. Os olhos negrosbrilhavam irradiando a mais intensa alegria.Ah! mamãe, como Jesus é bom! Olha que
peixe para o almoço!... Jesus, obrigado, meubom Jesus! '

Levantando os olhos para o eco, levou amaosinlia il bocea cheia dc risos c, atirandoum grande lirtjo para o ar, disse:lorna! IC' só o que eu Te posso dar!as de dezembro dc 19:1o.
Snrnh d'ARRAS.

0 desejo do Custodio
(Conto triste do Natal)

A^?inUmgi -101**6, ae "iwelllon" no "bar-
aZZl . .ntre, luzes' Perfumes e sonori-
rt£i™h„a 

alregrla, corrla Palhas com odíboche, a festejar, segundo os princípiosbolelK-vIstas da moderna liturgia, o mo-
«!fih, nasc£lel>to de Jesus no estabulo dcBetnietn Em torno das mesas, cuvalhel-ios respeltnblllsslmos, enfarpi'1'ados emcasacas Irreprehenslvels e senhoras -Ir-uoslsslmas, desvendadas em decotesinadmissíveis, numa honesta llcencloslda-(ie. beulam e comiam do melhor, sob osunto pretexto de celebrarem, alegres, odia da Redempçao. Ao compasso lubrlcoe patrão de um tango somnolento, "dcml-
iinondMines" o "trlgolots". senhorltas eoonse.holros. senhoras e "almofadinhas'.
i'in uma dlstlncta promiscuidade, requebra-\*am os corpos molles em colleios sen-siiiics. Que lembrasse , o Nazareno, nomeio daquella bacchanal, sd havia as bar-bus de um diplomata, jâ pouco "chrlstão",
a teimar em pôr na boquinha rubra deuma franoeza um pedaço de "Jesuíta".
Ku chegfira â uma das portas desse tem- ¦—  ~ 
pio da iuxurla, e como hesitasse em nelle 1 Hontem porémpenetrar, receloso de ser apanhado emrinurante numn tao grossa pagodeira por'tualniier família das minhas relações.
au("del-me, absorto e triste. a pensar natrilha errada onde a nnesa alta sociedade
porlustra, despreoecupada em absoluto dodia que ha de vir, em o qual as trombe-tas de Israel rcboarilo pelo valle de .Io-sriphat, a annunclar o momento nngus-tioso do Juízo final. E assim pensando,imaginava Jesus assentado em uniu nu-vem de ouro e rosa, rodeado pelo "sovlet"
celestial, multo embaraçado na arruma-
çao dos mlíos, em espantosa quantidade,transformados em bodes e collocados ftsua sinistra, e dos bons, tornados em eor.'Wlros. em numero de uns oito ou dez. e
cautelosamente Isolados, á sua direita. E11 tê Jft Julgava vêr, naa minhas divaga-
çnes, entre os que se dlvcrtlnm. alguns se-nhores. com saliências de caprinos nas
testas afoguoadas, quando o Custodio Mo-reira, um maltrapilho, multo "entendido"
um corridas de cavallos e mordedor Impe-Itente, bateu-me nas costas, despertan-do-mc.

Porque n8o entras. Jofio?... .. ,Tenho modo de ser visto... O lo-irar não è próprio... Depois, multa fa-mllla conhecida, desctilnel-me.Uòl... mas ellas não estilo lã den-
tro, também?!... Vae dlverlir-te. ra-
mz. Nflo tentes ser Catão onde a maio--a 6 dc Ncros e Clcopatras... Folga,brinca, dansa, pula, bebe, comprimo...
Satisfaz, a um tempo ft vista, o olfato.•is olças, o tacto e o pnlndar... Esse é
me e o expoente máximo do gozo...Vão te importes com n liocca do mun-Io; o que ella diz so alcança os peque-¦ilnos. Tu és alto e tens uma casaca...
Vae... Eu não entro porque tenho asbotas rotas e a rotina tão surrada quenem mulher de rufião.Mas tu hoje estfts phllosopho a va-
ler, oh! Custodio. Vales por dez Epi-•tiros... Estnrfts doente?!...

Custodio, othou-me com olhos sunpll-
• es do quem quer "morder" e segredou-
mo:

Nilo estou doente, mas tenho fo-
me. Estou a "nflnon" desde hontem, ft
tnrdinhn. O dinheiro tem sido pouco
onra os amigos comprarem castanhas,¦tvelSs. fitos, nozes, passas...—Passa quanto. Custodio? — inqul-
ri, dlstrahldo. pensando que Jft era che-
rada a hora da sangria.

Passa o que qtiizeres. mas não dl-
"¦ns depois que fui eu que t'o mordi...
Eu agora não cuido disso.., Quando
rago o. estômago vnslo e vefo celas¦orno essas, regadas a "Cllquots" lou-

ras e "frappées". Rbomlno a minha•ondlqão dc ser humano o 86 tenho¦una ambição... Ser mosquito... Ste-
somla...

Stecomia, Custodio?!... E que
ideantnvas com essa metamorphnse?...

E o Custodio, bntendo-me no bolso da
•artelra, a sorrir nmargo:

Oh! filho; não percebes?... O ste-
«omla "faz ceatas"...

E, depois dc arrancar-me uma de
"cinco", tol "voar" p'ra cima de um
outro.

NOVA "FAVEIiLA" EM PERSrB-
CTIVA ?

A crise de casas é grande. Sabe-se
Isso. E por isso mesmo, as casas por
ahi alupam-Ee a preços fabulosos. As
exigências da Saúde Publica também
são grandes, e cada vez maiores e
mais rigorosas. Também por Isso mes-
mo os senhorios, forçados a limpezas
hyglenicas de seus prédios, forraçues,
caiações, pinturas, mudanças de ta-
boas do assoalho e cobertura, etc,
etc, etc, elevam quasi mensalmente
os alusuels, que asphyxiam.

"A liygiene não deixa casa sem re-
forma!", diz-se. "E se se não-fazem as
obras, não podem as casas ser habi-
tadas..."

Pois ahi é que está a novidade: nem I
todas. j

Na rua do Mattoso, por exemplo, j
Ha ali um correr enorme de casas, que 1
de ha muito tempo receberam da Hy-1
giene a tal intimaçno para obras. De I
toda espécie, porque as míseras estão ¦
mesmo em condições lamentáveis.;
Nom aguu têm. Nem esgotos. Nada. j

Nessas condições deveritim estar va-
slas.

Pois estão habitadas e cheias.
Cheissimas. De gente de toda esneeie,
e. da peor, em verdadeiros bandos tni*-
bulentos, de contatas de violüo. trar-
rafas da "branquinhn", "pass-s" de
capoeiragem, mulheres de má vida, —

um horror, que põe em sobresalto as
famílias da vizinhança — sem que a
polícia os veja, sem que a Saúde pro-
videncie, sem que ninguém se importe
com aquella lastima 1

O mais curioso, porém, ê que toda
aquella multidão, que mora naqnellas
casas em rua povoadissima, dellas se
apossou ninguém sabe como, c nellas
reside o samba sem pagar aluguel!
Não lhes é este augmentado, porque
nem sequer existe e vão-se aquellas
casas transformando em verdadeira
Favella com a Intüfferença. senão a
conniy.eneia dos empregados da Saúde
Publica, que provavelmente nem se-
quer as visitam...

Incrível!

lada. Cada um checa, denaHera-se be-
bendo o ambicionado refresco gratul-
to e se vae embora.

Ora, acontece que agora certos mo-
cinhos de finas roupas çbegam-se gra- j
ve e imponentemente ao balcão, to-
mam de um daquelles copos, nume-
decem apenas os lábios resequidos pe-
Ia sede, e vão embora como os outros,
desalterados

A VOTAÇÃO DA RECEITA
¦ a

A Câmara approvou as ultimas emendas após agitados e longos debates

Passou o imposto do transito por 90 contra 31 YOtos
*> —

As declarações de Minas e do Kio Grande do Sul
*>

.. „„_ , . taes da Santa Casa de Misericórdia do1
A Câmara que se havia preparado para necife, 60 reis, e ao Hospital da Socle-resolver hontem, definitivamente sobre as (1(u]e j-eneflccnte da cidade de Xaza-emcnrtiii do projeeto de orçamento da ne- rethi muntcipio do mesmo nome, iOcelta, levou a cabo a sua Intcnçilo,
Se, üe um lado, os sra. Maurício do la-

corda e ivicanor do Nascimento se haviam
Não haveria mal nisso se «aponde ftlòV pSnece!1 „? recInTo. 

™
vandn o numero .necessário âs votações.

Os representantes de í*. Paulo e do nioGrande do Sul, discernindo do governo na
questilo dn Imposto du transito, aguarda-vam o momento opportuno ft ihanlfestáçilo

crise ia Amazônia e as ope-
raçQ3s ie redesconta .

Parece ser ponsn.mento do coverno
ao que ouvimos, mandar quo o Bancodo Brasil amplie as operações <u> rc-desconto no Amazonas e Parn. atlmde auxiliar mais efflcnzmcnto o ooni-
nicreio e a agricultura dos dois Ka.tados.

0 presidente áa Republica no
sorteio militar

assim delicadamente matarem a sede
apenas humedeceudo os lábios, des-
pejassem o resto do liquido o deixas-
sem o copo vasio. Mas deixam-n'o
cheio, cemo estava antes, e ali mesmo
ao lado dc dúzia ou dúzias dos outros
também cheios. Qualquer pessoa que
venha após, e vá simplesmente tomar
seu copo d'agua gelada, arrisca-se a
bebel-o Justamente do resto do smart
que o não bebeu, porque apenas ele-
gantemente molhou... os beifios uo
liquido! >

Referimos o facto.que presenciamos
mais de uma ve**, para que se lhe po-
nha cobro desde já, antes que esses
smarts o decretem por moda. Por mi-
nima que soja a quantidade do Uqul-
do sorvido, o que nos copos Cica í ros-
to — e esses restos podem transmittir
moléstias muito serias a Indivíduos
sãos que, desprevenltlamonte oa ve-
nham beber. Aquella pratica é pois
um grande abuso, que os próprios em-
pregados das casas devem impedir

(!•; seus volus confirmando o ponto de vista pelo seguinte:
que anoptaram: concorrer para, snni apoiaro executivo em todas as suas determina-
çoes, que nilo ficasse o governo sem os or-
çamcnios para o anno vindouro.
OS ORÇAMENTOS, A POLÍTICA E O SR.fNTONtO CARLOS, SEGUNDO O SR.MAURXIO DE LACERDA

0 sr. Maurício de Lacerda, na hora doexpediente, voltou a combater o Impostodo transito.
Começou fazendo rerorenrlns n suavlda-dado emanada do dia de hontem. em nue ahumanidade commemorava o nascimento dollho do Ppiis, fniii, homem para redlmli ahumanidade., sofrrentlo e morrendo pelamelhoria dos sentimentos do homem. 0imposto de transito, que dividira o pai?,exigido Imperativamente pelo '.-r.vcrtin dnIteptihllcn, vinha provar que n ohra de .te-sus..mal*, uma vez, falhava, pois o* homens

j contlnuaSam a tratar-se de prerereicli
| eom odlosldade. A luta entre os lionicm
| era um r^"tn em contrario .1 doutrina pró-
| K.lda pelo homem-deus, culo nascimento,
I Domem, a humanidade commemorava.
I Dahi. |i,iaínii n orador a fazer o hlsln

reis."
O sr. Carlos Garcia encaminhou a vo-1

taçao do requerimento, que apresenta-
ra durante a discussão da Receita, pe-
dindo a votaqflo por partes da emenda
substitutiva da Commissão do Flnanç.ns
dispondo sobre a renda bruta do jo^t".

Foi, assim, npprovnda a primeira
parte dessa emenda, assim redlgldn:"1* — Ao art. 1°. n. 17, substltun-sc

sobre as quantias

O chefe do Estado, acoqinnnhndo pe.lo coronel Hnstimphllo de Moura, che-
iV da Casa .Militar, o capitão Marcolt-
no I^ag-undes. seu njudunto do ortlens,
devera comparecer, hoje, ãs 13 horas,
ív roromonin (1o sorteio mütar, no ml-
nisterlo da Guerra.

•\ siuuicão d:i Amazônia
seguinte tcl-sram-Rccclicmos tlc M;mA(t

ma, pelo -.''ilio Submarino:"MANA*OS, ^5 —-'A neticia das ptoviden-cias du goycruo relativas :1 situado tía bor*
rni-tia causou ilolorosa imprcssüo no coitnm-reio,
poíâ as nmjitlas sàti acanba»las, pita extensão
da crise..além ile não resolverem a prtmencia
:1o actual momento. Deste mudo, o governa
:ic;t!-a tlc decretar a morto da Amai mia, A¦..]). cul H;.(. xulta". /.«i; nanes, 1'ttsi-

chamando a attenção dos quo o prali-j riço do imposto de transito, neferlu-se aos

# * *
SMAUTISMO... ANTI-HY-

GIENICO

Já ha dias vlmol-o fazer um. Del-
xámos passar a coisa. Era talvez to-
Iice ou exquisitice de um tolo, « dei-
xamol-a passar sem mais reparos,

a coisa se repetiu —

e em duplicata! Teria "pegado" a
moda? Pois jíl não pode passar sem
reparo, e severo, para que se não am-
plie em moda inconvenientíssima.

Os cafés e confeitarias, part não
terem os calxeiros oecupa d os a servi-
rem água a centenas de sedentos que
o calor lhes dirige a4pedil-a, porque
ó grátis, collocam sobre o balcão uma
ou duas dúzias do copos com água ge-

Rotas scieníificas

cam para o mal que... inconsciente-
mente fazem.

E mesmo porque, sobre ser uma
pratica pent-osa pafa a saúde dos ou-
tios, ó perfeitamente anti-hygienico, o
mesmo... suja.

0 regimen vegetariano
A inauguração de um es-
tabeleciTiento de pro-

paganda
Sob os auspícios da Sociedade Vcfreta-

rlana Brasileira, realizou-se a Inautruraçfio
(In "A veiretarlíinn", estabelecimento desil-
nado a servir alimentação som carne, com a <¦
abundância de frutas, lesrtinies e massas.

No acto Inaugural falaram os srs. .íngua-
rlhe de Mattos, presidente da Sociedade, cm
saudação aos proprietários da pensão, o cn-
sal Aguiar, que, por Intermédio do sr. Ac-
cario de Lannes, agradeceu, e finalmente o
sr. nnlia dlsscrtoii ligeiramente acerca (ta
doutrina vegetariana.

Tol, apo-, servido nlmoço aos prementes,
durante o qual tocou um sextetto de pro-
fes-ores. »

Terminado o almoço, ns convidados per-
correram indo o estabelecimento, tendo o
almirante ,lnse Carlos dc Carvalho e a se-
nhoilnha l.lndolpho Xavier desfeito os laço-
de rita que vedavam entrada nas I sala-!
nobres. Nns paredes dessas salas se lia:
Sala tlenlnmln Franklln. Sala Mliriict dc Ue-
mos, Sala Astorga e Sala Pytlingoras.

ANNÕTÍOVO"
. •———

Boas festas e folhinhas

energia mecânica a
baixo preço

B DE SEDA

JoBo SE» TEMIA.

íilealina

0 orçamento municipal
.para 1921

¦

O accordo estabelecido
para a sua votação

Cansaria
centinúa a vencer a titulo
, de reclame, durante este

mez. meias de seda de
todas as cores

I0S800
para senhoras e senho ritas

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

TELEPHONE CENTRAL 3720

Depois de successlvos adiamentos, os
Intendentes que representam no Conselho
Municipal, o pensamento da Alllança Re-
publlcann, estavam resolvidos a obstruir
a dscussü» do projeeto de orçamento.

Sabia-se até que J4 se acha formulado
um substitutivo para sen apresentado,
com o fim de protelar u dlscussüo e evl-
tar que o Conselho tivesse tempo de vo-
tar o projeeto tal como se achava redl-
gldo*.

BBtabeelceu-se porém um accordo entre
as duas bancadas do Conselho Municipal,
e assim, apôs uma reunião havida entre
os Intendentes, ficou deliberado que a
Mesa aceitaria todas as emendas ao pro-
jecto apresentadas pelos membros da AI-
llança, ficando entüo para, no plenário,
resolver a assembléa sobre n sua appro-
vaçRo ou rejelçío.

Assim, encerrada como ficou, na ses-
sao nocturna de ante-hontem, a dlscussüo
do projeeto, deverá começar amanhã a
sua votação, entrando em primeiro logar
a 

*parte referente ft receita para depois
ser votada a despesa.

De accordo com o regimento interno
do Conselho, cada Intendente tem direito
a cinco minutos parB falar sobre cada
emenda, encaminhando a votaçüo, sendo
bem provável, deante do numero conslde-
ravel de emendas que fornm addiizl.las
ao projeeto, que a votação se prolongue
nlndn por alguns dias, tanto em sessão
diurna como nocturna.

DR. ADHSMAR DE MELLO
R, Sacha* (an*. Nova do Ouvidor) 37-1 * anda

Tel. C. '961. Das 10 as 12 e das 4 4s 6.

O sr. Colnrdenu. professor de phy-
slca. no Lyix-u ttoblin. apresentou em
relHlorio uue leu perante a Academia.
do Sc.lenc.lns de Paria, a solucõo «uo
encontrou, no mesmo tempo economia
e pratica, tinra o crnnde problema do
dia. uue ali iireoccupa todos os esplrl-
tos: a producçào de energia mecânica
a preços baixos, pela utillzagilo das
Brandes fontes naturaes dessa ener-
tela.

Fontes do energia possue-as a Fran-
ca coplosas. alem dn hulha necra ou
branca: o vento e a anua. por exem-
pio. E' na utilizaçilo destes, Incompa-
ravelmente mais baratas uue os outros,
ciue se appllca o sr. Colardeau.

Para as Installaçõcs do mediana Im-
porlaneia nus cidades, sUKlíere ello
um processo ao mesmo tempo simples,
nratlco e de pouco dlspendlo. para titi-
lixar a energia da água sob pressão
distribuída nas casas.

for um calculo simpllsslmo. concluo
elle uue uma torneira 'de ida aberta
do maneira a esgotar um litro de água
por segundo, provindo essa água de um
reservatório, collocado a 75 metros
acima da torneira, pôde fornecer quan-
tldade de energia equivalente a um ca-
vallo-vapor. Appllcando-se a essa tor-
noira uma turbina de grande veloclda-
de congregada a um dymnamo, poder-
se-la obter uma corrente electrlca suf-
flclente para illumlnar uma lâmpada
de 500 velas, e pelo menos uma viu-
tena do lâmpadas, cujo poder llluml-
nanto variaria entre 10 e S0 velas. Ca-
da vez que se abrisse a torneira, por-
se-la em funecionamento essa usina
em miniatura, e se accummularla na
bateria a energia da água.

No campo, objentlva o physlco copter
a energia Inesgotável do vento, c con-
scetio cantnl-a irracas a um dlsposi-
tlvo que antilla completamente os in-
convenientes dns Irrecularliladea o
mesmo de ausência do elemento capri-
chnslsslmo nue fi o vento. l!m simples
moinho ni""!e nor Intermédio de uma
bomba fazer chegar a água a um re-
servatorio "levado Essa água por seu
turno acclona uma turbina, nas mes-
mas condlçües que citamos no cnso pre-
cedente. Assim, uma nunnthlado fra-
outsslma de airua pMe armazenar a
energia do vento e fornecer uma pode-
rosa corrento electrlca.

Generalb.nndo-se a Instnllneito des-
ses appnrelhos slmpllsslmos, obter-se-
Ia a nrodiieclo de taes quantidade de
encruia nue se poderia de então por
deante viver liberto dns actuaes pre-
oecupaçoes receiosas de que se esgo-
tem as minas de carvfio...
novo rnocEsso de diagnostico

DA "AVARIA"

N*a mesma sessüo da Academia do
¦"¦ciências o sr. Edmond Perrler nnre-
sentou Interessantíssima communlcn-
cão do sr. Gnston Odln sobre um novo
methodo de diagnostico da "Avaria .
depois dc exaltação- do serum do en-
fermo. ,

Certos tratamentos da avaria nro-
dttzem algumas vezes uma acrpremla-
cão dos symptomas de nfferção. de eer-
ta fôrma rcnellvnniio-n. Esses pheno-
menos de rcnctlvnçflo até hoje não nos
conseguiu produzir deliberadnmcnte.

Denols de lnnutncrns e pacientes pes-
nulzns. o sr. Odln serviu-se desse nhc-
nomeno para conseculr a descoberta
das "avarias" occttltas.

O methodo consiste em retirar do
nnclente S0 n 10 centímetros ouhlcos
de langue. retirar o sAro, qne se dis-
trlhue nor tres ampoulas esterilizadas
niiintnndo-lhe uma ou duas e-otas do
frnsoo reoentor o Bdrtloclnnatirto no
conteuMo de cada uma dessas amnou-
Ias um centímetro cúbico do uma solu-
cão de chlnreto de sodlo e de sflro
physlologlco. Este sfiro exaltado é In-
lectndo no naciente. e si é este um
"avariado" o sAro nelle Inocnlndo pro-
voou-lhe rapidamente n exaltação dos
"accldentcs" Jft existente» no enfer-
mo, _, , _

Pelo oue diz o sr. Edmond Perrier.
esse methodo ift foi appllcado a uma
centena dc doentes, com resultados
extremamente Interessantes.

Ao O JO'V'\I, continuam a ser dirigidos
Innumoros onrlOes de cumprimentos com
votos de boas festas e reliz nnno novo,
alem do varias dádivas como folhinhas e
outros pequenos objectos de ultltdade, ao
que nos mostramos agradecidos.

Assim, recebemos hontem cartões do-
srs.: a. vasconcellos k c„ proprietários da
Oarage da Avenida; F. 0. de Andrade k c .
dn AO Cavaquinho de Ouro; sub-nmrlaos o
niTIcliies inferiores dn navio escola "lienja-
min Constami Figueiredo, Salazar 4: C,
Vasconcellos íi C, Fernando Draga & C,
Alves Ilaniullio & C, Merlno k C, Morlno &
' '_ 

òs srs. Ferreira de Mattos k C, tm-
portadores e exportadores, cotn escriptorio
a travessa de s. Francisco, ofrereceram-
nos uma lolhlnlia para o próximo anno.

¦^¦bj-V-V "'*'">''**''¦*''** *•* "** *¦ '"-^'»r " _^^-^^_---

0 concurso pari auxiliares
ia Hjsis'8ria

¦ ———

neallza-se amanhã, ás 13 horas, a prova
esrrlpta do concurso para ntixlllaros-acado-
micos dos postos da Assistência, sendo cha-
mados ludos os candidatos Inscriptos.

Festival no Jardim Zoológico
rromette animação o restlval nnnunrla-

dn para hoje, no Jardim Zoológico, em be-
nericlo da conferência de S. Vicente dr
Paula nue tem por rim o soecorro aos po-
hres Ilaverri dois c-prrtaculos pelo corpo
«cênico do Euterpe Club. e exercido- -'-

ryrllstn no nr livre, pelo oxl
""corridas 

e outras attracçães completarão
o programma da rosla, durante a qual to-
carão duas bandas de musica.

do
artista

KERCADORIi] MO

Trapiche Caporanga
o ene** ro ro^To o <

TEL***PHO.VJ nOIT'- .^-a">

ALTA NOVIDADE
- KM •

Folhinhas e cartões de felicitações
PAPELARIA QUEIRÓS

QUITANDA. 60-Telep. C 3446
RIO DF. JANEIRO

CASA GALLO
Ultimas novidades em Q C &

calçados finos vwf

R. da Assembléa, 59
TELEPHONE CENTRAL 83

CASA EXCELSIOll
á rua Chile, 27—Sobrado

7elep. 4093 central

DOMINGOS CORRCnLE
Últimos modelo3 Parisienses

Dr* Fernando Vaz- Temi.
redres
•ado I

-ua vlaprein tos estados Unidos e I eu
¦ opa. reassumiu o exercido d* «m ell
nira Cirurgia neral. Eslutnaim. Inlestl
nos a vlts tilllares. Utero, ovarloi, ura
ihra betlra a rins. Consultório: ní.i
uruvuayini ft. Uu 1 hora» em dlama

.&

OOOCJOOOOOOOOOOOCKKXXJOOOOOÍ"*

JÓIAS E ÍRTIROS
PARA PRFSENTES
Pés menores preto;, ú na

JOALHERIA MORALES
100, Rua Senador Euz:bio, ÍOD

i -Sòooooooooooooooooooooooooõ

Figurinos novíssimos
PARIS CH1C PARFAIT H. 5

Figurino trimestral com mais do
100 modelos-avulFOí. Ils. 2.000.
ÁLBUM D'ENFANTS DU CHIC
PARFAIT Trimestral, para crlan-
ças, com mais de 120 modelos-
avulsos Íts. Ü.000.

Venda EXCLUSIVA na

CASA REYNAUD
RUA DOS OU.UVES N. 57

OPILAÇÃO Tratamento se-
f;uro e cf fiei'//.
com o empre-
po do 1'hena-

tol de Alfredo de Carvalho. Innume-
ras comprovações aqui e nos Estados
Milhares de attestndon. Fácil de usar.
nao exige purgantes e ê bem aceito
pelas crianças, A* venda nas 1'hurmn.
elas do Rio e dos Estados. Deposito:
Alfredo de Carvalho ft C — Ru*. i* Ua
Março c. 19.

icleg-raminas do sr. Arthur rternardes rpi .nos primeiros, em nome de Minas, vetavaa adopçdo do Imposto dc transito, do mo-do termlnante, e, nos últimos, declarandonao querer razer sair o mesmo da sua Unhado Kstado conservador, e desde qne o ro-¦erno da Republica lultrava Imprescindívela lava de vhiçíin, apoiando esse lntpn-lo.íolan.. ern scirtilda, do discurso em que nsr. 5-ampalo Corria mostrara quo o estadodn nio. lambem apnlanto do Importo, seriautna das unidades da 1'ederacíln a sofrrer
unls cnm as respectivas ennscqiienclas.

Ile "ii*io lado, disse o orador, vlam-se os',> i-irto? ,ie <5. Paulo e do nio orando doshll, rnherontos com a sua attllnde prtml-tiva, levados ati" an nfoltimcito pnr fazerínvorno questão fechado do rererldo Im-
!:0-IO.

O orador fazia essas referencias pariaecentuar as anttnathlas remes contra es--e Imposto. ?. Pulo e nio Orando dn Sul,
altivamente, cora tolamente, combatem n
Imposto; Minas Oeries c o Estado do nto•'nolaram-iro. mas no rtindo sentindo, purle, a maior repulsa.

A Incnnstlitieinicilitinde dn Imposto pas-"i a «er nhieein das palavras do sr, Mntiri-cio dn Laeerda, (pie, e\pendendn nninlries
do ronslltnelnnalWtns, aiaci prorundfmenlea arirtimcntaçlKi dn sr, Anto.ilo cirtns. ointt
do afrirmnil «cr cs=e um ponto cnntrover^n.
rleclarncan que, n 11no_ «^ fez ancriado pe-'"* '"••'••-: dn sr. Rlnclnnto nraira. que cxl-
íla definisse elle se o novo Imposto era
lii!r«n*-'tn ou or:i tnxn.

Peimls (le chamar o sr. Antônio Carlos desimples malnhirl--ta financeiro, o orador'ivitnu das marchai e rontrn-mnrchns dc¦fovernn, ora abrindo min dn Impnstn ri"
transito, ora erltrlndo qne a maioria da Ca-
mara o noprovasso. a altitude dn sr. Epi-
tnelo Pessoa sd demonstrava a rnlta de ror-ca moral dn presidente da flenilhllra e. ao
mesmo tempo, a sua Imrratldfln para com**. Pnuin e Minas, nos qnies devia, quasiexclusivamente, a sua eleição.

Mostra nue o sr. Antônio Carlos, nos ul-
mis marchas e contra marchas, conven-"Ido de qitn esti* sendo n "leader", nt"|s
nio fi do que um cnralellado do sp, Mello
Prnnen. An passo nue o presidente da lie-
Hipllra quer Impor o primeiro d UllIAn. or, Arthur Rernardes manda que o sr. Mel-
lo Franco o vlrrle. Pnhl, so se ver o sr. An-
tonto Carlos, nas sn,|s relaçflcs com o Cit-
t"te. acompanhado de perto paio »r. Mello
Tranco.

.Vess*- ponto, o orador adverte o sr. An-'rrelp C',r'n'-•, o "leader" orçamentário.
Tilppfí'Vtnp tudo fnnfn n chotmrrt n momen-
to do cansaço para "itinn.s. Quando Isso yn'tepne, eru necessário recordar os antece- I
rlontPS, I

N'o Mmpo dn sr. Affonso Penna, momen-to houve em qne Minas resolveu r sletlr>o presidente dn Rcpiihllea e ao pre."lden-
te da Omarn, o sr. Carlos Peixoto. m'ne!-
ros nmlios, que. ntí um certo momento,
povfirnnpam doprrlrinnnHamcntí* o pniz,

H, terrn do boi; Minas fazia como o
l'ol — doltava-se. resistindo, pem que
houvesEiQ pweoa cnp-iz de fnzel-a Ivnntnr
narn attender as orden3 que, nté cntSo
executa víi.

O orador faü umn sírio de considera-
eões <ni torno dn sltu.icíio política, fezen-
do prevlsr.es em torno da suecessío do sr.
Pnltnplo Pw.f*on, pnrn rlizor no ?r. Antônio
Carlos que a sua sltuanüo actual nüo per-
duraria, Minas tinha nrrnra o mnior In-'-^repse em agradar ao poverno da Repu-
liHca, fazendo o jogo para alcançar a piv-
sldenola futura.

Assim, arrindo, finda aceitar eom prnz/f-r
o dostnqiio do sr. Antônio Carlos Imposto
"e!o sr. Epltacio Pessoa. Nilo estava po-
r^m, !onr«-f> o momento em que o sr. Ar-
thitr Pernnrds, chamando de lado, o sr.
Antônio Certos, dizia no me«mo que an-
dava multo mal levnndo avante o Imposto
dn transito, contrario aos Interesses do
restado.

O sr. Antônio Cnrlog q\\n tomnspo ciiid-n-
do: n sse Natal elle encontraria em seus
sanatos os "bonhnns" da leadernnça".
Não os comesse. porC-m. sem reflectlr. O
sr. Arthur Bernardes nilo s» descuidara
e elle podia nnnnhar uma "collte".

O sr. Maurício de t.neerda passou, en-
trio. fi outr.i ordem de conslderoçiles, ano-
ivsnndo a exlecncla do governo em relê-
cilo aos Impostos novos. E terminou dt-
?.cnflo que. com n. sua cadeira em rlpfo. uni
vesp"Tnfl da e.elcHn. e'!e tem a corarre--:
necessnrlfl para resistir a essa exlrreneln,
disposto a emharan.ir n mnrcnh dos nf-*"1-
mentos. neüses iiltimos dias. Mostrara no
Rt\ Kp'tac!o r^poa que entre ns intep^SSOP
nesFones do governo e o<* dn producçào, do
•omrr-erclo e do povo, preferia ficar com
ns nltlrros.

O sr. Ralles trilho, que dera um npart»
ao orader. declarando. n"e o Rio Grande
¦o Rn] nflo, tprín cornarem de concorrer
llsposto a embaraçar a marcha dns orca-
isentos, tentou ¦ xpücnr o seu aparte. Ne>
se conseguiu, porem, ouvir a sua explica-
cilo. tal o dlnpasin nttlnrlrto. contra ns
èuas pnlavrns, p?1or protesto*3 dos mem-
hres dns bancadas daquelle Estado e do
Estado de S. Paulo.

A custo n Mesn restnT>e!f-c^n a ordem o
n silencio no recinto, nnminolando a ordem
do dia. presentes 119 deputados.
VOTAM-SE AS ni*«*"«**T"*S EMEX-

DAS DA UECEITA
popn'*! í*a íinnrnvndos "varias reclama-

çSes flnacs, para a» qua^s o sr. Maurício
de Lacerda requereil verlflcacRo de vota-
cilo. de uma por umn, o sr. Bueno Brantlüo
"nnun-lou a votaeilo da emenda n. 25 d-i
Receita  dispondo sohre o d"fpacho de
InflamtiKiveln e corrosivos, para o qual
faltara numero na sessSo nocturna da ves-
nora*¦.s.sitmado pelo sr. Nlcanor do Nasci-
m»nto e mais quatro deputados, foi apre-
sent"do reo"-rlrrento de urgência para
Immedlata discussão e votação do prole.
cto reformando, em parte, a legislação
eleitoral vlcente.

O sr Maurício de Lacerda falou dizendo
nüo 8» poder dar essa urcenela. Seria ume
ureencla contra outra urrreneln — a Çuc
era didn pelo regimento i matéria orça-
montaria que preteria ns demais,

Nüo se podia, pois. Interromper a vota-
cilo da Receita, iniciada, havia duas ses-
P"o'«r 

Maurício de Lacerda terminou re-
querendo vntac&o nominal, dada como re-
;.,,n(1T ppia Meai, para o pedido do sr.
Nieanor do Nascimento.

Feita a verificação votaram a favor da
votação nominal 11 e contra 107 d=pu-

•gm' ç-emilda n Mes- deu a urgência re-
qverMii como reteitada. •»,,„„„.

Os sr» Maurício de Lacerda c Mcnnor
do Nasclm»n'to dahi por deant». 'ancarnm

t"-1o' de todos os r cursos obstruindo: pe.
todo o momen'o verlfcacVs de

(Tri-iam pedidos, levantavam
noest.-.es de ordem, qne n Mesa. resolvia,
npnrteadn por elles. Emfim. eoniegulrow
qoe a Câmara levasse miasl cinco horas

para votar as oito emendas restantes das

presentndas pelo plenário. ,¦ . _. i_ *i..iAa ni.iini e ootove.

em gyro no jos,-o pormlttjtlo em estnn
clns>*balnearlaí, nos outros dé ciuò <Us-
põe esta lei para os fins, da lei da S:ui-
de Publica, í.qoo-.oooçõop."*

A segunda parte foi approvada e des-
tacada para constituir projeeto om te-
parado, assim redigido:

Art. Aos clubs e ensinos das esta-
çOes balneários, th or ma ca ü olUnatóri-
ras pofiorA. ser concedida autorirza^tlo
temporária para n reallançüo dè ioi;ns
de azar, om locacs espc.clnos. dlstlnetos
e separados, nas seguintes condições:*o potíçfio títríftklã ao ministro (''i
Fazenda por pessoa ldonci, èspeelflcnn-
do os jopos o as condições em que os ;
quer explorar;

h) planta do edifício JA construído
ou a construir para n Installaçlio do ,
ensino ou club;

cl indicação das épocas do anuo pa- ;
rn o funecionamento do ensino ou club, |liem em o dos mezes em quo. durante |
estas épocas, estará elle aberto no pu-1
blico.

Paragrapho 1°.. Nilo será pormlttldQ
cm um elub on canino o jo\'o durante |
mais de seis menos na anno.

Parngrnpiio 2". Nas salas de joiro s.'.,
poderão ter entrada pessoas maiores.

Pnracraplio 3". Cada club ou easlno j Passaram, -mão, a ser votadas as
que obtiver autorização, s, ja ou nfio emendas do Senado ao projeeto do orc.i.
orf.-ani--a.to, sob a fôrma de soelerlndo,. inqnto da despeoa do Ministério do l'v.>'.
terft como responsáveis uin director e . rior, que fbrani todas encaminhadas p,.'o

Jctitc Ua Assdciai;iío Commercial."

nolpho Azevedo, Joilo Pernetta, Joilo Sim-
plieio, Carlos Penafíel, Serg'õ de Oilvelra,
Oetavio Uoclm, Domingu-3 Muscurenhns,
Barbosa Uouçalves, Joaituim Osório e
Carlos Mi.ximÜinno.

Kst:'.ci npprovndo o Imposto de transi-
to. A Mesa deu por approvado o projeclo
do orçamento da lleqç ta, que tiea. en-
tretanto, preso ainda i.o voto da Câmara
pur sua reducção final,

FALTA IMO MJ311*110

um pe rente.
Pnrasrraolio 4". Na autorlunei

rflo ser discriminados o praso
cessfio, que não poderá ser '
cinco annos nem exceder do 1
a natureza dos jorros porntil
medidas do fiscalização por -
aprontes da autoridade, as mull
criptas no rcRiilamento. as cnivt
de admissão nas salas de Jorro, as :

Lherturn & lle encerramento

leve-

i dos
nros-

sr. Maurício de Lucerda, quo paru toiloj
los rcsii'.ln.to-i pediu verificação.

Na emenda n. 0, porém, a vecUloaçüo
(iccufou o resultado du 9Q votos a f.ivur
..- i contra.

\ M,'alta di
i cíiani

declarou que, i">r sor visível a
umero, não mandava proceder

imposto de 2 *|« o a maneira dn
i.o. as quotas de flscnllzação e o

modo de pnpal-as.
Pnrairrntiho i". O ministro da Fa-en-

da determinara as quolas de fl.ienllza-
¦•"lo oue. seirundo a Importância dos,
estabelecimentos licenciados, deverão
variar entre 1:imn$ e 11:000$ por mez do
funecionamento. '

A flscnlir.açao competira, nos fiscaes
do clubs de mercadorias, cujo numero ;
¦ ra u capital federal, tica fixado em
24,"arao-rapbo 0". As InfraecMes ¦ destes I
dispositivos e do respectivo roítulninen-
•n Terão punidas com multas do 100» a I
r,-onajnon. ;

Pnraprrapho 7». A autorização pode- .
r/i ser cassada' cm caso do Inobsaryan-
eia das cláusulas • preeslabeleoldas,
quando o irovcrno assim entender, sem
que nos concessionários assista direito
a qiinlqiicr Indemnlzaçao.

Para-rapho S". Uma vez licenciados
e sujeitos no Imposto de 2 *|» os cllibn
o ensinos poderão fnncclonar sem que
incidam nas disposições das leis penaes
relativas ao jopro."

O substitutivo ã emenda que dlspil-
nha sobre as vendas de loterias foi vi-
vamonte combatido netos srs. Velirn
>1iranda. Maurício do Lacerda. Mcnnor
dos Nascimento e Sampaio Corr •'. ¦
.'ofendido pelos srs. Antônio Uirtos,
Joslno de Araújo o Celso Hayma.

Foi. afinal, approvado, sendo as se-
gUlntes as suas linhas:

"Accrescente-se onde convier:
Art. As loterias federaes serão con-

tratadas, mediante concorrência pulili-
rn sob as seiritintoM bases prii"''"-'c-.
além de quaesquer outras qu" o poycr-
no entenda estabelecer nos rMne^lvqii
edltacs. parn Rarantin da fiscalização o
boa execução do contrato
vnntncens pnrn o publico.

Art A ordem de preferencia
as pronostas de concorrência scrfi es
tabolcolda: 

^^ importância em dl
oheii-o nffcreclda para ser applIçada ft:
subvenções c estabelecimentos de be
noflcencln o instruccão, que sorfLo an
nualmnnte examinadas e votadas pel

¦ lado

'o P"ranco, em breves consl-
lari o.-ii o remido do discurso
na votação do inuioslo ilo

.\"-i. .Io levantar a sessão, o sr. Buc-¦n lli"iniii"io convocou outra, |,aru lioje, j
horn rtjvinienlal,
O SU.\.\lllilt AI.VAItO 1)1-1 CAIIVAI.HO

COXFEIIEXCIA
O presldenfo da Republica recebeu,

hontem, fis primeiras horas dn tarde, era
audiência, n senador Álvaro de Cnrvattio.

O embaixador paulista confcrcnclou
com o :;r. Epltnclo Pessfln, sobre a si.
tuação [lolitlca ernda pelos tralinlhos nr-
çamentartos na Câmara, tratando, ospe»
clnlmente, das difficulditdes snruliliis ucla
resistência das bancadas ilo s. Pauln e
l:'o flrinde dn Sul fl votação das emendas
do caracter governamental, apresentadas
pelo deputado Antônio Carlos uo orça-
mento da Receita.

O senador Alvnrn de Carvalho, em liar-
nioniu com o presidente dn UepiihMcn, le-
ria, na entr vlM», sotíundo a.*" vat.is In-
Cormaíjões (pio circulam, estudado na |w*
sihllldados para ;¦ remoçfio tio plenário
dn Câmara Alta, dos Impeellhos (pie voai
entravando a soiuyflo da crise aberta pelo
projectado Imposto d,, transito ou laxa ilo
viação.

A" snlda, porém, quando solicitado n*-
tos reprcsentnntes da imprensa, o ernbal.
xndor paulista, neaou-so a cniiflnuar

j rtuaesquer versões sobr.' o flssuinpto ilu.
demorada palestra, dechiramlo mesmo
que, desta vez, nada podia aileniitnr,

de 8uai

entre

tosse:

nunca
Art.

anno

C02n*"pela0;renda 
produzida para o The-

S03«r,üpela 
mnior porcentagom de pre-

mios a distribuir. ,
Paracrnpho unlco. O praso da con-

eorrenHa. que so effcctltara no primei-
ro semestre de 1021, nunen serfl nf-

dor a tre" mezes c o do novo contrato
unerior a cinco nnnos.
Flen prorocado por mais um

nraso do actual contrato com n
('oninanhla dc Loterias Nacionaes, (|ii-

liara o novo contrato.
A VOTA0AO DO IMPOSTO DB

TnAMSITO
Finalmente a Mesa annunclou a vota-

çtto da emenda n. 25 da 
^^'fransuSvlaancas creando o Imposto de tmns o

¦ tmráia qual havia uni requer mento
do oracesso nominal, deixado s»bre tt

Mcsà! pelo sr. Ciucinato Braga, na sessão

^Sovado, 
depois da verificação reqiie-

rliía pelo sr Maurício de Lacerda, o re-

tiSo 
"de 

votação nominal, oeeupou

a tribuna o sr. Oetavio Rocha.
O "leader" (lo Hio Grande do Su! d'

¦í0u evidenciada, mais unia vez,
¦nde leal. franca, decldldii
cada de não a,«iar Incondicionalmente os
ictos" do governo. Era "ma questão ue
»lol por princípios que sempre a orlen-
taram O Rio Grande do Sul, con,,, dessa
vez róservnr-se-Ia o direito de examinar
todas as questões propostas pelo i;ovcnio.
para melhor servir os Inteesscs do paiz.
Recordou os prodromos do caso P»'*'i !"'>¦
trar a altivez e a lisura com que vinha,
em relação ao mesmo, ag.ndo o seu IM-
mo°'sr 

Manoel Vlllabolm mais uma vez
combateu o Imposto do transito, dlsevi In-
do a sua manifesta InconstUuclonnlIdade

O sr. C.irlos Penafíel leu

•p EO' Tf*TVt• CUEM QUER

0 XAROPE GIL é ° MAls EFFICAZ
:.c-se cm lod i a parte. — Depósito -

. U'. I:'! 15*1.

FESTAS DE NATAL
Lindas lâmpadas para meza e ricos abat-lonrs

n'"A IRRADiADORA"
(Entre Avenida c Kaa Gonçalves Dias)

Telep. C: 3345

uma casa renovada ha dois mezea, era
centro du terreno, com Jardim u quintal,
oom duas salas e tres quartos nu pavl-
mento superior, duas salas u ilu.a quar-
tos cimentados no inferior e demais ao-
coininodaçõeB, iiuina ilas inellioies rua»
do líiaeliueio. (subúrbios), duiulu 250f
au renda mensal. Trata-se nu eserllito-
ho desto ' JUli.VAL", com o Br. Llu-
coln. _^_____-

doi:.\<;as do pi i.mao

Dr*P. Catão, do Hospital doa Tu-
berculosos, Docente da Pneu da.le
de Medicina do Hio de Janeiro. Cun-
Bultorio, rua da Aasomblêa, 81.
Consultas, das 13 horas eui deante.
Telephone 41 CD Central.

de sua
attl-

in- mu e u
Vendcm-so a 500 ro. — 1* dn Março

161, a naa hoati pharmacias e drogaria»,
Exijam a marca ondo te le: Banhoa a*
mar em caaa. Únicos analysudos c reçonr
mendadOB por dlr.tlnctos uiodlco» denta
capltul

seguida

diam a
votarão.

de Flnan-
Casa de Ca

O sr. Antônio Cario» pediu
dcnols de larc-o debate, a retirada da
sub-cmeniln, da Commissão
rn, _ excluindo n Santa
rdade de Nazareth — da emenda que
dlpmmtia: ,. ...

Onde couber, accrescente-se.
"No Estado de Pernambuco do dito

-.poito aarâo deatlnadoa âoa Hospl-

uma .declaração de voto contrario, amen-
tando que Minas e o Ilio Grande do Sul,
que na Constituinte, se haviam batido
pelos mesmos princípios, ne vissem agora
-•parados, por haver o primeiro resolvido
s0 afastar desses princípios.

O sr. Mello Franco explicou que, a
nrlnc'pio, parecera ao seu Kstado, nao de-
ver ser* ailoptado o imposto de transito,
mr antl-economlco, principalmente.

Com o desenrolar dos acontecimentos,
porem, tirando lllaçòes dos próprios argu-
mentos dos que o combateram. Minas Ge-
raes estava sinceramente convencida que
da adopção do imposto não podiam re-
siiltar prejuízos para o palz.

Cumpria-lhe ainda dizer que o Roverno
est-ivn disposto a dar uma orientação a
esse imposto, na r<;sp-'ctiva regulamenta-
cão. de modo a fazel-o Incidir uma só vez
sobre ns mercadorias em transito nos üíf-
ferentes pontos.

Choveram apartes, declarando que a es-
tlmatlva da commissão de Finanças não
permittia essa orientação.

Como estivesse terminada a sessão, a
Câmara approvou, com os protestos do
sr. Maurício de Lacerda, a prorogação dos
trabalho* por mais uma horn.

O representante fluminense, encaml-
nhando também a votação da emenda,
criticou com vehemencia o discurso do sr.
Me'ló Franco.

Terminou dizendo que do mesmo rcsnl-
tava uma grnve declaração — a de qne
o presidente da Republica pretendia orien-
tar de outra fdrma, na npplicação, uma
deliberação do Congresso. O deputado
fluminense, num forte assomo de Ind -1
coação, pronunciou as mais vehementcs |
phráses contra o governo, cuja vaidade,'
dlsp---. o levava a tripudiar sobre o_ Con-
gresso, que via como uma reunião do
«ombras. de homens sem vontade, e a
dizer, como Luiz XIV: o Estado sou eu. I
Tivesse cuidado, porím, o sr. Epltacio
Pessoa, porque, começando como Luiz XIV
elle acabara como Luiz XVI.

Em reuulda a Mesa procedeu ã cha-
mada para a votação nominal da emenda.

Votaram, por ílla, 90 deputados e con-
tra 31 que foram os srs.: Mario Hermes.
Pacheco Mendes, .loâo Mangsbelrn, Sam-
pa'o Corn'a .Vlcnnor do Nascimento, VI-
cente P'rngihe, Mario de Paula. Maurício
de Lacerda. Wbeiro Junqueira, C»rloa
Garcia Ferreira Braga. José Roberto.
Barro» Penteado. Marcollno Barreto. Vel-
ga Miranda, Joeé Lobo. Joio de Far'a,
Rodrigues Alves Filho. Pedro Coatu, Ma-
no«l Vlllabolm, Carlos de Campoa, Ar-

somno »oca-
ftnivul*

Uroijarias a

A's> mães
Çurrd3 o ífiiíde de vo.v.vo.i lühoit

gticieis vtl-os furtes o íuaiojf

Vermicida Cruz
oue6omelhor remédio para expub
Bar os vermes (lombrlgaa) que
tão oo perigosos Inimigos da sau-
de das crianças.

Depois d.- o usar. ua crlan--<»
tornam-se alegres, o
pado, desnpparecendo
soes. eólicas, et'.-.
pharmacias.
DJ31-U-3'TAll!OS PARA OBRASIIi

OLIVEIRA & CRUZ
Rua cn /crcmLIéa, 76 - hio Co Janeiro

Pelo Correio. 2*200.

IM INGLEZâ
Casa onde encontrara todos os artb

gos preeisos e que melhores vantagens

offerece aos Hr3. viajantes.

EDUARDO'VASABES 5 IRMÃO
incumbem-so -ic todos e quaesquer

conet i los de mulas

II riirloen. •*:: — Tcl. V. J-SOS

Fortalecendo
= rcs'r.bekc; *od.n a* luncçies •

Vinlio Tonio Piosphatado úas tns
Quinai Bittencourt
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li M U'A.MiMâi
Vendaa a dmüel-
ro ou t pre*11*
ções, desde 60|,...M  ,

;.lu*iJ03 cm rui-s que eatao aendi m

;ada> o proxlraua da linha doa bonde*
Peçam plantai • informea a «*¦

lanlilu • ooatruclor*. Ivautun». •*• W*

Hüur, tll.
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Os novos engenheiros agrônomos e

médicos veterinários
A solemniflnfic da coTl^ção de srão
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Dhon nr. Simões Lop ex o Clm-lmito llraea
Em baixo, um napevt n dn nnlcniiildndo

Em sessão solemno da Congregaçüo da.
Efcola Super'or de Agricultura e Medi-
clna Veterinária, realizada para tal fim
no saltto nobre do Ministério da Agricul-
tura. collaram grão, hontem, os engenhei-
ros agrônomos c médicos veterinários quo
ícatiam dc concluir o curso naqucllo esta-
beleclnvento de ensino.

O acto revcstlu-Eo de grande brilho,
tendo sido assistido pelos srs. capüio
Cunha Pitta, representante do presidente
da Republica; ministros de Estudo, com
cxccpção, apenas, dos titulares da Guerra
e da Fazenda, representante do presidente
do EStado do Rio, prefeito do Districto
Federal, etc, e, também, por grnmla nu-

, mero de famílias e cavalheiros do nosso
etcól social.

A sesí|o, que foi presidida polo minis-
tro" da Agricultura, teve Inicio as lã ho-
ras, tomando parte na mesa, além do sr.
Simões Lopes, o representante do presi-
dente da Republica, o deputado Cinclniito
Braga e os srs. Parreiras Horta e Luiz
Quintão, respectivamente, director e so-
cretario da Escola.

Feita em primeiro logar a chamada dos"agrônomos, que foram piiranymphados
pelo sr. Simões Lopes, prpstaram elles o
compromisso do estylo, por Intermédio do
eeu colega José Dantas Mondes de Sou-
ia. que procedeu a leitura do respectivo
termo, assim concebido:"Prometto, no exerc'c'o da profissão de
engenheiro agrônomo, sô executar netos
ditados pela consciência do meu dever,
honrar os ciislnamontos que recebi e a
confiança dos meus concidadãos e fazer
quanto em mim couber pela grandeza mo-
ral c prosperidade do Brasil."

Os agrônomos que collaram grão foram
os seguintes: Allino de Atevedn F><v'rê,
Archimede3 Lima Câmara, Diomedes Wnl-
lerste'n Pacca, Elder Coelho, ISlydio Lln-
dolpho Ve lasco, Francisco oiin.i-i . s
Barbosa, Homero Pasros, Wemeclt do
Carvalho, Heitor Vinícius da Silveira
Grlllo, José? Dantas Mendes de Souza, Luiz
de Freitas Machado. Raymundo Firmlno
Cruz Martins, Waldemar Raythe Queiroz
e Silva e Waldemar Gadelha.

Foram chamados, em seguida, os me-
dlcos veterinários, sra. Antônio PirnjA
Martins da Silva, Emílio Elysio M. Bra-
«II, Silverlo Corrêa Cardoso, Tlieophllo
Ferreira e Edward Ferreira, tendo sido
o termo de compromisso dos mesmos pro-
ferido por este ultimo.

Depois dessa leitura, o sr. Parreiras
Horta, tal como fizera com os Agrônomos,
pronunciou as palavras dn lei, conferindo-
lhes, em nome do governo da Republica,
o respectivo gríio.

O sr. Simões Lopes deu, então, a pa-
lavra ao orador da turma dos agrônomos,
ir. José Dantas Mendes de Souza, quo
pronunciou um discurso cheio de enthu-
slasmo pela sua carreira, estendendo-so
em demoradas considerações sobre o va-
lor do ensino agronômico em nosso palz.
0 orador teve palavras multo affoctuosas
para os seus ex-professores, assim como
para os seus collegas, tendo sido multo
applaudldo no terminar, *

Em seguida falou o paranympho, sr.
Simões Lopes, cuja oração foi ouvida com
grande Interesse pela numerosa asslsten-
cia. O titular da Agricultura, depois do
reafflrmar a sua fé nos destinos jio Bra-
¦II o exaltar o valor da missllo cfbe com-
peto aos agrônomos e veterinários brasl-
letros na hora presente, terminou, dlrlgln-

do-se aos recem-formadOB que o haviam
escolhido para paranympho:

I "Vindes, pois, no melhor dos momentos.
' A nossa pátria precisa de snnguo novo

e actlvo, neste instante excepcional em
que as mais so'!das organizações estran-
gelras sentem ainda o abalo da guerra

: que lhes desequilibrou as forjas eco-
nomlcas, gerando deficiências que pode-
remos em parte preencher.

Todas ellas lutam mais do que nos con-
tra as Idõag novas que Invadem o campo
do trabalho, alterando a tnxa do salário,
e as relações entre este e a producçao.

Felizmente, a formação do nosso meio
ethnlco sob o infiuxo dos generosos prln-
clplos do democracia e egualdnde, a nossa
organização politlcn architetada nas llbe-
racíi formulas do direito constituconal
moderno, a nossa legislação de terras
isenta de excepções odiosas no tocante a
concentração exclusivista da propriedade
da terra, vão permlttlndo o alargamento
do numero das propriedades rumes e a
adnptaçfio gradual das aspirações das

, classes do trabalho, sem ns roliitancias o
n-; choques que subvertem no momento a
vida industrial de alguns povos,

Ao Bras'1 cabo a tarefa de coilaborar
com vigor nossa emergência cm quo elles
se encontram, firmando também n snu
Intervenção definitiva nos mercados mun-
dlnes e a vis a de serdes os conduetores
tecliulcos da campanha que temos de tra-
var oom enérgico esforço e Inteligência
pela Industria, cujas raízes vão ter sem-
pre fi terra, no seu tratamento, no seu
cultivo, fi sua transformação e esp'endor.

13' essa. meus jovens coüeeas e nnVffOS,
a obra gigantesca que vos estfi destinada.

Eievae para ella os olhos, os braços o
o cortifiSo.

E' o appello quo vos faço, 6 o conselho
que vos dou."

Terminado o discurso do sr. Simões Lo-
pes, falaram os srs. Ed-.var Ferreira o
deputado Cinclnato Brai?a, respectiva mon-
to, orador e paranympho da turma de
médicos veterinários.

Os dois oradores foram, por sua vez,
muito applaudidos. O sr. Edwar Ferreira
interpretou, com senfmento, o modo do
pensar dos seus companheiros, numa ora-
ção cheia de sincero arrebatamento, e o
sr. Cinclnato Braga traçou uma bel'a pa-
glna pondo em relevo o grão de adeantn-
mento dos povos modernos em relação ao
estudo da agronomia c da medicina vete-
rlnnria,

O discurso do sr. Cinclnato, repleto de
conceitos muito justos e de c'tações in-
teress.intlsslmits, agradou bastante.1 Acabada a oração do paranympho dos
veterinários, o sr. Simões Lopes agrade-
cou, em nome da Congregação da Escola,
a todas ns pessoas que attenderam 00 seu
convite, tomando parto naqueila solemnl-
dade.

O ministro da Agricultura salientou, no' seu agradecimento, a presença, ali, do re-
i presentante do presidente da Republica,
\ que, affirmou, sô por motivo Imperioso
; deixara de comparecer pessoalmente fi
| festa de hontem; referindo-se ainda o sr.
1 Simões Lopes, com palavras de gratidão,aos seus collegas de governo, ao prefeito,

ao ex-ministro Perelj-a Lima, , a0 marc-
I chal Hermes, etc, pela nttenção que dis-
I pensaram ao convite da Congregação da
| Escola para aquella festa.
| Depois da solemnldnde, durante a qual
j tocaram duas bandae do musica, foramservidos aos presentes doces e champagne.

A EGUALDADE SOCíAL DOS CÔNJUGES
Historia do "Ginpo Jack'—-As disparidades dos casadoiros. íTm bi-ra-

ptador de esposas. Como se pôde ser feliz casando. A felici-
dade conjugai, u problema do matrimônio.

Mudou-se o scenario da vida; Julla
propoz acção de d-vorclo o anno pas-
sado,

A linda Jullnha regressa agora ao rico
villino om Newport, trazendo comsigo uni
filho de G annos; volta fi mesma porta
pela qual saiu clandestinamente, á pro-
cura da felicidade.

Jack por sua vez, conformado com a
6ua sorte, desllludldo; sem oppõr a me-
nor resistência ao divorcio, concordou
com Julla 0... acaba de se casar nova-
mente com m'ss Amy Bluste, uma rapa-
rigulnha de Boston, que costuma pousar
para telas de clnomatographo« de uma
empresa poderosa de Los Angeles.

Jack, entrevistado Por um JornnPsta
como eo havia dado com o primeiro casa-
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miragem do: ouro e da posiçSo, crendo
que a felicidade o a ventura residem nes- ,
sa ignóbil coisa chamada dinheiro.

— Está satisfeito por ter alijado isso
tudo?

-T- Sim ; estou'.... Estou refeito da
tragédia. Poderia rir, vendo 03 outros to-
mado3 de ânsia para alcançar a mulher
rica, con-.o a que atirou-me aos braços o ;
destino; porém, sou humano, desejo con- I

,trlbuir para evitar outras calamidades. I
Esse melo de vida é horrivelmente tédio-
so. estíl entravado por unin i-érie de con-
ven cional Ismoa i; prejuízos que escravl-
zam o homem. Na alta sociedade, todo
mundo se aborrece por ficar manletado,
não pôde agir procurando dar a vida a
vnsledndo de movimento, que a torna ale-
gi-c. Flca-so atado de pé.a 0 mãos; nO
se pôde Ir a certos logares e em certas
clrcumstanclas. Qualquer fortultn Inob- i
Fcrvnncla do "tom" é increpada, conde-
mnada, reparada e dfi ensanchas a lntri-
ga* o ooenqas desafrradnvela,

Um tédio estúpido fluctun sobre a vida
convenciona! c flctic'.i dn alta soc'ednde.

Coisa singular, o segundo casamento do
Jaclt. foi também roallzodn por melo do
um rapto. Amy B'nste foi tnmbem rantn-
da por Jack, "peio guapo Jaclt". Parece
que o rupto é uma ospocalidnde desse 1n-
teressante rnpnz, Jack descreve com ro-
eeaa cOres a sua segunda lua do mel e o

A ELECTRICIDADE NO AUTOMOBILISMO

Dos problemas do maior importância
no matrimônio, um que sempre um sido
descuiado pelos cunuiuutos a mundo e
a esposa, e que deve, "a priori", nt-r uma
sabia advertenca, é a coiiuiçio social
uos nubentes.

Os empiricus e eccleticos, estribados em
razões muito poüerosua, acham <iue f ca-
samento u mortailia 110 céo 30 taiha"), o
amor nivela Oj, inulvlduos porque traz a
compleição da vida, fi-uccionaua de melo
a melo pela diversidade dos sexos.

Tomos visto (se a h.storia não men-
te), que muitos reis desposurain pustorns;
naa casas reinantes da liuiopa, ha prin-cezas que desceram de sous tlironus paradar a mão a... até actores; itso, Onmtu-
do, nada exprimindo pura os que uniam,
diz muito para o» que observam o amor
alheio. Os espectadores dos amores
alheios são a grande sociedade, que una-
lysa os próprios erros quo comiuetto e não
se emenda.

Nas disparidades soclnes, porém, entro
os que vão oommungnr os destinos poio
casamento, resido tnmbem essa coisa ab-
stracta para os quo .1 possuem e solidu-
monte concreta para os quo a procuram,
chamada por eufemismo — Felicidade.
ü facto que vamos narrar é bom uma
prova da urgência dc harmonia dc con- j umnillções 1103 casamentos.

O caso de Geraghty, filho de um mo-
desto carroceiro de Newport. casado com
a. filha dc um dos homens mais ricos- dos
ICí-tu-os Unidos, proporciona umu lição
sufflolento fi mocldndo que, deve esco in-r
seus pares dentro dn própria soc.Iedndc em
quo vive, e 110 moio social equivalente e
da mesma categoria,

O "guapo Jack", este era o appelüdo
do Gernchty, rn-plou Im alguns annos
Julla Slottn Tncl; Frencli, flllin du Amos
Tuck Frencli, multi-mllllonnrlo, perten-
conte n familln dos Wnnflerpllt, fugindo
com ol'n om acosto do 1911.

Cacou-se c encetaram uma vida ver-
dadelramento feliz.

,liii!>.-i dizia a todos que Indagavam de
sua porte:

II-»'.' *.KU

inento, respondeu que multo mal. Não se
devem somniar quantidades hecterogeneas.
Uma mulher não se resigna desejar me-
no« do que o marido lhe possa pronorçlo-
nar, pela sua situação financeira; diffl-
ellmonte renuncln seus hábitos anteriores.
13 Jack acerescentou:

"Agora casei-me eom uma mulher de
minha eguala. Falo de egunln, Intenolo-
nnlmente. Diz-se que nos I3st:ulos Uni-
dos lia costumes democrático.- c quo não
si- conhecem dos preconceitos soclaes;
suppõe-se que viveiro? cm um palz com-
p'etnmente liberto oesí-os nrcliaistnos me-
dlevnes E' uma formidável mentira, 6

expressão sem sentido e qik- con-
' co-ro para os fnlsenmontos de vidn o
I para provocar um som numero do i-Mas-

ti-oplies moraes. Ass'm. co?no explicnçncs
i'o todns ns minhas rtifflciihlndes oo-n
linda Jullnhn, só dennro um motivo: a
dltferepca do condições poelnes mlnhn o
de mlnhn ex-mulher. Kornm grnndcs os
meus dlspni'ores em viver e fretinmitnr' uma sociedade tão dls-ersa dn mlnlin |
eu era um hospede que desconhece a 'n-
t!m'fln 'o Fi"""eiro nvu tom"o escrevon-
do ar-orn' um livro do memórias quo ser.\
de grande utm-lndo pnra a juventude,
Nilo sou Cgolsln. Q"e-n dor n -r-onhece,'

I ludn o quo s',rM e observei, nqueljes tino
; i*e flcliam intore^nrtof» na
1 eòciedr\'*p! as Trn^^ilínfi, nf
, hvpocrisln. n fntnldnde de
! bom do "Hlsrh-Llfe
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Automóvel iln umiiile Inventor — 1-iilLson — i-iins-i-iiiilii mi Arinerson
Kluctrlc Coiupiiny — Com 1.'«) klliiiiiiiriiH dc ralo re noção

e velovld-.iile d« ¦'!."¦ klloiuetroH

vida dn n'tn
iingii^tlns :i

:a;i pente dn
Flnfe'xnrei os ,'n-

Não me arrependo um so momento ' ntos som commontnrios, rom mnllcla. tlnn-
de haver cn.»ndo com Jack: nmo-o. iiciihn ,]o éSi coisni f-ens verdndelro» no'"o«,
de tudo Prefiro sim comnnnhln em uma i cr.nio fo roiri<-trn«o fnetos históricos. Nuo
humilde' cabnnn, fi sociedade elevada, sem 1 quero que outros, como ou. sejam arras-
elle a meu lado. ' tados ft desgraça, seguindo uma tuia:'.

desfiio doa dias do sua nova felicidade, i
tão dlfferontes dos que go-.-ou 110 lado |
de Jullnhn French, uma vida snlpicmla '
dn intrigas o pi-eoccupnçõc-i quo lhe foi.
Imposta pelo meio em que vivia sua mu- ¦
lher. j

Na alta sociedade, na ?> brilho q?ie fas- ;
clna e deslumbra, que céir.i c- envenena |
po'a« d'fpari(Iades coclnesi nn modesta
vida dou lares organlziiilos com esteios
eguaes. n felicidade forrl fortalecida pela
harmonia du egualdnde,

"O amor. pontifica .fn.ok, é nlRiunn coi-1
sn de bello, porém, I or si s'i não fnz a i
ro"i''r'niif; ó apenas um elemento de to-
Ilcldade, 1

Aprendi, através do dolorosa •• ninar- J
ga expcrlonc'a, que '¦ necessário njimtar !
no vinculo de Interesses comirains. o na-
clniPtito i« mesn?o plano sncla' -¦ a bar-
mnnln lota' dn vida. né'o.s huh't"S o cnsK-j
tuities, r.n- -i-'"3 intimo.", exteriores ale
no pensamfcrto".

"Um e:r'I composto do elomentoi tão,
opnor.to"!. ?'''-'o nppnrontnr 11 felicidade..:,
esta. porém, não existe para o|! s. l-iu te-
•1I10 a provo, e meu ll\ ro o provara".

Mlreni-so nesse espelho os pescadores
do dotes.

OS GRANDES "RAIDS" AÉREOS
Edú Chaves reiniciou a travessia Rio-Buenos Aires

^j

Hearne impossibilitado de concluir o "r.id"

EXAH1ES VESTIBULARES
Na Escola do Pharmacia o Odontologia do antigo e acreditado lnatituto

O GIIAMIERY, éuta de Fflra, Mino».
20-30 de janeiro de 1920.

As aulas do Gymnaslo começarão no dia 17 do fevereiro.Pecam Informações e eBtatutos na secretaria.
CHÁS. A. LONG, Pres.
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I ara jóias, tttnos, toupas brancas, etc, etc.. Sorteado na ou enfim M a IU' prestação de 5$, resgata-se' preço de KOí c se nio I6r sorteado ato a
iccefcc-se lttí em mercadorias :: :: :: :
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Aceita-se Efentes no Interior com vantajosa commlSiSnJ
U RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 29-R10 Q 017
[]:: Ftçam fiotpectos a LUU FuHREIRA BAR33H

RGAUGKTLRA DAS AULAS 1° DE FEVEREIRO
Gymnaii io Pio Americano

Kl A TEIXEIRA JIXIOR, 48 — Tel V. 1041

SOB R DIRECÇÃO TECHNICR DO DR. SINESIO DE PIRIflS
Curso completo dc preparatórios para o exame gymnisial no Collegio ' edro II c para osexames v; tlbul res n:s scolas Super or s. Curse cominercial. i.nc ylo„ropliia e Tachy-
Eraphia. Aulas praticas dc Pliysica, Cliimica e His.oria Natural. O , o O O
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1
Jlll0 ccvalheiro está satisfeita tom o seu alfaiai

Porque nao experimenta vestir-se na

Estrella Branca
(WHITE 8TAR)

ternos sob medida para todos os preços,
talho americano, confecção esmerada,

aviamentos de 1."
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O nvlmlor Edu' ClinveN i- i> .seu me Clinico Itom-ns rln-rry, vcmlo-sc
no fundo, o avlQo em que nmbua tentnrmn o xeu nriiiu-iro "rnld"

A's cinco e mela horas da manhíl dei
hontem o aviador Eüu' Chaves, que chegou i
anle-hontcin a esta capital, para Inlcar o!"raid" Rio Buenos Alies, levantou vôo no
Campo dos AlTonsos para realizar a pii-
nit-ira etapa da sua tirando travessia uc-
rea.

A' partida do arrojado piloto brasileiro
compareceram os aviadores da Escola do
Aviação Militar.

DEVIDO A' CERRAÇUO EDU' CHAVES
ADIOU A PARTIDA PARA HOJE

pesar em mio poder terminar a travessia e
entregar il Imprensa carioca a mensagem do
que era portatlur, trazendo no puni hrasl-
lelro ai liomonogcns üa populntjnb aiijenil-
nn.

O QUE SE SABIA EM PORTO ALEGRE
PORTO ALEGUE. 25 (A.) — As ultimas

coiiiuiuiilcaçües aqui recebidas dessa capl-
tal e (llreciameiiie do Sorocaba, Informam
que o apparellio em quu u aviador liem no
realiza a travessia J,l se acha complelamen-
te reparado, de.-de Hontem, ás l í horas,
accresccnlando que u mesmo adiou a sua
partida para hoje, devido Aa péssimas cun-
dlçôes do tempo naquello Estado.
TENCIONAVA VIR DIRECTAIV1ENTE AO RIO

SOROCARA, í5. (A.) —- Segundo conso-
gulmus saber, o destemido piloto lloarno
levantará vúo ds 9 horas, seguindo dlre-
ctainenle para essa capital, iiTio escalando
em S. Paulo c Santos, cumo foi anterior-
mente noticiado.

Os reparos do appniclho roíam hontem
completamente terminados.

O PEZAR NA CAPITAL PORTENHA
BUENOS AIRES, 8D. (A.) — Urgente. —

Foram recebidas com o maior pezar as no-
lidas procedentes dessa capital, Informan-
do o desastre que occaslonou Inutilizar
completamente o avlilo em que o nosso ar-
rojado piloto llcarue brllliantemente vinha
realizando a travessia aérea para o llio de
Janeiro.

Esperavam-se com geral ansiedade noli-
cias do destemido aviador, pois que, como
hontem rol largamente noticiado, n mesmo
deveria levantar velo hoje, pela inanliü, dl-

O' rectamento a essa capital, completando o' seu dllTIcll -raid" c conquistando um nn-
vo e bello titulo para a avlaçflo no novo
mundo.

Infelizmente, segundo adenntam os innu-
meros despachos urgentes recebidos pelas

O ENTHUSIASMO EM S. PAULO PELO
RAID DE EDU'

S. PAULO, 25 (A.) — Reina grande en-
thusiusníü cm todas as rodas pelo feiU
exilo do notável einprclicndlnienlo, em quese acha empenhado o notável piloto l'du'
Chaves.

Icdus os jornaes matutinos dedicam va-
rios commentarios, mais do quo sympatlii-
cos, ao nosso destemido conterrâneo.

Knlro os nossos pilotos 6 grande ti an-
siedaile, confiando imlus de que Cdu' sa-
bef-â levar dc vencida o deni: o do menor
prazo, a difflcil travessia, dado os seus
vasios conhecimento technlcos c vasta pe-
rlcla, postos a prova Innumeras vezes, cm
urilscudos "raltls".

O INTERESSE DESPERTADO EM PORTO
ALEGRE

PORTO ALEGRE, 23. (A.) — Foram rc-
ccbldas com geral regoüljo e Inleie---' as
nollrlas provlndos dessa capital, Informan-
do quo o iic-tomlii-i aviador patrício, sr.
Edil' chnves, levantaria vôo hoje, Iniclan-
do o notável "raid" Rio de Janelro-Dueiios
Aires.

Todos os telegrammas foram afrixados
nos placards das rcdacçOcs, arriiilndo grau-
de numero de curioso», que cominetitavnm
s.vnipalhicamciile o novo nccoinmcttlmen-
to de Edit" Chinês, que rol Infeliz na sua
primeira tentativo de realizar a travessia
quo ora reinicia.

PORTO ALEGRE. 23. (A.) — Toilns oi
Jornaes. tmtnihinciilo "A IVd-racílo", de-
rum destaque ctpechl nos tnlegraninus
com relaçflo no -raiii" quo seria bolo Inl-
ciado ilos-a capital ii capllal argentina, po-
io iius-ii pnlrlrln Edu' Chaves.

O entlitislii-niii uiigiiioiiinii dc mullo,
quando se soube que o nolovel piloto pre-
lemlla nlnila huje olcançiii- 1'nilu Alegre,
proscgulndo amanha pura liuouos Alies

S. PAULO, 25. (A.) — Urgente,
aviador Edu' Chaves resolveu adiar a sua
partida, em prosegulmento ao seu -raid"
para Buenos Aires, pretendendo levantar
vou amanha, pula madrugada.

A re-oluç;lu do nosso ülstlnctõ patrício
foi motivada pela incerteza ilo tempo, que, nossas autoridades c pela imprensa, Hcar

iã hora eni que telcgraplio, coniinu'a pro
mottendo cliuva.

Craid de Hearne
INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE

HANDLEY P?GE, COM RELAÇÃO
RAID DE HEARNE

DE
AO

ne nfio poderá prosegulr, devido a nílu ser
possível ali reparar o seu avlto.

A população continu'a ansiosa por novos
Informes.
AO LEVANTAR V60 O APPARELHO ENCA-

POTOU

No momento em que os motores A
oxplosfto atlcstam, com desaasombro o
verdade, n realizarão de progressos
tues que os eollocam em posiçüo ile
destaque nas questões de locomoçilo
mecânica, parocerA talvez ousada a af-
flrmntiva dos tritimphos do motor ele-
cLrico, om questões do luitomoltllh^jo,
No Brasil, é fora do duvida que este
assumpto se apresenta 1'üveMiío 1.0
valor inestimável, justamonto, ngoru
que a coustrucQÜo das estradas de ro-
tingem entrou em tim pcr.odo i!>? plenn
e proveitosa nctivldiule, merecendo n
solicita nttenção dos nossos gover-
muites.

Inútil seria fazer commontnrios so-
bre o muito/que devemos esperar da
conslrucijüo ampla u profusa das es-
triulna de rodugem entre nós; ns con-
seqüências que d'nhl udv.rilo pnra sul-
ver us dlfflciildndcs do transporte, fa-
cllitando o useoamento Tranco da nobsa
producçao o oneam nhnmlo-a atfi as
estaques d.is grandes estradas dc ter-
ro. filiam bem nlio pnm que nos r, s-
pensemos de mais detalhadas conside-
racOes. ü automobilismo sorn o tle-
mento aliincntudor da vicia nctlva
dessas estradas do rodagem, realizado
pelo aiito-cnm.nhno ile grando iun:n
de tracçilo e grande capacidade do
transporte, do moiio a pornilttlr n fur-
mnviío de pequenos comboios, com um
ou mais carros du reboque.

O ponto critico dossii soluçüo esta,
sem duvida, na ncquisiçflo, no trans-
iniri.> e no abastecimento remilar, dn
t.iiflencia a ser consumida pelos moto-
rea a explosáo, hoje perfoitamento ei'-
I '.azes, um seu fiiiiuclonuilicnto. Sendo
a essência um artigo de linporlaçüo,
sujeito as fluctua'jOes camb aes o áa
alternativas dt; pre^y. próprias as con-
dipnfs <'o merondo, parece claro qno
1,03 assisto o dever de procurar entre
nus. li,.1 remnilio 1'acll o possível, pnra
que .^^ uno iniililizem os louváveis es-
forços c|iio vêm sendo emjireffiutoa e
concretizados, nos uH.mos tempos, na
<tuistruci.ão de varias e importantes
i ¦ ít i us 'le rodn;*.ent.

Ki l iimentc, pnrn nós, a Imitia brnn-
ca é hoje o elemento essencial o pra-

(tico para a producçao e onomlcn da
enorgln elottrlcn; ns quedas d'ngua o

I os cursos ftuvlnes nuò a Natureza bra-
silelra, profusamente, exl.lbe por iodos

los recantos do nosso palz, abi estilo
para serem empregados ivi produciiitp

: tniiiieillatti dn energia electrlcn a Imixo
' reco o nas melhores cond.tjõas de utl-
lizaçao.

• Hi-rr Io nsslm. í evidente (pio o auto-
uioblllsino poln eloclrlnlilado tem de
ser o 'melo pratico, Inimcdlnto, pnrn
rt desenvolvimento 'Io trafego das nos-
sas estradas do rodagem, oscolhenilo-so
enlilo. i-rlter'osnmente, ns sedes pnrn o
estabelecimento das usinas de produ-
cção de energia electrlcn, do mudo n
se permittlr um trafego seguro, gn-
rnntldo o prompto no longo dessas
mesmas estradas.

FIcn-se, assim, reduzido ,1 questilo
dc saber se o automóvel eloctrico po-
derfi. no sou estudo actunl de ilesenvol-
vimento e efflclencln, dcscmperihnr-se,
com officncln o soguranqn, das oliri-
gncAes que lhe devem caber, nesse
problema.

Os primeiros automóveis electrlcos
entregues pela Industria ao trafeiro,
principalmente cm Frnnçn, certo que
se nüo rerommondaram pela elegância
de suns linhas, nem pela simplicidade
do seu manejo.

O seu ralo dc aoçilo, entilo bastante
limitado, n sua velocidade adstrlcta a
limites multo curtos, foram tnmbem
razões que vieram Impedir por algum
tr"mr>. n -;nrto vlctorloso dessa classe
de vehiculos,

fírnciis, norf-ni. nos incessantes pro-
Kressos realizados neste assumpto, se
pôde hoje dizer que. no estado actual
da questão, o automóvel eleotrlco
constituo jfi um competidor respeitável
dos automóveis A essência, nílo só pela
simplicidade do sua estruetura e doseu
manejo, mus tnmbem porque elle reali-
sa o seu trabalho em melhores condi-
coes econômicas. A principio, o auto-
movei electrico era uma simples car-
ruagom tle luxo, destinada n pnsaagel-
ros mas sujeita a taes condições que
o seu emprego se tomava manifesta-
mente inferior no do seu congênere
accionndo por motor n explosilo. O uso
do motor electrico exigiu para o seu
funecionnmento a presença de uma
bateria de accumuladores o foi ahl que
se onrontrou a maior somma de dlffl-
culdades a serem vencidas pnra se che-
gar A verdadeira solução pratica da
questão.

Os progressos da electro-technioa
permlttiram dentro em pouco a siibsti-
tulção dos primitivos accumuladores
de chapas de formaçüo natural, por
outros capazes de realizarem um siip-
prlmento normal de energia electrica,
sob ns melhores condições de "peso-
morto" e de "capacidade electrlca" O
•otejo das vantagens e inconvenientes
revelados pelos typos usuaes de ac-
cumulndores era, certamente, o crltc-o
que devia presidir 6. escolha e A crea-
çilo de um novo typo de pilhas secun-
darias, próprias ao uso e As exigências
dos automóveis electrlcos.

Em França,' o Laboratório dn Secqilo
Technlca de Aeronáutica, foi Incumbi-
•Io de realizar, detalhadamente, os es-
tinidos que fossem necessnrlos a essas
"»='mhíí? dns suas pacientes investiga-
ções resultou a apresentação de um

novo nectimulador, typo "Ciar", que,
om egunldndo tle condições com os ty-
pos usunes, apresentou-su offeruccnuò
uma reducçao tle ;i(* ü|u no seu "peso-
morto" e podendo dispor, sob o pfiii)
total de -15 hig. do umu capacidade
electrlca do lua ampóres-born.

Silo sobejamente conhecidos os ca
raeterist.cos dos accumuladores "lQili-
sou", jft de si capazes úe relegar a um
segundo plano os- primitivos accuinuln-
dores do chapas de chumbo. A questão
essencial da durabilidade do um uc-
cumuiudor foi lambem estudada i?om
Iodos os cuidados; em experiências ro-
petidas se chegou a concluir, com toda
a confiança, (pie ama bater a do au-
ctumiladores podorA serv r, sem stibstl-
tui»:âo, i>i-lo período máximo dc IS n
2-1 mezes,

15' cheirado, então, o momento do
procurar saber-se, observadas todas a?
condições actuacs tjo problema, o ren*
dlmeiito in lustrlnl do nulomovel ele-
etrico se olTeroco vantagens ou de*»-
vantagens sobre i> mesmo rendimento do
nutomovol de essência. Para nfio nlnn-
Mtirmos mais as jíl longas eonslderaçòes
tiue sobre este assumpto vamos ex-
pendendo, pio -oraremos fazer um con-
fronto ilo custo do It lometro percorri-
do por umn e por outra espécie de au-
tomove's. líseolheromos dentro os nu-
tomovels a essência o typo que ma a
so tem avnninj.ido na prntlea sob o
ponto dc vista do seu consumo redu-
zldo; reforlr-aos-emos, assim, ao auto-
movei "Andrfi Citroen", do in c|v, quo
consome 71 '¦ de gasolina por ino hl
lonictros de pernurso, com a velocldndo
horária tle (i"i kilometros, sendo ape-
nas ilo 250 grnmtnus o consumo de lu-
bivfieante, nesse nvsmo trajeclo.

Ao emprego do exceliente carburn-
dor "Clnudel" se deve nttr bulr esses
nsslgnnludos resultados, brllhanleinen-
te niflrmados nn primeira travessia do
Atlântico, cm avlilo o eni dlrlglvel, no"rubi Rirls-Cairo", om ida o volta e,
também, na lontra travessia "l\ondres-
Abstraia". Por outro lado, tomaremos
imrn confronto uni automóvel electrl-

¦ ('. provido de .im-i hati-ria de aceumu-
(adores com 42 elementos, tendo uma
canacldado electrlca do 1S5 ampóres-
liorn.

A cnrgn do uma dessas bnterlns po-
rterA ser feita actunlmonto pelo preço
mtixlmo de rfils S$onn, Com es^a enrira,
«ti automóvel electrico dn "Anderson
lllct-trlc Car Company", de Detrolt,
K. U. dn Amerlcn do Niirle. cobrirn um
percurso de 130 kilometros, com 38 kl-
torneiros por hora. Neste caso, o custo
dn energia por kllonictro seríi de réis
I'!.51 ou em numero redondo réis 62
por ltlloiiietro.

ti automóvel "André? Citroen", que
consome 711,5 de ossencln por 100 Itilo-
metros do percurso, darfi para consu-

711.5
mo Itlloinetrico: = 0,11070.

ino
Ora, tomando por preço-mídlo da la-

ta de essência, com IS litros, o valor
de rfls li;$o00, se veriflearft que oftda
litro ile essonoin representn o valor do
rfls ÍSSS. e portanto, o nisto de 011.075
serft dado por 01t.07.rivSRSrrfiB.fi r6ls.

Succede, porém, (pie os automóveis-
caminhões, de procedência frnnceza
consomem, geralmente, is litros pnra
cobrirem o percurso de 1511 kilometros,

quo corresponde no consumo da
01 t.l 1! por Itllometro, Neste caso a
custo da essência por kllometro, serl
correspondente a rfils 106.66,

Como se vC-, a vantagem econômica
resulta desde logo cm favor do nuto-
movei electrico. mesino no caso dc sa
tratar de um tyno "sul-generls" de mo-
tor e accessorios. como possuem ns
carros do typo "Andrfi Citroen". Nio
scrÃ temerária n nfflrmatlvn de que,
rtn.íto 0 desenvolvimento que se deve
esperar do automóvel electrlro. rreo-

i ns as usinas de carga e produzida a
energin-electrlcn a bnlxo-preço. como
o permltte o emprego da energln-hy-
draulIcB, o custo da carga dns aceumu-
Indoros soffrerA inevltaviclmente uma
ridiicçilo que ousamos avaliar em
?,n »|0 do seu valor, no Itio de Jnnelro,
nas condições do momento. E entfio
scr.1 n oceaslilo de proclamar-ne com
enthusinsmo e convlcçilo o triumpho
definitivo da looomoçilo electrlca. nas
nossas estradas de rodagem, ao mesmo
tempo que se resolve, no domínio cou-
rrelo, essa temorosa o atrophlnnto
crse de transporte, que tAo fundos
males vem trazendo no nosso progres-
so e desenvolvimento.

Dlogene* II. de LIMA E Sll,VA.

MjVEIS le mobler
¦ Preços reduzidos
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cas dai
senhoras, pelle. syphilis e vias urina*
rias, inj. 914. 606, massagens, app. ale-
cincas e de radio. Longa piatlca. Cone.:
R. Carioca. 81. 9 As 12, Tel C 2 08».

SOROCAriA, 95. (A.) — -Urgente. — A's
nove horas o quinze minutos de hoje, quan-

Com relaç.lo ao "rnld" Buenos Aires-nio dn o aviador Hearne lovantnva vôo, movi-
de Janeiro,' tentado pelo piloto argentino mentandd a hellce du «eu apparellio, o me-.-
Edwuril M. Hearne. que, pela manhã de ho- j mo encnpotou, indo de encontro ao solo,
Je, rol vlctlma de um accidente, em Soroca-l Inutlllzantío-se complctamcnle.
ba, quando pretendia levantai- vúo directo | Os aviadores .-aliam levemente ferido'.
a es.-a capital, procuramos ralar nu aviador. a aeropiano picou iNUTiLrzooo e os I
¦diKrr^-pn FmtSrTm*»*] 

° fl^A^sFScr^E5^4 °8 
jmonto em qm- acabava de palestrar pelo' SOROCAMA, 85. (\.l — Urycntc.  o'

telephone, com o seu collega Hearne, em | apparellio do aviador ib-anin llcou comple-1
Sorocaba, mrormnndo-nos gentilmente do: tnmente Inutilizado, com o desastre da ma-seguinte: . Rit<i ,|e hole.••lleiirni' acaba de Informar-me que o| precisamente as 0,15 minutos, o pilotoseu "raid" c~t;i terminado. Amanhil, pelo | mnvlmenloti a hellre dn avlilo pura levan-
comboio de iu\o pauli.-U, embarcara para tar Vc?„ director a esía capital, e poucos!esta capllal. l minutos depois, 0.95, o aeropiano em-a- i

O seu estado de saúde disse ser bom, nnlou, indo do encontro ao solo, e.-pallfan- :
apesar de se achai- um lanin pe?aro5o por. ,|0..-., ,
nílo puder prosegulr in conclusão do seu i
••rnld' -i saíram leve-

o apparellio estn cm prata Iniitlll^ndo.
lendo :\¦• suas qiiaini longarlnns pariltlas.
o motor md.i sorrreu e esta c:n petfclto
runerltinamento.Pobre o nerldento, dl«c-me: No mo-
mento ue ilocollar, devido a-< mas condlçflc
dn terreno, o opparelbo sacudiu com In-
lcii-id:ide. ncca-ii-iiandu rrarlurar as loiv
garlnas, que. no monientu ilo ilecoliagem,
cederam il rorie pressllo, perdendo eu o
commando e eneapotnntlo.

Hearne pergUnIOU-me como rnl rece-
bldi ne<ta capllal a noticia do accldonto,
iiiluiinaiido-lhc eu da Mrmn po«nrn*n ¦¦¦"n
que Indo» >e cMi-i-ii.miiiu em ver tme elle,
Hearne, tlennl* de havor brllhnnleinenie
qiin-l rniirliildii >i notável »nU".; cstãvs
agora lnipo««lüllliadu de pnuegiilr.—DUso-rne aluda que grande era o .-eu

Hearne o o mecânico Tre
mente feridos.
A JIPsTA .WS'ÇDADE EM BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, -.'¦">. (A.) — E-peri-e
cnm irerai ansiedade nollrlas pormenorlza-
das do desastre que Inutilizou o avlflo de
Hearne. ,

A* espero tle novas Inrormaçfles snbre a'niiiiniavci oceorrcncla, estacionam cm
frento dis redarcOes grande numero de
pos-oa». Interesíadas em conhecer o dos-
nstre em todos os seus detalhes.
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RECLAME
ESPECIAL

Acha-se em exposição uma origina-

lissima collscção de Gravatas de
Seda, Cliapéas de Palha e «'elas

para Homens, a preços de Excepçau.

ò(i)ii}htíak^
i3fa ouvidor i36
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CHRONICA DA CIDADE
Â FREGUEZIA DE IRAJA*

auto foi de encontro;Péssima localização da agencia municipal
a um bonde

Na rua Mnrls e Barro», esquina da de
Bcnador Furtado, encontrnm-se um bonde
e um automóvel, não tendo, felizmente, do
choque, resultado nenhum ferido.

Pela primeira rua passava o bonde II-
nha Villa Izubel-Enucnho Novo. dlrlsldo
pelo motorista Alberto Ferreira dos San-
tos, d« regulamento n. 06, quando ao fa-
Ber a curv» para a rua Senndor Furtado,
encontrou-se com o automóvel de nume-
ro 2.160, dirigido pelo motorista Mnnoel
Joaquim da Silva, residente a rua Sao
Luiz. 85.

Do choqut» resultou fortes avarias para
ambos os vehlculos, ficando o trafego ln-
torrompldo durante algum tempo.

. As autoridades do 15a dlstricto registra-
ram a occorrencla.

Um pintor atronehtto
Na avenida Gorwis Freire, foi' apanhado

por um auto, o pintor José Gonçalves de
Barros, solteiro, de 33 annos de edade,
brasileiro » residente ft rua Barão de
S. Fellx, 138, José, tendo recebido varias
feridas- Incisas na região thennr esquerda
e contusões do braço do mesmo lado. re-
oebeu curativos na Assistência, retirando-
Be. em sepulda.

As autoridades do 12» dlstricto nao ti»
•/eram conhecimento desse facto.

Uni ferreiro viclimido
Também victima tle um auto foi o fer-

relro Mnnoel Ferreira Lounra, de 61 an-
ros de edade, casado, portuguez. reslden-
te ã rua Pedro Américo. 120. casa VI, —
quando passava pela rua de S. Chrlsto-
Vfio.

Manoel recebeu fractura da clnvlcula
esnuerrla e epoorlnçfies em ninhos os bra-
(os. sendo soecorrido pola Assistência, e,
depois, retlrou-se.

A policia do 15° dlstricto de nada soube.

PARA MORRER
Varou o tbjrax com unn bala

Jã foi, em nossa edição de hontem,
policiado o suicídio do Francisco Meu-
feer, casado, com 24 nhnos do edade.
pospontailor o morador X rua Illas
Fortes ii 45.

A nccropsla foi procedida .pelo medi-
co legista Sebastião Cortes, que attes-
tnu rnmn causa il» morte — Corimon-
to penetrante do llinrn>: por prpjeolll
do nrnui de fogo.

Terminada a perlela o cadáver foi
recomposto para baixar a sepultura
no cemitério de S. Francisco Xavier.

Beueu creo.ina
Foi soceorrida pela Assistência, si

racional Maria JohC- de Almeida, ensn
Õa, do 52 annos do eiliule, residente i
rua Frei Caneca n. 21S. que Ingerir:
certa quantidade do crcoliiia, rosolvliki
a morrer.

Donnls dc posta ffirn do peric
Maria retlrou-se c a policia do 12
districto da nada soube.

VIGAS DE AÇO BZLGA
• arama f-rpado. - Rua -So Pedro N, g1*

ViSSiEslis^
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A sede dn UB envia, nn 1'enhn

V.' uma das maiores zona» da Prefeitura, a
freguezia de traja, que cunipreliewle a euurme
ãica que vae de Csscailura ã Villa Militar,
ioda a «una da linha do Rio d'Ouro e da Au.ii-
liar, de lingcnhciru Uai para cima, e os suli-:
urbiua da Lnipuldina Kailwoy. I

Kssa circuiiiscripção municipal é servida por i
quatro linhas de estradas, que são: Ccnlral do
llrasil, K'iu d'Ouru, Auxiliar, c l.co|iuliliua, c
'luas de bondes: a Liglit c a de Irajã.

Dessa rápida exposição se ÚY|>rclieniIc que è
vastíssima a fregui-zia de Irajã c que os
luiiccidiiarios de uma unien agencia serão in-
«lítici ntes |iata exercerem a (iscaUtnc.au que

Ila dia a dia mais merec, tal o grande Una
envolvimentü que vae tendo.

Ü cvprcfcita Paulo de Prontiti, conlirct-doi
lo Districto Federal, rcconli ceu a necessidade
!e dividir a freguezia dc Irajti em duas, e
levou a effeito cá.s;i intenção que o scu rnicces-
••or, o sr. Freire, acliou pur Imu torua!*a sem
clí-ito.

Asáumhido o governo dn cida'te o sr. Cario.*]
àompaiu, <»s passeios constantes levados a eí
feito naquellas zonas levaram us moradores da

localidade a crer que essa mrdida definitiva
fosse tornada nn sentido de melhor defender aa
rendas municipaes, exercendo fiscalização c
Iftinlii in dt- ben ficiar os que tém negócios a
tratar na siile da agencia, transferida dc Ma-
dureira para a Penha, na administração Amara
Cavalcanti.

Os negociantes, proprietários c demais cun
triliuintes, que âào forçados a se entender com
o agente, para fazel-o lim dc perder o d a
inteiro etn viagens de trens ou de liouiles. para
íiiiingirem á .sede da agencia da írtgutz.a dc
Irajã.

Certamente ha de concordar o actual gnv-r-
nador ila cidade em rtue essa péssima localiza
çSo da agencia não (leve perdurar. A fregue,
zia de 1 rajíl deve m recer a sua attenção, ou
para ser desdobrada como Impõe o progress ¦
da z ina, ou, pelo m nos, para localizar a st-de
nu Mmlureirn, que é o centro de todas .''.¦*: li-
tilias de bondes c iK» trens da circuntscrip;ãn.
rxeejUiiandíi-se a zona da Leopoldina, <|t:c iam-
lim hrevemeute s< ctmtmuiijcart) com aquell
huliurbio pur intermédio dus bondes da
i.ight.

Prodiieto dc um crime?
Raufrasio de un bote

re ;mos

A tnnlo. o vliria ilo vapor nacional¦ KlamciiKo". commu nlro ti fi Inspocto-
ia de Polida Marítima, que em frente

i fabrica Uom fim. silo fi prnln >io
aju'. virará uma ernliarenqiio quo nn-
uitttvn rara dois tripulantes, pereceu-
o um delies.

O outro conseguiu voltar para ter-
a nn mesma emliareaçiío, sem que
osso communlcar ns autoridades com-
etentes o oceorrido, polo que levanta-
e a suspeita de se tratar de um
rime.

Ag^TPssíío a rpm >
- ¦¦——. -m,.

Tor quoptües do servlç.0, no Cies do^ Ml-
no í ros, .Ipupiim Vai ei'a, por|uau*% con.
10 annos <lo ed-ad11, soiteiro, iiiur tiniu, e
wn iIl-ntc â nm Oous-eiheiro Saiulvtt, !••
iifveii-diii oom um remo o seu i:o'i ;t Ml-
ííuni .Iofí do So.izü, com 72 iinuon de .dn-
de e n orador fi rua du Candelária, 72.

Souza recebeu ferida contusa ua resido
superclllar direita o escorinçfies ua face.
sendo medicado no Poí-Io Ccn.trnl de As-
sl.stenoln e o iiiriíressor foi nreio e autua-
do em flagrante no 2" districto.

PÍLULAS do

l

Prira o cstcircçio, íigrdo e intestinos. — L'ira vida levou o Hbbade Moss a cumprir o
5eu sccerdccio, olliviando a humanidade. Hproveitae os resultados d'essci vida de
estudos. Lede os ütttstados àa etficacia d'esse tnarcivilhoso remédio ===========

Nunca esquecerá que o estômago e os
intestinos lhe roubaram o melhoryOjajasajiwaBBjjaBiMBajsai

nilKDMATISMO—Sn dftrr» He»
snnniireeilii en rlnr» iiilniiiua.
I.IMMIÍVIU MA lll MIO — alua
dele de Hrifiubru. Itili.

MNMH
tempo de sua vida

Clinica de Senhoras
Tratamento rápido do corrimento e

eólicas uterinas, evita a gravidez em
casos especiaes. electrotlierupia, trata-
mento moderno dus moléstias de nelle
o syphills, upplicu Injocoúes Indolorea
do 1914, 1.021 o 2.000; extrucquo dos ca-
bellos do rosto pela olectrolyse, cura
radical das espinhas.

1)11. CliSAK BSTISVES
Consnllns dns O As 11 c dns 13 As 1T

' IiUA SKT13 UU SETKMUUO. 1Ü6
Telephone Central 1.5'Jl

AUVUGADO — Dr. Juvenal Azevedo.!
Procuradorias em geral — Rua Chile
n. 6. sobr. Tel. Cent. 4350.

£ lii sa.woi.ií.VUI. — Oorsdor d*
lurvn — Huu »<••« de mu-uiliru,
d. 1W>.

Posso dizer quo desde estudante até a edade de 40 annos nilo
tive uma semana de saúde completa, soffreado ora de enxaquecas, I
ora de nevralgias, eólicas, diarrhéus, dores uo figado, derramo def
bílis, ciiifim um cortejo de doenças das quaes enxaquecas e dosar-
ranjos intestinaes eram as mais (requentes, fazendo com que minha |
alimentação fosse a mais cuidade e insipida possivel. Passava se-
manas que só evacuava uma voz, ficando com o ventre enorme, qô-
res no coração, no estômago, na cabeça, outras vezes era diarrhéa |
constante evacuando muitac vezes por dia.

Creio bem que a esse estado era preferível uma boa morte; ten-J
do perdido tanto tempo a soffrer, venho aos 46 annos, com o reme-!
dio mais simples, ficar completamente bom; com as "PÍLULAS DOl
ABBAADE MOSS" desappareceram os martyrios de tantos annos,
e posso hoje viver e alimenlar-me a meu prazer, sem nenhum temor,
não deixando de lamentar ter passado tanto tempo sem conhecer oj
santo remédio que em tão pouco tempo me curou.

Gtib fiel Dias do Souza, negociante.
Bahia.

 ):( 
Em todas as drognrius e plinriiiacius. — Agentes: SILVA,

GO.MUS & C. — Kua 1° «lo Marvo, 151. — MO.

f FACILITA O OANIIO
Qualquer pessoa que puzer

CO B MAGNÉTICO FEDERAL, rua
uma demonstração dos meios pratl
ou magnético; transmissão mental
concórdia ou amizade, desfazer influ
psla, hysteria ou moléstias nervosas,
nhar, corrigir de infidelidude e dos
favorecer a sorte em qualquer nege
os lucros; produzir, etnfim, o bem-
tidos. Nada ha que perder e tudo
nas cartas das pessoas mais notáveis
biremos. -Fazer o pedido hoje meá

seu nome e endereço neste annuncio o envial-o ao INSTITUTO ELECTRI-
da Assembléa n. 46, Capitai Federal, receberá, além de outras vantagens,
cos para cura de dores e doenças, desenvolvimento do poder psychico
do pensamento em distancia, hypnoiismo, auto-suggestão, inspirar amor,
enclas nocivas de inveja, ódio ou quebranto; preservar de loucura, epllc-
neutralizar os mãos presagios, advi-

vícios do jogo, embriaguez e roubo,
cio, augmentando-lhe cada vez mais
estar ou felicidade em todos os sen-
a ganhar, tal como está demonstrado

do mundo inteiro, e cujo teor exhi-
mo. Remette-so grátis.

Logar e Estado.

Rua. .......

Nome

Illlll" 
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BIO MIVOMIlEil
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Endereço telenraphico
SKANBAKK

Capital integralIsado 5.COO.O00 coroas norueguezas

32, RUA DA ALFÂNDEGA, 32 Norte 0-151
TelãphoDs

CAIXA POSTAL, 90
Fumipdo no Rio «Io Janeiro cm 20 de novembro de 1010 como sociedade anonyma brnzilelrn
pur um symlicnto do 83 bancos norueguezes com capltncs e ro servas nn lotai dc flõO.luo.ouo'
de coroas pura desenvolver as relações commerciaes e financeiras entro o DruzJI o os paizes cacau-
dlnuvos,

O BANCO FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
e facilita, especialmente, as operações financeiras com 'os paizes escandinavos.

acia do 25° districto
anarchisada

Quem era a demente que se
afogou em u-n poço

Em nossa ed'ção ile hontem, commen-
tando o fneto de não terem as autorldn-
¦lês do 25° districto registrado uma oc-
eorrencla de certa gravidade, noticiamos
o suicídio de uma demente, cujo nomo
ignoramos.

Hoje. podemos completar a noticia, pu-
hllcando o nome da infeliz que era & |nacional Antona dn Silva Lucas, de 42
annos de edade, toltolrn. moradora X villa
Santo Antônio, em Campo Cirande.

Essa pobre rapariga, em um accesso
de loucura atirou-se em um poço. pero-
ecmlo fifoírnda.

As autoridades do 25° dlstricto. deante
da noticia que hontem piihlicnmos. re-
folvernm réjçlstrar o facto, procurando
apurar o mesmo,,

¦¦S»»j»'SB»«a»^»*>4»,»»^»*4A»*>a**WMW*afas*«J

Ba Assistência Municipal
» —

O concurso para auxiüares
acadêmicos

0 Rio repleto de
ladrões

DESflPPflRECEU
-¦" m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Uin menor do onze
annos do edade

Serão chamados- A prova escripta, amanh*'.
todos us candidatos que se inscreveram nu
concurso pura au sí Ha res acadêmicos da As-
sisu-ncia Municipal.

A prova deverá ter .inicio As 13 1I2 horas,
ficai 111 u cunstitutda a bancada examinadora pe
Ins srs. Menezes Pinto, Rogério Coelho, Ro-
lulplio Alirru e Turres Vlanna.

Os cxam.s tirão lugar nu 1'usto Central dc
Assisu-ncia, X praça da Republica.

CARNAVAL
HATAI.IIAS DE CO.VPETTI

Em .MadureIra hoje terá lomir umn
liatalha dc coiifolll, promovlilu poli
mui rudores e (.'omponontos do Fidalgo
.''ootlmll Cluli, que titniliciu s-.- propõi1 tomar parte nas homenagens n Muniu

Km um coreto Ja urinado, tocara um:
banda de musica, e, na .^éile da sociedn
Io uma outra tambciii dcliclaríi os pre-
í-ntL-s.

Xo próximo domingo, om vupIor pon-
tos ún cidade so poíilízarão Ijattillias
'(¦'mio, denso modo. Inleio a sêt*lo ,:'
Hvopt hl(*lilos, qlll' Sm li Vi\ fim rum
1'ltlmo d.a consagrado ao deus du Polia

VV.SIASOH
Muito nnlnindn corr"ti n imite 6<

loulem no "['oleiro", onde o Grupo do
Rmltaixadopcs festejou o rllfl dê Nata
trnaiii;:undu umu "sulrée" de gpundi
!\inreaso.

O rednetor cumiivitlesco do "O .IOP,
NAL." Ia oateve o foi alvo das» ma nr<
ireiitili"/.as da parir- dos ilnoclores ilo

(.•ninnoa, quo captivaram todos os pre
.cntva.

CO.VCiltRHSO UOS PlinitftCA»
A nnimripflo •'• crescente 00 í?o:ifu*rt s

¦ o dos fiurícns e ha grande nimiciiai';
.'.a noite dc :ll, quando tern loirar'.' le ft ranlaxlu, nuiiio do nprndu d
oiiüo l.enl, o pn-sidciuo dos intropido

;-'iiiT<1eas.
ItKSr-Jlt VISTAS 1)0 AJIOR

Foi uma noite de grando alegria
ln hontom no Kosorvlstas do Amor
nulo ns dansas perduraram ató o cl..
renr do dia «e li'ije.coLiuno roí? uma cadeira — n
*iua residência. A rua Curveiio, 79, foi cnlhitl
imr uma cadeira o s ptuag.-narlo UTiian!
Augusto, viuvo, portuyufz, tendo csnmgailti
xtrfin''dade de um dos dcdüâ da mão direita.

Medicado pela Aásiaiencia, HeniarJo retirou
ío, il pois.

QÜK'i>A. — Na rua da Quitanda, os. f"
victima dc uma (|uéda o pedriro Manml \'
evntP. de is annos dc edade. .solteiro, brasil
ro, residente rt rua dos Arcos, 68. lendo ree
dito ferida contusa na r.giào l)Í|iarictal,

A Assistência auccotrcu-o, apus o que Ma
tioel sc letuou.

PAPEIS PINTADOS
FABRICA SANTA IZAUEI,

Em seu deposito & run Buenos Ai•es n. 120, vende-se papeis pintado.'-
1 varejo, por preços de aiucado. s
;iesia casa.

UUA BUENOS AYHES, 120
J, A. dn Silveira & C.

Capital

JflJL safA

Advogados
umplido d» B.infAnna — Mnrenta de Dl
retio rivll dn Fac do Direito — E<cr
General Guinara, (ln, í° andar. Tol. N
1.717 — lies. S. 3.003.

Médicos
Ira. Ursullna — Esperlallilnde — moléstia"

das scnliora» c du-. ci'laiu;i!s. Cons. tin i
de S. Jn-6, BI, das li ii» í ||s. Tel c5808. Ilésldeiicla — llua Miguel do Frias
n. no.

!r. Renato Kehl — VI» urln. e nyp Cnn<
leigas, iiiilm. o «ali.. 3 d» 4. rtosarln
\Ui res.: carvalho Monteiro os. tel. o»
il. M.

JIAS URINARIAS, GONORRHE'A AGUDA EELECTRICIDADE MEDICA
• p«perlall-la dr. Carlos Daudt, irnrnnti>

fazer cessar qualquer Mrrliiientn tire
trai niriiilii, cm ihpihis do 5 dia... pelopnu iiror. nioil., Mipprlmliuln. ntitroslm, a
díir iniiiplei,. prliiieliu* nppllc, preço
nimllrn lirumiavnn.i. 43. das í an <

)r. Paulo Affonso Franco, e>p nppnr. rpnllii-iirlnailn: fliiiienlves Dias 10, 1», sa
ia 3. dc 1 l|9 as 7.

COENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E GAR.
GANTA">r. Ne»e» da Roch» • Jlnl. dn« olhi.s. nn

rlz i' ouvidos. Memliro da Ai-iul de Merl
do filo de Janeiro: lontra prat. nn paiz e
nns hosps. estianifs.; Av. lllo riranco uu
soh.

ir. íopvro Goulart — Chefe do» Serv. dp
licrinatolnifla o sypliiliiri;ipiii,i da Pnlvr
de Crianças e do Amliitlalorlo nivadavh
l.iiriro da Carioca in, do 3 is t. ici
li.705 C

íp. .1. F d» Birros — Mnlesllai irernes e
especialmente vlsreraes. Serviço especial n
cllliiciitc do iniilestlas venercas. Da-
10 l|'.' a I li. da lardo. n. da Carioca, 3f' Ia andar. Tel. C. U78.

CIRURGIA, DOENÇAS UE SENHORAS I
VIAS URINARIAS

Or. R. Chapol Prévost — Clrurirl» d» ra
lieç». do liiniax e dn ahdoiiien. Consulta*
d.i« 3 i' 0 da lardp. fl, Carlncn. 3S, 1»
andar Attcnde a chamados. Tel Í.57J c

OOENÇAS DO ESTÔMAGO, INTESTIN08.
FICADO E NERVOSAS

— EXAMT3 E PHOTOGRAPHIA3
PELOS RAIOS X

Dr. Renato do 8ouza Lopes — Especialista
Prnlcs-dr da Fac. de Mcd.; S. José 39,de ¦} ii* :,, diariamente, res.: voluut, daPaula, 33, lei. 1.703 s.

O gcituno preso em flagrante
a»

O larapio Jos6 de Oliveira, penetrou
no sobrado da casa de n. 15,- da rua Chi-
le, residência de Mnnoel Martins Gomes
e dahl furtou um annel com olnce pe-
drag de brilhante, um sabonete, uina cor-
rente de ouro e cadernos de papel.

Sendo presentlda a presença do gatuno,
este procurou fugir, mus ao descer a es-
cada foi preso pelo fiícal de vehiculos
n. 45, que o apreyentou ao oommlssarlo
de serviço no 5° dlstricto, que o autuou
em flagrante.

Alem dos objectos nclma referidos, en-
¦ ontrou a policia outros nos boltos do la-
druo, que nao qulz explicar a procedon-
o!a dos mesmos, que também foram ap-
prehenilldos e ficaram em cartório até
que seja descoberto o dono dos mesmos,

PEofiraos i
CAIO DO CAMINHÃO — Na praça

Ia Republica, em frente ft Estrada dc'•"erro, caiu do caminhão n. 1,420, o tra-
lalhndor Joaquim Ribeiro da Fonseca,
asado, de 40 annos de ediule, portu-
noz, residente & rua Conselheiro Pe-
elra Franco! 00, tendo recebido tVrl-
'ns confusas na regilo occipllal o na
nao esquerda.

A Assistência soecorreu-o c a poli-
ia do 14° districto soube do facto.

Canivetadas

As autoridade» da Central da Policia,
foram procurada i por Eurico Gomes, mo-
rador fl ru« Visconde de Itauna, 07, casa
25, que asseverou ter âVsapparecIdo da
sua residência, o scu sobrinho, o menor

Festas mtoronipirjas
Morto, a tiros, pelo

inimigo
Com todos os detalhes, registramos omnossa edição de hontem o crime de moruioceorrido 110 Mercado Novo. a

Alulsio Rodrigues de Síi. o assassinofoi removido paru a Central de PollílVde onde seguira, amanha, para a C-is»d» Detenção, afim de ahl aguardar IuImmento. ' *""

No Necrotério dn Policia rol ncerOMl».do o corpo de José Alves do Aíevedo o"Zéíé", sendo atrstndo como ciiuia 'ii
mort» — Ferimento penetrante do thorai .
abdômen por projectll Xe arma dc foeo

• Finda n perecia foi recomposto o cadv
, ver que foi dado íi sepultura no cemitério

de S. Joio Baptiata.

FOGO
«— _.

Em uma casa de
família

No botenulm existente !l rua Frei Ca-
"ca 11. 1S0. festejavam o dia de Natnl
•osê Chryrostomo de .Menezes e Américo
\lves, pintor, com 83 annoa de edade e
norador Aquella mesma rua n. 215.

Èm dado momento de-avlenim-se o
üirlsoslomo fanenilo uso de um canivete,
or fiuai» vezes, o cru vou no peito de Al-
es, deixando-o por terra a esvalr-se em

11 ngue.
Popiilare» ncuillram e effectuaram n

iiMsfio em flngrnnte do crlminn"o. que foi
iiituado no curtor'o dn 2" illslricto.

O ferido fni ponrndõ no porto central
in As><!*ioncia, recoiliendo-se, depois, a
ua residenola,

O mrnor Anecllno llrsua

ris 11 annos de edade, Angello Braga.
Foram destacados alguns agentes para

descobrir o paradeiro de Angelino, afim
riè ficar truniiuilllzadii a sua fiiinilln. que
t-im-liem estil em aclivldade pura encou-
tral-o.

N» casn d« n. 20, da travessa do Com-mercio. reside Pinto Ribeiro, em compa-
nhla do suu família.

Devido ao facto de esti.r a. chaminé In-
tiipldu, manlfe-siou-se um principio de in.
oendlo que pôz em polvorosa o» morado-
rua da casa.

O» bombeiros attendendo ao chamado
IA estiveram, mas nada tiveram iiue ta-
zer porque os labaredas e a funiiirada Jahaviam sido abaladas a baldes d'aguu.

Foram reduzidos ns prejuízos a as au-
tnrldudcs do l" dlstricto registraram o
caso.

OOOOOOjWOOOOOOOOOOOOOOOOOOg^

|L'ANTl>OBlSE|
As únicas cinías r:commi daías
relos Srs. M:(iiris e qus re>o!-
vera a oljo-id i\ Yendeai-so cm
a L'IKCR4ABLE.
lO.Ru.iSacht-10 Sobradj

TRA^SFaUMADOlíES

AEG
''Amebina Ribeiro"

AOS ( ItlADUIthS
Usem cm suas fazendas o espaci

ico veterinário, contra u ülarrima »
iiueuino-enteriie dos liczerrus, inovou
ivo o curativo. 1'l'iIíUüs a Victor ituí-

lier & O. — Kua S. IVUro, 12o. Riu

JERVEJAS DA BRAH
Pnra íis foslns do ANNO BOM e REIS,

rccuiiiiiicntliiiiiü.s a Iodos os nossos
amigos o 1'i't'uiii ztis ns nossas excollcii-n

tes coivcjas cm ganalas:
BRAHETÜC, BCCKALF, BRAHMABOCK, BRAHMA-PORTER,
Ti.UTi.NIA, FIDALGA, BRABMIHA. L0»K CHkYíIAL.

einiiilo espi-cialinciilo o nosso inegualavül
:: BR/.HMA CHOFP era BARRIS ç SYÍH3ES ::
Foruucenios a domicilio :

(IK1PP om SYPH0ES (le 5 litros, a «s. 5|50í)
tlHiPP einMTllOlílS de 10 M álís. UpüO

/// r? de i odermos servir a nossa freguezia com a d>se.
jada pontua tduoe. i.etíin.os a fin za da ds.rem-nos es suas
l^te.achs tnconimendi.: com ;. nt.ee sana ant ced t cia, es
mo p-r causi conovoreg lamento p<ira o trafzgo devehiouk'.

Companhia Ceruearia Brahma
Telc phone - Villa -111

OCX>OCXKX>OOOCrOOOOOO{X)0(X>OOCX)UC30000COO<X>OOOOOOOOCXX)<5flOOO

"PÕRDSON"

Corretores
Arthur Augusto de Almeida, corretor de

funil imbls — I» de Marco 80, suu Tel
70 N.

Moveis e tapeçarias
Gu-rda-Moví-l» — enh o pat. rtn Ind Lean-

dro Martin». Ouarda e nui-crva Muvu|<
Ta 'Min» o nulhH nbliM't<H ile u»n
lien rninpn ¦> riiii-invllii c Cliuiu Uu
rlve» 41. tel. i.r.nn n.

0 máximo Expoente da Industria ds
TRACTORES DO K1ÜHDO
FORÇ^

DURABILIDADE
FACILIDADE DE MANOBRAS

SIMPLIC DADE DE CONSTRUCÇAO
~saaa»»aaBaaa»jaaaanBi&aaBBBBaaas»aaa»aaaaasaBaia>BBasa»^»Bsas»s»s»»aaaao9ss»saja^

? •»
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Estes tractons rouncni <mü si, o quo ató atrai tom sido
descoberto do mais ulil pólos mais aíamados ea^euiioiros
norto-amorioanos*; iabrioados pola FOUl) MOTOli COM-
PAÃY, os moMiios fabricantes dns reputados automóveis
FOKl?. Para maions explicações sobro os mesmos tracto-
res, arados, etc., dir.gir-se á

AGENCIA FORD
WILSON-KING & C.ia LT.

43 AVENIDA RIO BRAISLO 43

da

pubucidapr - mjnrctiAun
Ttlephr ne, Norts 50í>7
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AS MINAS ALLEMÃS
Influencias financeiras allemãs apoiarão a

Polônia na Alta Silesia?

SEMYIÇO TELEGRÁPHICO DA UNITED PRESS
0 PRÍNCIPE DE MÔNACO

•i a i-

0 perigo para a Allernanha se socializar as minas

(Coinmunicado telegraphko de Fran:
Lchnhoij)

BERLIM. 25. (U. P.) — AlUga-se,
em roílns políticas nesta capital, uue
os grandes interesses allemães eslflo
flmt'Ut:an*Jo appoiar a Polônia por oca-
sjAo do plebiscito uue vae ser levado
a effeito. afim de resolver a questão
da solierania da Alta Silesia, Isto •>.
no caso do Iteischetag approvar o pro-
jteto de lei, visando a completo sócia-
lização das minas carvoeirus allemães.

Os interesses financeiros estão lu-
tando ferozmente contra a socializa-
cao das minas carvoelras, recusando
fazer quaesquer concessões.

Simultaneamente, tornam-se mais
Insistentes {ts' exigências dos opera-
rios.

Foram abertamente proferidas nos
corredores do Relçlistag ameaças Ue
que a Alta Silesia votará X favor da
solierania poloneza. ho caso da appro-

A INTRANSIGÊNCIA DE D'ANNUNZIO
*s .—--

Já se começa a sentir os effeitos do bloqueio em Fiume
A Commissão Executiva do Partido Popular condemna a attitude de D'Annunzio

vacilo do projecto de lei da socializa-
cão das minas earvoeiras.

Rodas relacionadas ao Reiehstag'
são da opinião Ue que essas ameaças '
forçosamente terão alguma Influência '¦
no que diz respeito á situação. Com-1
tirehende-se uue a luta pur oceasião'
ilo plebiscito na AHa Silesia será re-
nhidlssima e uue as probabilidades de
uma victoria" allemã correriam muito
perigo, se qualquer elemento allemão
tentasse auxiliar a 1'olonia.

Muitos Jornaes fazem commentarios
a respeito ilo nerleo. uue a Allemanha
correria como resultado da situação.
Algumas folhas declaram que £¦ possi-
vel que o sr. Hugo Stlnnes, o flnan-
Oeiro allemão, favorecera, tacitamenle.
o desenvolvimento da influencia fran-
ceza. na região ilo Rheno, afim de im-
pedir a socializarão das minas. — se o
movimento dos capitalistas silcsiaiios
alcançar exlto.
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IS GRANDES ESPEGUDES GIBIS
0 serviço postal e as transacções cambiaes. Os vales

internacionaes, os sellos e as especulações de cam-
bios. Carlos Ponzi, o "Rei dus Ganhadores de

dinheiro". Íü7."j00 contos de lucros; dinhei-
ro a 570 ojo de juros ao anno

As osclilações camblaes entre os di.
versos palztjs, que têm enriquecido mela
duz.a. iie cavalheiros iuiüeis e üesorganl-
zudo o eomntercio noiii-sio, levaram Cario»
Fonzl, a arciuiecutr um piano com a
perfeita segurança oo triumpho.

Xo presente- momento, a situação In-terruicioiial do cambio tem offerecido
campo ás mais extraordinárias explora-
çõos-, porém, com benefícios reduzluos
jjara oa que tieliati s« envolvem, li'' um
trabalho Ju alta especulação, feito com•ngenno e arta para que não redundem
cm iwucoa ganhos os lucros sem slgnlfi
cação.

Ua arranjos o planos da especulação
envolvem ao mesmo tempo todas as
pessoas que agem no commercio; desde o
huniiiüe. cochelro de um carro do fru-
tas que atravesse dois paizes, pfrle ajun-
tar uns 12.0U0 dollares de lucros, nas
íluctuaçòts cambiaes entre esses mesmos
paizea, como nos mesmos processos, emmaior escala postos «m pratica por Car-los Ponzi,

Ponzi é um subdlto italiano que se achana America do Norte, ha 20 anno-. e
que não possuía mala de SOO dollar-s eaeora, como por encanto, em mezes de
trabalho expectatlvo, sobro câmbios flgu.ra na lista doa grandes capitalistas new-
yorkinos. De dezembro de 1913 até hoje,o grande especulador d» câmbios ganhouS milhões e melo de dollares, ou seja 53mil e 750 contoa de réis em moeda, bra-Asllelra. Esto lucro foi apurado depoisde haver pago 50 "l" de lucroa aos seuscotisocioa nease lucrativo negocio, o queeqüivale dizer que os lucros totaes (oramde 107.500 contos de réis.

Não ha exemplo no8 Estados Unidos delucros tao colossaes, nos círculos flnan-celros; embora sendo um facto real. che
pram a suppOl.o fantástico o inveroslmü
Ponzi detém o record dos ganhadores dedinheiro em pouco tempo — é o "Rei
dos Ganhadores" — uma vez que a Aue-rica do Norte da majestade a todos osseus nabbabos financeiros.

Ponzi, estudou a situação cambiai uni-versai. « descobriu, em agosto de 1919.o melo seguro do Jogo sobre o oamblode .vario» paizes quc tém relações com-
merclaes com 'a America do Norte cuja'situação monetária é excepcional. Pro
curou accionistas para a empresa, ten-do conseguido alguns Pessimistas que en-• tregnram o dinheiro, com a consciência
de que a perda era certa.

O resultado foi contrario, isto ê, os lu-
cros foram fabulosos; Isso foi a maior
propaganda.

A «u encontro vieram capitalistas se.
quiosos de ganhos, ficando a empresa
Ponzi habilitada a emprehender negócios
de vulto. Pouco a pouco, a famn popttla-rlzou o cambista, ascendendo setts cllen-
tes a mnls de mil. quasi todos Italianos,
lmmlcrantes rjue levantaram seus p-oque-nos deposito* nas Caixas Econômicas e
confiaram.n'os ao sagaz compatriota que.40 dias depois, dcvolv'n-os augmentados
de 50 "I* (je lucros líquidos.

Era mnrnvlllwo, phenomenal um qua-si milagre financeiro.

MEMENTO BIBLIOGRA-
PHICO

"REVISTAS
"O Norte" — O numero de hoje desta re-vista trai o seguinte sumniarin:
O papel do Nordeste, por Cristovam Mantas;

Ura acto de bravura; Pagou o café; Porto eMíç.io de Pernambuco; José Marianno,/(pa-
fina de honra); Versus de Martins Napileãu;Na feita das arvores, por Lconcio Correia;V.jtrada de Ferro Tocantins; Barão do Fortede Coimlira, por Sebastião Galvão; Livros No-vos; Palavreados; Ur. José licierra; Ler ePonderar; A Colônia Paranaense, por lirms-Imo de Leão; l'cos da Imprensa; Um sablialocnaotico; Em torno de um grande nome; De-
fesa da Borracha; Um derrotado confesso;,alem de notas, commentarios e abundante no-Iiciano dns listados.

CAIXAS RURAES, do ar. José Satur-nino liritto — Artigos publicados noMonitor Camplsta", ora enfeixadoa emum pequeno folheto, tal ê o estudo sobreas coisas ruraes, feito pelo er. José Satur-nino de Britto.
O autor faz largos encomlos a esse In.etltuto, dlzendo.o cellulas do nosso pro-gres.«o. e, em pequena advertência Inicial,Interroga poi que o cidadão republicanoha dc ser um Indivíduo sem ideal.
Põe. ainda, em evidencia a excellencla

dessas caixas, cuja organização e func-clonnmemo estuda devidamente.
OPISCTI.OS

"Do OitrnclHino", do ar. Fell-
clnnn Sodré.

O sr. Pellciano Sodré. político no Estado
do Rio. ncaba de publicar um pequenooptisculo em que encerrou o manifesto com
que se apresenta candidato A Câmara dos
Deputados em sua próxima renovação,
além de outros documentos politicos, ma-
nlfestos, cartas, etc. .

Publica, conjunetamento, a defesa de
eua administração na Prefeitura de Nl-
ctheroy.

Ao mesmo tempo, Ponzi multiplicava
seus haverei, aproventaudo-se da iiberda.
de de acção que lhe davam seus consti-
tulntes, o que era razoável, porque estes
recebiam 50 °\« de Juros do emprego de
suas economias em 40 dias, o que dava
unia taxa mensal de 47,5 "|» ou 570 Q|°
ao anno.

Nada melhor, do que empregar dinhei-
ro nos negócios de cambio, pela mão ha.
bll de Carlos Ponzi.

Com seus próprios capitães, Ponzi con-
seguiu controlar os interesses de um po-
deroeo "trust", tnstallou-se em um ma.
gnlfico escrlptorlo no bairro commercial
do New England, e Jã tinha tudo prom-
pto para estabelecer outro egual em Nova
York, quando as autoridades tomaram co-
nheclmento do assumpto e impediram
qúe Ponzi continuasse nas manobras ea.
peculatlvas. Intimado a expor os meios
e tramas de seu negocio, Carlos Ponzi
assim o explica.

4||:

ROMA, 25. (U. P.) — O capitão Zeli,,
da Caaa Militar üe Uabrlele D*Amiunzici, eu- Jviuu uma nuia ao general Ctivlglla, com-1
mandante eni clicíu dá» forças italianas I
bloqueando iiuine, protestando coiitro u
bloqueio e tambem'contra a ordem publi-cada pelo general Cavlglla; na qual u, coin-
mandante em chefe daa forças legaes da
llalia, na linha do armistício, «.vige a désmo
blllzuçâo das forças militares riumenses, O
capitão Zeli sustenta quc a Regência de'
Quarnero tem u direito ue manter um exer- I
cito, e, lambem o de ter estrangeiros uo :
mesmo. !

A CARESTIA EM FIUME
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CutIoh F o tini —* o CHüPcuIndor de
cambiou, que ti min na volta» com a

JtuUya iioite-aiuerieann

O lystema tem por base empregar capitães
em vales postaes dc cambio internacional, para
aproveitar as differenças de cambio de vários
paizes, São os vales adquiridos cm um paiz
e enviados para outro; portlra, envez dc enviar
os vales, o destinatário pôde effectuar os mes*
mns no próprio paiz onde furutu comprados,
applicando-os nà comjira de sellos de cinco cen-
tavos* Estes seflos tim ura valor inalterável no
paiz em que circulam, c soFírem depreciações
em qualquer outro paiz. Assim com o dinlui*
ro dc seus clientes, Ponzi convertia dollares
americanos em lyras italianas c por meio de
agentes radicados em toda a Europa compra-
va vales postaes internacionaes. qu^ como jíi
se disse, soffrcm pequenas depreciações nos
paizes onde não circulam.

Estes vales são immediatamente transmíttidos í
pelos agentes de Ponzi, dc um a outro paiz, [em cada um dos quaes deixam pequenos ga- >
nhos pela depreciação já referida, até que por 

'
circulo de variadas circulações são novamente |convertidos em dollares. O curso das transa* i
ções duram cerca dc 40 dias e dão rm mtdia o ¦
resultado de 400 0|°, entre a partida da capital ¦
da America do Norte c o seu regresso.

Ksias explicações não satisfizeram as auto-!
ridades postaes dc Washington, as quaes af-!
firmam que a emissão de vales postaes nos Ks*,
tados Unidos não podiam dar o resultado au-
íeridn pur Carlos Pouzi; os vales attingem nu-1
meros muitos reduzidos. j

N'omcou-se uma commissão especial para in- i
vestigações, por ingerência do Departamento |
da justiça dos Estados Unidos. Até agora, aj
única medida effectuuda foi a suspensãg das'
transações de Ponzi. j

liste, na frente de seu escriptorio em Boston, ;
póz um enorme Ktreiro em qttc annuncia quc.
recebe mais depósitos. Recommenda que não
se alarmem cum a ingerência judicial.

Promettc e assegura reencetar brevemente tseus negócios, pois seus clientes não estão sen*
do victimas de especulador de espécie alguma
e se tiverem de vender suas acções ilèni pre-
ferencia a elle, Ponzi, que as pagara imnic- \diatamente.

A confiança que os clientes depositam em |Ponzi c absoluta; nenhum duvida de sua se-
riedade e da segurança no emprego dc suas
economias.

Quando sua figura surge, na sua carruagem,
nos bairros italianos dc New ICngland c New
Vork, homens, mulheres e crianças reVeuem*n'o
com maior apreço do que um político de no-
toriedade. I;' um homem popular.

Ainda que nSo icccba, como outr'ora, diária*
mente, o deposito de -;oo mil dollares. ao seu
cofre, para as especulações cambiaes, scu-j cum-
patriotas, comu tambem milhares de america-
nos acreditam seriamente na honestidade dc
Carlos Ponzi e esperam que o eí>cripturia re-
abra as portas, para que íllcs, de novo. entre-
guem seus liaverrs au hábil, ao sagaz, ao mara-villiuso Ponzi, especulador cm câmbios, o Kei
dos Ganhadores de dinheiro tm pouco tempo.

TR1ESTE, -.'5. it*. P.) — De.-paclioü de jFJiime dizem que tudo Ja encareceu inulio
por causa do bloqueio. Declara-se que ú'
quasi Impossível ubter carne. Accrcscent lllloi (Ie-pachos'qíin "um 

còrtu 'numero dc le-
gionarios DM.tiiiupziwnos de:-ei'Mran«, ro-
celando que scrltuu obriiradu- n lutar cun-
tra us seus irmãos, se permanecessem em ;
Flutue,
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Portugal político e social
a divida de fiinnni coji a

I.XGI.ATEItHA
LISBOA, 25. (U. P.) — Apurada a

divida portugueza relntiva ás despesas de
guerra, ficou demonstrado que Portugal
(leve á Iiifiaterra a quantia de
1G.50U.000 escudos.
AS K.VPLIOACOCS DO Sll. ALBJCAX-

DKIÜ llllA('A
LISBOA, 25. (U. P.) — O sr. Alexan- jdre Braga publicou no Jornal "Diário de !

Noticias" uma carta explicando as suas :
phrases no Congresso Democrático, de- :
clarando nüo ter feito referencia directu i
ao sr. Álvaro de Castro, mluislro das Co- jlonias. I

A SOKTB GRAMII* FOI PARA !
.ÍIA.WÜS

LISBOA, 25. (U. P.) — O primeiro;
premio da grande loteria do Natal foi i
vendido em Munuos.
JOÃO DE ALMEIDA ESTEVE COM O

CO MIE D'ELr
LISBOA, 25. (U. P.) — O sr. Joüo

d« Almeida, caudiilto tnonarchlco, foi re- |
aobido pelo comle d'Ku o Por s. a. 1. o
principe D. Pedro.

MANIFESTAÇÃO MOXARCniCA
LISBOA, 25. (U. P.) — Os Integralls-

tas resolveram mandar celebrar exéquias
no dia 24 de Janeiro, próximo futuro, an-
nlversario da revoita de -Monsanto. Sau-
daram Celegraplilcamente o sr. João
Franco, antigo ministro da monarchia.
O COMMISSA11IO DE AIIASTECIMEX-

TOS COM I»LE.\OS PODEIIES
LISBOA, 25. (U. P.) — Foi publicado

um decerto conferindo pleno poderes ao
Commissarlo de Abastecimentos.

LISBOA, 25. (U. P.) — O decreto que
concedeu latos poderes ao Comtnissario
de Abastecimentos, crea uma commissão
especial, presidida pelo próprio Commlssa-
rio, encarregada de fisoallzar as compras
em todo o paiz, podendo requisitar meta-
de dos artigos existentes ou Importados,
mediante o pagamento em moeda portu-
gueza.

Foram crendos commlssarlos dlstri-
ctaes, afim de auxiliar a missão do Com-
mlssarlado.

Apôs as colheitas, revigorarão as ta-
bellas em caso necessário.
•AS CONFERÊNCIAS DO MINISTRO I

DAS FINANÇAS
LISBOA. 26. (U. P.) — O sr. Cunha

Leal, ministre das Finanças, faz confe-
rendas em varias cidades. Inlciando-as em
Évora. O ministro das Finanças defende
assumptos da sua pasta, incluindo as pro-
postas medidas financeiras,

AS FESTAS DO NATAL
LISBOA, 25. (U. P.) — Por motivo

do Natal haverá um feriado geral.
Nenhum Jornal serã publicado no dia de

Natal. Haverá muitos festejos.
O LYRICO

LISBOA, 25. (U. P.) — O Theatro
Lyrico Inaugura uma temporada fausta.

O ÜAXaUEIRO TOTA
LISBOA, 25. (U. P.) — Reallsa-fie,

em Cintra, uma manifestação de sympa-
thia em honra do banqueiro sr. Tota.
AS RESTRICÇOES FRANCEZAS S011IIE

OS VINHOS
LISBOA. 25. (U. P.) — O governo foi

Informado de quc a França levantara, no
fim do corrente anno, as restricçoes con-
tra a importação de vinhos o ouiros pro-
duetos portuguezes.
SAO ESPERADOS O EMBAIXADOR)

RRAS1I.EIHO E UM SECRETARIO
LISBOA, 25, (U. P.) — E' esperado

nesta capital, em principio de fevereiro
próximo, o sr. Fontoura Xavier, embaixa-
dor dn Brasil.

LJBBOA, 25. <U. P.) — O sr. Mace-
do Soares, secretario da legaçao do Bra-
sil nesta capital, acompanhado por sua
exma. srn., chegará X Lisboa no mez do
Janeiro próximo.
VAE SERVIR NA ESCOLA DE SIARI-

NHEIROS DE CCERRA
LISBOA, 25. (U. P.) — A barca

"Flores", ex-allemã, passou para a Esco-
lu de Marinheiros de Guerra, e brevemente
fará uma viajem á America.
AFFONSO COSTA E A CONFERÊNCIA

DA PAZ
LISBOA, 25. (U, P.) — O sr. Affon-

so Custa publicará um livro relatando os
trabalhos feitos na Conferência da Paz.

AS NOTAS DE MIL ESCUDOS
LISBOA, 25. (U. P.) — O Banco de

Portugal emmlttiu notas de mil escudos,
tis quaes serão postas em circulação uo
Anno Novo.

A MOÇÃO DO PARTIDO POPULAR
HQMA, iõ. vU. V.i — \ comuiuíüo exe- Jcuílva do Partido Potiuljr adoptou uma i

moção declarando ser essencial para o bem |
estar du paiz qua, u Tratado de Hapallu .-eja l
fielmente executado. Acerescenta a hidçiio!
que Uabrlele D'Aiinunzlo deve ser lidu co-
mo revolucionário. A uiuçãu tambem reconi-
menda Insistentemente que u governu Ita-
llano, ao solucclonar a qucMüo de Fiume,
evita o derramamento de sanjue, e, acon-
.-elha-o, ao mesmo tempo, dc luanier a dis-
cipllna.

HA CALMA NA LlflHA OO ARMISTÍCIO
ROMA, J5. (ü. P.) — L*m de.-pclio de

Abbazla Olz que ludo cíta eni paz ao longo
da linha do armistício. Acerescenta o des-
paclio quc üe vez em quando ouve-se um
tiro. porém nâo tem havido encontros ar-
mudos entre a* tropas legaas da Italia o as
forças d'annun?lanas.

NOVA PROCLAMAÇSO DE D'ANNUNZIO
TRIESTE, 55. (U. P.) — Gabrlele U*An-

nunzlo publlcuu uma nova proclámação di-
rígida ao-" .-ou; lesloii.nio-, incltando-os a
resistir contra quaesquer tentativas do ror-
ças estranhas de sc npodorareiii de Flutne.
ò poeta-solüado prediz que a cidade de
Eiunie vae pa=íar grandes privações e pa-
üecer multo.

UM COMNIUNICADO OFFICIAL
nn.\i.\, 85. a*. P.) — orridai — o go-

verno publicou um coiniliimlcado annun-
ciando quo tudo estã em calma nas regiões
fiumeiises.
O MINISTRO DA MARINHA CONCITA A AR-

MADA A SER LEAL
ROMA, 25. (U. P.) — 0 sr. Sertil ml-

nistro da Marinha, publicou uma proclama-
ção dirigida ás forças navaes 'tall-nM.W**
llcipando no bloqueio de Flutne, pedindo-
lhes ile prestarem leaes serviços 4 1 una.

"Toda a marinha Italiana agradece an
unidades da armada de ltalln, as quaes, nes.
tes dias Uo sagrados para a causa da uulãu
di Italia estíio serenamente desomponnail-
do o dever mais duloroso, "declara a pro-
U «A Datria confiou aquellas Torças a ta-
rera Ue iiianter a dl-clpllna nacional, arim
do que us frutos da victoria uão sejam per-
dldos."

0 governo de Harfling
.. —-«»

O sr. Hughes será
o chanceller

NOVA YOr.K. 25 i L*. P.) — O corres-
pondente do jornal "New York Herald",
em Marion, Oliio. residência do presi-
dente eleito du Republica senador Har-
dins, informa ser quasi cena a nomea-
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ÜSM A "'TORRE EIFFEL
Comparem os preços e a qualidade dos seus artigos
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CASA UNIÃO CYCLÍSTA
BtnunB j;ii .oaipis a isosqoo

VENDE-SE EM PRESTAÇÕES
Blcyclettob p.r.i hemens, senho, as e creanças

e todís os acce- cios para as mesmas.
Fcoi-Eaíls, Patlf.s.

Alfredo Pavag-eaii
152 Rna 7 te Seleicbro, 192

Teleph. central £81—R o de J.nolro
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Db Italia
FALLECI.1IENTOS

"ROMA, Zh (U. P.) — Morreu nesta
capital o professor Alfredo Fortunaty.

MILÃO, 25 (U. P.) — O sr. Luigi Ce-
sari, o conhecido empresário, morreu
msta cidade.

DIST1XCÇOCS DA SAXTA SE'
ROMA, 25 (U. P.) — Sua santidade

o papa*, por motivo das festas do Na-
tal, conferiu títulos a condecorações a
diversas pessoas de destaque.

A IKAVGVnAVAO 1>K USI LAGO
ARTIFICIAL

ROMA, 25 (U. P.) — Sua majestade
o rei Victor Manuel consentiu em asais-
tir a inauguração do lago artificial em
Muro Lucano. •
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Uma amnistia
OS TRESOS POLÍTICOS HÚNGAROS

,. BUDAPEST, 25 (ü. P.) — O soverno
assignou uma ord'ra de amnistia, perdoando
tudos os presos politicos, cundetLnados a
menos de cinco annos de prisão, pur terem
participado na revuluüüo do coude üa-
rol*-i.

Na Asia-Maior
AS TnOPAS GREGAS REVOLTADAS

CONSTANTINOPLA. 23 (U. P.) — Um
despacho do Sinyrua, recebido pela Ageniva
BaUíanica, declara que diversos batalh0c3
dc tropa) gregas na Ásia Menor recusaram i
obedecer us officiaes enviados ú Smyrua
pelo novo gorerno de Atücnaj. Acerescenta
o despacho que as tropas revoltosai ftban*
donnratn div.rsns poslçôe* niilllarcs de hu-
portiincla e taroben uma graude iiuantidadc ;
de uiiiicrial bellico.
OS NACIONALISTAS VAO I\TEXSIKI-

CAU A OFFENSIVA
CON8TANTINOPLA, 15 (O. P.) — O

estado-maior do» nacionililtai turco», che-
findo» por Mutitiiptia Kemal Paclia, resolveu
enviar r*m mil numens 1 (rente de .^niyr
nt, ordenando ao» oonimaDdanka d* oulria
rtgifi*i qut cnrifin eontlngtutea d* tropa»,
canhota * uctralhtdora« ptrt aqutUa Ituht,
afüu dt futr írtuto M ataqu* du* urt*»*.

O ar. Charlou E. Huche."

çao do sr. Charles Evans Hughes, can-
dldato a presidência da Republica em
1916 para o cargo de ministro das I!e-
lacííes Exteriores no gabinete do sr.
Harding. O sr. Hughes oecupou o logar
ile ministro do Supremo Tribunal de
Justiça.

O correspondente declara que o Ml-
nisterio do Interior será confiado pro-
vavelmente a um político do oeste do
paiz, insinuando a possibilidade de que
o sr. Hebert Hoover, antigo administra-
dor da alimentação mundial assuma
essa pasta. Disse mais o corresponden-
te qui' nao é de suppor que o senador
Albert Fali, venha a fazer parte do mi-
nisterio. O nome desse senador tem si-
do insistentemente Indicado nesses ul-
tlmos dias para oecupar um logar no
gabinete.

âs epidemias m Polônia
DECLARAÇÕES DO SR. FADE-

IIKWSKI
PARI». 25. (U. P.) — F.ntrevlstado,

o sr. Paderetvskl. delegado da Polo-
nia. ncerca da necessidade de comlia-
ter-se as epidemias cm seu paiz. de-
clarou une a Assembléa da Liga das
N-açües tinha acolhido com multa
sympathia. essa nuc-stilo. Acerescentou
o sr. Paderewski que nos círculos de
Genebra, porém, nilo teve favorável
atmosphera, o ponto do vista polaco
sobre a divercrcncla entre o seu paiz e
a Lithuanla, nem no problema de
Dantzig. Disse mais o sr. Paderewski
aue a delegnc.ío polaca havia appro-
vado os methodos da Assembléa,
adiando a solução dos problemas que
poderão ser resolvidos mais, tarde.
afim de oue fique provada a Justiça
das reclamações da Polônia.
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0 exercito allemão
A «IE FICOU REDUZIDO

BERLIM, .-5 (U. P.) - Informações offl-
ciaes dizem ter-se ji realizado a reducção do
exercito alietuão a cem mil liomeus.

fl bolchevismo
O GOVERNO QUER TRIGO

HELSIXGFORS. 25. (U. P.) _ Cm
despacho de Petrogrado annuncia que
o governo da Rússia dos Soviets publicou uma ordem, exigindo que os cam
ponezes em toda a Rússia dos Soviets
entreguem uma certa e determinada
quantidade de trigo aos commissarios
do governo sovietÍ3ta. Declara-se
que os bolchevistas. na citada ordem,
fizeram vêr quo o trigo é destinado,
tanto para os operários nas cidades,
como para os exércitos vermelhos. A
ordem do coverno da Rússia dos So-
viets declara que os camponezes
actualmente possuem todas as terras,
c, que elles não pagaram nenhum im-
posto destinado a manutenção do go-verno de Moscou. O governo bolche-
vista, na ordem, tambem fez vêr queas cidades o o exercito lutam com
grande falta de vlveres.

GUERRA COM A GEÓRGIA f
WASHINGTON, 23 (U. r.) — Infor-

mnçües de ionte diplomática recebidas
nesta capital dizem que a guerra entre
u líepublica da Geórgia e o Soviet da
Rússia, parece immlnente. As mesrrits
noticias necrescentam que o governotio Moscou está concentrando nu froii*
teira da Geórgia o II corpo do exercito
bolchevlsta* Segundo ---e acredita, ab
autoridades sovletistas ttncionam indu-
zlr as facções maximalistas da Geórgia
a so revoltarem contra a líepublica, of-
terecendo-lhe o seu auxilio.

Sabe-se quc ns communlcaçSes entre
H Geórgia e Alex.indropol e Kara es-
tâo cortadas. Alexandropol eata situa-
dt a cam kilometros a audoeste d» Ti-
filai, na fronteira entre a Armênia e
Geórgia. Kara acha-sa ao sul dt Ale-
xandropoL

HA ESPERANÇAS OE PROMPTA SOLUÇÃO
ROMA, -.'5. iU. P.) — A> noltelas rece-

bidas de Klunie são contraditórias, porem,
reina calma uas refe-lôes flumensos. üs le-
gionarios iraiinuuziunus estão obedecendo
esDrliitamcnte is ordens punjteadli l>or(j-ibrieie D'Aiinunzin. Em diversos círculos
pollliicos eapora-se quc o conflicto serã
brevemente solucclonado.

A OPINIÃO DE RICCIOTTI GARIBALDI
PAnis, íõ. tu. P.) — o correspondente

do **Petl; Journal", em ftoma, cntrevlstut:
o general lllcclottl Garibaldi sobre os su''-
ce-sos dc Fiume. O velho ceneral disse nãi
poder Juljrur a attitude de IVAiiiiunzio. pu-
rém considerava ser grande mal para i
paiz incitar a divisão e a desordem.

"Tchhn confiança cm que n grandeza t
o poder da Italia sairão tlriimphanles", opi-
iiuu o general Rlcclutil Garibaldi.

â presidência }o Cie
UMA SAUDAÇÃO DE WILSON

WASHIXGTOX, =5 (U. P.) — O presi
dcnfte Wilson enviou uma mensagem an sr.
Alessaudri, presidente do Chile, feticttamlo*
por motivo dc sua posse da presidência da 1!
publica."Km nome do governo e do povo dos I-.st;*.
dos Unidos, e no meu jffoprio, apresento il
v. cx. as nossas sinceras felicitações por occ;i
sião da posse de v, ex. do alto cargu dc pre
sid-mc do Chile — declarou o presidem
Wilson.

t W o meu desejo, e tambem o é do povo ame-
ricano, quc sob a sáuia direcção e administra
ção de v, ex., seja augmentada a Loa fan»
de v. cx, e tambem a felicidade do povo cl:
leno." *"

uma jescolierta allemã
UESTIiriCAO I>E IMSECTÒS 0,1!:

ATACAM OS CE11EAES
BERLIiT, 25. tü. P.)*— A grande

sociedade manufactttreira de matérias
corantes o produetos chimicos de Beyer,
acaba de descobrir uma formula para a
dostruição dos Insectos (iue auicani os ce-
reaes, e que tom causado a perda do mui-
ios milhões, nntitmlmente, em todo o
mundo. Secundo Infornui a companhia as
provaa rcallzudus com -p novo produeto
Chimico tem sido completamente satisía-
ctorlas. acerescentando (íue o emprego
delle, alim de exterminar a parasita do
triiro. por exmplo. serve para robuste-
cor í» planta.

A companhia tambem informa que estã
preparando outro especifico que torna 03
tecidos de lã. inacessíveis X truua.
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Os grandes raids aéreos
O TEMPO ESTA* AMEAÇADOR

S. TAULO, 23 (A.) — O tempo estfi
Incerto, umeaçando tempestade.

Cu. o melhore. Edu' Chaves voar.1 â tar-
de; ao contrario levantara vôo amanhã
cedo.

A travessia dessa capital a esta cldado
foi feita em optmiag condições.

EUL" CHEGOU A ü. l'AL*LO SOB E.\-
T1IIS1ASTICAS ACCLAMAfílES

S. PAULO, 25 (A.) — (Urgente) —
O aviador Edu' Chaves aterrou aqui ás 9
horas da manhã. A' travessia dessa ca-
pitai até osta cldado foi feita a inteiro
contento.

Minutos depois da aterrissagem, Edu'
Chavea abandonou o campo, partindo bm
seguida para a residência de sua exma.
família, onde provavelmente almoçara,
proseguindo antes das 13, horaa o seu ur-
ricado -raid".

For oceasião da aterrissagem, foi Edu'
alvo.de significativas monifestat-ões, jp&o
sô por parto da grande massa popular
que anslo-sa ali o aguardava, como tam-
bem, pelos seus collegas, mais do que in-
teressadog no brilhante exlto do notável
emprehendlmento, em que se acha empe-
nhado o nosso dlstincto conterrâneo.

A população em peso confia na victo-
ria de Edu" Chaves.

* A parede na Allemanha
OS FERRO-VIARIOS

I1ERLIM, 35 (U. P.) — Intensifica-se a
propaganda grevista. Os ferro-viarios, alem da
gratificação, exigem uma' reducção immediata
do preço dos gêneros de primeira necessidade,
ua proporção de so"!''-
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0 latal em Washington
WASHINGTON, 25 ,(U, P.) - Passou so-

cegadamente o dia de Natal, nesta capital. Dan*
quetes foram dados pelos membros da» em*
baixadas britannica, francc2a c italiana.

Causou tristeza em Washington a morte do
sr. Walter Alexander, lilho do ministro do
commercio, o qual foi morto num desastre de
aviação.

As suas visitas seientificas a Portugal e uo
Mar do Norte

m

it estendei as seus estudes alé is testas do Brasil I

(Communicado cpislplar de Adolfo Rosa)

LISBOA. 15 de novembro de 1920. —
• U. P.) — A visita de S. A. o principe de
Mônaco a capital da Republica Portuguv-
-.1 teve, sobretudo, um significado sclen-
;:fico que é interessante registrar. Sobera-
r.o Ue um paú extremamente pequeno e
que nilo tem, por isso mesmo, uma existen-
dia "politica" na Europa, Alberto Io de
Mônaco nflo teve, por certo, a Intenção de

. ireltítr as relações entre o seu paiz e
Portugal (o que faria sorrir a diplomacia

: ¦ assim fosse). A sua viagem como • Uc
: roprio de resto accíntuou, foi de simples
.tudo.

Kilo so supponha, por Isso, que se re-
estiu de importância mínima a viagem

i ¦ 3. A. Sereníssima. Marca ella. pelo
contrario, um novo programma no ciclo,
aí vasto das explorações oceanographlcas

e que o principe foi o grnnde Inlclador e
'. un sido o activo propulsor, pondo uo ser-
viço delia a sua fortuna e os seus profun-
>!os conhecimentos sclentlficos. A sua via-
rçi-m a Lisboa e, pois, de molde a interes-
í.;r todo o mundo para pensar em coisas
íifferentea dos seus habituaes trabalhos.

O fim, pois, da excursio a Lisboa de
Sua Alteza o príncipe de Mônaco, foi ini-
vir os estudos sobre a constituição o for-
maçâo das correnKs marítimas da penin-
•»*iM>*v**w*v»yw<*>'',ww^^

Na Grécia

0 feminismo
cm rnojECTo na fiiaxça

PAUIS, 25 (U. P.) — Seguindo o exemplo
dos listados Unidos, o delegado Luis Protisf,
apresentou um projecto de lei dando accesao
ús mulheres nas carreiras notariaes.
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CASOS DE BLIIOMCA
CONSTANTINOPLA, 25 IV. P.) —

Despachos aqui recebidos hoje, proce-
dentes di? Piréu, declaram que foram
registrados naquella cidade diversos
casos de peste bubônica.

Fará a restanração Ja monar-
chia allemã?

IXSTAM.AR-SE-A' NOS PAIZES
DANUMANOS'

PARIS, 25 (U. P.) — Despachos pro-
cedentes de Belgrado, dizem quo se
sabo naquella capital que agentes croa-
tas em Fiume descobriram um grando
complot austro-allemão, vizando a rc-
construcçilo da monarchia allemfl nos
paizes danubianos. Parece que o go-
verno servjo descobriu um complot
com varias ramificações e Intrigas em
avultado numero do paizes.

sula Ibérica, esclarecendo e facilitando S
navegação nos mures que a circundam.
Estudos semelhantes realizou ultlmamen-
te o principe de "Mônaco no Mar do* Norta
e tão profícuos elles foram que, além doa
novos elementos, com que enriqueceu jg
ooeanographla, deram resultados pratico»
no sentido da determinação da posiçio
exacta das minas que a guerra semeou o
que as correntes 1 varam na sua vlrtlgem*
pondo cm risco a nnvegnçSo mundial.

E' provável que vstes trabalhos sejam
continuados em agitas brasileiras, attenta
a physlonomla variada o curiosa do leito
dos seus rios e dos seus mares, como, de
rosto, dos mares sul-americanos. Sua Al-
teza sab.-o melhor do que nôs; a alguns
doa seus amigos confessou o desejo que o
anima do proceder a taes estudos. Nüo 6a
Hupponhnm portanto, que quando o prln-
oli» de Mônaco appareci r em uguaB do
Brasil, que, como em Portugal multa gcnlo
o fez, elle se diverte, levando a vida alra-
da que a lendu atlrlbue nos príncipes ào
autlientlco sangue azul... Nüo.

traduzidas no pacto da Liga das Nnç8*s,
entendendo que o Paraguay lendo adhe-
rido ft Liga deve apoiar as emendas, poisde outro modo nüo díverla ter adhírldo.

Na Bolívia

Ameaça áe parede
OS «JE9TAl.ltAXTKS E THEATIIOS

UE PAUIS

PARIS, 25 (U. P.) — Como resulta-
do da apresentaçilo no Conselho da
Administração do Sena, do projecto de
lei creando um imposto extraordina-
rld sobre os preços excessivos "dos b1-
lhetes du theatros e sobro os preços
tambem excessivos das refeições nos
restaurantes, durante as fCBtas do Na-
ta!. 'ás"associa"ç0è3 de''proprietários dc
restaurantes o as de empresários thea-
traes resolveram fechar as suas portas
na noite de Anno nom, so o projecto
do lei for approvado.
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h ilhas íalanJ
O DELEGADO AMERICANO

PARIS, 25 (U. P.) — O sr. Abram I.
Eikus, unt:go embaixador americano

em Constantinopla, actualmente envia-
do plcnlpotenclarlo para o soluciona-
mento da questao das Ilhas Aaland,
passou pela capital franceza a canil- |nho da Escandinávia.

Sa ilgeria
LIGEinOS TREMORES DE TERRA

ALGEIl, 25. (U. P.) — Os observato-
rios reglsHram ligeiros estremíclmentos

quo mamem inquieta a populaçüo.
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Noticias da America

1'ARA ESCOLHER O FUTURO rilE.
SIDENTE)

LA PAZ, 25 (U. P.) — Reunlr-se-n,
brevemente a Convençflo que dnc es-
colher o presidenta provisório da Ite-
publica.

A Junta do governo apresentar», X
Convenção uma exposiçfio doa uconte-
cimentou anteriores e posteriores X re-
voluçilo de 12 de Julho e tambem sobre
a attitude da Bolívia na Assemble» di> |Liga das Nações. /»

O MERCADO DE U

BUENOS AIRES. 25 (,U. P.) -*-" Ò
mercado de lãs esteve sustentado. O
typo grosso c de segunda safra offere-
ceram alguns negócios. Os ceroaen
luantlveram-so calmo, assim como os
couros. Heglstrou-so baixa nos preços
do gado vaceum.

O EMBAIXADOR IIESPAXIIOI, NAS
FESTAS DE MAGALHÃES

BUENOS AIRES, 25 (U. P.) — Cho-
gou a esta capital o sr. KrancoB Rodrl-
guez, ex-chefe da embaixada hespa-
nhola que representou a Hespanha na.i
festas commemorativas do centenário
da descoberta do estreito de MagaIhH.es.
Numerosas personalidades foram reco-
ber o illustre hospede, que recebeu
mais tarde numerosas visitas.

Preparam-se diversas manifestações
em homenagem ao sr. Francos Rodrl-
guez cm sua qualidade de medico, dra*.
inaturgo, político, o jornalista,

No Peru 1
CONDOLÊNCIAS A' ARGENTINA

UMA, ss (A.) — À Cantara doí' Depu>'
tados reioiveu enviar um telegrainma A Ca«
mara dos Deputados da Republica Argentina;
apresenUnilo-llic condolências por motivo dp
rccetité "tofriaiolõ ' 

qui 'assolou *i cidSUe dl) '
Mendoza.

O NOVO MINISTRO ALLEMÃO

Lima, 23 — (A.) — E' aqui esperado, mi
pruxtma segunda-feira, o nuvo ministro da Alt
Iciuanlia, barão von Ilumboldt.

No Uruguay $ «4

do Sul
Na Argentina

1 Liga das Nações
O SR. VIVIANI ESTA' SATISFEITO
paris, 25 (U. P.) — o ex-présidento

do Conselho, sr. Itenê Vlvianl, falando
perante a commissüo dns Relações Ex-
teriores da Câmara dos Deputados so-
bro os trabalhos da Assembléa da Liga
das Nações, realizada em Genebra, ilis-
se prever que a Liga contlnuar/i a
desempenhar o seu papel importante
internacional. Opinou o sr. Vivianl que
a experiência de Genebra era ein ex-
tremo animadora.
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1 Terceira Internacional
OS SOCIALISTAS FRANCEZES

TOUItS, FRANCA, 25 (U. P.) — Inau-
gura-se hoje o Congresso dos Socialis-
tas Francezes, afim de resolver a atti-
tude que dovu adoptar o partido com
relação a Terceira Internacional. A
opiniüo corrente esta manhã era a do
que o Congresso adh-iriria incondicio-
nalmentc.

0 desarmamento allemão
VM PROTESTO DE K03NIGSIIERG
BERLIM, 25 (U. P.) — Os habitantes

da regiüo de Kcenigsberg estüo envlan-
do muitos protestos ao Ministério do
Exterior, contra o cumprimento da or-
dem alllada exigindo o desarmamento
das organizações de guardas cívicas.

Os protestos declaram quc os com-
munlstas estão planejando no sentido
de levar a effeito uma revolta logo que
os guardas cívicas sejam desarmados.
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Uma nova Liga ?
AS INSINUAÇÕES DE TAFT

MARION. OHIO. 25 (U. P.) — O sr«
Willlam Howard Taft. antigo presiden-
te (los Estados Unidos, está conferen-
ciando com o presidente eli-lto Hardlng.
Consta que o sr. Tnft estii fazendo pro- j
postas concretas ao presidente el-rto
lios Estados Unidos, a respeito duma
nova associação do Nações.

IO IIAII IIEDLZIDOS OS IMPOSTO!*
DE E.YFOKTACAO DE GADO

MONTEVIDÉO, 25 (U. P) — Em vlrtu-
de da baixa no preço de gado o Conse»
lho de Administração resolveu diminuir
os impostos de exportação do mesmo,
e, tendo em vista as actuaes condlcçOes
do mercado, reduzir ainda mais o pre-
ço pelo qual o gado esta sendo vendido.
Tratando desse assumpto, os ministros,
da Industria c daa Finanças conferen*.
ciaram com o seu collega do Exterior,
a respeito dus providencias necessa-
rias para o desenvolvimento da venda
dos produetos urug'uyos no exterior,
por Intermédio dos cônsules do$s Uru*
guay no extrangelro,

O COMMANDANTE DOS nOMIlKIItOU.
FEHIUO EM UM INCÊNDIO

MONTEVIDÉO. 25 (U. P.) — O chefo
do Corpo de Bombeiros nesta capital,
coronel Lopes Castlllo. fod vlctlma da
um desastre, quando, hontcm de noite,
prestava auxílios num incêndio. Por
occasltto da luta contra as chammas, o
chefe do Corpo dc Bombeiros de Mon-
tevldéo caiu de grande altura, ferindo-
se na cabeça e em outras partes do
corpo.

PARA CONDUZIR O SR. COLRY
BUENOS AIRES, 26 (À.) — O na-

vio guarda-costas "Libcrtad" parte na
próxima quarta-feira para Montevidéo, I
afim do conduzir para esta capitai, o sr.
Colby, secretario de Estado do governo
dos Estados Unidos da America dp .Norte
e sua comitiva.

UM IIANO.LETB AOS ADDIDOS MI-
LITARES

BUENOS AIRES, 25 IA.) — O secre-
tario geral do Ministério da Guerra, co-
ronel Alfonso, offerece na próxima se-
gunda-feíra, no Tlgre-Hotel, um banque-
te a03 addidos militares estrangeiros.

A SITUAÇÃO POLÍTICA EM SAN JUAN

BUENOS AIRES, 25 (A.) — As ulti-
maa noticias recebidas de San Juan, dl-
zem que a situação poiitiea aggravou-so
considerável mente ali.

Estão funecionando actualmente, na ca-
pitai daquella província, duas Cortes de

ijustlça. O presidente e os ministros da
i Corto de Justiça legal inatallarani-se no
] edifício do Consresso provincial. O pro-

motor publico foi destituído do cargo.
O juiz criminal decretou a prisão pre-

ventlva dos vogues trs. liojo e Zaldarrla-
ga e estes, por sua vez, suspendaram
áquelle juiz das suas funeções.

Tendo o presidente da Cflrte convocado
os Juizes substitutos para completarem o
tribunal, e, negando-*e estes a cumprir
aa ordens do presidente, o tribunal acha-
se Imrosaibilltado de funcclonar.

O PoUit Executivo mandou fechar o
edifício do Congresso provincial, que foi

1 oceupado pelas forças policiaes, que lm-
pedem o accefso dos membros do Congres-

I so Squelle edifício.
I Parece que o governo nacional eetft re-
| sqlvldo a decretar a intervenção naquel-
1 Ia "rovincia para restabelecer a norma-' 

lldade.

j^jtj\/sj\j*>r\tWV'V,^-***rm m " ** **t***-*-****-*-***********-*-*-*

GàSA Dl) Flü ÜE OURO
(Marca Registrada)

CONTINUA NA
Run (lo Ouvidor, 126

G1ESE & SA'
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BALSAMO APPARECIDA

No Paraguay

¦fl cholera
ENTRE OS REFUGIADOS RUSSOS
CONSTANTINOPLA. 25 (U. P.l — Ir-

rompeu a cholera entre os refugiados
russo), xctmpadoa perto desta capital.
As autoridades sanitárias aluadas ei.
tão tentando coinbalsr a «pidimla.

INTERPELIiACAO AO (iOVKIlVO SO-
IIIIr** A SITUAÇÃO PARAGUAIA NA
LIGA

ASSUMPÇÃO. 25 (A.) — 0R senado-
re.3 Chaves e Carrera*, na sessão de hon-
tem do Senado, Ipterpeüaram o ministro
Interino das Relações Exteriores, sr. Ro-
ceia Iberra. a respeito da actuação do
delegado do Parngtiay junto & Liga das
Naçõe*, pt. Heitor Velezquez.

O sr. Rogeilo Iharra exp-icou que ri>
accordo com a* Instrucções que recebera
aquc-lle de>crido rão devia oppor-se & ln-
clusão na Liga de novas nações. O sr.
Ibarra d de. opinião que o sr. Velezquez
procedeu bem 1 o c:i.'>c da retirada da de-
legacSo argentina.

O senador Chave» referiu-se ft altitude
do dr. Honorlo Pueyrredon.- d*l«gado da
Republica Argentina, applaudlndo-a e cri-
tlcando a substltulçto do ir, Veleiquer.
mus approvou « transf»rencia da dis-
cunlo «obr* *m mc4!flo»çõ«« *, t-rari ln-

Uso interno: Para
bronchite, asthma 9
tosses rebeldes.

Uso externo: Para
golpes, queimádiF
ras, rheumatismo 9
erisipelats.

iY Ytud nas

Sociedade "Anonyma
linelli"

RIO DB JANEIRO — 8. PAO*
LO — SANTOS e GÊNOVA
Agentes «lu CamatfmattM

de N«v-í«çâ»
Iiloyd Real Hollandes.
Iranxadniitica llsllama,
Lloyd Narlonal,"COSULICU".
Horlründo Trlrallne 4a

cacto,
¦oclrdade Xacloauü le

sacio.
Companhia Oriental de

gaçao*
lede i Ar. Rio Rronco, loi] t loa

RIO DB JANEIRO

Nave»

Nave.

Nave»

**!'¦ M

IIHA CRAVO, pequeno apparelho
norte-americano, conveniente para
bolso, elimina immediatamente qual-
qner cravo ou espinhas. Encontra-uu
em todas as perfumarias. Preço t
11600; pelo Correio, 2*000. Beteille
& Küwner, unlco concessionário, n»
Marechal Flerlano, 10, Kio tU Ja«al*
ro,
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Abaixo Inserimos um necord*lo do Su-
premo Tribunal Militar, noiqual, contra o

%voto 

do ministro Acclndlno: Magalhães, se
ilnterpreta o art, GO, dá lei n. l.SCU, no
sentido quo sd o ministro da Guerra pôde
mandar promovff a responsabilidade das

.autoridades que^iiüo derem pontualmente
ás baixas as priiças com tempo de serviço
acabado.

K ello o seguinte:
"Vistos, etc.

> AccoVdam reformar a sentença appella-
da. que aniiiiüou o processo a que respon-
deu o soldado do 2° rlgf-monto do úr.tllhti-
fin montada, Joaquim .loão do Souza, ac-
H-sado do crime de deserção, para con-
ccmnnr, eutno coiidetniram, anto as provas
dos nutos, a dita praça a seis mezes de
prisão com trabalho, como incurso no
artigo 117, n. 3, (.-rão minimo do Cod.

1 Pri. Mil., reconhecida a clrcumsancta
nttenuante do art. '18 do referido Cod.
(1" partei, uma vez ipie ao aceusado não
fo! concedida baixa do serviço logo quo
terminou o tempo pela qual se obrigara.
Em coiiseqiiencia, mandam que este fa-
cto seja levado ao conhecimento do sr.
ministro da Guerra paru os fins do artt-
ro 6,0, paragrapho iinico, da lei ti. 1.860,
de -I d- janeiro de lüns.

Suprem» Tribunal Militar, 17 de dezem-
-í bro de ÍUÜO.

C. Faria, presidente; ,1. V. Cavalcanti
de Albuquerque, relator; II. llublm, Jullo
Almeida, A. C. Gomes Pereira. Vicente
Nelva, Aeclndino Vicente ue Mncnlhfj.es,
vencido. Na preliminar que levantei de se
converter o julgamento'cm diligencio, bos.
cava. como juiz. esclarecer o meu espirito
sobre circumstancia relevante. Imprescln-
divel na espécie affecta ao conhecimento
do Tribunal.

Estranhuvcl se me afflKitfn o negar-se
a um ministro tuna diligencia, da qual não
decorreria para o rõo prejuízo dc qualquer
ont m, motivo único, e nindn assim sob
rêstrlcçBei-, cm que se justificaria a re-
jelçiio.

Ko Interrogatório procedido no conselho
* do guerra a''Firma o aceusado que, "ten-

do completado o tempo de serviço, pedira
ao oommimdante da bateria n sua baixa,
dizendo-lhe o referido capitão quo não
lh'a a «Khcedla, porque estava de«conlan-
do um capote; que logo que drseontou o
mesmo enrot", novamente procurou o ca-
pitão e «Ue lhe dissera que so obteria a
baixa rto nnno seirulnte." (fis. 25 v.).

| , O art.^72, paragrapho 16, da Constitui-
çãjO quiparece-me ainda esta de pé, ga-

teedm

CÒGHAC
JULES RDBMÍI j

rante aos aceusados a mais plena dofe-
sa. com todos os recursos e meios essen-
ciaes a e.la.

i':*a,«'se assim é, o se o Código P*nal
¦Militar, no art. 117, n. 3, diz constituir

delicto de descreflo o facto do militar, sem
causa just.liraila. ausentar-so de berilo,
quartéis è estabelecimentos mlHtares, lotíi-
co é que, unia vez provando-se essa cau-

-sa justificada, não se é crimlnalmente' responsável.
l-ois bem, o direito a produzir ess,-, pro-

va foi negado, visto oue a tanto importa
o ju'pnmento sumniario que se fez.

Não.se trata aqui mais dn dlsontaBo
que se tem estabelecido em torno dn bal-
xa, quanto aos Feug corojlaríos e cfCeltos
no camixj do direito penal.

Este assumpto foi por mim largamente
examinado no voto que exarei em accor-
dão de 8 dc setembro do corrente anno.

Aqui eslava em joiro unicamente um
direito de defesa elementar.

Nada perdia o rio, o tudo teria lucrar
n Justiça Publica, ro elle fo««> """'n' >
fastendo-se instrucção a respeito de pon-
ln pwencinl.

Em condições taes. conTirmel a senten-
ça appellada, 'porque dc ontro morlo não
podia proceder, sahlndo fjue ° aceusado.
sem prova ení contrario uo pi ocosho. ea-*!(
tava sorfrendo ,co'nstrangimonto illegal,
por motivo (ln «aérinliOFa retonção no ser-
viço, serh Cmbnrpo dp tor o róu período do
obrigação do lm muito vencido.

Nem shuor. no caso cios' autos, consta ,
ser o réo devedor á Fazenda Naco ml. !
p&gò fpio foi o seu capoto., pp^undo nlletía,
circums! nela -sta. cuja contestação of-
ficial Eõ podia ser feita por via da deli-
goneta o"p ¦¦'•"e.jtf-lH.

A providono:a" fiiüil do accordão Impor-
ta em uma meros corta co-vi-i'-eben»ao 'o
II xin dn lei n. t."SOO. de 1908. cujo arti- .
go 60. pnrncTapho unlco dlsnõo:"Se fo-'
rom as referidas praças detidas abusiva- ,
menlo no serviço activo, o ministro da |
Guerra roc-t>nns'ibÍ!iií:.rí'i os ro-í-^ctivoP j
commendantes d-, corpos ou unidades In-
dependentes. e onleraríi que as baixas se-
jiim expedida.*-! sem demora",""

Ahi se cogita dn livr-olh-p-*-? om nuo o
ministro dn Guerra venha a saber, no
clrcu!n tia ntlmlnlptruçflo. rptp uma praoa
o.ofi sendo abusivamente retida nas ti-
loiras.

Como /- rnitnrM, pm tnl oaeo. nilo ro-
dia a lei deixnr d" prescrever o que se
contém ua disposição,

O que não foz. o nem podia fazer, era
fritar essa funeção (le apurar a responsa
Inibindo dn autoridade criminosa ou omls-
sn privativa do ministro da Ouerri, como
fttitcndeu o necordão, de modo a obstur a
íiuo este Tribunal use dn faculdade, ja-
mais contestada, de directamente ordenar
íi Instauração do processo,

A interpretação, comtnso vê, cm hypo-
tliese como esta sob a dlrecta e Imme-
dlata inspeeçüo do Tribunal, tem uma
conseqüência gravíssima, iqual a de dl-
nilnnlr a sua autoridade; annullando-lbe
uma das suas prerogativas mais saluta-
res."

0 Ciub de Regatas do Flamengo levanta mais um "Campeonato":
"Desportos Athleticos de-1£20 da Liga Met epolitana" e.fica de

posse da "Taça João Cantuaria"
——*Cs concorrentes inscriptos e oi; respetivos vencedoras tos 12 provas

O "Campeão" marca mais Í5 e 24 pontos que os
2é e 3o collocados

o de;

A's 10 horas terá Inicio n prova prin-
cipal entre as equipes do Hellos A. O.
x Ibéria P. C. em dspota da "Taça
Lord". offerecida pela firma D. Correia
& Santos.

Nc« intorvnl'09 ''os locro"' serSo realiza-
das varias provas, como sejam: eo-rl 'as

i ;i ,v Ka'to5 lutas, ghoots em distancia,
corrida negativa, etc, etc, para cavalhel-
ro; •:¦ senhoritas.

Aos vencedores serão conferidos valio-
so.s prêmios.

Bondes de Piedade e Bocca do Matto.

Conforme pnliücfimos , realizou-se hon-
tom, nu prnça de sports do Cul. dc Itogatas
do I-'laar ngo, :'i rua 1'nj-sandú, a festa spur-
tiva ipis a l.i-.-a Metropolitana de Disporti, - - ¦¦ ...itatia de Disporti s
rerrestres faz disputarjppnunliiicntd miro
os seus clllhs fiados, sob o nome (le "Cam-
peouiito de Desportos Atblctlcos", para a
disputa da -'Tiiiai-João Caiilinr:a".

iJsse Campeonato de Athletismo, cons- I
ta dc 12 provas sportivas dc valor c qm |servem para demonstrar o cultivo physico I'h's spnrtmeii que eonst.iaein os quadros so-! Contar-se-fl como uma tentativa:
ciaes tios seita clubs seus filiados, além de I rneto^do concorrente, no acto do

SALTO DE COirPHIMENTO COM IM-
PULSO |

Cada concorrente tem direito a tres ten.
tativas. Aos clnco melhores classificados
serão concedidas mais tres tentativas
supplomentures. 5-.

O comprimento do salto 6 medido, numa
perpendicular baixada do Ponto mais pro-ximo cm que o concorrente tocar o solo.
sobre a linha de limite.

Vencedores: 1." locar — Clnh de Ho-
gatas do Flamengo — Corredores ven-

AVIAÇÃO

demonstrar agilidade, a ibstrza. o iles-
em-ariiça, a torça, n resistência e a extra-
.ordinária facilidade de adaplaçilo o assiiai.

sportiniMi u iodos 03 ramos
dar-lhes a

•1 para a
competição

bu

1". o
. saltoapoiar um dos pés para além do limite:-", quando o concorrente pisar 110 ter-reno além da mesma linha.

t'M NOVO TY1-0 DE AVIÃO
E' evidente quo lia campo ainda vas-

tisslmo na aviação para doscnvolver-so
a habilidade ou o gento dos inventor s.
Apesar dos grandes progressos na 110-
va arte navegadora, percebo-se fiara-
mente que estíi esta ainda na infância.

Por isso mesmo não so passa semana
ou mez que não surja uma novidade
nella, ou melhor, na construcção de
seus apparelhos.

Hans lt.obter, na Allemanha, e uni
atilo Uunraue de Macedo —idos especialistas que mais trabalham

¦Vinda agora acaba de

SALTO DE VARA
A barra serã collocada a dois metros

de aliam e serã *=iiocesslvam'iite lovan-
t-da na seguinte escala: — 2 metros o
lõ cm; li metros o 3", 0I411; 2 metros o

clm; 2 metros o iõ c|fn; 2 metros o¦10

para cima do dois em

dos desportos modernos, além ilo
tueliiiien o 11 eseobi lndisp asa
pratica pruiluctlp. qiianilo ela
eom i-ivites mais traiptejndos. ,Esse enmpconaft, railicaliiienie diffe--en!e(Io do muni passaiTft em tudo que dizia i'ity-ikni, a" ¦nteriij, ft orgnnizaçilo, á illslr!-1111çiio, an des nrolar, ao deseiiipealio, nn
Jiilganieniu e a d recção, esteve iiiuilo aelmnita expectativa dos nin s exigentes, mereceu-do por Isso, a ml*»"
dos srs. Carlos Léhre, Artliur Azevedo Fi-i contncto fnça cair.
lho e Paulo Buiinitie de Macedo os nuils Cada concorrente tem tres tentativas,
justos e rasgados elogios, liem como os ! I*nra ca(-a altura. Depois dessas tentativas

s 111 resultado o concorrente ó eliminado.
Os concorrentes podem servir-se das varas

HO c:m; e d'a.hl
<!ols e'm ou mais, conforme accordo entro I fnvRSFs
os dlsputantes. I '

A altura é indicada por um cordel pos-
são technica, composta | 

l0 ---^''re os supportes e "o qunl um simples

DELICIOSOS
CIGARROS.

lARElHO ÍS0IREE
VEADO

.VWWWWW**'WSA^

ifa^flo líoni
eanqioãu" quo foz

TuIioh de cimento armado, frlllo tíe \!
Dinnllhn. de (aliou ou dlaiuetrna, 5 *

Ferro e cnnnlIcaçOes d'aguiii

BOE1ROS
¦Para Estrada* de rodamm, EKtradn* de

HENRIQUE & C.
BOA PRIMEinO OE MAIIÇO, 4» RIO DB JANEIRO )

OGAMIZEIRO ¦OTSb?
28,/?15SEMBLÉA-wo- Mm\i-

|"-'."a' Galeria COLUCCI
O mais apurado gosto è os menores preços

Broiizes, Mármores, Artigos para
Presentes.
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JA' ü/ü TUDO e SO obtive proveita
com a /VEMOCLEÍJVA

DROGARIA 8 PHARMACIA WERNflCB

PIAMOS M

¦

mè * I

I
È

P-- ¦

CASA ARTHUR NAPOLEÃO
FECEBEU OS AF AMADOS

Pianos Steinway
Pianos Bechstein

Pianos Blüthner L
Sortimento completo de todos os modelos j

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS: |

SAMPAIO ARAUJO & ¦£. \
Avenida Fio Branco Í22 —Caxa 536

/

RIO DE JANEIRO
a 536 . ^i

lis 10 conselhos ao povo enviados pelo "BLE^iSTiSE"
* 

Io Amar a snude sobro todas ns coisas. — 2o Nüo appllcar outro ineillca.
mento que nüo seja este.—3o Guardar seu nome por ser lnfalllvel. — V Honrar
seu nome por ter livrado a humanidade de atroz soflrlmonto. — 5o Xflo matar
vosso ttmpo procurando em vflo curnr-se com outro remédio. — 6" Nüo peccar di-
tendo existir outro melhor.—7" Nüo furtar vosso dinheiro comprando outros sem
utilidade. — H" Nüo levantar falso contra elle pois vos pôde curar em menoãVoS
3 (jins, _ 90 Kfl0 desejar a mulher sem que estejnes de perfeita saude. — luu
Küo ctiblçar a saude alheia sem quo experimenteis o effeito rupldo do maraviilto*
to "13L,E.\,OSJASli"'(»rtiu BOtiorrhi-a chronica ou aguda.

Vende-se e/n iodas as pharmacias e drogarias

DEPOSITO: Rua Uruguayana n. 35 — Em S. Paulo: Baruer&Coxp.

jtljíes de sa dn, ,|.> cUej?.-i(la, dc raa e u>cliriinoinetrlstiiâ que muito eontribuirani
Para que o "Campeonato ile 1> sP-rtos Atílio-t cas ilo 1020" aíiii tivesse um seniio siquere tosse ein todo n seu desenrolar verdadeira-mculi! iinçcecav I.

Quanto aos clubs concorrentes, em nume-rci ue (itintrni iii flois brilbnrain realmente:tu 1° o vencedor ln -Cniiipeonat ,", ui.lnli de Kegatn-t do riamcn-ro, - s.', nilomarcou ponto cm dois pareôs 'I 3 12 dol'*"Tinii!n-i, e-eia 2», n Sp>rt Club Mnnaiiel.ra que uao loRrou marcai* em quatro por-us••;quc conquistou a se;iinilii cnlllo iioiitus menos (pie oum total ile 11 Dontosi_
O ultimo eolIjKilo i*ÒI o S. Chrlstnvilo,¦¦*-•=¦ uy- '•' Ponlol e o pentilt'1110 o Kluial-ni nsi ji. c_ |)UC f,,.,,.,.,,,, 2I) pontOSit-.is as regras a qne joliedcciuiu os concor.rente das diversas, provas:

AVISO IMPORTANTE
E' expressamente vedada a permanon-cia do qualquer pessoa na area de despor-tos. oxeepeão feita aos concorrentes ins-criptos na prova quo então se disputar odaa eonunlssõcs o auxiliares designados

pela Commissão Technica,
As! chamadas para n disputa das provassan feitas pelo numero do ordem de inseri,
pçoos. |

Os concorrentes que nüo attenderem asexieencliis e designações (los juizes e dos
auxiliares, serüo desclassificados, As do-
elsCios dos juizes são finaes o inappella*vels,

DAS CORRIDAS
As saldas serão dadas depois das vozes

de "preparar" o "attenção", 
por lim tiro

de revolver. Entre o primeiro e o segundo
signal haverá um intervallo para os con-
correntes tomarem posição c ontro o se-
Riiniio o o terceiro mediará o espaço do
.lois SORllllllos. I

Todo concorrente que por qua'querforma intencional o Irregular, prejudicar,molestar 011 pretender prejudicar um
adversário, serã desclassificado. O juiz da
partida advertira a lodo o concorrente
que tonto partir antes do siena! dado e
em fenso do reincidência lhe tlppllcara a
penalidade de um 011 mais nu tros de
ntrns-n Verlflcando-so mais duas saldas
falsas pelo mesmo concorrente este ecrã-
eliminado.

Nenhum dos concorrentes poderã apoiar
qualquer parte do corpo 110 terreno paraalem da linha de partida. No caso das
pistas rrom em curva 'sirã sorteada n
collocação dos concorrentes,

CORRIDAS DIO BARREIRAS
(110 metros)

Numa distaoeia de 110 metros liaverã
10 barreiras de 1.0G du altura, distantes
uma da outra ü metros, collocada a pri-
melra n llin.nO da linha de partida o
collocada a ultima a llm,50 da linha do
chcfíndn,

O concorrente que derrubar mais do ditas
barreiras serã desclassificado.

CORRIDAS DB SOO METROS
(Team Raso)

Cada club serã representado por um
team' da 4 corredores, tendo cada um des-
tes de fazer 'Jllll metros de percurso Cada
turma poderã apresentar um numero illi-
mitado de reservas. Ao corredor que Ini-
ciar a corrida serã ontreguo um bastão
numerado e rubricado pula commissüo te-
clinica. Será desclassificada njjturma do
corredor que depois da ultima tttipn não
pprepentnr o btistüo resnpctívo, A.s KiiHna
intermediárias sd são consideradas licitas
quando dadas ao mesmo tempo 011 denols
dn chepndn <\o corredor ant^CGtlente, Sor-1
desclassificada a turma que der uma salda
illlclta.

As ohsorvaçíies destas saldas competem
nos juizes de pista.
DOS LANÇAMENTO DE DISCO E PESO

Coitiíiçiic.v geracs
Sd os instrumentos fornecidos ou ntitorl-¦/ados pe'a commissão technica podem ser

otr-nrocíidop nns concursos.
Todo concorrente tem direito a tres ten.

tativas o serão permtttldus seis tentativas
Fi.nniementares aos cinco melhores collo-
cados.

A mn'or dl=tancin obtida pelo lança-
mento c'ausino:i o concorrente.

O Innçnmento. em1*orn tinnuTado, oon-
Ia-se por uma tentativa semiire que o con-
corrente torjue o sôía com riiinlanc-r nnrte
(>., «ou corno, parn fora do circulo mar*
cado, onde tem de tomar impfulso. antes
({tie o obiecto arremessado teulnt contacto
com o terreno.

LANÇAMENTO DE PESO
Condições cspcclucs

O neso <*¦ uma bo'a masslça de ferro com
1 Idlos 2.íi> crninmns.

O concorrente servir-se.ft, para o lan-
çaniento, da mão esqirrda ou direita, a
min ppcolha. O lanqamento se faz de don*
tro do um circulo de 2 metros e 50 c|m de
diâmetro, descripto 110 próprio terreno.

O peso deve partir do hombro. Isto £, o
concorrente não pnde balancear o braço
para adquirir impulso.

Vara'* o lançamento ser valido o pe=o
d-pve tocar num sector On» previamente
traçado no solo. A distancia do lança-
monto è medida ilo ponto onde o peso ti-
vor o primeiro contacto oom o solo ao
centro do circulo, reduzindo-se o compri-
mento do ralo.

LANÇAMENTO DO DISCO

Condições especiacs
O disco o-mnrepado pelos concorrentes

torfl ns seguintes dlmen^Sea o peno: —
Peso 2 l(l'os. Diâmetro 21 a 22 clm. Es-
pespura no cent»*o 45 c|m. B^nessura -no
bordo arredondado 20 a 22 c|m.

A refíulamentação f* a mesma que parn
o lançamento do pe«o, excepto quanto ao
motlo de lançar o disco que o concorrente
farã da maneira que melhor lhe con-
vier,

DOS SALTOS DE ALTURA
Cada concorrente tem direito a tres ten-

tativas. Depois d- tres tentativas infru-
tiferas sobre a mesma altura o concor-
rente ê eliminado. A altura a franquear
é Indicada por uma barra de madeira. Os
saMo*-! om altura começam a l metro o
30 cm e a barra será suecessivamente le-
vnntada nn eepulnte cscnla! — 1 metro
e "0: 1 metro o 35; 1 metro o 40; 1 me-
tro e -lõ : 1 metro e 50: e d'nhl para cima
d-\ 2 em.C o'ni, att? 1 metro o GO c'in. sen-
do queíd'ahl por diante o concorrente
dclniarã a altura que (píer, pular. Os
concorrentes poderão começar à Ba-tar no
altura que qiiizercm acima do mínimo.

Se qualquer concorrente ..não so apre-
sentar no começo da prova'terã o direito
dc saltar, sujeitando-se a fazel-o nn ai-

*ur:! em qne o concurso esteja. Conta-se¦fima 
tentativa de salto: l", quando o con-

corrente se elevar do solo num salto ou
í>ara saltar; 2o. quando passar por baixo
(la barra sem tentar se elevar do- solo;
3°, quando derrubar a barra.

a que estão habituados. Aos cinco melhores
classificados .serão concedidas seis tentati.
vas siipplementares cm cada altura.

Coutam-se como tentativas as m«*smas
circumstancias estipuladas 'para o salto em
altura,
OR DIVERSOS P/>REOS COM OS RTtpÇ-•r.*"VOS CONCORRENTES E VENCEDO-

RES
I- provi .... 3 horn-; — Corrida ritza de'»'i motros — 1'liutl. ¦.'7 — Octavio 1'erel-"i Hl-ilgn — V. f. C; -*.0 — Iberc GoulartC. It. V.é 47 _ Ulyssos Milaifiill ilevouz:i — (;. n. !¦-.; 4S —¦ Humberto Mala-¦flill de Souza — C. R, !¦'.
Vencedores — |" liqrar — Ulvsses Ma-

np-lirij ¦-- r„ R. -.-. -- Tempo, II í'!õ"; i»
Ofriir — iieinvlo P. lirnira — F. P. C; 3»

log-til' — lluiulierto Mnlitgulll — C. II. I*.*.'» prova ~.j9 horas o lã minutos — Sul-
to de di-tiinel,i eom Impulso — -in — Em-
maniiel Coelho Netto — l-\ F. C; i I — Car-
los Knhrlclo dn silva — p, p. c.; ¦!« —
Paulo nunrqiie de Macedo — C. lt. I'.; 71Kdfrnrd C. Vnsconcollos — fl. li. P.: 70l!üoron-*'i rio Andrade — C. M. l'.: o:t —
Jullo KtlllZ Filiio -- C. II. I'.: 00 — MToil-
so Chermont — c. 11. P.; 3í — Dnirnhei-lo
Alves Torres — C. II. P.; 50 — Winkel-
muiin ii. Uma — o. it. p,; oi — Evernrdo
P, dn Silva — c. R. P.: 7:1 — Artliur Aze-
vedo — s. Christovão; 78 — Evniulalo .Mon-
telro — s. Curlstovfío; 70 — Rubens Por-
locnrrcro — S. Clirlstnvlio; si — iiuul V.
iVunos — S. Chrlslovito: s-.1 — Iracv P.
Cnslro — S. Chrlsinviio: I -- Américo Azo*
vedo — s. C. M.; 7 — Carlos l.ebre — S.
c. M.; 2 — Ismurio Cruz — S. c. M.: i —
l.lncoln Coimbra — s. c. M.; S — Mouevr
Silveira — S. C. M.: 0 — .1.. H. Vieira —
S. C. M.: 10 —- N. Rltleneourt — S. C. M.

Vencedores — i° loitar — Amorleo Aze-
vedo — s. G. A. d. — Distancia. 5.5(1 me-
Iros: l.lu lofrui- — lldcfonso de Andrade —
C. n. F. — nittnnr.la, 5.13 metros; 3" In-
irar -- ismnrin Cruz — S. C. M. — Distan-
cia, 5.30 metros.

3» prova — 8 horas n lõ minutos —
Corrldn rnzn -- S00 tneiros — Pinai — ts

 Atrulnaldo simus — s. c. m.: S0 - ¦ M.
M. Paulo liamos — s. (.:. M.; V\> — Amo-
rico Araujo — s. c. Al.; '.'S ^— André l.ulz

— Octavio Pnrclra
— 1'lvsses M. de

— Humberto M. do
F,: ;.n ¦¦- lher. (inulni-l --
Paulo Buarque de Macedo

; 17
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itlehcr — Pi I'
Rraita — P, P
Snuzti — c. it.
Souza — C. H.
C. R. I\: 10 -
-- c. n. i*.

Venroilores — i» loc-ir — Uly.ioi M-da-
puni a- 0. II. P. — Tctnno. 51 snirtmdos;
'.," lotrar -- Oetavlb P. Ilratrn —¦ P. P. fi.;
3» ingar - iltimlierin Malap-iittl -— fi. it. P.

¦I" prova — il iiòrns — Siilio eni altura
com impulso — 2 — Mmárln ceu-/ - f. (:.
jl,. | _ Arríerlco Azevedo — S. C. M.: ?l

¦ l.lncoln Coita — S. C. M.; 3 - Prllz
Elsenlnlir — S. C. M.i -10 - ElIVIVinilel
i: \oiin — F. P. c..: II —- fiai-los Fnltrl-
elo illi -Uva -- P. P. C: OI — F.vcrndo P.
Ua -ilvn -- C. II. P.; 7 1 — Edorard fi.
Vit«i'iili!-n|los — fi.'R. P.: 70 — liderou-a)
de Andrade — C II. P.; 03 — .Ilibo Kunz
Plliiii  r, II F.: 51 - - D'11-olicriii Alves
Tones .... fi. II. I* : 73 — Ariblir \zevedo

 «. i-iiii-i.n-r.o-. 7« — Evandaln Monteiro
, s.' ciiri-i"v:lo: 7o — Itiilicns porloearre-

rn _'- s fihrllovno: S0 — fr-mi-i- <-n finpa-
nema s. fihrMovílO; Kl — noul V. Nunes
_ s. fii'rl=tnvilo; ss — Iracy P. Castro —
S. fii>riuto\fio.

Vencednrns — I» locar — Pneonerln
Alves Torres — fi. R. P. — Altura, 

'i.flfl

inelms- '."> loirnr — lldefonso de Andrade
_ i; r v. — i.os m.: 3» lniçar — Emitia,-
nuel Coelho Nolto — F. I*. fi. — 1*00 "t-

r,j prova -- 3 lioi-a» e.inela -- Corrida
i--./:i dc (ou inolros -- Final — 15 — octa-
vlo nueiroz — S. r,. M.: M — «**" r- "e
tif, .JL, s, fi. M.; 13 — Teieinuco Slmn= —

s'. fi. M-í 1Ó — llenntn Sahlns'— S, fi. M.:
•|ó _1 jnmes Wondward ¦— P. F. <
iimnlierto M. de Souza — fi- H. 1*
M.irlo s. de Aran.lo — fi. n. F- •; ,

Vencedores — I" Intrnr — .mme** Wood-
ward — V. P. fi. — Tempo, 59 llr, s"ir|in-
dos: 2» loifur — Mario Vratljo — t.. R. *•.;

:i» lotrar — João i:. de sá — S. c. M.
o. prova — 3 horns n 15 minutos* _

>snlto de vara eom Imnulso — 5 — Iiwho
Cr ii - S. C. M.t 42 - Mnreo-* fin.rnHro
MeVdnnw-F. F. C; « - l'»« n Monlnl*
„, vilente — F I*. Cr: 03 — I.tll** fiil-do-n
pilho í-r u p- cs - ."ni" ¦>¦»"•' -'''lh"
_ ,- „ i.-". ,-,i _ F?Pt'imln 1'. di -siu-a —

r n" p. no — \iron-o Chermont — C.

,;• p. ¦¦. _ Artliur de Azevedo — Silo

CÍ,CeÜo.e., - i" lo-rnr - 1-m.rio cr«.
_ S C M. -- Ai'm-11. 2 «n metros: 8» lo-

irar: Arlhttr vzevedo — s. fl. A. fi. — ..<n

metros-. 3» Invar — Everardo Pereí — C.

r y — 2.5U meiro*.
7.» i.rova. 4.15 minutos - im metros

_ Corrida de bnrrelriis — !*'"n'p -
_ Tsmnrlo Pnm — w «•• "_• ¦'' —

Ttitflno de Almeida — V. "¦ "¦'• 
:'¦' —

nino O. nneno — fi. ". ''¦•"' "*' ~"

Ala-lo S de Aranio.— fi. n. <' •
Vencedores: 1." lotrar — Ismorio ( ruz

_ S fi TM. — Tumtio: is 415 seç-tin-
dos" 2." lotrnr — nino OnU-íin Hiteno —

r. 1). V.: ti.» locar — Mario S. Anui-
°sT„rova'— 

4.112 horas — finrrldn de
soo' metros — 32 — Jnmes Woodu-nrd
_ V V. fi.: U — An"-o"v T.-iwrcn-
r,  I? V C • 37 — le-rna'"'" T.nno

.T„nlnr — l-\ V. C : 3S — T-loo^rio
Tiran.iOo — t.' v. fi.: .-1 — Wnldemnr
T?. de Cnrvn11<o — !'¦¦ Tt. V.: 53 — Ala-
rln S ile ,\-""lo — ('. R- I1*.: "4 —
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naeroberto A'**e« Torres — < ¦
7« _ T.iii7. Vlntin»s — S fihrl
7C  Arv d« A'-"-!'^ T!"'ro —u
tovão- "5 — f.nii-"«*-o ''" Alm"'*
,-„ _' s. fii'rl«* ¦-"-• "*' *•¦'

Tt v.:

rh-'s-
a T*"-
tn'1?'In

¦Montr-irn — S. Chrlstnv-io: f SI —ltaul
Vlclm Vn-in-i — a C.hrlRlnvSo,

Ven^ortores: 1 " lo"*ar
o<i ward — V V. C,.
tv inillo-í: 2.° I'»**"!!** — 1
Tnrr»s — r* ti. V.: "•>

 .Inmes \1"o-
— Tpipno: 2.25
T-nl."l-tO Mvi>H
locar — Kvan-

dnin Montolro — S. '*¦ A, fi.
9.» iii-ovn — 4.15 n-inutns — i.aio-a-

mento d» dl«"n — fl — .'™'"'"'1 *>-"°-
V1,,ln — S fi.'M.t !• — I«miir'o Cruz

 *4 r. M.: :: — v*vU?. Tí!s«t*iolip —
13 (** jj,; 4 — x.in^oi" '""("ilira — R
P -^T :; fi — Pontn ^rn'¦*¦"« — S. f*
M ¦'r,i"— 5tllton Vnlitfn fui rln» — C.
-r, v.: r.S — .los-' de \|.«..i'i-i votto —
Cl. 1!. V : 05  Vnloln non—>'o — C.
17 -p . 49 — Pni-ln Tí do ^To^f-Ho —
r. V. i*"1 : fiR — Af'on«n rh-ormnnt —
r vt. V : 7'1 — I^tt-f vitii-í-ps — Pilo
rbri'--,n,-cr.: 73 — Ari1---" ,\-ovoiio —
p ntrlstovfio: "' — TT^^oMvdoq V!-
oen-io — 9 fihrl^tov-io- ru — 1---T1-
*nlo Mon»**lrn — H ClirlstOVtlo: 70 —
T!"l\cns Portoearr-ro — H. Christo-
Vu n.

Vntir-O^nr'*--'! 1.° IO*»B1* — Tsnfif-n fíriti.
 S. fi. M — nl«"*n»l"lll! 3° "3 me*

»PO«* *J.° In^ar — A »-¦»it-íti- A''..v»*-n —
<3 c. A C — "o "7 'nelros: *"> lo-
f»nr — Am^n A^^vodo — S. C. M.
„ "7 40 mr-tron

10.» nrovn — .1,1" n-*tnní,n,5 — Co****Wft

litrpin dn 4 .'*i»T**"inr(.q dn nprlq oliil» __
""nrt C. Man"-n.»lra. '-"Inmlnense- ****
filnh. C ltetratns do FlameUKO o Sào
Chrlstovflo A. fi.

MKíl
Sport Club Alaiieneira:

V, .-ic^in) terminou
¦nnnutsfn do mnls nm

eeoores p(Ha ornem da salda
Waldeemar do Carvalho — C. It. I-
2,ü — lldefonso de Andrade — ( . 1
P.; 3.u
fi. R. K.;-4.» — Ulysses Malaculttl —
(-¦_ ]|t ¦pí  2.0 locar — Kluminonso
F. fi.: o 3." locar — Sport Club Alan-
S-ucIra.

11." prova — 5 112 horas — Lança-
mento ile peso — 4 — Lincoln Coim-
br,i — s. o. AI.: 2 — Ismario Cruz —
s. C. Al.: 1 — Américo Azevedo —
S. fi. M.i r.2 — Marcos Carneiro Men-
donca — K\ V. fi.: 30 — Alberto M.
Sampaio — V. F. C: 44 — Henrlquo
Tílzzo — ü\ P. C: 45 — Affonso II.
Arauib R. .Tunior — F. P. C.i 40 —
Hans niouler — P. P. fi.: 00 — Á(-
fonso Chermont jfe C. R. P.; 07 —
Odon Amorim — C. K. P.; 01 — 1-lvc-
rnrdo P. da Silva — C. R. F.: OS —
Haroldo Hortres Leitão — C. 1=1. P-;
S3 — Carlos Cruz — C. R. P.; 47 —

Al. de Souza — C V.. F.: 75
Gilberto do Almeida Regro — Silo

ChrlstovBo; 71! — Ary de Almeida Re-
¦so — S. Christovão; 7í) — Rubens
''ortoearrero — S. Christovão; JS —
Uvandalo Monteiro — S. Christovão;
3 — Pritz Eisenloh — S. C. M.; 0 —
Bernardo Eisenlohr — S. C. AI.

Vencedores: 1.° lon-ar — Ary de AI-
meldn riec-o — S. C. A. C.t 13 — Te-
lemaeo Sitons — S, C. Af,; IS — Acni-
nnldo Simas — S. C. AI.: 14 — João
C. de Sã — s. C. AI.; 15 — Octavlo
Queiroz — R. C. M.t 10 — N, l'||-
tencourt — f*. C. Af.; 10 — licnnto
S-antos — S. C. AI.; 17 — João Matra-
Ihfies — S. C. AI.: s — Moacyr Sil-
velra — S. C. AI.: 1!) — Walter Krlm-
er — S. fi. Af.; 20 — AI. AI. de Pau-

ln Ramos — S. C. AI.: 22 — Amerleo
Araujo — s. C. AI.: 32 — James Wo-
odwnrd — F. p, (¦*.*: 3S — Honorio
Brandão — P. p, C: 37 — Fernando
Lobo Junior — v. V. C.i 30 — Antbo-
ny l.awrrnee — F. F. C. ; 35 — Ala-
rio Atarlnho rinimarães — F. F. C.i11 — Ulysses Af. de Souza — C. R.P.: 55 — filement Alntr-MI Rarhosa —
C. li. F.: 51! — Wlnltellmann R. Li-
ma — C. R. V.; 57 — Alare Alalbon —
fi. R. F.; 51 — Waldemar Reco Car-
vnllio — fi. R, TC; 72 — Luiz A'l-
nhjies — S*. Christovão: 7-1 — Renato
Vinhnes — fi. Christovão; 75 — Cll-
herto Almeida Reg-0 — S. Christovão;
70 — Ary do Almeida Repo — São
Christovão; 77 — Ileraelvdes AMeeníio— S. Christovão: 7S — Kvandalo Alon-
teiro — S. Christovão: S0 — Francls-
eo Capanema — S. Chrlstnvilo.

Ven-edores: 1.» logar— Wlnkelmnnn
Pnrbosa Limai— C. R. F. — Temn-o:
5.1!) 1|2 sepntfdosi 2." logar — Renato
A-inhans — S. C. A. C, e 3.» locar —
Salvador Afozzo — S. C. AI.
ColtoeneOo rlnnl nnrn n obli-inil» da II-
(nlo ilo "oninnoflo", poln (ninl «Io pon-(nu niiireudiis ihik Vi iirovns do iiro-

ivrnntmu
Campeão: Club do Recata.s do Fia-

inenco — II pontos; 2.» In car — Sportciub Mnnn-uelrn — 20 pontos: 3.» io-
uar — Fluminense F. C. — 20 pontos:I." e ultimo loe-ar — S. Christovão Ai(.. — 15 pontos.
Os jioiiIok do C. lloirntiiN do Flnnionso

1.1 sei. 2.» tres: :;.» seis, 4.» oito. fi.»'ires. «.« um, 7.» nunt.ro, s.» ires. 9." ze-
ro. 10.» zero. ,. 12.» prova. 5 pontos —
Tolal: 4-1 oonio.s (n máximo obtidol.

O 2..' i-olloi-ailo: 1." zero, 2.0 seis. 3."¦/ero. 4.« zero. 5." um, li." einco. 7.» cln-
eo. S.« zero, 0." sois, 10." um. 11.» mia-
Iro. e 12.0 i,r,',va. um ponto, num' lotai.

12 nrovris do 20 nontos nara o
o 2. i*ollo'*ado.

i fp«tn. com n
¦nmnponoto p/i-

ra o Club de Rosatos do Flamenco.
VAHIAS

DOft «omoei ncímo constantof, todos oiios
in-'<TÍiilo-i offlel.'i'mente pe'os sons resoe-
ei ivo-. clubs, alctins deixaram de tomar
Pa.t-ti' nas provas para as quaes estuvam
Inv-ripio?.

Ao Fluminonpe F. C, foi permiti ido
1-iiinr parte na íi« prova — Lançamento
do disco — embora o9 seus associados
nfio Pf. inferevc.oçf.tii na occnyiiío om -pio
as iiis.'r'o;-MCs officiaes se aebnvain ober-
tas. Motivou essa ttpnnrente anomalia,
rão tor snbldo a directorla tricolor no
devido tempo oue do procrttmmh official
de^-so Campeonato constava tambom lan-
(jamento de disco.

.locaram o d'sco polo tricolor os sport-
men llueo Hanian o um outro sportman
cujo nome não conseguimos obter.

FOOTBALL
OS JOGOS RE HO.TK. 10AI nTfiPUTA

DO CAMPEONATO DA METRO
¦ Km continuação ao Campeonato offi-
c'nl da Cidade, batem-se hole os seculn-
teg clubs, afim de sc decidirem a 2" col-
locação no final da tabeliã da actual tem-
porada, pois o primeiro locar jíi se itclui
definitivamente conquistado pelo Club de
Retratas do Flamengo, que jã disputou
todos os matehes do actual Campeonato.
som ter tido uma tmlcii derrota sequer.

Eis os jogos de hole:
1* divisão

ANDARAHY x FLUMINENSE
No cnmno do Andnrahv A, fi., a nin

Prefeito Serzedello, em Villa Isabel, Ter-
cf-iros. soe-undos e primeiros quadros, ás
9.45, 1-1,30 e 16.15, respectivamente.

Juízos: primeiros quadros. Carlos San-
tos: sepnndos, .loraev Nnznretli do Ara't-
jo, o terceiros. João Cltroc'mtt de Sá. Re-
prese^tant-f», .Tnnnuim OufmarfSPH

PALAIEIRAS x VILLA ISABEL
No campo do America F, C, á rua

Cam-iiis SalVo. no Kooenlio Ve'ho, Ter-
ei-'ros. seeundos e primeiros qondros, ás
0.4*1, 14.30 e 10.15, rcnecfvnmente.

Juizo-.: primeiros quadro--. Plínio Rlbel-
ro de Castro: secundo**, '"'vlro dc Sou-a
Rllieiro, e teroe-ros, A'hertO Paes da
Rosa. Represen»''"!- oldemar Murtlnho.

li4 divisão
VASCO DA GAAIA x MACKENZIE
Xo eamno do S. Christovão A. C. á

roa Pltritelra de Mello, em S. Chrlstovfto.
Tere"*ros, seirundos e primeiros quadros,
as 9,!.". 11.30 ,. 10.15, respectivamente.

Liga Fubur^ana de
Football

(Sub-Liga da Metropolitana)
At.VViLT.PS x IfAT.TA

PEDRi-*-*--l*I.HO x DRAMÁTICO
FH"v--i\- x l-vijn

RTACHUF.LO x AIO[i'-*S^'i
A FESTA DIO HOJE EM NICTHEROY

ReaMüa-se hoji-, em Nictheroy. a 'an-
nunfia'';! fe/=ta de»nort'va f-m liennficlo
dn Instituto do ProtíMiollo c Ap^l^tencia ü.
InfiiRcfn, com o setruírtfl nrorramma:

1* prova — A'h 14 horas — SensaclO-
uai matoli entre o Snort Club Mangueira.
da Ia divlpío da X/tçn MetronoMtona, o o
serHtcll dn Liga S--ort'va Conçalense.

2» prova — A's lõ e 45 minutos —
Riroclonantt* mateh 'nfantM ontre os
te->m" A e li do Real Cub Flamenco. de
Nlctherov. Juiz, o arqueiro rubro-negro
Ju'io Kunz.

3" p-ovn — A's IR e 45 m'nutos —
Extraordinário eroontro entre o carnfPÜO
car'o"a Club de R^ctas ''o P-amP^fifO «

ose'eecionado da Liga Sportiva Flumi-
nt-nst».

A barca salrã ãs 12 112 horas, do fi1««
Pharotix. n rplla ppinilrflo o*» i^pwr*-* fia-
m-^^iro-j, msinimt-TPnnf*-». negociados desses
dois eluhs o suajs faml'las.

O FESTIVAL DE HOJE DO HELIOS
A. C.

Hoje. no camiio do Aletroooiltano A. C.
á rua Dr. Dias da Cruz n. 322. no Mev»r,
!-i>r'i realiJiado o festival BPorfvo do H*1-
lio« A. C com o réculnte proBraramfl :

A's II horaa — Prova AlarrVro 'Ar-
mond — Hellos A. C. x Salette F. C—
(Infantil).

A's 12 1|2 horas — Taen Josí Brito —
Alvear F. fi. x Hello» F. C.

A's 14 horaa — Toca A'bet*to Rocha —
Vera Cruz F. C..X S. C. Chilenos.

nesse sentido. Ainda agora
suhmetter um typo de avião inteira
mente novo ao comitê allemão do
sports ao ar livre, presidido pelo com-
mandante Tsehudl.

Com apparelhos do mesmo systema.
embora monos aperfeiçoados, Richter
já conseguiu realizar vôos de cerca do
meio kilometro; eom sua nova machina
espera poder competir com qualquer
outro avião, de outro typo, mas das
mesmas dimensões quo o seu.

Entregue ao comitê para estudos, as
experiências definitivas do novo Inven-
to deverão ser realizadas era janeiro
próximo.

t RF

T>nrro 20
Hpocklesa r.-t
Velasimez ..'.., ja
finano oo
Ltielnn ...... no"Orando Prêmio Importação" 

l ,7fifl metros: *"*
Moonslono .... v>
Eclltisn "ã
Turbulento .... oo
Tttenmnn RO
Vinil ins :tn
Mlr-cnilor :;:,
Al odor  sii"Clássico Dr. Josú Calmon" — l.uo

metros:
Onrimpoiro .... 22
l.yrio . .v 27
Lonloit 00
Ltitndnr 35
Anollo 50
My.«terÍosa. .... 4't
Ala roto 100
João Ninguém . . l'*o
Prinelnu 150
Indayíl ....... 100
Era S0
Atrrtz 2O0
.Tnrdn -jon
Camtitanca .... so

Parco "Guanabara" — 1.750 me*
tros:

Atrevido 30
Ipoin-ra ...... Sf*
Ar-cntlna 30
Alnlia 40
T.lrC ' . J11
i.naranv RO
Temnestnde .... Ofl

Pat-en "Animação" — 1 1100 metros:
Pnrllement .... 40
lo-hlto 30
l\ínrli"-! 4fl *
Eitoril 1'
Alto * -a

SIONTAHIAS IMIOVAVEIS

São prováveis, no "mccting turfista de hoje,
itnrías:

Ferreira I.age^ —as seguintes montanas:
— "Clássico

A roítlllDA DR HO.IR NO JOCKEY
CLUII. Ei\( EIlHAItA' A TEAI1'0-

HA DA II ltl-ISIA 1)11 11)20

Grando Prêmio "ImporlavAt»" ** cias-
níi'on ,4l)r. Jiihi* Calmou111 c '•per* l

relra Latren
A veterana o conceituada sociedade

do Joehev Club. levai-A a effeito. boje
ã tarde, no vasto hippodromo de São
Francisco Xavier. :i sua ultima reunião*
tia presente temporada, um favor da
Caixa Beneficente dos Profissionaes üo
Turf.

Os proprietários de animaes de cor-
ridas, nesta capital evidenciando r.ran-
de interesso em prestarem effbjlonte
auxilio aos que tiram os meios du vida,
do Min', nce.orreram eom presteza ás
inscripQues, organizando um dos me-
lhores programmas da temporíida quo
bole finda.

Esso prograttima, além das tres im-
portantes provas clássicas cujos nomes
encimam estas Unhas, dlspOe ainda do
seis parcos Interessantíssimos, dada.
não sô a optima classe dos animaes
nelles Inscriptos, como tambem o per-
feito equilíbrio do forças, entro os mes-
mos, notado.

Para essa reunião, quo estã fadada
n fechar com chave do ouro a estação
turfista de 1020, são nossos palpites:

Ali.-iu — P. .\':>t.
Hravata, — Machlavol — Paradoxo.
Laís — Aeroplano — Luminária.
Esbelta — Redu lua — Lliiuette.
Darro — Wilson — Papoula.
Moonstone — Eclipso — jWuaador.
Garimpeiro — l.yrio — Alysteriosa.
Atrevido — Angelina — Ipojuca.
Estoril — loebito — Pnittlemitnt.

Ini
Al-'
l'i

ULTIMAS COTACMüS
Hontem, íi. ultima hora, estavam em

viiíor para a corrida desta tarde, os
seguintes cotações:

Clássico "Ferroira Lago 2.000 me-
tros:

Loisir no
Allão 11
Trinco Nar. .... 3ií

Paroo "Experiência — 1200 metros:
Paradoxo '¦'¦'•
Alachia.vel 30
Bravata ..... lifl
Sinanismo 50

Pareô "Henrlquo 1'ossollo*1 — Í.IDO
metros:

Aventureiro 30
Laís . . . .«, . . I'ã
Ca ni ii tan ea .... 40
Plorroí ü"
Aeroplano .... :::.
Luminária 50

Pariu "Condo do Herzbergor" —...
1.450 metros:

Bodulno !rt
Lluuettn 30
nednlna '.'.:<
AmanA no
Alríiz -to
Esbelta 10

Pareô "Internacional" — 1.460 mo-
tròs:

Papoula -to
Kioslt r.o
AVilson 20

pa ren
m trns:

Ir. -.7 Idlos — Nüo r-im-rã.
u, sí kilos — 15. Rodriroei.

ince Kat, 50 líílna -- V. líarroso.
20 parco — ''líxpcricncia" — 1.200 me*

Ires: _ _
Paradoxo, ; kilos — D, Sin-rz.
M-ichinvcl. '•' l;''"s — ''•• Ko-lrieit-s.
Itravata, 51 

' >••¦•¦ — C. Perniiiwlra.
Sinapsinio, 5- Idlos— N?n correr.1,
3° parco — "Henrique Possollo" — í.459

metros:
4 Aventureiro, 5.1 k-l«s — P. So.ircz.

- l.nis. 51 kilos — Montaria incerta.
Camutnntta, 51 kilos — NTin cnrrcrft.
Piermt õ.i kilos •- C. Pernamlri.
Aeroplano, 53 kilos — C. 1'crr-ira.
Luminária, 51 — kilos — H. Vai.
.f parco — "Conde ile Ilerlberg" — i.jsc

metros: .
l:-iluino. 5.t kilos — li. I.e Mencr.
Linuettc, íi kilos — W. ("esta.
n-dtiluo, 51 Wlos - II- Ciwllin.
AniatlA, 51 kilos — O. Continlin.
Atroz, 53 kilos — 15. Rodrioiieü,
Ksliclt.i, 51 kilos -- D. Suan-i,
5° parco — "Internacional" ¦— i .450 me*

trop:
Papoula, -n kilos — I. Kseonar.
Kioske, .to kilos — A. figueiredo.
Wilson, 51 kilos — D. Suarra.
Darro. jo kilos — S. Alves.
r.ockl-ssc. .|S kilos — R. Cnu.
Velasquiz, .|(í kilos — Moinaria incerta.
Guapo, .(S kilos — C. Fcruawlez,
T.acina, 4o kilos — A. Rosa.
6" parvo — "Grande 1'rcnuo Importação" —

j.7«»o metros:
Moonstone,, 56 kilos — C. Fernandez.
Fclypsc. 51 kilos — J. I5scnliar.
Turbulento, 54 kilos — R. I.e Mener,
Tucnman, 56 kilos — lí. Kodrigucz,
Vinilius, 5.1 kilos — D, Suar z.
Atlrzndoi*, s<» kilos — O, CoOtiniio.
Mcdor, 54 kilos — Nâo corrrn1._
7° parco — "Clássico Dr, Josc Calmon" **«

3 •uno metros:
¦finriiftpciro, 55 kilos — K. Iíodrigucz.
l.yrio, .J9 kilos — J. Rscobar.
],ouÍou, 52 kilos — Nào correrá.,
I.utmlor, 57 kilos — D. Suarez.
Apnlto, 5(1 kilos — I). Vaz.
Mysn-riosa, 50 kilos — C, Fernandes,
Maroto- 5O kilos — O, Coutinho.
Jofio NiiiRiicin. 32 kilos — Não correrfi.
Príncipe, m kilos — Náo correrá,
Jmlnyá, 55 kilos — Não correrá.
Kni, .Il kilos — Montaria incerta.
Atroz, 49 kilos — 1,. I.e Mener.
.liirda, 52 kilos — Montaria incerta.
Caürfütangüi 40 kilos — Não corrvril,
fc" parco — "íluanaliani" — 1.75o mclrosi
Atrevido, 53 kilos — A. l*ernamlcz.
Ipojuca. 52 kilos — D. Vaz.
Argentina, 5: kilos — 15, Kmlriguca.
Aljtlia, ,s.- kilos — I). Suarez.
),irú, 50 kilos — Não correrá.
ííuarany,. .;S kilos — C. i;crretra.
Tempestade, .jN kilos — O. Coutinlio,
1." pnreo ¦ - "Atinuaçâo" — i.Goo mclrosi
Frattlcmctit, .«8 kilos — A. Fernanda.
Toclittfi, 4S kilos — Montaria incerta.
Marins. 50 kilos — D. Vaz.
Kstoiil. .|8 kilos — C. I-Vrrcira.
Alto, 50 Idlos — J. Kscoltar,

"A CEHEVITA"
... 6 um prodnclo quo devo ser co.

nbeeido por todos; o.xoollento caldo du
cereaes. Em toda a parte.

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SE
üniça qüe distribüe 75 OjO errj prçmios

Extracçâo feita em globos de crystal e bolas numeradas por inteiro
SEXTA FEIRA, SL

200:000$000
Bilhete 6o$ooo — Décimo 6$ooo

Jogam apenas 18.000 bilhçfes, sortçando 2.198 prêmios

IA vossa sorte está no
CAMPEÃO DO SUL

LOTEE* S, COMMIS-T.Ü *:S 3 DdJC3STT33
Rani C. BERÂO, ex-gerente da Casa Gancho

Rua Rodrigo Silva n. 2, esquina da Rua S. Josó, 86, Caxa Postal, 2.1
— Teieplnne C. 2328 -r- Sul Tfl.e. Caapjii

RIO DE JANEIRO

[OCO
DENTIÇÂO 1>AS (JHEANCA8

mm? Faz apparccer a PENTIÇAO nm «offrl-
mento, FORTALECE e EIUGORDA as orlan-
ças. Facilita a Digestão, cura o evita os Des-
arranjos intestinaes, Diarrhéas «erdes, Em-
magrecimento, Anomia, etc.

O ODONTOGENIO assegura o crescimento
normal da criança e o seu desenvolvimento
osseo.

A' venda om todas as pharmacias e droga-

II

Detos ilarios: A. Ges'eira & Com. Rua Gonçalves Dias, 53
V

1
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A CASA
Royal Síore

Offerece como festas a sua distineta clientela, CEM
DL2.AS dc meias moussJline d^ seda F ANCLZA-.,
em tuaas as fores, com bagu.t a jour, ao pr-.çu de

«9
PAR 5$ma

187, OUVIDOR, 189

d
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Faltam 5 dias
As i-t-isflas que desejarem entrar

p-ra a Associação dos Empregados
Do Commercio do Rio de Janeiro, de-
vem entregar suas propostas já, pois
s, isenção de jóia só vigorará até 31
io corrente.
Diploma 5?000
Mensaiídade  3?000

AVISüS
Tlie Leopoldina Raihvay

Company Ltd.
AGENCIA DOS DESPACHANTES
A Leopoldina Raih avisa ao pu-

blico que em virtude ,j fallecimento
do Sr. Porphirio Guimarães, Conces-
slonario da Agencia dos Despachan-
tes, qua funeciona á rua General Ca-
mara n. 110, a referida Agencia pro-
visoriantente deixará de funecionar
como estação official desta Compa-
nhia a partir de 1" de janeiro proxi-
mo íuturo, até novo aviso.

M. C. MILLER.
Director Gerente.

ZO.VAI. — lilenl pnra mllrtte
Iniiitin «In* nrnhnrna. •» ftua Ne*
le dr Si-lembro. IKU.

amimmmaammàààââââââ^m

EM NICTHEKOY
ÜM AUTOMÓVEL DA POLICIA CHOCOU-SECOM UM BONDE

Hontem, ás ts horas, descia a rua rtaRegeneração, na vizinha capital, o auto-inovei do a- delegado auxiliar, dirigido pelochaurreur» Ainelio üalllndo e conduzindoos srs. Plínio Travassos, capitão ÁlvaroBahlense, 2- supplente da S* delegacia, eLuiz Pinto, escrivão da policia.Ao razer a curva na praia de Icarahy, rolo automóvel apunhado pelo bonde da linhado sacro de S. Francisco, que vinha emsentido contrario e guiado pelo motoristaAutonio Santos, regulamento 63.Com a violência do choque, o auto po-llclal rol atirado de encontro a um poste,ricando bastante avariado.
Do desastre saíram lerldos o S* dele-

gado sr. Plínio Travassos, que recebeu
uma contus.lo na racc e recolheu-so á sua
residência, o o conduetor do bondo, Hono-
rio da Silveira, com rerimento na perna di-
relta.

O sr. Plinio Travassos mandou deter o
motorneiro, que fol conduzido para a Poli-
cia Central.

O desastre, segundn Inrormações de ai-
gumas pessoas, que viajavam no bonde, nao
podia ter sido evitado pelo motorneiro. vis-
to que o auto fez a curva na referida
praia com velocidade e sem buzinar.

Preparação Militar

OS ESQUECIDOS DE PAPAE KOEL
¦ -

i 
' '

As distribuições de brinquedos ás creanças pobres
¦

fla P.qoena Cruzada, no Instituto de Protecção á Infância e
na Polidinica dc Eotafogo

L0MBRIC0L
"JACCCUD"

0 mais prompto e
ílllcaz espec.fico
contra as LOM-
BM, VERME.
DE uPlL.ÇÃ: -
(temais p.rasüa;
intestinaes a d

PURGflTIVO, VEGETAL,

SUflVEeinOFFeriSIVO

Cada vidro dá para 3 crianças
A' venda nas boas pharmacias e

drogarias.

DrpoHlto» — Hnn,7 de Setembro
n. 03 — RIO DE JANEIRO. —
Una Direita, 3 — S. PAULO.

ATAUUK8 — rara mpliln cosa
DV.\Anj<.l:.MlL _ Hua Hei* da ,tiu-uiliro. IKu, i

Dr. ltolnudo do Lniunre
Cora radical da gonorrhéa aguda e da
clironica, por processos garantidos

Cons. das 7 ás 11 bs. e das 14 ás 1»
nu. - R. G. Câmara, 106. Tel. n. 3 51b

os novos nnsEnvisTAs no Tino 7
R»ali»3-so hoje, fle 12 horns, a cerimonia,

ilo eompronTsso C\ bandeira pelos atiradores i
do Tiro de Guerra 7, npprovados nos exai..cs
ultimamente effectuados. -

O acto terfi loj;ar no pat.-o interno do Mi-
Historio da Guerra, com a pre.»en<;n das altas
autoridades milhares e da ceminissio exa-
miniidora dos referidos atiradores.

AS MENSALIDADES XO .TIRO O
A partir de 1° de Janeiro do anno vlndon-

ro as contribuições mensaes dos novog as-
soclados do T.ro 0 que r.'quereram matrl-
cuia na escola de soldados serio elevadas a
S*.onn, continuando, entretanto, a Jóia de
lOJ-000.

A directoria tomou essa medida, de accor-
do eom a autorização constante da ultima
assembléa geral extraordinária.

A ASSEMBLÉA XO TIRO 115
So houver numpro legal, rearüa-se hoje,

&s 20 horus, a assembléa geral extraordina-
ria, em 1* convocação, do Tiro de Guerra
115, para eleger os membros do conselho
deliberativo do próximo anno.

No caso de nâo reunir numero sufflcicn-
tv, srril feita a 2* convocação para o dia*2!J do corrente, As 19 horas, sendo que esta
1'iiiii-cionarn oom qualquer numero.

K-ii qualquer daB reuniões só poderão to.
i pirto os sócios quites, maiores de 21
outius.

A NOVA 13SCOLA DO TIRO 6
Amanhã, ãs 20 horas, será ministrada

instrucção militar ã turma de soeles do
Tiro de Guerra 6, candidatos a reservistas.

JA estão matriculados os segu.ntcs atira-
dores que devem comparecer ao exercício
de amanhã:

Aldhcinar Pereira Pinto, Alberto Antoni»
dos Santos, Alcides Moura, Aldo Villa Nova
Preira de Vasconcelos, Álvaro Antonio doi
Santos, Álvaro Guarita, Antônio José PFcr-
nandes, Antonio de Matos P.tombo, Antônio
Pereira da Silva, Antônio Tommasi, Antonio
Vlctor de Souza Carvalho, Ataliba Moura,
Ary Hyaroup Cabral, Belmiro Seabra Ju-
nior, Cnrino Caçapava, Dirceu Ribeiro La-
cerda, Edeltro 1'Fonseoa, Eudoxio Paiva de
Castro Araujo, Fernando Pagani Junior,
Francisco Capohianeo, Fernando ie Arau-
Jo, Guilherme Bapt.sta Itomho, Horacio .Mu-
rat, Humberto Pelosi, Ildefonso Perez Hof-
fmann, Iracy Villns Boas, Iracy Rocha, Jay-
me de Azevedo Atbayde, Jayme de Andrade
Pinheiro, João Baptista Alvarenga, João
Precioso, João Serpa, Joaquim dc Carva-
lho, José Horta da Costa, José de Souza
da Fonseca, José Pastor, José Ribeiro Elnw,
Luciano Chameton tle Oliveira, Lueio Pimen-
tel Ribeiro, Luiz Felippe Ribeiro Elmo,
l.uiz Justino de Mellu Pereira, Manoel An-
tonin dos Suntos, Mario Nolasco Pires, Xa-
poleio José du Cruz, Nelson da Rocha Ca-mões, Newton SlmOes, Odalls de Padua
Machado, Oswaldo Hcllccr, Paulo Faria,
Paulo Veiga de Sfl, Pedro Martins Cha.ves Borges, Sylvlo Costa, Waldemar Guiot
e Waldemar Picanço da Costa.
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Telegraniiiias e cartas
dos Estados

Notícias dos Estaao
Da Parahyba
AS FUTURAS Kl.EIÇOES DO DIA 30

PARAHYBA, 25 (A.) _ A maior parte dosmunicípios do interior pleitearão renhidamen-te a eleição municipal do diajjo do corrente.u município de Campina Grande, por seus
çíielcs locaes, segundo corre, solicitou a fisca-lização ao pleito, par pessoas alheias aos nc-Boc-.os municipaes e sem nenhum interesseatnn ilj- impedir qualquer irregularidade. Osr. ,-iolon de l.jçe-.ia, presidente do Estado,attendendo ao pedido, resolveu nomear emis:
d..u» i s'la conlm»í» l«ra esse fim, icndodesígnio os srs. Manoel Tavares. JoaquimPessoa Alpheu Rosas c Alcides Bezerra, "para

b«iíl«^aa0cifô "" qUatr° SKÍÕ«' di""'

A mesa distribuído» do.i prêmio *. cnitiiiiinia"Pequenn Crutaua"
pelas directoru» da

Muitas dis crianças que não tiveram
pela manhã, a ventura de encontrar nossapatlnhos um brinijuédo, foram durante
o dia, tocados em seus corações pela ge-neroslflude de outros corações que lhes do-ram, com uma bonecn ou um arlequim,um mundo das felicidad s.

Assim, a Poiiollnica de Botafogo, com
o concurso das senhoras do bairro, orga-nizou uma festa com a distribuição de 200brinquedos e roupas ás crianças pobres,ficando as dependências desse estabeleci-
m ntó de assistência á rua Bamblna fer-vilhante do crianças em cujos olhos se re-flcctiam a emotiva alegria que as doml-nava. Durante as horas dessa eolemnldade,
o enthusiasmo da infância encheu de vivnategrla aquelle canto da cidade.

pelo sr. Alfredo Pinto, ministro do Inte-
rior, o mal? o= seeuinfs: Lista 354. Fran-
cisco Gome Pinto, 20$; lista 60, Anna M.
P.relra d" -'«tio. 605: Resina Margarida
Nnylor 11 lelmann. 5$; em memória de
Maria de I.ourües, 10$; lista 436, Valerl»
íi C. 10$; Benemérita Loja... Commer-
cio, 60$; lista 11, Esmeralda de-Andrade,
155,000. Total recebido, f>50$000. Quantia
já publicada 2:735$000. Somma até hoje
enviada, 3:235(000.

A RBUXUO INFANTIL DA "PEQUKNA
CRUZADA", NO PARQUE DO PALA-
CIO DO CATTETE

A passagem da data do Natal, propor-
clonou á senhorita Laurlta Pessoa e as

FOSSAS SANITÁRIA
EIOLOC1CRS E SCEfTICAS

PRIVILEGIADAS i
ApprnTniln» petn Dlrrrtorln Grrnl de Snndr Publica e íonutmldns derimem» nrmmlo. InxtnIliiiliiK no Houpltnl Pnnln Condido e «nnrlel dn Pri»nulrn Coiiipniihln Ferro-Vlllrln. cm llrudoro. H.iN dr SIM» Inxtnllnçõr- JA fel»Iiih riu pouco «empo. rm Ipnnruin. -uliurbloH do Crntrnl e Lropoldinn o noaLkiailns. Coudk-oe. vninjuna». Envia mo» proapectoa para toda o UrasIL

liciiliQiie & (. — Roa Primeiro dc iTarçon. 43, sobrado
 P/O DE JANEIRO — Talephona 65. Norte

Aspecto da reunido Infantil, no parque do palácio do Cattete

Da Bahia
O ESTADO SANITÁRIO

NAMH'A* n24', '""""-«ado). _ (0 JOIt-'11 
„ , ,"T. 9S J?r,lües. noticiando a entrevi*-

n.i.i. Ui reíl,e"° do estado sanitário da
aatii";.,dizcri,ost!"' a cnltal saneada devido
vra^aUci,e^Ca,!: S° P-SI-»»' Clementlno
dwl?'«J, e, ^ ^oniIlllss«o Sanitária Fe--tarai, entretanto tia ainda a bubônica emc\Kni,.:'ü ""erlor'como em serrtiS,.81;
caracter eulllen'ia- He febres Ue miu

A8 TARIFAS DO CARVÃO
BAHIA, st. (Retardado) — <o jornal)O Imparcial" entrevistou o juriscon-sulto Carlos Itiheiro .Novaes sobre tarifasuo carvão estrangeiro, comleiimando-as,elassiricando-as de prolilbltlvas o ndo no--lendu tambem acreUltar-se que si-jain pn.-tecçlonlstas, por Isso que a producção docarviiii nacional ainda nao satisfaz as ne-ces.-m.-ides üo consumo, resultando dahi air-gravação^ da crise Uo combustível.

PARA AS CRIANÇAS POBRES
BÍH,V,54- (Retardado) — <o JORNAL)O "Dlai-io de .Noticias" c "A Manha"organizaram grandes festas para o dia de•Natal, na Praça Cstro Alves e no Polythea-

ií?,'..»?"'»"10 "'strlbulçilo dn brinquedos,roupas, alimentos e dinheiro para as crlan-climas pobres.
INCIDENTE JORNALÍSTICO

BAHIA, 25. (O JORNAL). —j»A Tar-de" circulou hoje, limitando-se a publi-
çar os depoimentos que prestaram a po-llcla o gerente do Banco do Brasil o osenador Queiroz, sobro o incidente entre
os directores d'"A Tarde" e do "Diário dcNoticias".

Esses depoimentos não dão importânciaao facto.
a: PROPHYLAXIA coxtra a febre

A.MAJRELLA
BAHIA, 25. (O JOUNAL), — Na ses-sao cte hontem da .Sociedade de Medicina,

o ar. Clementln* Fraca fez lontra e do.cumentada exposição sobre a campanhacontra a febre amarella neste Estado,apreciando as condições locais e as me-didas prophylatlcas adoptndas ao meio ebem assim as suas vantagens.
Em seguida, o sr. Fraga demonstrou

que os mosquitos vem desapparecendo.havendo, entretanto, necessidade de man-ter o serviço de extlncçfio dos mosquitosapozar de iia Bahia não haver febre ama-rolla ha oito mezes o fez ainda referencias
ao mesmo serviço nas cidades do Interiore no Estado de Sergipe, e a orientaçãoactual, fcorminando por fazer a apologiado sr, Carlos Chagas.

Falou ainda o sr. Tinto de Carvalho,
que propoz se dirigisse a soclednde ao go-verno da Republica e ao DepartamentoNacional da Saude Publica, defendi ndo anecessidade da continuação do serviçoactual, sendo essa moção unanimementeapprovadá.

NO INSTITUTO DE PROTECÇÃO A'
INFÂNCIA

Realizaram, tambem as Damas da Assis-tencia á Infância, no edificio da rua Vis-
conde do Rio Branco, 22, uma farta dia-
trlbulção do soecorros, tendo sido contem-
piados cerca de duas mil criancinhas po-bres de todas as edades e que receberam
donativos Importando em contos de réis.

Incunvblran>fSe dessa missão, que du-
rou mais de seis horas, tudo correndo na
melhor ordem, as senhoras d.d. Adelaide
M, da Silveira, Guilhermlna Monoorvo,
Irmã Nunes Guimarã-.s, Paulina D. An-
drade, Cecilia Monteiro Mendes, Herml-
nlo, Nunes, BrazilLna Guedes, Esmeralda

suas amlgulnhas, directoras da "Pequena
Cruzada", a opportunidade para recom-
pensarem os alumnos da aula de catecismo
que se mais distinguiram <m 1020 e ame-
nlzarem a vlda difficil das crianças po-bres da freguezia da Lagoa.

Para tal fim, sob os auspícios da novel
associação, realizou-se hontem, á tarde,
no parque do palácio do Cattete, uma in-

| tere-asante festa infantil, que teve a real-
, çal-a, a presença de mnumeras famílias
I das relações do casal Epitaclo Pessoa.
| Cedo, bem cedo mesmo, começaram a
j chegar ao Jardim do palácio presld ncial.

os innumeros petlzes convidados para a
reunião, que, minuto a minuto, espraia-1 vam-se, risonhos o bulhentos, pelos mui-

PESNATAPEIRAS
SUPERIORES

M. HILPEKT & Co.

Rea Alfândega, 99
Caixa postal 2026 — RIO DE JANEIRO

¦ f>TATa«t«^^raj^rM>«MMM^rM

IMPORTADORES DE MflCHINflS
oPflRfl INDUSTRIA DE ES-

TRfiDflS DE FERRO
Ind. Tcteg. MPfl- Rio - faixa d. Correio 841 - Telepton. IL 31 Nor!.

90-92 -- Rua S. Pedro - 90-92
91, RUA THEOPHILO OTTONI, 91

Oscar Táves h) C.
Grando sortimento de encanamentos de ferro para vapor, a<rna,

——— o gaz o todos os accessorios pura os mesmos .
COHRE1AS INGLEZAS DE SOLA, ALGODÃO e ROKKACHA
Tornos niccluinicos, macIJnas de furar, forjas, transmissões,

polias, mancues e luvus, metaes "Babbits" o "Mafruolia"
Aço, ferro, cobre e Intuo em vergulhões o barras, BOKKACHA

EM LENÇOL, Asbcstos e giixeltts de todas os qualidades,
etc, etc.

* RIO DE JANEIRO
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De Pernambuco
MANIFESTAÇUO AO GOVERNADOR

IjECIFE, U. (Hetardado) — (o JOIl-
m»n|)r»^n,i0ntCm r(" "'U;1 Um« SOlOltlfleiiiaiiirestaçãn ao governador, o este aoagradecer, disso que estii trabalhando'paraos futuros pernambucanos e que Jil estildescansado quanto ao porvir dus mesmos.Aceitou o governo, apesar do estar com asua saude alterada, somente para cuidartio bem estar do sua terra natal, empreiran-(lo os vários grupos políticos para obter òmaior exito.

Espera que em 1932 Pernambuco tiaráo exemplo, declarando livre u exportandocom o porto aberto á salda dos pruduciosdo Estado.
Sua capital, cheia dc uellezas naturaeso digna ile ser apreciada pelos eslrangei-ros. Terminou declarando ser niuitu prova-vel que nessa época esteja livre Uu dividaexterna.

A iiiintiiN erenueim. imune Nm-l «o rurehonileu. ileivnniln-IheH vnslo*ns siiiintlnhosi nx nlinnm cnrlrtoan». pnréni. HOrprplicndeu-lhPM nlnilncuchendo-lhe nu infloii do lirlnquo ilnn p o» rnrnpflri. dc iilcirrln. Acrururn {• uma dc.SNíi». «ce mm. nn Pollcllnicn dc Uulníiiuii

Andrade. Eugenia Pinheiro, Aíu*-»"*"
Jlala, Merced- s o Luiza Mercier, Laura
Faria tia Cunha, Amélia Lima. Isabel Oli-
veira. Sarah Gote'ho, Maria Leal, Euge-
nla Mendonça e Marleta Monteiro.

Foi entregue ao menino Orlando Maga-
lha- s, o mais doente e franzino dos pre-
sentes, com Mal de Pott, surdo-mudo e
filho de um eégo. unia libra esterlina ouro
que havia sido destinada, em memória de
seu pae general Thomé Con! iro, pela
exma. sra. d. Alzira T. C. Araripe Ue
Faria.

Continuam n ser reinettidos donativos
destinados áa "Festas das Crianças Po-
bres" e ainda hontem rec.beu a commis-
são de senhoras o obulo de JÜ0$ rtmettidos

tas alamedas, ao som de duas banda'; demusica militares — do Corpo d.- Dombel-ros e da Policia Militar. .Mais tarde, iiuaiifls lo..10, chegava a banda do Patronatode Menores, tiveram inícios os festejoscom a distribuição de dádivas e brinque-dos, artisticamente distribuídos em umaalta o rica "Arvore de Natal". Feita adis-trlbulção. passaram-se aos jogos e fol-guedos Infantis- que perduraram atí ãs ul-tlmas horas d:i tarde, ao meio da maioranimação, havendo sido serviço ã erian-
cada um escolhido "luiicli'-.

O presidente da Republica, terminadoos seus afaz res, deixou o snlSo de Des-
pachos, havendo permanecido, durantelargo tempo assistindo ã festa.

Bebam SÃO LOURENÇO
AS ME.LhOXES ACUAS MlNE.kAES AiATURAÍS

FROPRIETARIA: COMPANHIA VIEIRAS MATTOS

Do Rio Grande do Sul
AS FESTAS DO NATAL

PORTO ALEfirtE, 34. (Retardado) — (OJORNAL) — A Associação das Damas cieCarlijade esta ultimando os prn|paratlvosdas restas de Natal das crianças pobres,que se devo realizar amanhã, no Pavilhãoda Ejposleão Agro-Pecuarla, no arrabaldede kfenlno Deus.
A Sociedade Allan Kaiileck fari distribui-

çSo de doces, bonbons lis crianças pobres.
|â NOVA LINHA OO RIO DA PRATA
PORTO ALEGRE, »4. (Retardado) — (OJORNAL) —I Fiiendo sua primeira viagem,

fundeou hontem neste porto o vapor"Curityba", da Companhia Mlmovlch, via-
jandn com i bandeira ururuiya.

Saíra aminhü, para os portos do rio da
Prata, levando romo earrejntmento o milsaocos de herva mate e madeira.

ASCENÇÕES EM AEROPLANO
PORTO ALEGRE, t!i. (Retardado). — O

aviador Hasslt, que se enrontra cm *. Ma-
ria, communlcou que chegarí aqui us 17
horas, aterrando em Grav.itahy.

Nesta capital fará varias ascenqOes, Ie-
vando passageiros, mediante o preço de
70$ por pessoa.

Até hontem muitas pessoas já se ha
viam Inscrlpto para as ascençOes.

I.IMJIE.VTO MAItlMIO _
rrrpnrndo dp rralnn r«Nrnrln« etn
oriente, rnrn nunlunrr dAr ria
rlneo mlnntoi —¦ Hua Heis tle te-
trmhro. lKffl.

LEITE ALBUMINÜSO
Admirável alimento pnrn crlnnçn» dnrn-

te*, niedliinle prcsorlpçOo medica
7.1, IttA GONÇALVES DIAS. Ti

B\

I 

ZONAL — O mrlhnr dmlntr» I
rtnnte pnrn tnrncrnii rte Hrnhu*> I
rn> — iierfiininiln p nrixtrlnspn* I
fe — ltuu Sete de Setembro, iRrlI

"¦"""•¦-'•-*—"———*"

UR. ALVES UA CUNHA
Tratamento da syphi.is c das moléstias dos

órgãos (Rcmttvur.nanos, Cuasultorio Visconde
de Inhaúma 8:. Dc 9 ás n da manhã c dc
«. ús 6 da tarde. — Xurtc .1164.

í\ ^ida dos Campos

AVICULTURA *
¦ .11 11— 1 ¦>i.—.. ....

A raça Rhode Island Red
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Lm «rrupo ile nveg Rhode Inliind Red, crUin dei «r-rrn. V.atca nrtm ttia•Ido primeiro* prêmio* un « •'xniiRlooea avlcolaa an Ame.
rica d a Norte

Entre as raças de (ralllnhas que devemmer cer a attençio dos avicultorcs hrasi-
leiros destaca-so a Rhodo Island Red.

E' uma avo de utilidade seral, serveegualmente para a producção de ovos e docarne.
Nos Estados Unidos estão estão aveemerecendo uma decidida sympathia e noUrasil muitos suo os avleultores c amadu-res que as criam com enthusiasmo.

.Oa eficriplores cvioolaa, sem dlserepan-
cia, as preconizam.

As qualidades que a rccommendam noscriadores naclonaes, sao realmente dignasda maior att-nçao.
Rm primeira linha devemos considerar

11 sua adaptaWlidade ao melo.
Originada de terrenos pantatiosos, a

Rhodo apresenta a maior resistência a hu-
uild.ide e ao frio.

Como 80 sabe a humidade ê um dos
mais desfavoráveis factores quo tem con-
tra si o nviotiltor.

Ora, apresentando a Rhode, tão grandoresistência a humidade jft conta, o criador
com um elemento de mais alta Importan-
cia s6 avaliado pelos que, praticando em
avlcuitura, sabem o trabalho insano quoacarretam as Intermináveis coryas o ur
enormes perdas de pintos, occaslonndna
durante a quadra das chuvas o das fc-ran-des humldades.

Os pintos suo facilmente criados o
crescem com rapidez maior que outras ni-
ças, secundo o testemunho de Alejandro
RoínhoW, que é uma summidado em ai,-
sumptos de avlcuitura,

O m-smo criador affirma "nilo conhe-
cemos raça que su crie tao facilmente e
ilpelro .; começo tão precooemente u pos-
tura como essa".

A producção de ovos da Rr-ode 6 6up«»
rior a da Wyandottos, sen ' :i tamanho)1 Ofruaes ao desta raça.

Tondo esto aptidão (ura aseSH
desenvolvida i ainda uai - .cliente nv*j ¦

; para producção do ou? , que i tenra a
suecosa.

Aa gallinhas eão boas para chocar *>
i mães solicitas o geltotms. -.
! A phimagein em sua maior parte 6 .ver-* ímolha oom ponnus multo brilhantes rins)

partes jiosteríorca. As íwnnas^' prlnolpuorf- (
das azas são <-m ambos os sexos negraa
com mn fio vermelho. V»

A tendência destas aves é ptwn ter maia
ponnas pretas que o Standard autoriza,
trotlvo pelo mini 6 preciso fazer-se a se-
necão, especialmente do gallo. quando nflo

íúr iwsalvol s lecclonar ambos os »ixos.'
O irallo d.-vo pesar S 1|2 libras, as gal*

linhas ti 1|2.
Conivém, pois, quando se seleccionn esta

rac.a vltrliir-jlie. o peso, afim d-> quo uão
Balam fora do istalão.

Muitos criadores deixam-se «-"dnzlr pe'os
ttutyinlioH o na selecção escolhem os typos
maiores o fluo o utn erro.

Devem-ee recordar quo a Rliodo Islntul
Red í- produeto de raças pesadas o dellca-
das. o quu quando os seus desoendent-8

, oomoQum a surgir muito grandes, este dos-
vio da normalidade se faz em detrlm.nto
üiií* siiíití aptidões de postura.

Kxlstem duas variedades, a do cinta do
. rosa o n do serra.
i 1'arece que o. variedade de cinta dc serra
| C ,-t melhor poedelra.

liatn raça de aves deveria i.ierectr toda
n attençao dos criadores brasileiros, pola,
pareô, a gulllnha ideal para o nosso pala,— E. S.

¦B

Marcenaria Luzo-Brazileira
*A**»«>*>r>»l*Vta*V*a*VV*«>*»>*N<*NA>*»<>«^^

Fabrica a Vapor de Moveis
Especialidade era moveis de estylo e phantasia. Installações de

escriptorios e casas commerciaes.
PREMIADA NA EXPOSIÇÃO NACI.NAL DE 1908 COM IED.UH1 DE OURO

JOAQUIM E LOUREIRO SOBRINHO
i ¦ ii —m ' » ¦ - - ¦ ...-¦¦

Rua Senador Euzebio 92 e 94 -- Telephone 1411 Norte

Arthrit.smo, Gota , RheuMatisanò ,
CURAM-SE ro/\AríDo

iPÉFnrpii
¦ fOD£RQ'.5QDlSSOLVEMTE oo ACIDU ÜRICO

pPANHIà Dl LOTISIUAS MulOMIS D!) BRASIL
Exirac.ücs publicas, sob a fiscalização do Ooverno Federal, as 2 1|2 horas «

aos sabbados, ba 1 horas, a rua Vlscondo do Itaborahy n. 45.

AMA.M1Ã
35!) — 7»

Quarln-frlra. ^0 do corrente
201 — 157

20:000$000
For lljiitin, cru melo*

— A's 3 horas da tarde

--

20;0O0$O00
For SÇ-IUO, cm terço*

Sabbado 8 ae Janeiro d. 1921
300 53

1 OO:OGO$ OOO
FOR 8$000 EM DÉCIMOS

Os pedidos de bilhetes do Interior devem vir acompanhados de mais 709
réis para o porte do Correio e dirigido» aos Agentes Geraes: — SAZ.VHKTII

C — RUA UO OUVIDOR N. 94 — Caixa Postal 817 — Er.d. Teleg. "Lua-
ei", c na casa K. liuIniarAra. RUA UO ROSÁRIO N. 71 (eequina do Becco daa

Cancellas) — Caixa do Correio 1.273.

RESULTADO DO SORTEIO SEMESTRALr> 
C.A.I.X.A. GERAL DAS FA3V1ILIA.S

—ooooooooo—
soe F? ESOCiEDADE DE SEGUROS

.ilTOItlZlD.t A FU*C»LIO.VlIK ÍÍÍÍBO MM Blil»AE»!!; A\O^VIIA

CAPITAL RS
A

P1.I.O
VIDA. FUNDADA EM

Í600 000SOOO

1881
JIAIIO de leia

DIRECTORIA
Dr. Prudente de Moraes Filho, Presidenta • Thesoureiro,
Commendador Jullo Miguel de Freitas, Secretario,
Dr. Dsodato C. Villela doa Santoa, Gerente.

*8
ooo
oooo

CONSELHO FISCAL
Dr. Luiz Felippe de Souza Leão.
Commendador Fíladelpho dc Souza Castro.
Or. J. S. Alvares Borgerth.
Barão de Oliveira Castro.

- SEDE SOCIAL: 87,
*a*i""" ¦¦¦iiiain— i ii mui m a.

RESULTADO DO SORTEIO SEMESTRAL, REALIZADO EM 24 DE DEZEMBRO DE 1920Foram sorteadas, com Rs. 6:0005000, em dinheiro, as seguintes apólices:N. 9917 — Carlos Neeser ,
N. 11446 — Domingos de Araujo Lima ......"*'
N. 11382 — D. Maria Angélica ds Wanderley Sarmento '••'•••••
N. 7717 — Mancai de Lima Junlor
N. 10227 -— José Ignacio de Medeiros  
N. 6S02 —! Manoel Marques de Carvalho Alvim 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦•
N. 606S — Herbert Edward Himo

jíVVElsriDA. JRXO BRANu., tí7 — JtxlO• AGENCIAS EM TODOS OS ESTADOS 

Bahia
Alagoas
Alagoas
Capital Federal
Pari
C-nltal Federal
fahia
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Elegante!
E de bom gosto!

pois se o é, deve comprar
ou mudar fazer suas rou-
pas, só na pr pular e acre-

ditada

Alfaiataria Santos Fumont
E assim provará que sabe
unir o UT1L AO AG A-
DAVEL vestindo-se bem e
por pouco dinheiro, com-
prando lindos ternos con-
feccionados, de cazimiras
de pura lã, modernas de. de
70$ a 120$. sob-medida
faz-se qualquer terno em
menos de 24 horas,depende
de vossas estimadas or-
dens.

BRINDE
Durante este mez grande
destribuição de vales e
folhinhas, a todos os fre-
guezes que fizerem com-
pras no valor de 20$000.

Alfaiataria San.os Dumont
A melhor e mais completa do Brasil

Í02 - Rua 7 Setembro

NO CONGRESSO
Senado i

A SESSÃO UE HONTEM !
Com a presença de 38 senadores e

sob a presidência üo sr. Bueno de Pai-va, (oi hontem aberta a sessão do Se-
nado.

A acta da sessão anterior foi appro-
vada sem debate.

O expediente lido constou de officios
da Câmara remeltendo os projectos,autorizando a naturalização de mulher
estrangeira casada com brasileiro e
abrinro o credito de 24.600 contos, parao pagamento de compromissos do Lloyd
Brasileiro,

Foram lidos o mandados a imprimir
03 seguintes pareceres:Da Commissão de Justiça e Legisla-
çilo, offerecendo um substitutivo ao
projecto de subsidio, com um voto em
separado do sr. Octacillo Câmara;

Da CommiSBào de Constituição e Dl-
ploinacia, favorável ao projecto queregula a situação dos vlce-consulesho-
norarlOB ou agentes consulares; e ap-
provando o veto do prefeito & resolu-
i;ao do Conselho Municipal, dispensando
da pratica escolar na Escola de Appll-
cação os adjuntos effectivos, que* te-
nham exercido funcçúes nas escolas
municipaes;

Da CoinmissBo de Marinha e Guerra,
favorável a proposição que manda re-
verter ao serviço do Exercito, o capi-
tfio Alfredo Fonseca, e Incluir no Cor-
po de Saude o 1° tenente Marques de
Leão Velloso;

Da Commissão de Finanças, favora-
veis ãs proposições que abrem os cre-
ditos: de 47:616(276 para pagamento ao
sr. Joaquim da Silva Oomes; de
47:!).9$__3, para pagamento a Djalma
Ferreira: de 2:92:489*441, para paga-
mento das despesas decorrentes da In-
tervenção na Bahia; de 9.956:286$___,
papel, e 671:857J920. ouro, supplemen-
tares a diversas verbas do orçamento
da Marinha; e favorável ao projecto
do Senado que manda reverter no ser-
viço actlvo da Armada o capitão de
corveta Melciades de Vasconcellos Al-
meida; e sobre as proposições da Ca-
mara approvando o tratado de extradl-
cção. celebrado entre o Brasil e o Peru'
e approvando o tratado asslgnado en-
tre o Brasil o n Inglaterra, sobre a
creação ile uma Commissão de Pas. .

O sr. Mendes de Almeida solicitou da
mesa que reiterasse o pedido feito pelo
orador no Ministério da Justiça, requi-
sitando Informações de que tem neces-
sldade para a organização de um pro-
jecto Bohre o reglmen penitenciário.

O rr. Soares dos Santos requereu ur-
rencia para a discussão e votarão lm-
nifillnta do orçamento da Viação.

Concedida a urgência, entrou em dis-
cussão esse orçamento.

O sr. Miguel de Carvnlho foz algu-
mas considerações sobre o orçamento,
extranhando a consignação de uma ver-
bn de 60:000)000, para a Impressão no
estrangeiro de estanipllhas e sellos do
Correio, consignação de origem offi-
ciai. S. ex. acha preferível que essa
impressão sejn feita na Casa da Moeda.

O sr. Soares dos Santos Informou que
a verba foi solicitada pela dlrecção dos
Correios, para o bom desempenho dos
serviços dessa repartição.

Depois de falarem, Justificando as
emendas apresentadas, diversos sena-
dores, foram cilas postas a votos e
approvados as que alcançaram pare-
cer favorável.

A emenda autorizando a reforma dos
Correios foi approvada com a exelti-
são da letra "K" e da segunda parte
nn letra "L", Isto é, que manda proyi-
denclar sobre as consignações nas fo-
lhas dc pneumento e supprlme o ahono
das gratificações provisórias que rece-
hem os actuaes funcclonarios da Ue-
partição Geral dos Correios.

Passando-se & ordem do dia. foi ap-
provado o orçamento da Marinha, com
as emendas da Commissão e das que
alcançaram parecer favorável, depois
ile haver o sr. Felippe Schmldt expll-
cado um engano 

"sobre umn dellas.
Em seguida, foram egualmente ap-

provadas as proposições fixando as
forons navaes e as forças de terra pa
ra 1921, e a que crea às zonas francas
nos locaes que menciona, oom as-. em«n-
das da Commissão.

O sr. Irlneu Machado requereu que
do diversos tanuinlio» o feitlos, »en* | nohre o projecto das zonas fr .ncn«

Lacerda, a mesa verificou não haver
numero para a votação da emenda n. 6,
sendo a sessão levantada apôs uma de-
duração sobre a votação da Receita,
pelo sr. Mello Franco,

| Presidência da Republica
NO CATTETE

O desembargador Gemlniano da
Prança. chefe de Polida, esteve, hon-
tem. A tarde, em conferência com o
president" da Republica, sobre assum-
ptos cernes aue se relacionam com a
administração do departamento a seu
cargo.

. . REPRESENTAÇÃO
O presidente da Republica fez-se re-

presentar pelo capitão Cunha Pltta.
seu ajudante de ordens, na ceremonia
hontem realizada da- collação ile grão
dos novos diplomados pela Escola du
Agricultura e Medicina Veterinária.

AUDIÊNCIA '.
O presidente da Republica recebeu,

hontem, â tarde, em audiência marca-
da, o industrial patrício Trajano de
Medeiros.

TodaB as vistas se voltam para o
Campo dos Affonsos e todos os cora-
ções palpitam por dar, muittyem bre-
ve, os votos de bôa viagem ao primeiro
piloto que inicie a viagem e que a le*
vara a termo.
VAKIAS NOTICIAS O 2° batalhão fornece: 10 praças para

prevenção, o policiamento, os demais ser-
Inscreveram-se no concurso aberto viços ja determinados e o mais que for

para o preenchimento de uma vaga de pedido.' •
auxiliar de instruetor da Escola de o 3° batalhão fornece: 1 corneteiro para
Aviação Militar, os pilotos aviadores ordens á Assistência do Pessoal, 10 pra
militares sargentos Sylvio Cellslo da qaS para prevenção, o policiamento,

pelos corpos de accôrdo com o pedido qu« | A secçfio de electrlcldade fornece 1
for feito ' ctrlolsta do dia.

Assiste ã Instrucção no núcleo central,. Guardas - Dt, Amortização, *•»•"•'*>
o 2° tenente Carvalho llzldro; nn Moeda, 2° tenente Manfredo,

O 1° batalhão fornece: a promptldão de I e no Thesouro, 2-'tenente .^biillo. ..
incêndio. 10 praças para prevenção, o Ronda — 1" tenente Bcllerophonte o
policiamento, os demais serviços ja de-12° tenente Escobar
terminados e o mais que for pedido
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Medluimcnially.

SALGADEInAi PARA MANTEIGA

i
deiu-.e ua Hua Miuilclpul u. SS-S

COMER BEM,SO' NO

RESTAURANTE
lEíiAÍSSANCL

¦ i

! 134-Av. Rio Branco-134 J
(1? ANDARI ',

joNaij Elegante}
!e o melhor do RIO !

»

¦ in

Opllação ou amarellão. FlOres
brancas e moléstias das senhoras
e senhorltas, que não cederam
com outros medicamentos?!...

Cura certa pelo NECATORICI-
DA e ISOIIEMOL SimSes.

"HONI-OSO ATTESTADO"
llr. I.dmundo llltliniourt, pro*

prlcturio do maior e ninl» npreviu-
do Jornal que me publica no llm-
„H _ "Correio iln -Innlifl", Itlo de
Junflro* coniiiiunlt-n vu% iíO — II
— 17, que tililrve sempre na me-
Ihorc» resultado» com o cmpri-RO
do NI-OATOIUCIDA e ISOII10-
MüL ülniOes, nos canos Indicado».

Peçam informações e prós-
pectos: Caixa Postal, B0 — Rio de
Janeiro — Brasil — Com o repre-
aentante da Radlum Melllorating
Mcdicamentally.

A' venda naa Drogarias — J.
M. Pacheco, rua dos Andradas nu-
mero 43 — Rio de Janeiro e Ba-
ruel & C>, rua Direita n. 1 — São
Paulo.

54
A SOCIEDADE ELEGANTE

i convidada a visitar a
GUAN BA«» na lua

nova o luxuosa Instai*
laçio para «tr como,
som pagar exageros,

lha t possível vostlr-ia
com ot mesmo»

finíssimos tscidos a
com a mesma dlstincçio

das casas da luto.
R. Carioca, 54—Cintra 92

foise ouvida a Commissão de Consti-
tulção e Diplomacia, sendo approvado
o requerimento.

Foi cpunlmente approvada n propo-
slção que nhre o credito de 873:5_7SS._.
pnra rostltulçães ao Estado do Mara-
nhão. , âAnnnnclada a discussão do nroleetn
oue abre um credito dc 2.nni'nnnsnnn.
pnrn pacamento de subvenções devi-
das pela construcção de estradas dc
rodnerens. foi o mesmo approvado.

Passnndo-se ã discussão da proposl-
cão dn Câmara dos Denutados. qin
manda crear o serviço florestal nas
maro-ens da Central do Rrasil e de
Oeste de Minas, o sr. Irineu Machndn
lusfflcou um requerimento no senti-
do de ser adiada a discussão pela hora.
no que foi nttendldo, continuando com
a palavra parn hoje.

Em seguida, o presidente levantou a
sessão.

No Ministério da Marinha
FERIAS ANNUAES

Ha dias aqui tratamos do caso das
"licenças de favor" que o chefe do
Estado maior da Armada mandou
fossem gozadas sem direito a gratl-
tlcaçâo de funeção.

Dissemos, então, não haver Justi-
ça no desconto ordenado, faltando
acerescentar, que qualquer acto a is-
so referente deve caber exclusiva-
mente ao ministro da Marinha.
í Não pretendemos argumentar no-
vãmente contra as medidas restricti-
vas que vão pondo ás "licenças
de favor", pequena válvula que mas-
cara as ferias annuaes, de que gozam
os funcclonarios públicos e a que os
militares de terra e mar, por serem
casta privilegiada, não têm direito.

Todas as regalias que deram aos
militares, mesmo nos tempos tio Ura-
sil Colônia, nos primeiros annos do
império, foram sendo dilatadas aos
que servem na policia mllitarisnda, e
nos bombeiros, aos funcclonarios pu-
blicos, nâo poucas vezes com vanta-
gens superiores, ás que gozavam os
niiilitare. de mar e terra.

I7r.Ja visto a questão do montepio
e do melo soldo; o goz» de ferias an-
nuaes; a r>ii"=-,s« !*s diárias: a dos
addlcclonaes; e, mais recentemente,
a nova lei que faculta seis ou doze
mezes de licença com todos os venci-
mentos, aos funecionarios públicos
que tenham dez ou vinte annos con-
secutivos de serviço, nada se dedu-
ztodo ao tempo de ferias.

Ainda havemos de fazer um gran-
de quadro estatístico mostrando quão
errados andam aquelles que jur;;m
ser os militares de mar e terra do
Brasil, os privilegiados, os sugadores
do Thesouro nacional.

Mas, voltemos á questão das fe-
rias.

Se querem, de qualquer firma, es-
labolecir equivalência entre milita-
res e funecionarios públicos, por que
não gozam aquelles das ferias an-
nuaes?

De egual modo, por que nâo se per-
mltte aos militares o gozo dos seis e
doze mezes de licença com os venci-
mentos, como se tem concedido aos
funcclonarios públicos?

Não se fazendo assim, e havendo
para os militares de mar a faculda-
de desstts '|li_cenças de favor", vlam-
hem não nos parece justa a medida
que o chefe do estado maior estabe-
leceu de se descontar a pequena gra-
tlflcaçâo de funeção ¦ das praças,
quando conseguem obter tal licença.

De boa justiça e de boa democra-
cia seria dlstender-se aos militares,
sobretudo ás praças, um periodo de
ferias, podendo nccumttlar dois an-
nos seguidos, servindo assim aos que
tenham familia nos Estados e que
precisam, periodicamente, desse ba-
nho de affelção para que não se con-
¦liderem "renegados" sem família.

Câmara

Rocha e líoüolplio Prestes.
—No almanck militar, tol mandado

collocar o Io tenente medico sr. Anto-
nio Feitosa acima do seu collega de
egual posto Domingos Carlos Gerson
(ie Saboia. '

Foi mandado Incluir no Asylo de
Inválidos da Pátria o cubo reformado
do Exercito Ludgero Vau Cardoso.

Do .2° batalhão de caçadores foi
transferido para a Escola de Sargentos
o sargento ajudante João de Castro
Filho.

Pelo sr. Calogeras, foram despa-
chados os seguintes requerimentos:

Lourenço Ferreira Valle. — Os des-
pachos dados ãs petições anteriores se
baseam em documentos officiaes, colhi-
dos na Delegacia Fiscal em Manaus e
na região militar respectiva. E o re-
querente não os tem contrariado com
outros de egual valor juridico. Limita-
ne, ao contrario, a nllegar, que cm pro-
cesso crime, arebivailo no Supremo:
Tribunal Militar, existem provas em
seu favor, e pede que este Ministério as
vá buscar naquelle local. Como, porém, ;
o ônus da prova cabe a quem allega,.
ao suppllcante cumpre, querendo, pro-1
diluir a defesa convenientcinente com-
provada, de seus allegailos direitos. 0.
emquanto assim não procede, não ha
motivos liara modificar os despachos
anteriores, que, desta sorte, são man-
tidos. Quirino Pereira Uento, capltüo
reformado. — Indeferido, de accôrdo
com as Informações. Euclydes Solano.

Justifique o seu pedido. Gregorlo
riurino de Sou_a, continuo. — Dt-se por
certidão. Quintlliano Moreira Estrella.

Entregue-se ao requerente a excusn
solicitada. Annibal Jobim Reis, soldado.

Attender, á vista das Informações.
João Vieira da Silva, sargento. — 

peto-
rido. á vista das Informações. Sylsom-
mar de Souzn Martins, cabo. — Certl-
fique-se. tia fôrma da lei. Carlos Abreu
dos Santos Paiva, Io tenente. — Inde-
ferido, por não haver vaga no corpo.
José Pereira da Silva. — Requeira ^er-
tulão, querendo. Ceclllo da Cunha Bas-
los, 1» tenente. — Concedo quatro me-
zes, nos termos da lei citada. Cícero Jo-
se Corrêa Flozzlni. sargento. — Atten-
der, correndo por conta própria as des-
pesas. Slnezlo Barreto da Costa, ama-
nuense. — Aguarde publicação de do-
rumento official a respeito. José Ba-
ptlsta Pereira, sargento. Concedo para
desconto legal. Octavio Alves Araújo.
1° tenente. — Indeferido, á vista das
informagOes! Hermlnlo Ca9tello Hrnn-
co, capitão, —i Selle o documento que
juntou ao seu requerimento. Pedro
Paulo Pereira de Brito, ex-cabo. — ln-
di ferido, de accôrdo com as informa-
enes. Monsenhor Joaquim Ferreira de
.lollo. — Indeferido, por não sor re-
gulamentar. Kaymundo Oomes de Mnt-
lo., bacharel. — Em face do disposto
tio regulamento não pode ser nttendldo.
Miguel Deodoro Heberlé, soldado. —
Indeferido, por não lor valor Jurídico
o documento Junto. Edgnrd de Albu-
querque Alves Maia. 2° tenente. — Re-
tifique-se. João Baptlsta Coelho, cnpl-
tão reformado. — Não pôde ser ntten-
dldo. João Marciano Ferreira. — Nao
ha que reetlflcnr. A patente consigna
o nome do requerente. Miguel Weltrl.

indeferido; o requerento nenhuma
prova faz do que nllega, e o que consta,
offlcialmente, é contrario ft presente
pretencão. João Pedro Flores, sargento.

Indeferido, porquanto a Justificação
deve s.r produzida em Jul-0 Federal,
com assistência do procurador da Re-
publica.

No Ministério da Justiça
Rcniettcram-s.: . .
An director da Estrada dc Ferro Cetjtral do

llrasil, os laudos dc inspecção de sauile dos
«rs Pedro e Andrade. Rliadamcs Ribas, Abílio
(iiristiano Machado Júnior c Antonio Lopes da

\\o' director dos Telegraphos, o officio nu-
mero i8t e os laudos de lídison Duarte Nunes,
l.lailio de Araorim e Luir Eugênio Pimenta
Mourão; . _, ,, , ,

Ao chefe de policia do Districto Federal, os
laudos dc Adamastor José Villar, Antonio Kay-
imitido da Silva e Affonso Guedes Goulart Ko-
d ligues; .... .,

Ao director da Imprensa Naciona], os tatulos
de Alfredo Amamiio de Oliveira Costa,, Kcy-
naldo Theodoro Cabral, Thomai Francisco de
Almeida l.ui« During. Paulo da Cantara Has-
tos, Manoel Dias Alves da Costa e Antônio
Fonseca Monteiro.

Ao director da Secretaria da Guerra, o laudo
do Manoel Euripedes da Silva Oliveira, e o of-
íicio n. 184;

Ao director dos Telegraphos, os laudos de
Odilon tóul Alves e Emilio Santos Pereira.

os
demais serviços J4 determinados e o mais
que for pedido.

O 4° batalhão rornece: 2 inferiores parn
ronda, as promptldões permanente e de
soecorros, 1 inferior ás 8 horas na As-
sistencia do Pessoal para rondar o 2»
districto, 10 praças para prevenção, o po-
llclamento, os demais serviços Jã deter-
minados e o mais que tor pedido.

O regimento de cavallarla fornece: 10
praça9 para a promptldão permanente, 1
Inferior para ronda, a guarda do quartel
general, o policiamento, os demais ser-
viços Jã determinados e o mala que Cor
pedido.

A companhia de metralhadoras, fome-
co os serviços Já determinados o o mala
que for pedido.

O corpo de serviços auxlliares íornece
1 mecânico e 1 bombeiro de dia.

Promptldões — No regimento de ca-
vallarla, 1* tenente Meira Lima. e no
quartel general, 2" tenente Ashton.

Dias nos corpos — No Io batalhão, Io
tenente Jayme; no 2°. capitão Ferras;
no 3». oa-pltão Catalão; no 4», capitão
Velloso; no regimento de cavallnrin, 1°
tenente Themlstoclcs; no quartel da 3nti-
de. 2» tenente Confttclo. e 110 quartel do
Andarahy, 2o tenente Picot.

Uniforme, 4o tltaki).

NflCONSELHiSMUMCIPM,
KAO HOUVK SI.SSXO POR FALTA DK

Nl Ml.ltt)
Apenns cinco intendentes respondo-

ram ft chamada feita pelo 1.° secretario
á hora regimental.

Visto Isso. declarou o presidente nue
nilo podia lm ver oesaílo, ficando assim
designada para nnmnliã. a mesma or-
dom do dia. uue consta aiictnis da vo-
tação do projecto de orçamento, cuja
discussão ficou encerrada nu sessão
noc.turna de sexta-feira.

Cura-se radicalmente comPÍLULAS FO 11T1 FICA NTl.S,
Carlos Cruz. Este poderosodlcameiiio cura tambem Impaíu-dismo. Opll.ação, Tontelrns, ("nn-saco, Palpliações, Febres Pnlus-ires. Desanimo, Inehiiçâo, Faltado Apetite, Enxaquecas. Zumbi,
dos nos Uuviiios. lnsomnla, Neu-
rasthcnla, 1'nllldci das pessoas
jovens e todas as moléstias cau-sadas pela polire_.i do sangue
Augmenla o sangue ! Medicou!
Pharmnceutlcos o Particulares
attostnm expontnnenmente a suaoffíencift o o reeonimenüau.
hesitação."Eu, abaixo asslgnado, Doutor
em Medicina pela Faculdade do
r.io dc Janeiro, Medico do llospl-
tal Portuguez de Itcneflceneln do
Itlo de Janeiro: Attesto ,mi> te.
nho emprofratlo freqüenteis vestes
as Pll.Ul.AS FORT1 PICANTES
do Plico. Cnrlos Cni_. para os i\v
.sos indicados e som pre com pie-110 suecesso. tulo que ns recom-
mondo sem hesitação. 18 d. M;it-
ço de líilii. Dr. Lacerda Ciulma-
rães."

m

As PÍLULAS FOP.TIFUY,
de Carlos Cruz, vemlem-s
todas as phurmnclas e dro.

XTES
1 em
¦irias.

oooocjoocooooooooonocacococ^

PEQUENOS ANNUNCIOS
AOS 

DOENTES DO ESTÔMAGO, que nos
innndarom o seu endereço, acompanha,

do de um sello ile '-'00 .6:5, pnrn a resposta,
indicaremos gratuitamente o único meio
pnra obterem uma cura verdadeira e radi-
cal. Curtas ã redacção da "A Abelha", Villa
NVpnmu-.uo — Minas.

A 
PALAVRA official attcstn a efflcacla dos
produetos sulphn-d.riiia, para plantas o

animaes, elimina, como por encanto, toda a
classe de parasitas nns plantas e nos ani-
tnnes, lepra, sarna, cíirle, etc, o faz na«c.r
o pulo. A venda em toda a pnrte; deposita-
rios: Rio. r. Carioca. 25; em Nictli.roy,
Drotrttrlíi llareellos.

Do Ministério da Agricultura e Brigada
Policial.

GELADEIRAS 
de todos os modelos, pre-

ços módicos. Vendas a prestações. Ka-
iTiciidns pnr L, Ruffier. Itua Vasco da üi-
ma u. lliii, pro-iiuo ft rua Marechal tio
nano.

INJECÇÕES 
VENOSAS — Injecto-tbera.

p'a em peral, (T.i i e antlsypblllticas, sem
poriiro Immeillnto ou posterior), com exume
prévio das funccSes reúnes e clinico. Con
tratos assáz módicos. No consultório do Ur.
V. dé Barros. U .da Carioca, 31, das 11
ils 13. Tel. C. M7S.

I li,'i.l_S DK MUSICA, canto, cultura
*-• phys.0-.otj.ea da voz, diversos Instru-
mentos.
11. -1

— Run Dr.
1! inclui elo.

Barbosa da Silva

ADMISSÃO 
ft Escola Normal. O Ctir-

sn Normal e Propedêutico prepara
candidatos.
V. 3.247

Lnrpro do Estacio,
Taxa 40$000.

79. Tel.

A HRENDA-SE por 3 a 4 annos umn Brande terreno parn deposito, etc.
Huá Silveira Martins, 164.

ADVOGADO: 
— Dr. Raymundo Moreira.— S. José n. 33 d" andar). — Tel. C.

A LUGAM-SE a rapazes solteiros ou a^*casal duas esplendidas salus de fren-
te, em cnsu de família, com pensão, ft
rua Bento Lisboa, 5_. Pede-su refe-
rendas,

Cl 
OCR IRAS 9toda a classe de moléstias pa--'rasitarias da pell__t eliminam-se rapiilan.cn*

te. com o Sulplio-Dernta, conforme attestados
officiaes e particulares, á venda cm toda parte.
Depositários: Kio, r. da Cariuca, 25; em Ni-
ctheroy, Drogaria llareellos.

Li.h. RUFKlElt, profcs.eur de fr_a.
vai*. il'histoire. de httératuri. et de ,t,,M

ctlon. -.'oiliusscr, 10, rue Saebet, au ler
etage eu -1', Deneiuüaryjuur li.Jro. l''aütic_,
4ÜÕ0 V.

_o

VATURALIZAÇÕRS•W iraugeiros no Iliasil
Dr. K. Moreira,

casamentos de ca-
asil, de accordu <om a lei.

S. José, 33 ti" auilar,'.

^ÍSJ9-l9SE(B_V_nnSRBjrggtS)_-*K
nslomnqo c Intestinos!... Sollrcls?.,

Usai rem perca dc icmiio o dlgc.tlvo c
regulador phy iologlcu -

"HemOpeptone" Mcdlcnmenlally

PÍSTILHHS BESTRUBSD0oR5
BR. FRaHKMH

Marca W
l O Melhor dos Melhorei

PARA 0 SANGUE E OS NERVoS
Veodci_.t*n&KPhu.m»claue Drogarias

OS 
VIAJANTES!... — S. B. V. Aos

doenies — Estás doente? Juljta iiicura-
rei o seu mal? Mande boje mesmo a sua
consulta, Juntando um sello de 100 r_i_, cila-
de, profissão e estado.Recebera! o meio certo
do restabelecimento. Caixa postal ___ —. liio
de Janeiro.

Ii 
ARA a pelle c liyyicnc do corpu u:

¦ üunetc bulplio*Uciiuai c o melhor
c loilcttc; ú venda em ioda a puae.

si in o ba-
i.-tilrJ.-.-U

i>i_LU
1 _'ll

AMUIl UU CllltlSTO 1'auiina

/ lütJUELL'ClIE B TOSSE. — Tomo Ce-
^ cropiun, na rua SSo Leopoldo, a, 15.
Cidade Nova. .

( 'HAPÉOS E VESTIDOS-Mme. Vieira Oal.aov'coii:_ccionn e rríornm. Rua _. Cliristovam 23,
EBIacio. Tcleph. Villa 5.883.

paro, impu_it).bil:udu de Irabailiar, cuiu -iua-
tro íilbos, &euUo o mais velüo Uimociu Uo-
ente, poi±> sotircu unia operarão devido u um
plumi-,. na santa Casa, vuui, pelo amor que
os ü-us cor-i.òc- tim a Lb.isto, peiiir urna
esmola, que esta folha recebera.

IJUELUUS 
U TERRENOS. Aluguel, compra ven-

- üa c bypo liceu:Iu.orinu J. I ni.o, inuuawui-
ituiüa V.., loja, cl. Kor.e lílK.U.

____SSStKí__S5t__ l SS-,
VI..LIIOH — A cncmla volta 1

(ontnndo n» drltnr uni i*tttli*p <)(• B
JUIOMOI. — Itua Seio d« He |lembro, lStl. (1

?mmumMmimmmtsmismtBBa?a*aB>

PREHSiiS PM.;. QUEIJOS
Eíngclns o diiplns, vetuleni-so na

RUA SItNKirAl,, 22

¦íf^-~

/lOMPRAM-SE e vendem-se moveisvy e planos uzados; paga-se bem; nt-
N..

sUI_l'I10-Dl_ll_iA, o mellior leinedio do
muudo paia todas as moléstias da pelle,

paraâituiMi-t, coceirns, suores teiidos, ele.
1 ;U.UÍ, a .uom contestar, líuse du enxotru.

tende-se a chamados pelo tel.
M0_; r. Visconde de ItauBa, 175.

/1ASPA elimina-se com _"^duas fricçòrs apenas; dA brilho e vigor ao
Sulplm-Uerma, com

, brilho
cabello; fi, venda cm toda a parte.

9 JR, BONIFÁCIO HGUEIKEDO. Medico. Con-'-'sul as: bas j as o lli Rua IJ ds Maio j& Tel.
Itli Cen ral.

DK. 
EMILIO SA' — Mentor du bosp. Ne-

cker, de 1'aris. Inst. elect., Rara os ca.
soa da ebpec. Cons.: Rodrigo Silve, 28;
res. : Av. Atlântica, 1.034. Tel., Ipa.. 577.

•CASA ORLANDO RANGEL"
M — llna da Anarml>l.-a — 85

Perfníiuuin» llnux e iiroilialoa
pharmncFutlcos. naclonaes • ita*
irtiUKt.roa.

TRATAMENTO moderno e
seguro, da

blenonbagla e suas complicações. Syphilis
e seus accid, ntes, rheumatlsmo, vios uri-
narlas. estreitamento da urethra sem ope-
ração cortante. Injecçi"ies Indolores. Ope-
rações. Cons.: Av. Rio Branco 175, das
lliii, Ites. Bamblna, 37. Tel. Sul, 841.

DB. REGO LINS.

ni.vF.nMo nv, pkv».o — o
<U'R Hni'vn no BNPi.nn.NTK
A votac.o n% nRcr.IT a —
PAI.TOII NPMRItO PVR\ n on-

CAMKNTO no R.\TI.Rinn
Presidida pelo sr. Bueno Rrandão e

secretariada pelos srs. Juvenal I.amar-
tine e Annibal de Toledo, a sessão dc
bontem teve Inicio presentes 83 depu-
tados. Sem ohservncãi-s, foi approvada
a ada da sessão nocturna dn véspera.

Não houve papeis a serem lidos no
expediente.

RRVRRSXO nE PRNSAO
O sr. Oeodato Mala apresentou nrn-

fecto mandnndo reverter ãs tres filhas
de Tohlas Barreto a pensão de l..n$nnn.
mensaes. percebida pela vlttvn do mes-
mo até a data em que falleceu.

JUSTIFICAÇÃO OE AITSRNCIA
O sr. Octavio Ro-ha communlcou qne,

nor motivos de força maior, o seu col-
leca de bancada, sr. Álvaro Baptistn.
deixava de comparecer ã sessão, tendo
autorizado o orador a declarar a sua
nerMtn , solidariedade com oitalnuer
deliberação a que fosse levada a bnn-
cada do Rio Grande do Sul, no decor-
rer das votaçães do dia.

O IMPOSTO nE TRANSITO
O sr. Maurício de Lacerda, que se

Inscrevera, em primeiro loerar. na hora
do expediente, oecupou. depois a trl-
buna. tratando da inconstituclonatlda-
de do imposto de transito. Falou, em
seguida, o sr. Salles Filho, cujo dlscur-
so provocou um Incidente, por haver o
orador declarado que o Rio Grande do
Sul não teria n coragem da responsa-
hllldade por deixar o palz sem as leis
de meios, obstruindo ao lado dos srs.
Maurício de Lacerda e Nicanor do Na-
scimento.

ORHE1.I DO DIA
Quando o sr. Bueno BrnndRo annun-

elou a ordem do dia, estavam no re-
cinto 119 denutados.

Julgado objecto de deliberação o
projecto do sr. Deodato Maln. foram ap-
provadas varias redaccBes flnaes. ten-
do da votação de todas o sr. Maurício
de Lacerda requerido verificação.

A VOTAÇÃO DA RECEITA
A votação das oito ultimas emendas

do plenário ao projecto de orçamento
da despesa consumiu todo o dia â Ca-
mara. que foi approvnr n emenda da
Commissão de Finanças sobre o Impôs-
to de trnnsTy. quasi fis 19 horas, den-
tro jã da pi%rogação votada por uma
hora.

FALTA DE NUMERO
Passou, depois, a ser votado o pare-

cer da Commissão de Finanças sobre
as emendas do Senado ao orçamento
do Ministério do Exterior.

A requerimento do sr. Maurício do

No Ministério da Guerra
O RAID DB AVIAÇÃO

As tentativas seguidas para levar
a cabo a viagem aérea Rio-Buenos
Aires tém sitio frustradas por quês-
ti.es occasionnes.

E cada vez que a etapa é começada
ha por todos os corações um justo an-
ceio de vel-a vencida.

Assistimos, debaixo da maior emo-
çfio. á lueta entre os aviadores nn-
clonaes e argentinos na disputa da
primazia da victoria.

Até agora, porém, tantos nns rnmn
outros tim sido vencidos pela fatali-
dade, cujo poder se (az sentir tão fun-
damente.

Delamare prestes a obter a v'ctorin
vé o seu apparelho despedaçar-se em
Porto Alegre; Hearne em Sorocaba,
já quando prelibava o goso do trium-
pho, vê o seu avião desarranjar-se e
dá por finda a sua missão .

Parou a lueta? Não.
Os aviadores sentem-se cada vez

mais animados para vencer a prova e
já Edú Chaves singrou o espaço em
demanda de Buenos Aires.

A nosso ver porém a victoria só po-
de ser obtida, de nosso lado, pelos
aviadores do Exercito ou da Armada.   ....

E estes possuem todos os requisitos tri" d<> Polícia estudando vários papeis
para serem vlctoriosos: todo entrava ^Pen^ntes do eeu despacho,
reside na questão do material. GUARDA CIVIL

Para a Escola de Aviação, cujos pi-'' Dia a sede central, fiscal Domingos a
lotos anseiam por fazerem o rald. jã ajund/?nn,£ ^"c„.s
chegaram os aviões, typo Breguet, ca-

SAUDE PUBLICA
INSPECÇÕES DE SAUDE

— Despachos do director geral:
Rcquerimrntos de Edgnrd fiarcin de Meneies

e Renaio Nascentes de Soura Martins — At-
tendidos.
I.NSPECTORIA DE FISCALIZAÇÃO DA

MEDICINA, PHARMACIA. ARTE
DENTARIA R OÍISTETIUCA—EXA-
ME DE INVALIDEIS ,

Solicitaram-se providencias:
Ao diri-clor geral da Directoria dc Contábil!-

da do Ministério da Justiça e Negócios Inte-
riorrs, no sentido de comparecer ft i» inspe-
rção de saude o sr. José Antônio da Rocha
üastos. ajudante do porteiro;

Ao director da Directoria do Gabinete do Mi-
nistirio da Fazenda, no sentido de comparecer
A _• inspecção de saude, o sr. Antônio Erai.o
Cantanhedi-, i° escripturario da Recebedoria do
Districto Federal;

Ao director da Estrada de Ferro Central do
llrasil, no sentido de coniparec r ã'2* Inspecção
•le saude o sr. João dc Carvalho Valle. im-
nrc.sor da 3* divisão da referida Estrada:

Ao ministro das Relações Exteriores, no sen-
rido de comparecer ft i" inspecção de saude o
«r. Oscar Teffc. enviado extraordinário e mi-
nistro plenipotenciario;

Ao procurador geral da Fazenda Publica,
communicandn que, no dia 20 do corrente. As
12 horas, seráo suhmettidos rt inspecção de sau-
de, para os effeitos de aposentadoria, os srs.
José Antônio da Rocha Ilaptista, Oscar Teffé,
Antônio .razão Cantauheda e João Carvalho
Valle.

POLICIA

Esta de dia na Central do Policia o
2» delegado auxiliar.

—_ O chefe de policia esteve na Cen-

I kENTIbTA Dr. Aldo Cunha, R. Mal. Floria""nu, li. Tialamen o garan ido, rápido t sem
dor. 1 ichiiicii nor e-amei icana.

DK. 
JAYME ABELHA, medico especlails-

ta em aioli-stias internas e syphilis.
It. Uruirunyaaa, 95. sob., das 3 Is 5 horas.

'MIIELLEZAMENTO DO ROSTO. —
'Cutis, para amaciar, clarear, tirar espinhas

e paiuios fortes, sò o Sulplio-Dcrma, A venda
em toda a parte.

SELLOS para collecção; coniprani-se e vendem
_c lo.e. c -ollcccuc-. i dc .c.cinuro __. «Cana
üouies». .,,.

V' KSTiDO-i por OUJUUO; U_-so nua-
tro, dentro de _u dias, por mais

chies que sejam, pagamento udoaata-
do; Senhor* Jnacpli.ua, r. Tlicopliilo Uttv-
ui, --1. 1!" andar.

V' l_N_._--i.l_ urna optima casa, centro
de terreno, ultimamente renovada,

com Jardim, quintal, li salas, 3 quartos
superiores, 2 quartos cimentados mie-
riores, outras acommodagOes, em uma
dus melhores ruas da estagão Uo Itia-
chuelo, ronde _5t>?000. Trata-se no os-
crlptoiio deste jornal, do meio-dia u
nielu-nolte. Lincoln.

VENDE-SE, para casal, mobiliário complc-
to para sala de visitas, de Juntar, ,s-

eriptorlo e dormitório, cm Jiicarandã, carva-
lüo antigo, viuhatico, Juntos ou separados,
c outros moveis dc arte e estylo, sú ali. u
dia 30. Rua ücneral Cauaüarro, 00 (São
Christovão).

VENDE-SE um automóvel particular mar-
ca "Overland", cmn cinco iiie_e_ do uso.

na rua Menna liurroto, 4_.

pazes de supportar a viagem com ga-
Ihardla.

Mas, agora, que os apparelhos es-
tão sendo montados, quando um jn foi {
experimentado com exito, falta única-1
mente aos aviadores o treinamento in-;
dispensável aos longos vfios em dema-
sia fatigantes.

Não faltam aos nossos pilotos nem
a coragem, nem o patriotismo, nem a
competência: o que 'lhes falta é bem
pouco e, em breve, contamos vel-os
disputando a victoria.

Quaesquer que sejam os resenti*
mentos, quaesquer que sejam as ma-
goas, facilmente remediavels, aos avia-
dores militares cabe esquecer tudo pa-
ra que a victoria seja nossa.

Aos pilotos da Escola de Aviação
que são as nossas esperanças, que po-
derão encher-se de glorias fazendo a
viagem com brilhantismo, fazemos o
nosso appello para que caiba ao Bra-
stl a victoria do rald.

Ronda geral, fiscaes Moreira, Barroso,
Nlcodemos, Cruz, Acelyno, Avlla, Herml-
nio. Ferreira c Bditardo.

Ronda aos theutros, fiscal Nicanor.
Uniforme, 3o.

1NSPECTORIA DE VEHICULOS
Dia a Inspectorla, auxiliar Silva Pinto

c ajudantes Viçosa e Lima.
Ronda geral, fiscaes Cantuaria, Bene-

dlcto e Graça.
Ronda aos theatros, auxiliar Syneslo.
Uniforme, 2».

POLIC_A~MII-_TAR
Superior de dia, capitão Bacellar.
Official de dia ao quartel general, 2*

tenente Frederico.
Official de dia ao corpo de serviços

auxlliares, 2° tenente Florentino.
Medico de dia 24 horas. 2° tenente ho-

norarlo Liclnlo; medico de dia 12 horns,
1° tenente Barros: pharmaceutlco de dia.
2" tenente honorário Adhemar; interno de
dia. 2o tenente honorário Toscano; den-
tistn de dia, 2o tenente honoraro Castro.

Auxiliar do official de dia ao quartel
general, sargento Achllles.

Musica de promptldão das 6 As 11 ho-
ras, a fanfarra do regimento de cavai'..-
ria, e das 11 ka 22 horas, a banda do
1° batalhão.

A conducção de presos serã fornecida

_39 mW-

____¦ WTJ

Electrxidade em suas arplicaçôes
praticas e domiciliares

com apparelhos práticos
garantidos

CASA D ALE
Miglioria, Valverdo & Cia.

56, RUA GONÇALVES DIA., 56
RiO DE JANEIRO

Uedalhttt de merito nn Exposição
Continental de Buenos Mns
O ELIXIB VITAL de MAItA-

PIJAMA e YOni.MBINA COM-
POSTO, í inoffcnslvo o púüe
ser usado em qualquer tempo o
em todas :is iilaiiiiü. Conyím
ds pessoas lymphatlcns, 4s se-
nhorns debilitadas por excesso
de trabalho, ãs doentes do ulo-
ro. omflm, a todas as pessoas
que necessitem do uni tônico
onòrffico que levante as fn.>;;i3
e estimule a nutrição geral,
DEP. GER/tL — URUSUftVANA, 36

EM S. PAULO — BARUEL A C.

A sua cura relativa pelo "IIAN-
SIÍOL", em pílulas o lnjec;_es,
mais do 100 curas em menos de
2 annos, mnls de mil doentes, com
melhoras espantosas.

Llcurgo Marques da Silva attes-
ta que, eatundo em estado bastan-
te adeantado de Morphéa, com
grande quantidade de caroços em
forma de verrugas, cm todo o
corpo, c dormi-ncia nos pe... per-
niis c mãos, e euin o uao do "IIAN-
Sl_OI." desapparec-ram todos ei-
tes symptomas.

Depositários: no Rio, Drogaria
Pacheco, Granado & C. e Victor
Ruffier. Em S. Paulo. Baruel ._ Ü.
Em Bello Horizonte, Drogaria
Araújo, rua dos Caeth6a n. 800.

MH-B ___-T-M-OT--jy ¦

\BEBAM
CAFÊCLOBOI

>£' O MELHOR

BBSk

PANIF1CAÇAO PRIMOR
RTJA. SETE DE SETBMBaO, 103

Entro Gonçalves Olas a Avenldi

Pão quente especial depois das 5 \\2 da tarde

90 por cento
da população do Brasil esta atac.id»
tie VERMES intestinaes. E' o que coi
dizem aa estatistit-iw officiaes publi*
cadas. .

Precisamos, pols, combater oasa
mal, causa da miséria dos no3sos or*
ganis:nos. —" O remédio efíicaa:

Veririlfugo Reis
<\e ADHKMAU KEI3

OM SO' V.-DIIÜ UA' PARA G CRI/.N*

ÇAS e toutén. dose para um adulto

VENDE-SE EM TODAS AS BOAS

IM1AUMACIAS

W w
MATERIAES ELECTHICOS

• * TRANSFORMADORES. CARVÕES PARA CINEMA. TELEPHONES. F/OS. LÂMPADAS ETC. O O
Peçam orçamentos para installações electricas

45- RUA DA QUITÂNDA-45- COMPANHIA NACIONAL DE ELECTRIC.DADE*.Teiephone Central 1150 -Caixa Postal 1268-RIO DE JANEIRO

Byf m
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Notas Mundanas

MOMENTOS RIDES

Ha mcmento3 que parecem séculos,
.po vulto das affelções oue nell-es se

Siriobram. A sciencla ainda não d s-
Jíe ile meios para medir a Intensidade
Jj3 almas, nos in?*.:intes heróicos da
tida. Quanto mais fino e educado o
(jpirt'.. quanto mais regulares 03 ner-
.03 do homem, quanto mais dlffloul.to-
tJj as sensações, C certi. quo n-.cnns se
Jirophiani as faculdades de pénsamen-
to e, portanto, o raciocínio se opera
<e'embaraços, de mo-lo que, mais cal-
B'o o homem, melhor se apercebo das
suas situações de momento, d.is trage-
•ias Oos minutos. A defesa innnta u!
iodos os seres dn.mitureza, neste caso,!
5» pait calaríza e 1103 conduz a unii
-uasi paradoxo: O homem quanto n:e-1
nos sujeito ás emoções, tanto mais se |
afasta do insiineto para o raciocínio. •
g' a defesa da intelllgencia liu-lda, de-!
rivada da meda! dada fria (Io tempe-1
rimento que possue todos os órgãos ;
perfeitamente ajustados e regulariza-
o-8' ,. uE' por isso que se dis haver momen- >
los de tão dilatadas aífiiçOes quo pare-1
cem séculos, e è natural que o próprio .
leitor jl os tenha vencido nos epliial-
tos ou pesadellos. São momentos hor- i
rivels que n sce nela não sabe explicar
1 que se compõe de parcellus de todos 

'.

os perigos concebidos, exigindo esfor-i
çadamente um violento trabalho de!
todas as qualidades e faculdades da 1
alma. O que se passou com o coronel
Mascarenhas. conspieuo mineiro resl- ,
dente cn. Bcllu Horizonte, é de facto.
um momento rude. O coionel Mascare-;
ilhas, quando rapnüote na fazenda do ,
teu pae, possuía instineto tão perverso,'
que fez o "Amo" dispensar o feitor Ta-
veira, um iihéo mal encarado, cujo
principal serviço era azorragar os es- -
cravos por "da ci aquella palha". Ver- I
dade seja d:ta, que Masciirenlias sub- ]
Stituiu com muita lio.-ira n í.itor Tn-I
veira; era "s nhÒ-moçu', e cnila vez!
que, com suas próprias tnf.es, mctti.i o
•bacalli&o", o negro surrado ficava dei
cama 1J dias. A fama do menino cor-
reu mundo. Mascarcuhas pae óstnvh
contente e -Mascarenhas filho orguílio-
so. Andavam as coisas nesse pó n ;::, '1
a princesa Isabel, com uma simples
penna.iii, acabou com a escravatura,
0 mundo dã muitas vo'tas e numa dei-
Ias llnscnrenhas se viu sosinho, sem
pae o sem fazenda* tendo de accitnr o*
cargo de professor da roça,.para viver.

Passam-se nnnos. Afamado político-
je .Minas, exímio caçador, é eleito pre-
sidente do listado e de quem era ami-
go de Mascnrenhas. Uni l.ello dia, .Mas- 1
carenhas, já coronel, é convidado para i
uma caçula 110 Qulbombo, na fazenda 1
do político; foi exercitar a cynegetica.
Passou dias no muito, a barba cie- 1
•eeu. No dia do regresso, disse o dono
da casa ao Mascarei!tias:

Você vae fazer a barba. Tenho1
aqui um crcoulo, jã de edade, o Joa-
quim, que é um explendldo flgaro.

Mascarenhas aceitou. Joaquim er.sa-1
boou-lhe a cara e, cumo tod;> barbei-
ra que se presa, começou a contar pié-
gas; o coronel sorria, responda, em-
fim, fazia o negro falar mais.

Quando Jouquini s. guiou o queixo
do coronel Mascarenhas e começou a
eacantioar o gogó, olhou para o co-
rone!:

Ku tou cunhecendo vameeO, seu
coroné.

E' possível. Sou muito conhecido,
Vatnecê se lembra de um creoull-

nho (a navalha cantava mesmo em
cima do nó do pescoço), fio de Zé An-
tonio, escravo do sr. commendador
Masc.irenbas?

Lembro-me s'm.
Vamecô se alembra (a navalha

raspava junto a carothida) daquelle
negrinho? Quantas surras o sinhô deu
nelle? Sou eu, sim sinho.

O coronel Mascarenhas ficou frio, A
navalha raspava os cabellos com rapi-
dei.

Tenho o corpo lanhado lnté hoje,
teu coroné. •

0 coronel pensou comsigo mesmo: se

m RELIGIÃO
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esse negro qulzer, sou defunto daquia dez minutos. Quem sabe so elle mo
pretende matar Se cu der um gr tovííaz!;.corta-me.o pescoço. Mascarenhastrem,a por dentro e apparentava calma.Quem havêra de dlzé. seu coroné,
que eu ainda havia de fazê a barbado vamecê.

O perigo niissou. rifascarenlm er-
gueu-se -.- Joaquim conclui»Qui sòdade eu tenho daquelle
tempo.

Montando a cavallo para partir Mas-oarenliaa despediu-se do Joüt.uim. Pas-sou utn momento rude, eiii eo;:t*>?n--:i-
ção a extravagância do crôoiilo í'e!-osorrir: saudade de tempos em que fo;surrado. — D.
)">.MVEItS.*.rtlOS

Fazem annos hoje:
o commendador Augusto F do Aze-vedo;
o pequeno João Nazareno, filho do sr.Manoel ("-.trneiro da Rocha;
a senhorlta Maria da Gloria Cantua-ria;
a sra. d, Jullta Vareila, esposa do sr.

Bernnrdino Varella, commerciante nesta
capital.
I1A.\(UK'I'ES

O novo ministro fio México junto ao
no::so governo, sr. Álvaro Torres Diaz o<-ua senhora, offerecerão deiiois de ama-
nhã Uo palaeete da Legação. A rua Pav-
sandu', um banquete em honra ao mlnls-
tro das Relnr-õog Exteriores e i sra. Az-:-
vedo Marques.
GAItDKrV-PARTY

Reallza-se hoje. no campo do Club F'a-
mengo, ã rua Paysandu', um "garden-
parly" promovido ern beneficio do Cenira
Social Feminino, por um grupo de senho-
ra3.

CATHOLICI3MO
O SANTO DO Di.Y

Em Jerusalém, dl
protomártyr, o qual fo!
judeus pouco depois da
nhor. Em Roma; d- S.
dem Ssnator a, o qual.
Xümeríánd u prefeito
pc-ii, fé de Christo e pu
eom a pon.i do eeuh:
Cerro, depois metlido «
o mie, convertlüo o fogo
totulmenle livre: iogo

.- Santo Estevão,
apedrejado pe-oa
Ascariç-O do -3-s*
Marinho, da Or-
sendo Imperador
M ;.-ei:ina, pi\---o

I' j como escravo
- ¦'¦•.:: unhas de

n -...-ii serta, de
em orvalho, saiu
ançiitlo üs i^ra

lias quaes nao padeceu
tialniente, levado i:or
pio doí Ídolos, caindo
virtude de suas oraçô
da espada, alcanço.ú i
tyrio. Tambem em
Appa. o transho de

lesão a guina. Fi-
luas veze3 no teni-
estes eni terra por

is. passado aoa ffos
triumpho do mar-

Roma, na straJa
S. Diniz, papa e

confessor, o qua', íiaüeeido.s muitos ira-
balhos p^a Egreja, resplandeceu slngu-
inrmento nas instrucções da fé que orde-
non. N'a mesma eldaile, de S. Zozimo,
papa e co.nfessor. Em Mesopotamia, de
S. Arquelâb, bispo: afamado em doutrina e
santidade. Em Majuma, ,J^ ri. f.euon.
bispo. Em Roma, de S. Theodoro, .guarda
da Egroja de S. Pedro, do qual fV.z men-
ção S. Gregorio, paru.
O NATAL DE NOSSO SENHOR JE3

jTO
,£)

esteve festivo desde
noite. Em todos os

• .'vau re..ig*osas.
.' XTA U1TA

• hontem missas re-
1 horaa. A's 10 iio-
..munia re.igiosa com

lho o conego Bene-
itar fo! offlciante. o
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DES1ATADBIRAS "ALFA-L-WAL"
todas na cnpuciilailes, vcn'lciu-so na

RIA MUNIUI-AL N. '£i

IIUSPMDES E VIAJANTES
Procedentes de S. Pauio, chegaram

bontem, pelo nocturno paulista, o sr. Ed-
«ard h. Keen, de Londres, diretor do
serviço europeu da "United Press Asso-
ei.-i'.io'i", e sua senhora.

O rr, Keen dirige, ha dez annos, o
serviço europeu da "t.':ii:ed Prcss"i par-
treinando, no que diz respeito ao d;-seii-
voivlmento do serviço de nofulas, naiiuei-
!o período, em todos os grandes acontecl-¦»..• !oi europeus, ineusive a guerra dos
[ialkane, a guerra europén, os acontecl-
merftõa na Irlanda e a Conferência da
Paz.

u no.vo hospede visitou os Ertndos
!*nído(- durante a recente campanha pr<?-
sldcnclifl americana, observando as con-
íIíçOps "Po9t-Bellum" nactue-le pai';, bem
como o Peru', Chile, Argentina e Cru*
guay,

O sr. Keen visitara Lisboa, antes de
regressar ao seu rosto èm Lon lies.

A bordo .lo ".Icião .\:'r, .". nar-
tiram para Mattíios e esealas, os soíjnln-
tos passnrrelros: Eurico I-lnrcellos. Af.i-
no,>! Ouiiilfio. Almirante .ler...mim Se-
rejo, Eduardo Pessoas o senhora, Me!-
to Rnrreto Pilho e foinília: sra. Josí
Ferreira dos Santos e filhos. At:irflliíií*
1!. Guteres, -Maria R, Sã IMI.i-iro, Cor-
rêa Mendes. Maria ,1. S, Marl,,.:a o fi-
lha. Mono-1! Fredorlco O, do Castro
Frnnclsco A Martins, Bernardino JoaC
Monteiro. «ToRn CaMado o fíimllln, Adnl-
btrto Santa Ilosn, João Castello Tran*
eo, Bernarillno A. Freitas, Gladslou M.
d,.- Lacerda, Paulo BrusUhorst. Jandy-
in K. Machado c filho, ..po.sé IjPho, .layr
.\iuni-' Pereira, José Eloy Ilodrlsues.
V. iKolire de Lacerda. Jadfel Fienevl-
des. Pranclseo li, Cavalcanti, Kranels-
co Viveiros. Joaquim Silva Atevcdo.
Leonldio Ribeiro, Antônio A. Altnehlii
o familia. Acrlslo S. Teixeira, l.utgard
Xfves, Uno Castello nraneo, Elpidiu
de Mesquita, tenente Augiistlnho de
Carvalho. João do Valle, coronel Vir-
frlllo Correu e senhora. Jovlno Ma th Ias
de Oliveira, Camlllo li. Dantas. José
Euclydes Caracas. Manoel Álvaro Sal-
les, Carlos Albuiiuerquo Bello Filho,
Antonio Ribeiro Fialho, José do Vas-
concellos. Luiz rilns da Silva e se-
nhora, o I.ydla Queiroz.Para Florianópolis e escalas par-
tiram a bordo do "Anna", os seguintes
passageiros: Emerenclana R. Cotrini.
Ouilhcrme Emílio o família, Milton
Vasconcellos, Harryg Haehcrer, Ico-
nomor II. Palassjs, DIonyslo de Sou-
za, Adalberto Coimbra e senhora. Ary
Costa. Massad Labide, Angelina Plcco-
lo, Dlna Pieeolo, Jorge Cruz e filhas.
Edmundo Moreira, Arcemiro Noronha,
Hllriegard Hinsh. Guilherme Iteeor-
don, Adolpho Achllles, Manoel oCrrêa
de Moraes. Francisco dos Santos, Ma-
riam Daraoh e filhos, Ablan Derien,
Franz Herbert, Haeos Pequech e se-
nhora, Clementlno Peixoto Paiva, Eu-
gênio Cladio da Silva, Ulysses José
Cnetano, Abílio Gonçalves da Silva,
va e Wllhelm Harzlg e familia.

MISSAS
Celebram-se amanha as seguintes mis-

sas fúnebres:
na egreja de Campo Grande, por Olinda

de Sã Fre're Corrêa, ãs 9 horas;
na egreja da Candelária, por Olivia

Raupp Martins, fls 10 horRs;
na egreja de S. Francisco de Paula,

por Sarah Cabral, Ss 9 horas;
na capella do cemitério de S. João Ba-

ptifta, por Geraldlna da Silva, fi3 8 ho-
ras.

FLORICULTURA BARB/iCE"!

ASSEMBLÉA II?, T. 837, C. Coroas e
Palmas de tiores na uraes por preços módicos

Hortencia Gas e Meirelles
Capitão Autonio Monteiro

Í 

Meirelles, filhos e demais pa-
rentes, convidam os seus ami-
gos e pessoas de suas relações

para assistirem a missa de 7° dia
que por alma de sua inesquecível es-
posa, mãe e parenta, HORTENCIA
GASSE MEIRELLES, manaam ceie-
brar segunda-feira (27) no r.ltar mór
da egreja de S. Francisco de Paula,
os 10 horas da manhã. Desde jà se
confessam gratos.

CHB
O dia de hontem

o amanhecer a:-'- .'
tempíos houve aer •

MATRIZ D'-!
Xêstii ma tria !.

znjas ás 6. ',. S .
ras. teve Inicio a cc
missa folemne.

Pregou ao Evans
dleto Marinho. No
conego Pio César, au-c'Uado por rarVos
sacerdotes. A missa da.-- S lioras foi
acompanhada de cânticos o communhão
gerai ,|as associações pnrochiaes.

A' nolie, Cai entoado solemne "Te-
Demn", seguindo-se sermão, ii>''> prega-
dor monsenhor Fernando Rangei. Os sa-
ceedotea conegos Madruga, Seraphlm.
Giiidi, Lyra e Siqueira tomaram parlo no"Te-Deum",

MATRIZ DE MADUREIRA
Celebraram-se hontem. n 1 matriz de

Madureira, varias soleimifdades,
A's 7 l[lí teve logar ;» m ssa com com-

mun hão cera! de fivii e sócios da Liga
Catholica, seguindo-se n primeira cm-
mtinlião de crianças aluninas de catecls-
mo. Apôs esse acto houve distribuição
.'o gêneros a!iiuentlcios c roupas a va-
.-ias fam'lias. pobres soccorrldas pjlos VI-
centlnos da froguozla,

A's 9 1|2 em:ou a missa festiva, com
pr^gaçílo ao Evangelho.

A's 1S 1'2 foi effeotusda ,i ceremonia
da installação da Liga Catlioücn de Je-
sus, Maria e José, sbb u presidência do
revdmo. vlgni-lo padro Car.os Manso d?
Oliveira e padre Juão Eaptstu, direclor
da Liga Catholica da egreja ele Sa:,:o
Affonso.

U templo estava lindamente ornamen*
tado.

CATHEDRAL METROPOLITANA
Ce!ebrou-se hontem. como de eo?tume.-;s S 1|2 horas, ea CatheJral Mt-itopo'.';-

tann, missa ,!o Curato. e As 1" I -. so-
emno Fontlfleal do Cabido, que ?e apre-

somou revestido de saas lns'.gn.'as.
MATRlk DA GLÓRIA

N'e;ta matriz foi commeniornda con:
muito esplendor a torta da Arvore do
Natal, organ ziula rc o Grupo do Esto-
telros da irtesnía iiiíiíii:*;.

As solemnidades tiveram Inicio Ss !¦"•
lioras, na presença de um grande numero
de fieis o devotos, Houve exposição de
um lindo presepe, le','ão de prendais* e ou-
tros festejos, abrllhuntado3 por uma ban.
da de musica.

EGREJA DE SANTO ANTONIO
DE PADUA

A administração da Devoção de Santo
Antonlo de Padua fez celebrar, hontem,
com muita pompa, a festa do Menino Je-
sus, com exposição de um bello presepe.
Houve leilão de prendas e outros festejos
externos.

A concorrência de devotos foi mimo-
rosa.
LIGA DE SANTO ANTONIO D.) COM-

MUN11ÃO FREQÜENTE
jSoiiiíiria o Paracamhu

Esta Liga realiza hoje a sua commu-
nhâo mensal em Parncamby. Os romei-
ros partirão da estnção Central ãs 3 e 10.
Acompanhara os romeiros o revdmo. co-
nego Rezende, que celebrará 11 missa.
Apôs esse acto terã logar uma reunião
no Caslno de Paracamby, onde falarão os
revdmos. monsenhor Rangel e conego
Gonçalves Rezende.

MATRIZ DE S. FRANCISCO XAVIER
Ueallzou-se hontem, nesta matriz, ãs 8

horas, a ceremonia dn prime ra commu-
nhão ás alumnas da aula de cateesmo.

Hoje, será ce.ebrada a festa do santo
padroeiro, com missa solemne, ás 10 ho-
ras, pregando 110 Evangelho um orador
sacro. A's 19 horas, será cantado "Te-
Deum". A's 8 horas, será celebrada mis-
sa, com communhão geral.

A ELEGÂNCIA FEMININA
CP?/C/f A MODA

EVANGELISMO
EGREJA EVANGÉLICA DA PIEDADE

Ileul!za-se hoje, 26 do corrente, á3 10
horas, a soiemnidade da consagração da
nova "Casa de Oração", da E;;reja Evan-
gel.on da Piedade, á rua D:- Jov.o PI-
nheiro, -12 (Estação da Piedad ).

A referida soiemnidade obedecerá o se-
gulnle programma:

Ia parte
I — Louvor:
.1» — Hymno 200 por toda a congrega-

ção.
2° — Convocação, rev. João dos Santos.
3» — Leitura da Biblia, rev. José Ra-

malho.
40 _ Humno 2G6, cora da Egreja Flu-

minense.
50 — Palavras necessárias, rev, Jona-

thas, pastor da egreja.

Tufe Wt- *s__ l«/_l

CflANDI
Está V. S. bem ceru c!c v^e o ssu automóvel fa? a r2presen4ação digna dr"

o... „*-.. „.. Ac c.r, niicicSn" Áseu caracter ou da sua pusição
0 "Chandler" é o carro consagrada pelas pessoas de alta d stineção

i
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exposição e EXPERierícms

Estab. MESTRE & BLATGÉ, .oc. \nan.
RUA DO PASSEIO 48-. .

HIO DE JA. IN-'EI RO

63 — Hymno, coro da contrrogação de
Pídro AnicrlcO.

2" jjoríc
ir Consagração:
1° — Consajrração da Casa ao Serriço

Divino, "pastor da egreja.
:•' — Oração de Consagração, rev. For-

t: npto Luz.
:-' — Hymno da consagração, cSro da
!" — Consagração de officiaes, rev.

Alexandre Telford."" — Paran sis aos officiaes e íi egre-
ja; rev. Antônio Marques,

6* — Oração, rev. José Ramalho.
7Ü SaudaçOes

3* parte
III — Culto:
1" — De-Teum, coro da esrej.i.
-" — Collecta, dlaconos presentes.
3» — Sermão official, rev. Francisco de

Souza.
t" — Oração, rev. Alexandre Teifcrd.
5° — Baptismo, pastor da egreja.
6» — Cela do Senhor, ministros pre-s;r..'es.
7° — Benção apostólica, rev. João dos

•'¦TitOS,

SEMANA DE CONFERÊNCIAS PARA
OS CRENTES

Dr '11 a 2 ííe ífliioiro
Segunda, 27 — O Chrlstflo e a rtiblia.
T rçn. 2S — O ChriM&o e a Óraçiló.
Quarta, 29 — O Christoâo e o Dlu do

Senhor.
Quinta, 30 — O ChrlstSo na Esreja.
Sexta, 3! — O Chrlstão no Lar.
Domingo, 2 (manhã) — O Chrisião na

?oeiednde.
Domingo, 2 (noite) — O verdadeiro

,i:'=tão.
Haverá ainda uma segunda série de

conferências religiosas, por vários min'?-
.:¦•¦-- vnngelicòs. a qual terá inicio no dia
9 de Janeiro o terminara no domingo. 1C
% noite. Todo. são bemvlndos.

Essas conferências começarão ás 19
3".

EGRE.IA EVANGÉLICA BAPTISTA
EM UOM SUCCE3SO

Nn casa ile .,vação dessa egreja, ft
Estrada da Penha 7,é. haverá hoje, és
11 horns. a rectrdaçáo das l.ções blbll-
cas estudadas na Escola Dominical.

Ao nit- o-ida. occuparâ o palpito o
professor J. Souza Marques, que pre*
;,-ai á um sermão especial ais crentes jevangélicos.

A's 1 ii.3O faia.á o sr. A. V. Fonse-
ea, im? mostrará a verdadeira salvação'
aos pecadores.

A's (riiartas-fe,ras, ás 19 20, reunião
,1c nisção e estudo bíblico, sf-mlo a en-
trada tranquecla n tedes.

Í3*>:i --:-:rt"'j.i ooinmen »'i..r;'i "oKmne-
mente r. pa.-j.*.affem do ir.no i.us e.-iíi
,.S;.ivr,.:,, ... a-'-r-1. < nl. ifceberá "
novo i',ll) será iep'»U ile. b-nçãos pira
os que esperam c-m Deus Parn es«a
reun^iy !oi orsaniSKdo o semilnte pr^-
gram-n.i;

;,-,r:e — ^uito Jevoclonal d rig1-
i".-;. :,.-.'.j i Incotio Tli.o-iul,-, :',incs.

II r íi rte — ííejSflo ?oieiiin- cnmmt*-j
rr.Ofat.va ao anr v is.trio da SocÍeda.ie
Juve.T.I 1 — Hviiion p»'a cong-egi*
ção; 2 — Oração:' 1 — Le. a:a escri-
-.)-.i-,:.i!; I — Sói) pv!.x ir.omrn Irem:
iluptir.t.l Perei a. .' — Pi .'• as pel is
¦.-. ¦;• nos Os.:ar o Ernesto Príeiler'.cli; 0
— Duc-ito por ...r...;-'.i, TC.xeira e Jui.ela
Nunes: 7 — Eleição e posíe da n-jva :li-
;eetot'.a; S — Coilecla especial; 9 —

uno pe,a Congregação; 10 — Ora-
* "l 0 ,

III parte — Sermão official pelo pro*
; 3sor .Mario Teixeira.

iV pane — Culto especail: 1 — D;s-
iribulção de versículos e leitura di-s
mesmos; 2 — Ilyiiiuo; :'. — Palavra
fiamuieada; 4 — Momentos de coiua-¦
g;ai,ão; Õ — Hymno ile despedida. j

Essa solemnfdnde terfl icomeço As 20 I
horas, sendo a entrada franca a Iodos. •

CONVENÇÃO BAPTISTA FEDERAL '

Para tratar do desenvolvimento das ;
egi-eja3 baptistas nesta capital e da
causa de Deus no inundo. reunir-3e-ã.
r;:a's uma vez essa Convenção.

As reuniões serão n.i casa dç culto
da egreja baptista -i rua Mattoso ul, o
teião .nelo ás 19.:'..).

T.-úas as noites, n eno3 sabbado, In
verá trabalhos para es quaes todos os
crentes evangélicos e os interessados,
s-ii? convidados. Convivi a Convenção
no dia 16 e terminará no dia 23 de ja-
neiro próximo:

Espera resolver-se multa coisa nes-
sas reuniões para o desenvolvimento
do Evangelho nesia cap tal. Todas as
quatorze egrejas baptistas estarão sem-
pre representadas nesses trabalhos que
serão coroados com as bênçãos divinas.
EGREJA EVANGÉLICA BAPTISTA

NO ENGENHO DE DENTRO
Na casa de oração dessa egreja, reall-

zou-se, ante-hontem, a festa de Natal
dirigida pelas crianças.

O salão, que é na rua Engenho de
Dentro 112, esteve literalmente reple-
to com selecto auditório.

Damos abaixo o programma da refe-
rida festa:

1* parte — Musica pela orchestra da
egreja; Le tura da Biblia, por Josué
Carvalhaes; Oração peio diacono Joa-
qulm A. Silva; Saudações, por Jairo
Feitosa; Hymno, por Jogli Feilosa; Diz I
Salomão (verso), por ELzn Wanderloy; I
Hymno, por Dalila Campello. |

2* parte — Musica pe.a orchestra da I
egreja; Natal, por Lama Manzolilio; |
Minha gall nha, por Bernice Silva;
Sonino de am.go, por Edheslva Paixão;
O gato teimoso, por Arminda de Olivei-
ra; O que é a ingenuidade, por Antônio
Costa; A orphã (dialogo), por Colina
Rodrigues e Na r B.;0 coxo e o cego,
por Oseas Carvalhaes; Pingos de cliu- I
va. por Jairo Feitosa; As crianças, por'
Italia Manzolilio; Minha mãe, por Em- :
manuel Palma, j

3* parte — Musica, pela orchestra da I
egreja; Os pintirnlios, por diversos; O!
meu valor (dialogo), por Ale na L. e;
Taurina P.; Nosus alphabeto, por Ja- j
rib Feitosa: As tre3 crianças, por Er- jnanl Martins; Sou páo pra toda obra. i
por Enéas Carvalhies; Sombrinha, por!
Blblana; A abelha e a fortn ga, por |Odette Silva; A Caridade, por Cel na '
Campello; Potôeas, por Antono Mar- jtitis; O Chlquinho (monólogo), por Ju-I
lieta Manzolilio; O professor da roça, '
por diversos.

1« parte — Musica pela orchestra da !
egreja; Na mão de Deus, por Iracema
Silva; Hymno da Creação, Rita Wan- |tíerley; O parentesco, por Jairo Feito- ,sa: Saudação do caip ra, por I.andei,no;.
A3 creadas de boje (dialogo), por Al- I
cina e Lindaura; O gato escaldado, por'
Eunice Silva; Um sonho, por Josué!
Carvalhaes: A gulosa, por Junla Feito- I
sa: Questões de portuguez, por Edgard |Paixão; Hymno e mus ca, pela orches-i
tia: distribuição de doces ás crianças1
pobres; agradecimento, pelo diacono I
Julião M. Passos; coro n. 1; oração'
de despediria pelo diacono José Hono-
rato da Silva.

EGREJA EVANGÉLICA CHRISTÃ
OSWALDO CRUZ

Haverá nesta egreja domingo, a es-
cola domin cal do costume pelo super-
intendente sr. J, M. Barbosa, fts 17
horns, pregação ao ar livre pelo pastor
Antonio Teixeira Guimarães, o qual
tambem fts 19 1|2 horas occuparâ o
púlpito sagrado da egieja para a pré-
gação do Evangelho aos pecendores,
cujo assumpto é o seguinte: Deus revo-
lado em Christo (João 1—1 a 1S).

Em todas as ceremonias cantará o
coro da egreja.

ESPIRITISMO
CENTRO E. JOÃO DE SOUZA

Hoje. ás 14 horas, nu Centro E. João
tíe Souza, á rua S. Fransico Xavier, 903,
realiza-a; a festa de rmidun&o desse cen-
tro, bem como a distrlbulçüo dç dádivas
ao3 pobres.

jter:-"?.:j.rq*_/Jí:-~- -->. >n.uj. rii^^^i^r^ry v * " • .-...¦*.'.- _"|"g_j" ^^rfjOSP^

O setim esiú em moda. A bem dl-
zc-r, está elle sempre em mo:líi, que
finando nfio usado "por iiitctt •" íkIo
ó, torraando-so delle próprio todu o
vestido, por nâo convir ú estacíío,
sempre se arranja geito de era pre-
gal-o aqui ou ali. num eníeite de bom
gosto ou numa applicação opportuna,

O setim 6 quente. Será. F, é. Mas a
moda ou o c;1 ;í.'íl'1io feminino — que
ambas afinal de contas são uma e a
mesma c: isa — Impoem-no o c:;:;ío
íU2Ír-!!ie?

Agora, portím. dez-^üiliro está a
despedir-se nos dardejos de um sei
escaldante, quo prenuncia pnra ja-
."iio e fevereiro i'i.is de fogo; e a

moda aconselha ao inimdo feminino
iue não despreze o se;im!

Paia um completo, como cm nos;o
modelo I, vestido lindíssimo todo em
siiitn negro, cm gola alta o mangas,
do punhos longos, como í'e traje para
inverno. Que se lhe hade fazer? E' a
moda, quo é capricho.. . Para ame*
nizar a monotonia de todo aquelle
uegrume, guardene-so o vestido com
viezes de taffetá verde-jalde, dispôs-
tos horizontalmente d'alio abaixo no
peito, nus flaucos da saia até mela ai-
tura, e nos antebraços externa mente.
Touca do mesmo seüm negro com o
véo solto em gaze verde-jalde bor-

dada a verde escuro ou negro. Con-
junto severo e distineto,

O modelo II emprega o setim,
egualmente negro, como applicação,
arenas formando n gola bem larga e
aberta, quo desce em largo peitoral
até qtinsi á cinta. O vestido é porém j
em velludo cor do areia, abotoado até I
abaixo pnr larga füa. do grandes bo- J
toei recobertos, de seüm Idêntico ao
da goln. ;

Comn, porém, apezar de em plena
moda, nem todas as elegantes se!
quererão sujeitai' ao srüm, ahi llies I
apresentamos um delicioso modelo
III em sarja liem unida, quo púde
ser negro e pardo ou negro e cinzen-
to, apparentaiido em negro o bolero '
o saiote sobre a tonalidade g.ral da j
outra cor.

A JOALHEKIA

ISIDORO MARX
138, Ouvidor, 138

FAZ 20'i, DE DESCONTO
OOOOOC<>OCOOOCXX)OOOOOOOOC^^

bu varia Gomes
Meias, luvas, leques, bolsas, carteiras, artigos

de fantasia e armarinho
"¦ fl °/ de desconb sobre os preços marcados

SÓ DURAHCE ESlE MEZ
38. Travessa S. Francisco de Paula, 38

(Em bíixo dus Fen/a*-os)

OOQ<X>OQ<XX>C>C*<50COOQOOOO<^^

bordados = Plisses = Armarinho e
Aviamentos para modistas

EXECUÇÃO IJAPIDA E PERFEITA SO' NO

RIO ELEGANTE
RUA SETE DE SETEMBRO. 131) — Tclep. 3.201 Central

MIE F1NEE B01TEL
Muu^^vV^V^^-**A^^^^NA^^^^AAAAA^AMAA^^W^AA^AAAAMA^^«*-i^^A^«^A^AAAAAAAMa* *********
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Prcvent son éé ante clier.tèle qu'e!le vúnt de recevoir par
le cernier vpeur une quantté de joles robes du soir, nbes
de ville, mante.cz, dominós, etc, etc, des pre.ii è es maisons
de Paris.

28 rue Gonçalves Dias, ler andar •- Eatré: par Ie nngasin
de bjjuterie. (Bernach)

ça**.

*r*mmwmt
4 A IA Itltlll» DOS I-IMIOIÇH _

( urn rmililn rom o 1'KI'I illl \|.
MAIIIMIO. _ Ilna Rrip dr Sr-
iiinliri). 1HO. I

1 o- e 
'.' 

Ca arrho ? L'5ai o mande lonico I

rei oral "^"Om t;ne 
' 

Mcdlcamcn allyj

\\k) URINARIAS. íshrliv.
tuna coiii|iilca(;ües. DU, Ju.ui AIlitÊl

h i'e..r„ fi, ue I ai I 0a nolie. T«L
N. tIO*.

^^L. ^¦^P^^C*",í*^yl P*****,**a# _D

Creme de Pérolas de Barry
Melhora a apparencia de todas as mulheres, tão prompto

como se applica, seja qual fô: a edade.
Ê melhor que pós de toucador, porque ns se nota, nem cabe.

Dr. Monteiro de Castro 0..íe de clinica <!o lloapital <le
Nossa Senhora <la« Hurci illos|*.ta;*
Sanatório), cx*intcrno da 1 acuhlaJe

ur Mclicma do 1*. > de Janeiro. Clintca «!c niültstiai internai — csprcialmmT? dai pul*
ratei ' coiK.il>. byphllli. CUNSULTOKIOl Itua ib Ciriocs n. 44, na> , bmh. quarui
t ítmaiifiia», As if, hurai KKSIDÜM IAl Avrnlili Maricin* 11. ,-iS Icl. i.ju V.
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47-Theophi]o flttoni-52
(o)-

iRiiSaiel
FABRICAS:

Km [ndustria
PONTAS DE PARIS

(o)

Fundição racional
ferros de en-
gommar; louças
de ferro fundi-
do e batido, ba-

lanças, etc.
— (o)

Empreza Progresso
FOGÕES. CAIXAS
DE ACUA, FERRA-

DURAS, GRADIS,
PORTÕES, PORTAS

DE AÇO, ETC.
(o)

Usina das leves
(NICTHEROY)

LAMINAÇÃO DE
FERRO, BRONZE I?
OUTROS METAES;
AÇO, FUNDIÇÃO

DE FERRO,
FABRICA DE PA-

RAFUSOS, REBI-
TES, PORCAS, ETC.

MPülTíJll. DE:
AÇO, VIGAS DE

AÇO, FERRO, CO-
BRE, LATAO. ZIN-

CO, CIMENTO,
ÓLEOS, TINTAS F

VERNIZES, Ali-
VAIADE DE ZIN-
CO, ENXADAS, TU-

BOS DE FERRO,
TUBOS PARA CAL-
DEIRAS, ARAME

FARPADO, MATE-
RIAL PARA ES-

TRADAS DE FER-
RO, COALHO "MI-

NERVA", COR-
REIAS, BOMBAS,

CHAPAS DE FER-
RO GALVANIZA-

DAS, LISAS E PA-
RA TELHADO;

ARADOS E DEIÍU-
LHADORES. BAR-

RILIIA, SODA
CÁUSTICA E LOU-

ÇA SANITÁRIA

ÚNICOS REPRE-
SENTANTES E DE-
POSITARIOS DOS

MAIS PERFEITOS
APPARELHOS

ARATORIOS ATE'
HOJE CONHECI-

DOS, OS MOTICUL-
TORES

m

i
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TO O JORNAL — DotaiHtfo, 36 da Dezembro <?> 1920

DECLARAÇÕES
^—— N»-»a^-a»««»«_^w_--»_«>M_.

Sociedade Beneficente
Auxiliadora das Artes
Mecânicas e Libcraes
01, RUA DO LAVRADIO, 01

(Edifício próprio)
Assembléa geral ordinária segunda-

feira, ?7 do corrente, ás 19 % horas,
para eleição do terço do Conselho
Administrativo (art. C8, § 1°, alínea
c, dos Estatutos).

Secretaria, 25 de Dezembro áe
1920.

THEOPHILO BETHENCOURT.
1° Secretario.

PRODUCTOS CHIMICOS
INGLEZES

«STOCKS" NOVÍSSIMOS
SODA CÁUSTICA, era tnnibnrm o

em lata» ile dois kilos. — ItHAKIM).
NATOS DE SÓDIO o de 1'OTASHIO.
i— Sl'LI'Hl'I.KTOS DK SÓDIO o de)
ANTIMOXIO, etc. — ENXOFRE era
bastões e em p«">. — A li VAI A DE DK
ZINCO. — CARIIOXATOS UU AM-
MOXIA. — GOMMA LACCA. — PA-
RAFIXA. — GOMMA ARAItICA. —
SAL GLAUUEK. — CHI.OKATO DK
1'OTASSIO. — E TAMIIEM AI.A5IK
FARPADO. — CURAS DK CAKNAf.
RA E DK AI1KLHA E COLLAS DK
VODAS AS VARIKDADKS. — l'OI.«
V1LHOS. — FIBRAS DE PACO-PA-
<0. — CHAPJRVOS DK 1'ALHA E
MUITOS OUTROS ARTIGOS.

J. CASTRO MOTTA & C.
RUA GKXERAL CÂMARA, Mi

NOKTK 3.01»

Mercados de Cambio
e íls Iiloln

¦L-J—iwwíiií wrnwjww jumi m n iiiiiotiu i» ii i i i ^~ 
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0 MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS Commercio. istatistica

e Iodos os-meieadas

AVISOS
ASSEMBLE'AS ANNUNCIADAS —

EstSo annuncladas para os dlaa abaixo
mencionados, as seguintes:

Sociedade Anonyma
do Flaç_o e Tec^
27 do corrente.

Sociedade Brás
15 lioras do dia

rua da Aifnndoga n. 90, com o capital de posta dos sócios solidários Manoel Atam-
20-OOOSOOCK berg e Luiz Luchlnislty, para o commercio

Dv Pedreiras _ Ribeiro, firma composta de moves, alfaiataria, etc A rua Ar-
dos sócios solidários Mnnoel Martins Pc- Çhlaa Cordel^ti 2.6, Mejer, com o ca-
dreiras e José Ribeiro dos Santos, para Phnl d« «•MM|00k| 

flrma comp05ta_ ..... .. , ... J^

Sociedade Anonyma de Pecúlios por Mu- Almeida, para o commercio de montlmen- .„ ' - . JoM(,ari_s jfnnoé. Nobre e Do- B0.e,n!?,. ™',„
tualldade "A Amparadora". as 1D horas tos e molhados, a rua do Riachuelo n. 186, Zn££d\ Araujo para o commercio do „J™ -^"
do dia 27. ! e filial 4 rua do Rezende n. 131, com o ca- =3 c nío'Ss 4 rua Teixeira de nopolls e escala

flnmnnnhln ria Pnlnn/I--. PnAiimAtlmilYl. :nltnt iíí>i -(iníiínflíl • !*•_•• _ nn  - i.-t J-. on .nnn*n,nr. VAPflIÍCompanhia de Calçados Pneumatleum, i pitai de4:000?000 Meilo n. 32. com o capital de 20:0005000;

SAIDAS NO DIA 25
«Boston Brldge", vapor americano,

para Buenos Aires è escalas."Herschel". pat;uele Ingicz, para Liver-
pool e escalas. , .¦"João Alfredo", paquete nacional, para
o Partt e escalos. _,„„

„,m . "Kerm't", vapor americano, para Bue-
c nos Aires e escalas. „__"Ca.nle WooJ", vapor americano, para

P03" Buenos Aires. _, ...
paquete nacional, para Floria-

escalas.
VAPOItES ESPERADOS

i 14 horas do dia 27. | De Soares & Pinto, firma composta aos ^ Pereir:, (]e Mattos &. C, flrmn com- Portos (lo _ul, "Laguna" ....Companhia de Ferro de Goyaz, tis 15 i sócios solidários Antonio Costa Soares postn (lo soc|0 so:|elar!o Antônio Pereira r„rtoa ,i0 su|, -Uberaba" . . .horns do dia 28. José Pinto Soar.s, para o commercio de (lc jjattos e elo conimandilarlo Eduardo ^g ,,'a T-rnln! "Slprrn Ventnna"Empresa Construetora Rio Grande cio carvão vogetal e lenha. a rua Frei Caneca, Pere'rn de Mattos, para o commercio do portoS do norte. "Benevente" .
Sul, fis 16 horas do dla_28. _ i n. 272, com o capital de 2:000?000; cereties e molhados, íi rua Evaristo ''a _0n_rc3 -Sócrates"

tjompannia Fiação e 'recioos santa «o- | De e!1„s & Mazello, firma composta dos veiga n. 120, com õ capital de 100:0005. \õv_" York "Mollere" . .sa, fla 14 horns do dia 30. ' sócios solidários Agostinho Elias e Josí Alterarão: Rie, nn Praia. "Clelrla" .Companhia Territorial Brasileira, aa 1- Mazello, para o oommcrolo de transportes ne Pires Borelnllo & C. peln Passagem fondres e esc, "Highland'
Horns eio dli 5 de 1nne'ro. úe m€rca_0rias, A rua N ry Pinheiro n. 71, a FOlldarIo do soclo cnmmnndltirlo Paulo „.,,., „ „,... •"-¦¦.»iarti" .
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REUNIÕES DE CREDORES — EatBo
marcadas as seguintes:

FaHencla de .Toüo Manoel Pereiro. Jul-
zo da 2» Vara Cível, f« 14 horas do dia 27.

FaHencla fle ,T. Rostelro & C, Juízo
da 2" Vara Cível, (is 14 horni do 'Ha 30.

FnMeneln de Gutmann & C, Juizo d:i
2" Vnra Cível, fts 14 horns do dia 5 do
janeiro.

FaHencla de Snur MlndMn, lulzo da 2'
Vara Cível, fls 14 hora" do dln 6..

FaHencla da Comnnnhia Luzo Rrns'lel-
ra de Óleos, juízo da 3* Vnra Civel, fts
13 horas do d'n 13.

PRAÇAS ANNTTNCTADAS — Estão
nnniinclaelas rs senilntes:

Prer.ro e resneetlvo terreno f\ nia Onn-
rabu' n. 104, inlzo dn 7" Pretória Cível,
.'is 12 1|2 horns elo <j!n 20.

Cnslnbn térrea s'ta vt. f"ndos da ave-
«leia .«-oh n. 1 'ln rua Tlieo-toro da Sl'va
*> respectivo tprrpro. juWo ^n 3» Varn CI-
vo' fin 13 ho-no elei dln 30.

Pi-e."o assobradado sito fl run Rendi,
"'o ir'"no'ilo n 72. Júlio da 3' Vnru
Clvcl. !¦•= 13 to'a« do d'n 3 d,, jarnlr...

Pred'n fl rua Anto"lo Vargas n. 31. es-
taei<o da PlPtWe. jttbo dn :» Vara do
Or"hiloo. fls 13 hor.no elo e'la 4.

Prert'0 sito fl rua Aeiimelncto n. 22.
Juízo dn 2« Vnra dc Orplinos, fis 13 ho-
rn.« elo ella 4.

rrecVo fl rua Mnr"'"n mas n. 32 ju!-
7o dn 2" Vara do Orphíios, fts 13 horas
elo d'n 7.

CONCORHFNCTAS — Estão annun.
cla^ns as fegu^tes:

Estrada rto Ferro O«sto de M'nn». P^ra
n forneolwnto ele 0'cns lulirlfcntes, es-
tona e grnva, no anno de 1021, fts 13
ho-ns do dln 27.

Estrada de Ferro Central do Rrnsll,
nara o fornpelmcnto de nrt!t">« para n
ahnratorlo de ensaios, em 1021, fts 13

com o capital de 23:O00$000i
De Euzeblo & Arllndo, firma composta

elos sócios solidários Euzeblo Gonçalves da
Silva e Arllndo Américo da Silva, para o
commercio de seccos e molhados, ft run
Divisória s|n., Villa Militar, com o capital
de 10:0005000;

De A. Silva Monteiro A C, firma com-
posta dos sócios solidários Antonio da
Silva Mont Iro, Augusto de Castro Lopes
Brandão e Francisco Dias Lopes Brnndilo,
pnra o commercio e fabrico de roupas
brahoas, etc, ft run do Senado n. 189, com
o capital de 50:0005000;

De Machado á Gonçalves, firma com-
posta doa souioa solidários Jaeomo Machu-
do Esplnola e Manoel Gonçalves Bastos,
para o commercio de padaria, ft rua Fr I
Caneca n. 583 e filial á rua Coronel Fl-
guelra de Mello n. 0, com o capital dü
50:0005000;

De Jloraes Barros & Gama. firma
composta elos sócios solidários Gustavo
ele Moraes Barros e Manoel «ln Clama
Uehõa, para o commcrcio do commls-
soes, consignações, o te, fl rua ela Ml-
scrlconlln n. 20, com o capital de..
100:000$n00;

De J. líllieiro & C. flrmn composta
elos sócios solidários João Pahst Júnior
e José" Rilwiro Azevedo, para o com-
iiere-io ele linznr. etc, ft rua Loopolclliia
Rego n. CO, Estarão do Ramos, com o
capta! ele 20:0(i«?0n0;

lie A. Gania & C, firma composta «lo rutns.
sorio solidário Acrenor Waldemar dn
Gama e 'lo ele Industria Durval Pelphl-
no ele Brito, para o commcrcio ele phnr-
inaeja. fl rua Ttonl Grandeza n. 220, com
o capital ele 15:0005000;

Do Josí Gonçalves & C„ firma com-
posta dos soclo:- solidários José Joa-

j eiuirn Gonçalves. Armando Plntr. Car-

Prlde"
Ponlcios e es- . "-'""
Liverpool, "Phidias"
Janeiro: . „

Amsterdam a esc, "Llmburgla

VAPORES A SAIR

Pereira de Lemos: pen elevação do Ci
pitai social a 40:0nn$ o por outrns modlfi-
pae.nes de seu contrato.

Illstratos:
De ,T. FlguCreilo & Vieira, retlrn-Se o

-ócio João Tavare» de F'guelreilo. rece- portos do sul, "ltaquera" CIO hrs.) 26
hen;io a quantia ele 4:00(15 e o soclo Ma- famo-im o esc, "Plauhy" ..... 27
noel José Vlelrn fica com n actlvo e pas- p,cniíOS 0 esc, "Slorra Ventana . li
slvo no vn'or de 4:0005000; Mossoro e esc. "Itnssucê" . . ... 27

De Moreado & Fclipiie. retlra-se o so-| p0iolas e esc, "Italpava (10 brs.) -!•
cio Francisco Fellppe recehendo a quan- | portos do sul. "Caplvary jj
tln de 3:0005 e o soclo Antono tle Brum I rnr„ p rsc.. "Cnva-í

Lloyd Brasileiro

Linha do Norte
Ü PAQUETE)

BAHIA
ho-

_truc,o _eral ue navegação brasileira — Praça Servulo Duur<iuu-tafl_,
Ouvidor e KoBario! «— Tolepouti 2.491 Norto

Unha N-ríç-SüI
O PAQUETE

Servulo Dourado
1 Sairft no da 30 do corrente Js »horas, para Montevldéo, escalando eà'.nilton. 21 de dezoinl.ro;

Pitriitingiin, 1 de Janeiro;
Aiitontiiii, 1 do Janeiro;

8. Francisco, 2 dc Janeiro;
Itajiili.v, 3 de Junolro;
Florlunopoll», 4 elo janeiro-Km Criinde-, 5 de janeiro;Moiitrviiléo. 7 de Janeiro

Em oorresponclencla no lt.o ejràndi
com o vapor "Diamantino", para p.i0tas e Porto Alegre, e com o vapor «Rfe
Grande" para Jaguarüo e Santa \—ictò
ria na LagOu dos 1'atos e uu Lago» «'
rim.

Esses vapores recebem cargas cUic
nadas aos portos ele Matto Grosso co_transito em MontcvUêo, conforme it.cOi-do de lnvfi'go tnutuu existente ea!tre o Lloyd Brasileiro e a Coiniianhi
Minas e Viaçâo do Malto-Grusso

Sairft no dia 5 de Janeiro, fts 10
ras, para MAN.VOS, escalando em:

VIclurln, 6 de janeiro;
Biiliin, 8 de janeiro;

Mne-i-io, 9 de Janeiro;
Ueelfe, 10 de janeiro;
Cnlivdclln, 11 dc janeiro;" 
Nnlnl, 12 de janeiro.

CenrA, 13 dc janeiro;
llnriinliflo, 15 de janeiro;
riirfl, 17 de janeiro;

Siiiitiiríni, 18 de janeiro;
Olildns, 19 do janeiro;
Ilneoiitliirn, 20 dc Janeiro;

lOCClll

HiuiAos, 21 de Janeiro.
AVISO — Ab ittl.uj .wi» a pfttiuetaí d* pasaaKoiro*

iu por mar. ou por terra, «té a antti-tespers do dia da partida o oi y',11
itb alô a \espera. Urdem «.si embarques, «ncoramundas. Taloret, fretei, pu,
»HKeu.s u tuaid lutorn'«<3õtM, oo «icriptorlo, .'rav» tiorvuio Uourudu lsa..,
(Iiicieliii- r Ueisiiri"!

Í-.Í.SI

MÒrgãdo fica ™ o aellvo e passivo no portos do sul, "Pvrlneus" .....;
valor de 3:500$000: Laguna e esc, "Dlna"

De Bernarcllno Sc Ramon, retira-se o Amsterdam e esc. "Ge'rla . . . •
soclo Ramon I.o"rcneo. rfcl.endo n nnan- K|0 (ia prata, "Sergipe . . . . .
tln ele 14:8945929 e o soclo Bernnrdlno ricclfo p "s-.. ""ni mrt (10 nrs.)
Senna Alvnrcs fica rnm n nctivo e pas- Ri0 ga Prata, "Valparaiso . • • "•
slvo no va'or de 10:9135150; ' Montevidéo e esc. "S. Dourado .

De Pereira de Muitos íc C. rctlra-°o | Aracaju', e esc, "Italtulia, . . . .
o soclo Francisco OctnVann Gomes, re- storleolmo e esc. "I-ima^
e.oiien'0 o quantia de 15:0005 e o soeln nee-ife e esc. '"= r,í"';°
¦Vntonlo Pereira de M-ilto» flcn cci o portos elo sul, "Itauha ......
actlvo e pnf-fvo no vnlor ele 4:9155200; . cnravellas "o esc, '^'ena . . . .

Pe A'não Arniiio & Fonseca, nue se dl-<- . Nova Orleans, "Ktirpltika ...¦„• •
«olve- pcl.i venda eme fizeram elo necoc'o ; ril0 ,in Prata, "lliglilatid I ride
os' c^pcctlvos «orlo» Adão Pereira de : mo .ia Prata, "bamara

• ú-n-iio e Cnr'os Fnn~""i recebendo cada; Janeiro:
um. a quantia de 5:0005000. | Rio da Prata, "Llmburgla"

fAHNFH VKItDES
A matança ele hontem. no Matadouro

ele Santa Cruz, principiou fts 5 horas.
O embarque terminou fts 11 e 35 ml-

2S
21 i
29
29

29 ,

^ní
30 i
31 I
30
30 .
31 ;

3Í

l,0E=tradad'de3 
Ferro Central do R-n»ll. I nelro Amador Vasconcellos o do com

..!. . ....1. j. ..i.h,-.M « irnvnsoAl. I manilltnrlo Américo Ney .\c C. nnn c
«•ommcrrlo de mantlmontos e molliaelosro», parn n 2" divisão, em 1921, fts 13

Estrada de Ferro Oíste õe- Ml"ns. para
n fnrnecIrcTto dp nros fl 3» ellvl-éln. om
inil «to 1? hora,; do 'va 15 il;. Jannlro.

VENHAS Pr>R ALVAR A'S — E'tft
nniinctndn n Mrrt!!T)tP:

ft rua Acre n. C6. com o capital de
iioo-nonsnnn:

De M. Botelho & C„ firma composta
.'os so^-ios sollelnrios Maria Isabel >lo
Prado llnlelho e José Cnnilldo de Al-
meida c dns coiniiianilltiiros Cecilln

Pe'o corretor Fernane-o Alvares d» Sou- | Formiga Leal o. Annn O vnipla fl A -
»n 98 debentures d., Comnanhln Mercado meida Vlriato ilAr.inJo. pnra o con-

?únl8.nn1 do Wo de Janeiro, no dla 29 
Z^m?^™?^ cU"

retirada ilo soco José Monteiro ele fle-

do corrente' 
MOVIMENTO DE CAPITÃES

Relação'dos cnntrntos. ftlteraoães e ells-
tratos archlvnelns na Junta Commoro^l.
ern sessão realizada çm 21 de novembro
tle 1íl°n:

Cnntrntos:
De Prneln ft Pfl. firma composta elos sn-

cios solidários EeVson Prndo • l.uir- .Tec?
de PA, para o commercio ele cnm.nil.«.»e"i<>s.
conslgnacães, etc, ft rua da Rauile ti. 37.
CPnca Míitift), com o capital de réis
lOOiflnnsonn;

Do Calmon Fialho & C. Limitada, flr-
ma composto flns «nclos solidários T. Cal-
mnn & C. c Luiz Fialho de Mello, pnrn o
oonimerelo de renresínfeão. commls^io.
etc fl rui S. Pedro n. 280, com o capital
de 40:nfie$nnn:

De D. Mnrllns A Pereirn. flrmn cnm-
pnsta. dos snelos solidários Dnnlel Martins.
Montes e Mnnoel Joaquim Pereira, n-rn o
comm-rolo de louça de barro, fl E^trula
Marechal Rnnc-el n. 10, Casradurn, oom o
capital ele 25:Òon$nO:

De Carvalho Rllie'rn ft C. firma com^
posta dos sócios sol'elarlos Plndelo de SA
Carvalho, Geraldo Rlhelro Machado e José
Maurício César de Aüiuquerone, para o
cnmmerclo de Industria'cerâmica", fl rua d.'
Ouvidor n. 62, 1° andar, com o capital d'
90-0005000; „„„ .

iDc F. Vérns & C„ firma composta dn» | I/)nia 
soc'ns snllilarlos Fmncisco Aocloly Veras 0 commercio ile seccos o mo lindos,

canltul «ir 50:0005000.
Alleraçõcs:
De .1. Alves eln Silva & C. Limitada,

pela nioelil'ie-acão ila razão social para
J. Alves ila S Iva & Ci

De Pinto Fatistlnn ,«;• C pela reli-
rmla do seHo Joaquim Fnustlno Car-
valhelrn, que recebe a quantia do
-,¦0005000 p pela admissão, eomo sócio.
ilo sr. Auicitsto Soares Faustlnn. eme .„„„„-.., ..... ,--;„„;„- A - __ ,Im
entra com o capital de réis 5:0005000; sigrnido a Pacheco de Agulai-^&C. — Um

De A. Poniflm. Rezende ü C. feia " ' "

O Trem chegou em S. Dlogo tle 13 e 45
minutos.

Foram abatidos, bontem:
Rezes. ... 4™
Vltellos  ?5
Porcos, ...••••'• ', „

Foram rejeitados: rezes, 7 1|8, vltellos,
l c porcos, 12.

EXISTÊNCIA NO CURRAES

Fornm recolhidos nos curraes de Santa
Cruz, uHm de serem ahntlelos, boje: 388
rezes, 52 vltellos, 308 porcos e 22 car-
neiios.

ENTREPOSTO
Foram veuillilos. Iimilem. no Entrenosto

de S. Dlogo: 112 4|4 de rezes, iicsunilo
27.0119 leitos, pelos seguintes pree;os:

Rezes '»'-no
Porcos . . UB00 15700
Ctirnelros. .' . . US00 25500
Cabras 1**00 2$)00
Vitellos lí-00 1*400

x, "ip-.ito fio i?orio
ENTRADAS NO DIA 25,

"Pharotix". Iiinte motor nacional, eom
104 toneladas de registro. Procedente de
Cabo Fi-lo com carregamento dc_sal, con

é o ideal «ONTHA. TOSSE!
E' de effcito sensacional 

i !lA'jmtJiait.jmuWmmmam
o«'Nçcstoi1c;dASimCcs'',u^.!r

verme inics iaal. i

Banco Nacional Ultramarino
Sede em Lisboa Fundado em 1864
BANCO EMÍSSOil E CAIXA DE ESTADO Ka.

(OLOMAS roKTUUlEZAS
Capital Esc. 48.000:000$00
Fundo de Reserva. . , . Esc. 24.9OU.O0l)$00

TABKLLA DE DEPÓSITOS

A' ordem
Com aviso prévio tíc 00 (Uns
C/Cim-eutes Limituilns (com talão tle cheque)

A PHASÒ 1-1XO E LETRAS A PRÊMIO

3 Mezes
O Me/.es . 
O Mezes ..

12 Mezes

%
%
7e

%
%

5 %
%

Rua da Alfândega ? esquina de Quitanda

BiTEDitttf "e.LFl-LWAL"
todas ns cnpaelilndes, vendem-se na

UUA MUNICIPAL N. 23

dia de Viagem, cm bons condições"«•Iria", vapor americano, e-om 1.902...... (|0
cn ê nue re^elie a nuània dé iÒ:0005 tonéladü 

' de registro, procedente do
e pela 

"admissão, como soclo, da ,,-a. i Chil-loWil e escalas com carregamento 
ele

1 Niictlvlilhdo ele Oliveira Rezende I madeira, "oirslgiinclo a Wl.ton Sons & C.
Aomnm.nuc entra com o capital de - «g-dhjj de »!««««,m>»°Z™^?o.

_-«»««-«»-»««»-™»"*^»-«»-í»-í»»«-«»-»,-»-«-»*,J*^»^*"

"-Lembrai-vos
Meus Filhos

de tomai todos os dias as Pilulas
Rosadas do Dr. WilHams, gra-

Sas 
ás quaes sois agora tão lin-

los e robustos. Asscguiaime
que n&o deixareb de tomai-as
um s6 dia, e assim ficarei tran-
qtálla sabendo que a vossa saií-
de não está cm perigo."

São estas asrecommendaçSes
ie uma mãe intelKgente e aman»
té de seus filhos, que sabe como
protecel-os das doenças que os
ameaçam durante o desenvolvi-
mento e sabe que elles precisam
do sangue vermelho, quente e
puro, para estarem vivos e ale*
gtes, o que obtem-se tomando as

Pilulas Rosadas do
Dr.Williami

Protegei vossos fithosl

o Nils Hitilmar Snbey, pnra o comnien-io
de cnmniisrAes e cons!trnnc'>s. etc. 5 ma
S. Peilrn n.84, cem o capital de 5:0005000:

De fieis & SS, firma composta dns po-
cios solidários Francisco Reis e .le=e Ma-
ria flento Sa, para o comm. rcio de cnlxo-
tarla A rua Viisco da Gama n. 21, com o
cnpitnl de 4:0005000;

De Kiirteiihaue & Slummel. firma com-
po^tii dos sócios solidários Hans Korte-
nhaus e Joseph Stummel. para o eommer.
cio de commlsBües, consignações, etc, ft

in:finn$onn.
Iteln"fln «lo* cnntrntos, nlterncfle»! f >H*-

trat"», nrplilvnilon nn .luntii Couiiiut-
rlnl. «'"' s«'«»fl" "¦iill/iiiln cm 25 de
novembro dr 1020:

CONTRATOS
Do Josí Luiz Pereira Calhelros e Ren-

to de Souza, flrmn composta 'Ioq poc oí
BÕIIdarlòs dosí Luiz Pci-elra Calhelros e
Bento dc Souza, pnra o cnmmere'o de bo-
teepilm. ft rua Marciuez tle Sapncnhy nu-
mero 08. com o capital de 4:000í000;

De Lima Itela íi C, firma composta
elos sócios solidários Allpo Ferreira de

,1üs6 Peixoto ele Lima fieis, p.lrn
A

praia do Retiro Saudoso n. 40 e run
D Manoel II n. 18. sobrado, com o ca-
plinl de 50:0005000;

De Antonio Heurlques ft C Limitada,
friva composta do» rocios solidprlos An-
tonlo Henrique* e Mnnoel Henrlnues Sou-
res. para o conimerclo de lepresentnçiles.
e rom sitie cm Bolem, Parft, e filiacs em
Mandos, Recife e nes-tn capital, fl run O?-
neral Câmara n. 189, cum o capital de
120:0005000;

Do Alzenbcrg & Luchnlsky, firma com-

llirupy". vapor nacional, com 509 to
lelndas ele registro. Procedente elo Pari

1 escalas cnm ciii-i-egiiniemo de vários ge-
1010S, consignados » Pereira Carneiro &
1—23 eli::s de viagem, em boas condi-

' "Hersohel", panuetc Inglez. com 3.941
'onelndag do registro. Procedente de
Ouenos Aires e escalas com ciirregnmen-
•o de varie gêneros, consignado a Nor-
on Meeuw & C. — Nove dias de viagem,

cm lien« cnndlçeles sanitariiis.
1'Severn", pnrfitete inglez com 3.252

(oneiatlna do registro, Procedente de Mli|-
lies Broiigh e «-calris. com carca varia.Ia.
olislgnn.la ft Mula Uenl Ingleza. —v 45
lias do viagem, em boas conellçües sanl-
' "Alívio IV", hl.nte nnclonal. com 120
unelnilas de i-ec-'slro. Procedente de Pnr-

ía de ltabapóann com carrcgnmento 'o
enndelt-n, couplniiailo fl Companhia São
loão dn Parra e Campos. -- Dois dias
de viagem, em boas condlçOes.

"Hhlgho" va .ur iiort. i-iu-i-i-ano
oom 2 OiS toneladas ele recistro Pro-
cedente de Hiipuor Aires e es.-nlas. com
cnririi ile varieis ireneros conslirnailos A
Companhia Rxiiresso Feilernl. 22 dias
ele vlnirvm. em hrtaa oonilice-ies.

De Lamare. Fari
s c. u

Fnrrm nrtinntnmrntnn nnhrr eo-
nliic.ini-iiiiw e Niilire mrrrtidorlii»
dciiosituiliiS em «run iiriiuizeiiM.

lüiiiprcftnm dliiliclro puni n re-
tinida de iiirrcndoria* da AKua-
dega.

EscniPTonio
Rüa São Bento, 10

TEIiWHOKE N. 3.441 MIUTR

ARMAZÉNS

Rüa S. Christouão. 5C0
TKLUIMIONB VILLA 4.314

I
ANEMIA E TUBERCULOSE

1

&,

Vinho Reconstituinte
Silva Araujo

Rachitismo — Fastio
Escrophulose — ctCy,,.

COM LEALDADE
Compram-se o vendem-se joisa tle

todos os valores, na "Joalheria Va-
lentira", rua Gonçalves Dias, 37, le-
lephone 894 Central.

Sossa Senhora ie Paris—i
DESCONTO DE 2ü5

HOTRE-DAMEI FIS
O//o

Altin dti pr.nndc variedade dc ar'lp;os em STOCK ueVc Impor-anc eslabílícl-tien'0, a no«M
licgitCíln encon r.ir.l tambem um lindo tor Intento de novidades chegada» de Paris ul Ima-
mene como tejam: mc.delos das prlncipaescaaas de modas cm oilc esc cltaplos,vJoi,
loupa tianca iinlsslma para teuliora, meias, üedas o mui.os ou.na artigos de lan.ail*

182, RUA DO OUVIDOR, 182

M "M

.jciouiJU'jini<'fw^«*<'M'"*>'rr*;*n"~r,'l','lr'~'

R

Oíferece aos seus clientes

de desconto sobre os

preços marcados du-
rante as festas

Sortimento sem egual cm
joalheria e artgos para
presentes zzzz—

IMPORTAÇÃO D1RECTA

Travessa S.'Francisco
8 e IO

TELEPHONE C. 839

Chegou a primeira remessa destes afamados
AUTOMÓVEIS ¦

com carrosserie de LUXO
Estofados com couro da Russia

Com tnise=en=iiiarche e illumlnação elec=
trica installadas pela própria casa Bosch

¦ *^_____n_l

^PÓDÍROéo PURIFICADOR
JpÒ SANGUE, DE EFFEITO

RÁPIDO E" INFALLÍVEL EM
TODAS AS DOENÇAS DERI-
VA DAS DA SYPHIUIS SUPE
RIOR À*S INJECÇÒES. VEN
DE SE EM TODA A PARTE

DEPOSITO GERAL: PHARWACIA
TAYARES PRAÇft TIRfiOEHTES.62

^rioIdè JANEIRO

Motof 45 HP sem válvulas
Preços e demais informações com os únicos

representantes no Brasil

M. HILPERT & Co.
RUA ALFÂNDEGA N. 99

CAIXA 2026

RAINHO & Co-
Casa fundada em iSl8

I

0 Importadores i Exportaícres dc Lubrificantes, Azeite <>
-gg cÓleos de tedas as'qualidades paralachinsmos, _3

0 Luz, Uso demestico, íngarias e Industrias oo oo °

TINTAS, VERNIZES E DROGAS
U - KUA BUKNüS AYiíktí - 44

DEPÓSITOS:
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Theatro Municipal
Bi Comediante, comedia em

dois actos, de Mclvsville, La cena
de los CardènSíes, peya em u.n
acto, de Julio Dantas.

O espectaculo do hontem, no Muni-
clpal, Cin quarta réoita de assignatura
da companhia Vilcl.es, foi constituído
tor "El comediante", pega um dois
actos ile Melesvllle, adaptada ao thea-
tro hcspahliol pelo actor Ernesto Vil-
cl.es e pela conhecida pega de Julio
Dantas — "La cena de los cardenales".

"Ul comediante", no seu original in-
glez "Sullivun", é uma antiga comedia
romântica, onde, a não ser o eBtudo du
uma única figura — a do protagonis-
ta — "Sulllvan", nada mais ha que en-
cerro 

*i uma psychologia verdadeira.
Peca antiga, ella agrada mais pelos
lances de effeito, pelas varias tiradas
conseguidas á custa da fiegão, que pela
exposição do caio que fôrma o sou en-
trecho, alias conduzido com muita l.a-
Mllilttdt*.-Sulllvan era um artista celebre, a
duern não era extranha uma encanta-
dora figura de mulher, quo via con-
Itantemunte no theatro, a admirul-o.

Certa vez, recebo um convite do
•Jenkis", negociante rico, para ir A sua
casa. "Sulllvan" uccede e ouve então do
abastado homem do negócios, para
quem a arte e os artistas nada valiam,
a urojiosla de abandonar Loná>es o
mas depressa possível, mediante uma
farta remuneração que lhe daria.

li por que? Pelo facto du ter "Jenkis"
uma filha — "bella" — promettida em
casamento a um sobrinho seu e que es-
tava. nu iminim-neia de si) não casar,
obcecada pela grande afful.&o que ti-
nha por "Sulllvan".

O artista famoso recusa a proposta.
Mais que todo o ouro de Jenkis valiam
as suas glorias. Mas promette quu
curara Lulia da sua paixão por ellu.
0 meio é simples: ."Jenkis" o convida-
r,\ para um dos seus Jai.tares, fazendo
com que sua filha sente-se & seu lado.
Recusa o negociante tal proposta, pois
«cha que isso seria aumentar ainda
mais o seu affecto. "Sulllvan", porém,
tem um pliino. E assegura a "Jenkis"
09 melhores resultados.

No dia do Jantar, repleta a mesa de
convidados, "Sulllvan" embriaga-se. E
tal sorte íe tropelias o Irreverências
commette , que é a própria "Lelia", fe-
rldf. na sua grande paixão, quem o ex-
pulsa da sua casa.

"Jenkis" fica radiante. Elle sabia
que o grande actor representava ape-
nas uma triste comedia, para apagar
no coração de sua filha aquella affel-
Cito Immeiisa quo elle desejava, fosse
dissipada, afim de casal-a com seu prl-
mo "Frederico".

E abandona "Sulllvan", que reconhe-
cera em "Lelia" a encantadora mulher
que tanto o fitava no theatro, aquella
casa, corrido de vergonha, levando
n'alma torturada aquella linda creatu-
ra que, elle o sentia, perdera para sem-
pre.

Instantes após r. sua salda, chega
"Frederico". E conta a "Jenkis" e
"Lelia" que encontrara "Sulllvan" mer-
guinado em tristeza imr,:ensa, pondo-
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os ao correr, ,eem saber quo elle dali
saíra, da triste conieilia que a pedidode um pae fOra forcado a representar,
enchendo-se -do humilhação e du ver-
gonha."Lelia" tudo comprehende. E pro-cura entüo evitar que "Sulllvan" so
bata em duello com um dos amigos de
suu pae, a quem insultara na reunião
ha pouco realizada na casa do "Jon-
kis". Parte por isso para a casa do
grande artistn, onde a vae encontrar o
volho negociante que seguira no seu
encalço.

Desenrolam-se entSo varias acenas,
de nuo resulta, por fim, o concordar"Jenkis" no casamento de aua filha
com o grande "Sulllvan", dizendo a seu
sobrinho Frederico, que Viera saber ser
um libertino, que "comediante por co-
mediante, proferia a "Sulllvan", um
homem de caracter, que só representa-
va no palco". E' o final da comedia.

Pol Interprete de "Sulllvan". esse ar-
tlsta admirável quo é Ernesto Vilches.
Toda a peqa foi elle, foi o seu traba-
lho, cujo valor culminou nn 2° acto,
na scena da cmbrlapruez, trabalho su-
Jeito a transiçOes bruscas, por elle
vencidas com essa perfeição de que sô
são capazes os artistas da sua tempe-
ra. Tambem "Lelia" teve na sra. Irene
Heredla, a artista intelligente que to-
(los admiramos, uma interprete digna
doa melhores louvores.

Bom se houveram egualmente os se-
nhores J. Vlosea, que nos deu um ex-
cellente "Jenkis": Alexandre Maxlrhl-
no, em "Sir Frederico", bem como as
senhoras E. Rlvas, L. Andrlani, e se-
nhnres Lllrl, Arbô, Oltra, Valdlvlosco
e Oallnr, que em papelB do menor im-
portancia oonduzlram-se com a corre-
cção de sempre.

A seguir "El comediante", foi ropre-
sentada "A cela dos curdeaos", o en-
cantador o pequenino ,,eto do Jullo
Dantas, que teve por Interpretes os
srs. Vilches ("Cardi.al Gonzaga");
Vlosea ("Carleal dn Montmorency"), e
De la Malta ("Cardeal Rufo"). Se bem
que os dois últimos nos tivessem dado
bons trabalhos, releva destacar a cul-
dadoaa interpretação de Vilches no
cardeal portuguez.

A ambas a» peças foram dados l.ons
scenarios e cuidada "mlse-en-sc ne".— O. d.

O THEfiTRO

O GRANDE FESTIVA!, DE SI DO
COUIIEIVTE UO 8. JOSÉ'

A 31 do cot rente, realizar-se-il, no theatro
S. José, a festa de autor do sr. J. MirPinia,
que, com o seu novo trabalho, "Os Canga-
ceiros". ora em scena cora suecesso na-iuclle
theatro, tantos applausos tem conquistado.

Para a nova recita organizou J. Miranda uni
programma interessantíssimo, havendo nelle,
.linda, a nota interessante de estrvar*se no palco,na noite de sua festa, ura novo artista brasi-
leiro, o ir. Antonio Oetano, <ju: ros diss-ram

Serviço de restaurante na Urca

fit illalBíii -
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AVISO AO PUBLICO — Os carros
aéreos funecionam com freqüência, dia-
rlamente, desde 7 horas da manhã.

A's Begundas, quartas e sextas-fel-
ras, o ultimo carro sobe da Traia Ver-
melha para o Pão de Assucar, ãs 6 ho-
ras da tarde, e fts terças, quintas, sab-
bados e domingos, ás 10 horas dn noi-
te. Se chover, funcclonara somente até
B« 6 horas da tarde.

InformaçBcs — Toleph. Sul 768.

O novo nrtiitn cantor brasileiro,
ar. Antônio Caetano

possuir uma bella voz de tenor e que, ouvido
por vários directores da empresa Paschoa! Sc*
greto, fo! imniedlatamente contratado para a
companhia do S. Pedro.

Além da representação da burleta "Os Can-
gaceiros", com o concurso dos oito batutas e
da estréa do novo cantor, c tambem parte do
programma um grande concurso dc ** ranchos

carnavalescos", que disputarão a taça ** Veado",
brinde de grande valor.

Dar! fim ao espectaculo um bem ortíanira*
do acto de variedades, em que tornttr5o parte
Alfredo Silva. Ottilia Amorim, Cândida Leal,
o popular compositor "Sinhò" c vários artis*
tas de outros tbeatros.

Com um tal programma, ê mais que certo
ficar o S. José tualmcntc cheio.

XOTA — Retirada do numero de hontem
Vor falta de espaço.
O NOVO REGULAMENTO DAS CASAS

DE DIVERSÕES E A SOCIEDADE
DE AUTORES

Uma commissâo da Sociedade Brasi-
leira do Autores Theatraes, composta
dos srs. Avelino de Andrade, Azeredo
Coutinho, Cândido Costa o Octavio
Quintlllano, procurou ante-hontem o
sr. Armando Vidal. 2* delegado auxl-
liar, afim de concertar com s. s. os
meios de serem Introduzidas algumas
modificações no novo regulamento das
casas do diversões, tendentes a mode-
rar ou elllminnr eertns disposições do
mesmo, que só poderão aggravar ain-
da mais s situação jã do Bl dlffic.il-
tosa, em que se debate o nosso thea-
tro.

Apôs a conferência havida, ficou as-
sentado, entro os membros da referida
commissâo o o 2o delegado auxilar, que
a Sociedade de Autores indicasse por
eseripto as modificações e suppressOes
lembradas, afim de serem submettidas
a estudo,

MUSlCfl
AUDIÇÃO DE ALUMNOS DA PROFES-

SORA MATHILDE r»E ANDRADE
ADAMO

Realiza-se hoje, /is 14 horas, no salão nobre'da Asaociaçito (los Km pregados no Commi r-
cio, uma audição das alumnas do curso de
[nano dirigido pela professora Mathilde de An-
drade Atlamn.

sociedade de concertos
sykpiiomcos

Sob a regência do maestro, Francisco Braça.
\ Sociedade í- Concertos Symphpniço offere*
cerfi íi nos*.»- i-ocicdade, a 30 do corrente, em
vesperal, no rtvatro Municipal, mais um dos
seus admiráveis concertos.

Essa audição, com a qual serfl. encerrada a
temporada municipal do presente anno. ohe*
dec cr A, a um programma excepcional, que jfi
começou a ser ensaiado pela nossa grande or--bestra.

AUDIÇÃO UE ALUMNAS
No salílo nobre do edifício da Asociação dos

Empregados do Commercio, reallza-se hoje. As
14 horas, a audição rie alumnas da professora
de piano, sra. d. Mathilde dc Andrade Adamo.

O programma é o seguinte:
Primeiro anno — Elza Amalio da Silva —

l.urgmulter — ".La Cbevallcresquc"; Solang?
O- P. Moura — Schumami — "O camponez
alegre.1*; Gastão Ferreira de Souza — Hurgmul*'cr — "Arabcsq.ie": Solange Andrade T.ima —
Chouperin — "Bailada"; Ataria Ln Rocque —
Czerny n. 17 — *'K'omanza dr Tlclhovcn"; J0S0
Cândido Rodrigues de Andrade — lístudo
Czerny «. 30 — "Snnatina de Diabellíj Dulce
Moreira — Estudo Czerny n. 32 — "Primo
Sogno de Frantini".

Segundo anno — Clotilde Gomes Martins —
Estudo Bertini n. 14 — "Retour du Vilage

Frontini; Esteila Amalio da Silva — Sona*
tina de Diabclli on. 1-; — "l.a Boite A Muast-
que" — Wachs; T.ulza Vnmpró — Czerny nu*
mero 24 — Spindler — "Gondoltcra".

Terceiro anno — Nair J.am.licr — Czerny
n. 14 — "Une goutte de plttie" — Ilopilow;
Aithir Pereira Plntn — Ilcller n. 25 — "T'i
dei amphour — Chaminade; Lourdes Maga*
IliSes — lístudo Hellcr 11. 14 — "Valsa", op.
18 — Mosíkowshi; Rutl. Mover Hoffr — IM-
ler n. .7 — Pour Elise — Ilectliorem.

Quarto anno — Marletta Adamo S. Carm *
lístudo Itertinini n. 4 — Mendelssolm -"Chansson du Printemps; Lourdes Bittencourl
ricrtini n. 8 — "Mcnuct — Padcreslty:

Sylvia B. Moraes Rego — lístudo de Rcrtiuí
jG — "Barcarolla dc Henrique Oswnldo; Alvar. 1
Vandcrley Dantas — Rertini n. no — "1*.í-
pillon Rouse de Vraehs"; Glldn Accioly Rab) I
lo — Bertini n. 10 — 4* "Mazurka dc Cu-
dani".

Quinto anno — Heloísa B. Moreira — Czer*
ny n, 28 — **Pocme Esotique", de Gricg; Ma-
ria Josí Ramos — ICstudo poclicu dc Ilalici--
hiern, 12 — "The Flatllcrcr de Craminade"
Maria Lúcia Tourinho — Carmer n. to -
"Valse dc Cliopin" op. 69; Ziza Moraes Bar*
ors — EBtudo ile Czerny 30 — "Kau Cou™ .1
de Massenct"; Dinorali Pereira Rego — Ct •
mer n. 8 — "Gasonillcmcnt du Pvinlcmps 1
SindingM; .Catharina R'amos — Cranu-r ti. 4 -
"Prinlcmps de Gricg; Syria Carrero — Cranici
n. 13 — "Castagneta de Ketlercr; Lia Mat: <
-- Cratncr n. 15 — "Jour de noce dc l,riei;"
Cecilia Sahoia — Czerny n. 32 — "Improin
tre" de Schubert.

Sexto anno — Conceição Doria — E»sti:-i
de Czerny n. ií — "Carnaval", de Grleg; Lu
cia Amalio da Silva — "Rhapsodies" n. 5, ríi
I.iszl — lístudo dc Czerny 18 — "Schciz:.'
do de Pierné".

Sétimo anno — Maria Amalio da Silva —

Clemonli n. 4 — "Mouvemerit perpetuei", de1
Wcbcr; Krica Widiraãn — Clementin n. 18 —
"Catheilralc cnglimlic", de Debussy — "Run-
do caprichoso", dc Mendelssolm.

OS COXCURSOS do instituto de
musica

TerSo Inlolb, amanhã, no saldo nobre
do "Jornal do CommWclo", os concursos
do Instituto Nacional de Musica, atui pre-
mios de canto e Instrumento.

INFURMAÇÕES E BOATOS
T)il hoje a sua ultima "matinée", no theatro

Municipal, a companhia dramática hespanhola
dirigida pelo actor Vilches. Scxft representada
a linda comedia frànceza — "Primorose".

* * Realiza-se amanhã, com programma
interessante, no theatro S. Pedro, o festival
dos artistas Julia Vidal e TCair Alves, dois
bons elementos da companhia daquelle theatro.

Poucos são os bilhetes que restam A venda
na bilheteria do S. Pedro, o que faz prever fi-

1 i|ue o S. Pedro totahncute cheio, ua noite de
1 amanhã.
I * * * Foi entregue á companhia do theatro
I S. José uma nova revista, intitulada — "De
I lança cm riste".
j 

*'¦•*'.* Segundo fomos informados, entrar;!
I breve em ensaios, no Carlos Gomes, a come*
| dia **0 collar da baroneza", original dos srs.

Jvdu.-mlo Faria e Cuido Ilianchi.
i * * * Continua a despertar interesse, pelaexccllencia du programma organizado, o festt-

vai das actizes Mathilde iPAvila e lvmilia de
Souza, a realizar-se* a 30 do corrente, .10 thea-
tro S. Pedro. Uma das partes do referido
programma é um grande acto de variedades,
com o concurso de vários dos nossos melhores
artistas. Scríi tambem representada pela com-
Jianliia o grande suecesso do dia — "A Ca-
pitai Federal".* * No Polythcama do Meyer debutar*,
em um dos dias da semana que amanhã come*
ca, uma nova companhia de burle.j£ e reviu*
tas, com o seguinte elenco:

Joaquim dc Oliveira, Carlos Ilailliat, Ivan-
dolpbo de Andrade. A. Nunes (n *cslro),
João Lopes, João Pinho, José Guimarãe... Iíccio,
Kruclilho, Mario Gauraldo, Matlicus Arena,
Victorino Urito, João llrandão, Jiencdicto
Pinto, Miguel Simões, Oscar, Eugênio e as
actrizes Isabal Pickc de Oliveira, Kmilia Pi*
nho, Antonieita de Oliveira, Luiza \"allc, Car*
men Silva/ Salvadora \ alie, Fernanda de Al»
meida e Nina Lopes.

Lsta companhia tem jA cm ensaios a nova
revista suburbana "O Mafuú", que deverá serdada, em "prcniicrc", logo a seguir á peça de
Lslréa.* * Conforme noticiámos, estreará a 30¦ lo corrente, no Palácio Theatro, com a bella
peça — "Wu-li-Cliang", em que tem o actor
Vilches um dos eus grandes trahallius, a grandecompanhia dramática hcspauliolu, que oecupa
aetuaimeute « Municipal.

Ao i|uc ouvimos, a colônia hespanhola pre-Iara uma manifestação ú companhia, na uoi-le de sua apresentação, no 1'alacio-Thealro.** * * Vae ninar eni ensaios, mi S. Pedru,
a fantazia-revista — ** Serpentinas lyricas", deLnrdosy ite Menezes, que íaríi a epoca de Car.naval, naquelle theatro.** * A companhia Alexandre Azevedo, que,apus ;i temporada da companhia hespanhola,so pasasrá para o 1'alacio, ilani, neste ihcatio,a luca "A cadeira n. 13", d^ acção intensa-mente imprevista e emocional.

RECLAMOS

, TRIANON — Vesperal as 15 horas e
J iluas sessOes à noite, oom u Interèsattnto
1 comédia nacional, de coatuinos — "A cosa
I ile tio Pedro", treg acto.s de Oduvaldo VI-
I arma a quo dão afinado desempenho os

artistas Qp Alexandre de Axcvodo
CARLOS GOMES — A companhia de

comédias dirigida pelo actor Marzullo re-
prosentarft bojo, em "miitlnOo" r a noite,
a comedia "A pensüo da Nlcota".

ItEPUlILICA — Dois boiis uspvctaculos
offereeo boje a Companhia Cremilda deniivelra uos seus "habltuees". Um "ma-
llnÉo" terá representada "A Casta Su-
.::ina'*; a noite, tornara a scena **A prin-ieza dos dollars".

1'ALACIO — Kncerramcnto da tempo-
rada Satanellíi-Anini-JinUc, ropnsentancVi
. companlilu, em "matinée" o á nolto, a
iporeta "Mlsa Diabo".

S, PBDnO — A' proporçflo que trnns-
orrem os dia*», mais se firma o Brando
xlto de "A Capital Federa'.", 110 S. Pe-

• ro, que continua a ter a sua saiu repleta
.ii todos Oa cspeetaculos.

llfje por muis ires vezes o urande
doutro terá a sua lotação esgotada, pois
mnunoia o cartaz muig tres rei.reaenta-•03 da engraçada burleta de Arthur
Azevedo, sendo uma em "mutlnêe" e duas'. noite.

ItFJCIlEIO — "Sa a bomba arreben-''...". 11 revista mai»i luxuosamonto
.ontadn nestes últimos tempos, continua

i ser representada com grande exito |«'lii
nova companhia do Recruto. Hoje, como

os demais dia», o theutro ficarú por cer-
. repleto em todas as sessões. A engra-••ida revista será dada em "matlníe" o

ft noite.
3. JOSÉ' — Nüo nos enganamos quan-Io dissemos quo a burleta "Os Cangacel-

roí" Iria longe. O S. José vive cheio
diariamente, eendo applaudidos ndo sõ 1
interessante paça de J. Miranda, como
tambem o popular grupo musical do "Os
8 batutas", obrigados todos as noites a
blsar os seus saltltantes tangos e lun-
düs. Para as tres sessOes de boje A nol-
te, annuncia o cartaz "Os Cangaceiros".
Itepresenta-se, porem, cm "iniitinóe", a
interessante burleta de Carlos Bittencourt
e Luiz Peixoto — "O Forrobodó", em fes-
ta artística de O. Cardoso e J- Cruz,
ponto o contra-regra du companhia.

Além do "O Forrobodó", peça de sue-
cesso do repertório do S. .losé. os bene-
flclados realizarão um acto variado, em
que tomam parte todos os artistas da-
quella companhia.

cíHémHs

egiialaveimenle a diversüo pi-eferlda do
publico.

I-ISPECTACULOS PARA IIOJIS

MUNICIPAL — Em "matlnee". "Prl-
merose ".

TRIANON — "A casa de Tio Pedro",
cm "matlnee" e ft noite.

CARLOS GOMES — "A Pensio da NI-
cota", em "matlnee" c A noite.

REPUBLICA — Em "matlnee", "Cas-
ta Suzana"; à noite, "A princeza dos dol-
lars".

PALÁCIO — Em "matlnee" c ft noite,"Miss Tllabo".
S. PRr.RO — "A Capitai Federal", em"matinéo" e á noite.

ODEON — O magnífico segundo pro-
graimna senlanul torH hoje neste cinema
as sua» ultimas exhlblções. Forma-o um
conjunto de "filma" interessantíssimos,
como "A pesca do marido", uma co-
media por Jnne Elvldge; "Os fune-
raes do prefeito dc Cork", "film" de
palpitante actualidade; o ultimo numero
de "Gaumont-Actualidades" e, como cn-
grnçudo fecho, "Jlutt e Jeff" na ongra-
cada historia — "O valor de um bom ee-
pirro".

PATHE' — "A francozlnlia", pela llhtla
Shlrley Jlason, P um verdadeiro onciin-
lo. Comedia finíssima, o desenrolar das
suas seenas proporciona ao espectador
horns de ngritdãblllsslma diversão. Por
Isso o grande suecesso alcançado pelo"fllm" "A rnncezlnha", mais um grande
triumplio do Pathé, que dará hoje as suas
ultimas exhlblções, afim de apresentar
nmaulio mais um' magistral programmn
novo, om que figura a grande pelllcu\-i"Suprema tortura", pela grande actriz
allcmB. llenny Porten.

BLECTRO-BALL CINEMA — "Amo-
tlnação". um bello. olno-drama em G par-
tes, eerf. hoje exhlbido nesta magniflc.-t
oasa de espectaculos, funcclonnndo no seu
aprazível recinto toda» as diversões. Com-
pieta o p.vgrai.ii.in do dia a reallzuçilo
de grandes torneios de "electro-ball" in-

1
I0
!

RECREIO — Em "matinê*" e t
"S« a bomba arrebenta...*

s. jose' — "Os CusgaMlrM*. em"matince" e ft nolto.

CINEMAS
ODEON — "O ladrão!" e "BarrtAi**"

(6* episódio).
PATHE* — "Suprema tortura!"
PALA1S — "Vida pelvagem".
AVENIDA — "Esposa sô no nome".
PARISIENSE — "Uma mulher apal-

xonada".
CENTRAL — "O principe dn noite*.
PARIS — "O demônio do fogo".
IDEAL — "Vida -selvagem".
ÍRIS — "A cldad» perdida".

Vamos até lá?
Dedicado o O. FREITAS ã C

Micróbio vil, o gonococo audaz,
Jamais reslstlrft em sua faao
A mais aguda, Intensa e portlnnz
Um vidro sú do rico "Blenostase".

Remédio poderoso, sem rival,
Nfto ha blenorrhngla que nio arraze,
Soffre somente do terrível mal
Quem não conhece ainda o "Blenostase"

A cura é certa, nfto existe dôr
Nada lhe falta tem atft odor,

Basta seu nome terminar cm «-se

Avante, pois, Indomlto Infalllvel
Remédio que «eríl sempro invencível.
Avante! rt destemido "BlenoBtaso".

I
O autor

E. M.VRAPUAMA.

Conferir a feria no fim io dia

Haverá trabalho mais penoso cm todo estabelecimento onde nao existe um apparelho para facilitar
este serviço ?

Quantas horas de tempo valioso nio se perdem diariamente nessa tarefa, proourando dllteroncai, - ve-
rificando sommas, etc, sem chegar a uma conclusão ?

Uma caixa registradora NATIONAL, evita todo esse trabalho improduetivo, porque fornece ao nego-
ciante um meio mecânico o infallivel de "controle". Mals«de dois milhões de negociantes progressistas èm
todos ob paizes do mundo já se convenceram da sua utilidade.

V. S„ se ainda não possue unia NATIONAL, está om realidade pagando pôr ©lia som gozar das suuvautagens.
Queira escrever-nos pediudo esclarecimentos, som compromisso de compra.

OUVIDOR, 125
Rio de Janeiro CfiSA PR/YTT

Flliaes o agencias nas principaos cidades

SIO BENTO, 23
São Paulo

THEATRO PJ4EN-X
Telep. C. 5621

HOJE - Grandiosos espectaculos - HOJE
MATINÉE-.2 h. c 4 horas

Engraçadissimas comédias gg NOVIDADES INTERNACIONAES
E mais o drama de amor em 7 parles passado em NEW-YORK e TOKIO

Super producção da UNIVERSAL JEWELo marro pos deuses
A' NOITE - A's 7 \\2 t 9 h. e 10 \\2 horas

POLTRONAS l$000
A Empresa fornecedora dos films é a mais poderosa do mundo

AMANHA - WILLIAM DESHOND B QOIHTJ.-FEIRA - BESSIE BARRISCALLE

ABERTO DIARIAMENTE
Ánímaes Je todas as faunas, des-

tacando-se o

'*CHIMPANZÉ"
0 hioi.0 mais semelhante

ao homem

UME domingo HOJB
Grand? fesía em bençfiçio dos

pobrçs da Conferência
de S* Uiçeníe dç Paula, do

Meyer

THEATRO RECREIO
¦IM**»!!-*^**!»^»!-!*^*^-*»!»***»»*^

(Empresa arrendatária RANGEL A C.)
GRANDE COMPANHIA NACIONAL DE REVISTAS

Espectaculos por sessões
HOJE DOMINGO

Veiperal — A's 2 1[2 — A' noite, ia 7 3|4 • 8 3|4.
A pega mala luxuosamente montada que tem subjdo a scena no Rio.

ESPECTACULO PARA FAMÍLIAS..
A revista em trea actos, de Cardoso de Menezes, Carlos Bittencourt e Rego

Barros

SE A BOMBA ARREBENTA...
Suecesso colossal de todos os artistas — Exito da cantora e fadista A

TRANSMONTANA, e dos bailarinos LES.DEMOS — Direcção musical do Soria-
no Robert.

Pregos — Frlzas e camarotes, 15S; cadeiras de 1a, 3S; cadeiras de 2;
ii; galeria, 1S500; geral, 1S0OO.

Amanha — A' noite, is 7 3|4 «9 3|4 — 8E A BOMBA ARREBENTA

O ponto preferido das famílias — Pro-
r-ietario: J. R 8TAFFA.

COMPANHIA ALEXANDRE AZEVEDO
VESPERAL A'S li HORAS

HOJE — 7 3|4 — 8 3|4 — HOJB
Sik'1'.'smo nunvii vlMo no Trlnnon

Ropresontaçõos da linda comedia de costu-
mes cariocas, em 3 actos

A CASA DE TIO PEDRO
Oritli.nl de ODUVALDO VIANNA
MnppDirivo denen.penho de Apollonla

Pinto, AI.IkiiII Mnln, Judith RaiIrlRum,
Dnvinn Fni^n. Pnlmyrn Sllvn, Aelxnn-
dre Azevedo, Ferreira de Souza, Aurun-
to Aiinllml ,t» OHenr SOnrc*.
Emiiíii nO.!°— E»|.hi nó! — Ivspln no !

E'poca — Actualidade — AcoSo: 1° acto,
no Meyer; 2» acto, em Santa Thereza, ven-
do-se o panorama da cidade; 3» acto, na
Praia do Caju', i tarde.

Ensccnaçâo do SIMÕES COELHO — Mo-
blliario da Casa Nunes, rua da Carioca, B5— Scenarios completamente novos de Ma-
rio Tullio — Serenata do maestro Paulino
Sacramento, pelo grupo do Louro.

Aninnlift — SeKKfieni A» 7 :t|4 e O 3|4 —
O maior hugocnho iln temporada — A
CASA IIE TIO PEDRO.

HENHY PORTEN PA T H El' Suprema Tortura

AMAM - Uma artista allemã de grande fama — AMANHA

HENNY PORTEN
A rudiom estrella da arte mada que maior «uci-i-h-o está aluancan-

do no mundo Inteiro, Interpretará a traiccdlu amorosa¦

SUPREMA TORTURA
I (H0N1CA VOGELSANG)

jmm£t fe?.»..»
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S2 SS
Uma pnclnn de ardor,

um episódio triste, pun-
¦cente e nohre de amor.
pulxflo e morte.

O potentado, cupldo e
selvagem, que pretende
macular a pureza de nina
donzelln, usando da vlo-

leneia, da perfídia, e da
forca.

Tonilin vletlmn da pro-
prla andncln uma vida
morta pelo pulso vijzorn-
mo de quem amn npalxo-
nadamente e que no amor
encontra a morte trnicl.-a,
porém suhllme d'aquelles
qne sabem dcsaffrontar a
atoara i» u dlcnldade!

Uni estndo sobre a fir-
mesa feminina.

S2S2
HENNY PORTEN

K* a nobres n no martyrio

Uni lindo e commovcnte drama de alto alcance socIaL
selecta sociedade eariuea

offerecido n

ELECTRO-BALL CINEMA TOS"
51-RUA VISCONDE DO RIO BRfliNCO-51

A mais popular e querida casa de diversões desta capital
HOJE ^^ Programma novo ^° HOJE

Amotinação '
é um importante drama dividido em cinco longas partes

Brevemente — O HOMEM DE FERRO: film de aventuras policiaes
Ping-Pong, Bilhares e outras diversões — Artística e abuaaente

illuminação electrica
BANDA UE OS-ITJSIOA MrLTTAB,

AO ELECTRO-BALL CINEMA
>« d versões comsçarao ás 5 horas ria tarda

ODEON *, Companhia Brasil
* Cinematographica

Peta ultima vez teremos hoje este grande programma
Juno Elvidge a brilhante estrella da WORLD,*- em

¦A pesca de marido
Alta comedia finíssima, mn-rnlflca emotiva e attrahente — S actos masaf-

Ucos de um 1 indo drama social

Os funeraes do prefeito de Cork
desse Mac Snlnejr heróico, que se deixou morrer a fome — Detalhes «o

seus funeraes, com outros fac tos mundlars, no ultimo numero da

Gaumont - Actualldades
BIUTT e JI-.FP em mais alguns "traços" impnscnvels — O VALOR DB VM

M03I i;si*imio

AMANHÃ - Carlyle Blackwell em o - O LADRÃO •, e o sexto episódio de-
BARRABA' - (A filha do condemnado)

THE ATROS DA EMPREZA RASCHOAL SEGRETO f DIRECÇÃO; JOAO SEGRETO

SDCHDA 
*7S) Crande Compnnhla Nacional de Operetas e Melodramas

? rHl/lCU è-H <KentTO da If»*'»»»'0 Chnfclct, de 1'nrls) — Dlrec.ao ar-

000-10OOOO0OSi «lillcn de EUUAIinO VIEIIIA — Recente dn orcIicNtrn
————— PAULINO SACRAMENTO,

HOJE I Duas SessOes A's 7 3[4 e 9 3j4 | HOJE
15.903 pessoas assistiram, até hontem, no S. Pedro, ás representações de

A CAPITAL FEDERAL
burlota de ARTHUR AZEVEDO o NICOLINO MILANO

PECA NACIONAL, POR EXCELLENCIA!
VM FLAGRANTE DB 1800, QUE AINDA TEM ACTUALIDADE

Assoberbada pelas crines, com o espirito sacudido pelas mal» nsperas
-orprezas, toda a metrópole destila jieln platéa do S. redro para desopllar o
fígado o espantar as tristezas!

Lola, LAÍS AREDA Bemvlndn. ALZIRA LEÃO

Amanha — .Pasta artística- "CAPITAL FEDERAL".
daa !ictrliíi'u NAIR ALVES e JULIA VIDAL

® SS S. JOSÉ %% 181 i Carlos Gomes
Companhia Xaclonnl fundada em 1 de julho do 1911 — Diroclo artística do

IS1DRO NUNES — Regente da orchestra, BENTO JIOSSURUNGA
Deslumbrante "matinfe", promovida ..or .1. CRUZ e O. CARDOSO, cm ho-

menacem ao Sr. .10SE' M. DA ROCHA

FORROBODÓ
Grande suecesso do ALFREDO SILVA

A seguir, teremos o urande lllusionlsta OLIVARES. o rei do cigarro — que,
com seu trabalho, original, tem causado a admiração de todo o mundo.

.Acto de cubaret — PINTO FILHO farA o cabaretler e dlrt o "Vamos ntC»
IA?", eseripto pelo sr. Gaspar Andrade. s,'i para esse dia. Alfredo Silva íarA "col-
sas do arco da velha", Pedro Dias o Ottllla, num de seus números de baile; Hen*
rlqueta Brleba íarA uma surpreza. O actor Begonha, surpreza; slnf.0, ao vlo-
Ifio; S BATUTAS. nnm?ros reglonaos.

TARDE DE ALEGRIA! SUCCESSO! FLORFS!
A' NOITE — A's 7, 8 3|4 e 10 1|2 — 3 sessões

03 C -V,I" C3» "CRlB^
Quorla-feira — Festa ..rtlstlca do director do S. José, Sr. Izldro Nunes —

"O PE' DE ANMO".

Companhia de Dramas e Comédias,)
dirigida pelo netor KKANCIMCoI•tlAH/.l I.LO. da qual fax parlei

EMMA DE SOUZA.
HOJE — A's 7 *!|4 c O 3|4 — IIOJE*j

DUAS SESSOES
IlrprcsriitaçBo da hilariante eomrdla

rm tro» actun» de Allierto Uoodatu( *
victorioso compositor da FLOR

TAPUYA

CTNBMA MODERNO
(Mlrlon Cooper).

"Ab aventuras d» Ruth". (1- e 2" "Evangellna"

A Pensão da Nicols
J. Linhares — MARZULLO
D. Nenciu — EMMA DE SOUZA

RIR-'! RIR! RÍR'1
Amanha — A PENSÃO DA N1COTA.1

í neutros <la Empresa José Loureiro
Theatro RepublicaPalácio Theatro

Cuuipanh'. 1'orliiKuesn de Operetas
SATANELLA-AMAHANTU

Dlrecvfio musical do maestro AGOSTI-
NUO GOUVEIA

HOJE - HOJE

DKSPF.DIDA DA COMPANHIA

A'S 2 i|j VI-SPIvRAL, E A'S 8 jU
A opereta cm tres actos

MISS DIABO
O mulor suecesso da companhia

Nina .... LllZA SATANELLA
Fandrllrlo .... Estevlo Amaraate

1'OLTIIONA . . . .
1*. llietes & venda nas bilheterias do

na. caua Lopes Fernandes, A Avenida. R

Companhia Portufcaeza dc Oanetas
CREMILDA DOLIVEIUA

HOJF, - VESPERAL A'a 2 1*3 . HOJB

CASTA SUZANA'
Suzaaa de Pomarrl — CREMILDA DKOLIVF,IRA^ *

A's S 3|4
A opereta em tres acto»

Ã Princeza dos Dojlare:
_Aji« — CREMILDA DE OLIVEIRA

Am-nhí - A*i 8 3U — FESTA AiffISTÍ.
CA DOS ACTORES MATTOS E DURÃO *5
SA VIUVA ALEGRE".

•1000

Hiiirita-letra, 
jo —No Palicio-Tbeauo —Ki

VEÍ.CUES - "WC-U-CUAKÜ*

a theatroa, daa 10 horas am deants «lo Branco, 138, daa 11 Se IT horai.
tre* da cootimaaia do aotatel actor KRNEJ.

I
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¦'¦$¦¦ • OS ÚLTIMOS TELEGRAMMAS
A reconstrucção Uni-

versai o a Egreja
¦ —

As principaes causas perturbadoras
da sociedade - seguiio o Papa

0 pacto franco-toglez
sobre a Palestina

ROMA, 25 (U. P.) — O Papa Ben-
to XV, em carta dirigida ao cardeal VI-
cenzo Vanutelil, prefeito du Santa Con-
gregução do Ceremonia!, deciara que a
devoção sincera da chrlntandade será o
mais ixjderoso factor para a restauração
das condições que prevaleciam no mundo
antes ua guerra.

Sua Santidade dirigiu essa mensagem
ao cardeal Vanutelil em resposta a uma
Insinuação do eminente príncipe da Egrc-
ja de «ue o mundo acolheria com sails-
facão a Intervenção do Santo Padre no
eeiitldo de cooperar na reconstrucção uni-
versul.

O Pontífice declara aceitar a suggestâo
do -cardeal nesta quadra em que existe
tão profunda perturbação socai e que
tantas calamidades ameaçam o mundo, o
lembrando que embora haja cessado a
guerra ainda continuam os ma es a ella i
lnherentes, ainda uff.lgem o humanidade.
A m.ssão do Papado nunca fora m-iior
do quo actualmente, e, portanto, o chefe
da Egreja considera unia granrirj taref.i
n de reslube.ocir a ordem e a pacificação
das classes sociaes,"A guerra não terft passado so os. lio-
mens ainda continuam a lutar", disse Sua
Santidade. "Os pivjulzos mor.ies da guer-
ra são maiores que 03 materiaes." I

O Papa declara que cinco males parti-
cularmcnte perturbam as sociedades, a sa-
ber: primeiro, a Indisciplina; segundo, o
ódio entre os irmãos; terceiro, o crescente
desejo de prazeres e divertimentos; quar-
to, a pouca inclinação :io trabalho; e
quinto, u perda da fé em Deus."Os esforços daa nações e dos' povos
para eff ctuar a reconstrucção real se-
rão nullos se esquecerem que no Livro
Santo estft escrlpto quo a reconstrucção
é Impossível sem a cooperação de Deus.
A missão e o dever do Papu consiste em
conservar a soeedade attenta aos con-solhos das escrlpturas", ulz a carta do
Papa, acerescenta ndo que se o caminhodo Evange ho deve seguir-se paru re«ii-
zar a reconstrucção. Sua Santidade ma-

f nlfesta 11 opinião de que a ociosidade en-
b-enili-a as greves que pula sua vez evitamo desenvolvimento das industrias e para-lysú a vida coinmercltil. Salienta o Santor.idre que a adoração de Jesus de .\aza-reth mostrara que o amor ao trabalho 6necessário para a reconstrucção

O Pontífice declara comprehender quDograndes são os males que o mundo uindusoffro em oonsequoiicla da guerra e pro-niette empregar todos os seus esforços notrabalho de ulliviar a situução actual.

I'-,"'
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As concessões de parte a parte
¦*•»

(Communkado telcgraphico dc Edvia
Huiíiifjcr)

PARIS. 25. (U. 1-.1 — O novo na-
cto une acaba ile ser assittnailo entre
a Franca e a Inglaterra, faz da Pales-
tina. depois rlc- muitos séculos, uma en-
tiiladc nolitica com fronteiras defini-
das. Sabe-se nue no tratado oue re-
KUla o mandato brltannlco na Pulesti-
na. aue deve ser publicado breve, a
Franca cede f. Inglaterra uma parte
(Ia Syria.

Essa eoneessão díi ensejo ao gover-
no du Londres de satisfazer as rocia-
inações rios elementos zionistas da In-
glaterra, de que o novo Estado judsii-
co da Terra Santa se oxtonda alC-m rios
limites históricos, 110 norte ria velha
Palestina. Os Judeus assumiram, por
esse meio, o .controle rias linhas flu-
vlaes do rio Jordão, que encerra, cvl-
dentes vantagens.

Ao obter a Inglaterra essas conees-
sues, dft. ella. á França, certos prlvi-
legios de irrigação. Os zionistas, ao
fazerem a indicada reclamação terri-
toria]. tiveram em mente preparar a
Independência da Palestina, sob o do-
mlnio judaico.

Acredita-se nesta capital que a
França recebeu uma promessa formal
ila Inglaterra, ile que o accordo nn
Conferência de San Remo sobre: o seu
direito ft exploração dos campos potro-
li feros da Mesopotamia, serft. fielmcn-
to executado c quo :i producção de pe-troleo dessa região será distribuiria
entre as nações da "Entente", nino
grado o protesto dos Estados Unidos.

is nlaijOis çJDmmsrciaes da
Mania com a Italia

m^

ROMA. 25. (U. P.) — O sr. Mojer-
vitz, emissário da l.ettonla na Italia.
declarou numa entrevista com 11 Uni*
ted Press, 1:111 o fim de sua missão em
Roma era servir do Intermediário en-
tre a Italia e a í.iis.sia, no sentido dc
conseguir o restabelecimento rins rela-
Çfles comtnerciaes, entre usses dois pai-zes. Disse mais o sr. Mejorovit-.-, queo seu paiz su considera em condições
do exerittnr essa missão, visto ser o
seu território o centro rie onde irru-
diam as communicações que ligam a
Rússia com os paizes do oucluente du
Europa.

0 Natal dus reis da
Inuj.ileiTa

Os E. tinidos e a Repu-
blica Dominicana

¦—¦¦'¦ ¦ ¦¦- - —»¦ . ....¦-..

Todos os objectivos ai*neriça«
nos íorani conseguidos

WASHINGTON*, 25 (U. P.)—O Minls-
terio das Relações Exteriores commu-
nica que o presidente Wilson deu in-
strucções ao contra-almirante Tho-
mas Snouden, chefe do governo m li-
tar norte-americano em São Domingos
no sentido du publicar uma proclama-
ção dirigida ao povo desse palz expll-
cindo que os objectivos da nação ume-
ricana ao assumir a direcção da Repu-
oi-ca em 1U16, haviam s.do consegui-
dos. O Ministério informa que 03 fins
que perseguia o governo era o resta-
belecimento da paz e rios direitos civis
da população da Itepublica Domina-

cana.
Acredita-se que a proclamação repre-

senta umu notificação da intenção ile
começar a retiraria rias forças norte-
americanas, o que se espera desde ha
algum tempo.

A ASPIRAÇÃO DOS POUTO-Itl-
ftUEXSES j

NOVA TORK, 25 (U. P.) — Chegou aesta oldado o sr. Antônio lt. Bnrcollo,
presidente do .Senado do Porto Itico.Informando a Un-ted Press que os seuscompatriotas estão satisfeitos com o
tratamento que agora recebem do go-verno dos Estados Unidos. Accrescen- itou o sr. Barcelo que os porto-rlquen-ses, entretanto vão pedir a Washington |uma nova forma de administração go- ivornamental para a lha que se torne
ninls cfflc ente.

O senador declarou que serã solicita- !
dn eu n Incorporação de Porto Rico fi!União Americana, 011 a independência !
da ilha sob a proteção do governo, dosK>in.dos Unidos. 1

immpção allemã para t
America io Sn!

• « —
A opinião do sr, Max ririscb

BERLIM, 25 (TJ. P.) — O sr. Max
I-Iirsch, reconhecida autoridade em
questões de Immigração, Intcrvlstado
nesta capital declarou, ser elle decidi-
damente opposto A emigração alie. iíl
0111 grande escala para o Urasil e a Re-
publica Argentina; Reconhece, porém, |quo a Allemanha encara actualmente
como o maior dos problemas o de ali- \mentar o seu povo. Aci-éditti, eiitrutan-
to. que a emigração levara o melhor |miiierliil humano ri.-i Allemanha, deter-1
minando necessariamente 1. degenera- ,ção gradual du re.-to da população,Juljra ser mais ponven.onto para a
Allemanha a líniltu-ifio da emiçraijao.
Acredita ao mesmo lem;».. quo os ml-1
grames nue se dirigirem .'1 Anierlçn do I
Sul fic-irão desapontados no encontrar
rem realmente nesses paizes menores |vantagens rins que elles esperam. ¦'¦' |
1'ica tiffua potável e ó servida pela Estrada jde reitn Mogyana.

Cld.-iile nova. bella e florescente, 6 Jil '
unr. d-.~ princlpaes do Eslatlo dc Minas, i

O Cotlcg-Io Chaves, cnnla, desde ,i:i. com 1
uni bom numero de nliimnos innlrlruladiis '
c promottlilos., havendo o seu director Já
conlrtilntlu, cm s. Paulo, professores para
us diversas disciplinas.— Com lodu a solenmlrinde pioeutlou-so,
110 ilia 8 do corrente, ,-i nblic: ,-i beeção ilo
novo e tiKii:e«to-ii prmllo n^-obriiilr.iln. de
pi-ilorlednric do sr. João .Moreira Snllei.
conceituado ncgoelnnto o banqueiro ncsin
cidade.

A convite do sr. Palies, ali comuai-cccu,
il hnt',1 iiitciIh, 11 c^cnl riu socleiliitle de
Poços tle Caldas. Todas ti» classes ni-iiavntn-
se i-epi-eseiitndas: ini/. i\" direito, Ittlz mu-
Mi ml, prefeito tniinhliql, delcMdu tio
iMill'i-1, (llt-ecini-ln piilltlcn, conselho ileli-
lioi-ntlvo municipal, rlci-n. medico*, iiílvo-
gados, cno-enholi-ns, plitirmiceitllcos, pri
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Chromca Tueatra

Alcll.is dos liiireos que tomaram unr (o nn frtn venecll.nn. dr iimite.i.

I-roiitcni. A noite, nu enseada de Bota- 1 allcgorlcos dos Democráticos, dos Tenen- aimpllcldnd
fogo rcallaou-so 11 festu veneziana pro- | tes rio l)'abo o ila ousa Molnlic de Ouro. •
movidu por uni grupo de negociantes, cm I vindo nor ultimo algiininf pequenas -m-
commeinorução do Nulnl. j uiircações de vários clubs ae regatas.

A' iiritla, eni. Iti.ilt. cm toda sua exten-
são com um cordão de lâmpadas inuiti-
cores, iuTiiIu riesile certo grande asslsten-
clu. desejosa de obter boa collocnção para
assistir aos números do iirograinmn.

Com 11 demora havida para o inicio do
desfile, porém, n maior parte rins pesso.-ts
se retirou, de.fúrniu que quando este so
realizou era jã bastante dimüiuto o nu-

dnquellcs que se deixaram ficar ã

A FRSTA

A situação das Ilhas em
poder djs legionarios

é critica

LONDr.ES, 25 (U. P.) — O rei Joi-,.'
V. e a ruiiihu Mary, foram passar o Na-
ta! rocogadanienta em sua residência de
Norfold,

TRIESTl", 25, (U. P.) _ A cidade deFiume, acha-se completamente Isolada doresto do mundo. Todas as estradas que uella conduz m acham-se rigorosamente
guardadas. Tropaa ulplnns vigiam ar.-
gião montanhosa que rodea Fiume. Oscarnblneiros e a guarda real, formam umcordão Ininterrupto no resto da linha. Fo-ram abertas trincheiras em vários pontose lovuntndos obstneuuos de arame farpado
que Impedem u passagem nus estradas.

As tropas Itullanuis removeram 3u0 jnr-das de trilhos da estrada de ferro de SãoPedro que vae a Fllume.
A costa e a estrada do porto de Fiume,

estão sendo pntrullhadas pelas forças na-
vaes Itulianas. Greímie numero de torpe-
dclras tomam parte nesse serviço.

Todas as coinmun.icnções entre' Fiume o
as Ilhas oecupudus pelos legionarios de
D'Annunzlo foram suspensas. A situação
alimentar das hhits é muito critica. Ma
vários dias foi enviada uma dei gação a
Fiume Incumbida de conferenciar eom
D'Annunzlo sobre esse assumpto e pedir
a remessa de gêneros d..- consumo as refe-
ridas ilhas. D'Aniuiiizlo não uecedeu uo
pedido devido a escassez do supprimcuios
que se senta em Flumo.'Tambem nessa cidade torna-se cada dia
mais seria a questão dos fornecimentos. A
Cruz Vermelha distribuía 3G.DU0 rações
diárias, mas esse ri curso foi de facto sus-
penso. As autoridades da Regência de
Quarnero acciimularam "stocks" de arti-
gos de primeira iiecessidude antes rie que-
se Iniciasse o bloqueio, nins acredita-se
quo esses depósitos não durarão muito.

A Allemanha procura ne-
. gocíar um empréstimo
WASHINGTON, 25 (U. P.) — O se-

liador rio Estado do North Ducola, sr.
Aslo Gronna, declarou hoje, nesta ca-
pltal que a Allemanha tenta official-
mento conseguir créditos nos Estados
Unidos, aucrescentnndo que o sr. Wll-
liam Brauder, agente da Allemanha,
quo se acha cm Washington, procuran-
do arranjar os créditos, lhe mostrara
um contrato assignado pelo ministro
dasltclações Exteriores da Allemanhu
autorizando-o a fazer operações do
credito uor oonta rio covorno allemão.

A contribuição norte-americana
para as creairas necessitada3

d] Eiropa
NOVA YORK, 25 (U. P.) — O sr.

Ilebort I-Ioover, antigo administrador
mundial ila Alimentação, enviou hoje um
despacho no Conselho Europeu rie Auxl-
Ho. Informando que o povo do? Estados
Unidos contribuiu com dez m Ibões de
dollars parn soecorror us crianças neces-
sltadas da Europa.

Cartas É_ Estados
Santa Mnria de S. Felix

(ii. dt M.nas)
A poética o prospera loi-aliilndc deste no-me vite em progresso .-cniin-e crescente, gra-çiis ao e-roiço do .-eu povo laborioso e lio-lieslo, que mio mede sact-11'lclos puru u gran-iii.-a do 11,1 terra, terra gloriosa ilu .Minas iiioritos, eni boa hora tllrlgldti iielo lídimo ru-

litibllciiuo -r. Ai-llmr illernai-tles. '
(i (llslrlclo tem 20.tint) ,-iliui-, iippiovlim- i

(lamente, terrenos lei-tlli-^imo-. jazidas do
l'1'tli.is pi-et-losus, caclioelras helllsslmas, queda ponham de grniides alturas, cntn.-inilo,
cum a sm. voz (b- ei'.'-m'eí. o poòtna magnll'1-i-o Me grandezas desta terra.

li pera-se i-ollieltii iibuiuliiiitlsslma no pro-\iiuo ,-mno, duvido á liilciislllctiçilu do plunllurie cerottos,
li' velliii npplruçiln deste povo n elevação

ria loi-aliibulc n villa. lendo como patronos .
ile tfui Ju-la causa, os lllii-tros miiuli-o- sr^. .
ri-ani-l-i-o c. liariani. Nel.-on de Sentiu, nomes
sobejamente conhecidos.

- l'ol lia di-. ~ liiiitlnilii nn ti I 0 (lii-ectoi-lo
político local, liliado uu P. II. M., sendo as-
.-im ruü-llliililu:

Presldonie. Luiz Temponl; vlce-presidcn
In, Jo-é Cot-quelro: I" secretario, Manoel
Ilyrt-n; S« -ei-n-tarlo, Antônio Mines: lhe-]¦oiii-i-lrii. Inmiliicos Peirocclll: tiionihros: I
Caliilel livaiigeli-ta Coelho, Jofio Primo, .lu-
.eu.no l'. Paula Freire, Gustavo Piiulvcs

I de oilvRtrn. ,
I O directorio votou uma moção rie imolo
| ,-í política rio sr. Arthur llernardos, nome
. vlv.1mo.11le ni-i-liiinilo pelo povo. ;
] Foram ovnrlountlns os nomes dos srs. i
I Francisco C. liailató e Nelson dc Sentia. |

(fio coiTcspoitdcitte,) '

l'e--oi-e-. riiiu-1'iiin-ii-los puhlicos, iieaocln-i ,; lü
tes. Inilusli-lnes, Irriprciisa, etc. ,Ul1 espera.

Findo o urln dn benção, fez um IipIH«I- |nm iii-cor-o o revmo. vlfr.irto du Farorliln,. como estava annttnc'ado. Iniciou-se ella
padre Alrldlno Conzinrii Perelrn. Fnlnnni | rlf ^t horas, ijuanilo foi queimado um vis-
tntnbem os drs. Mario Mourilo c Juaiez | t0SQ [0(íü ,I(. artificiou eonfecclonudo pelo
l.opps.  _ I sr. José Marta de Campos.
rie trezentos, entre piivalhelrn». sotinor-ii i
scni-orlnis. rol «ervlrt.i lnutn mesa ile rinl"
slmos doces, champagna, licores e refres
CO'.

0 sr. Moreira «alies, sua dl_«tlncta nspo- f,m con,-um rertuzldisslmo numero ri,, bar""'"nlcos, tendo nelie deixado rie figurar a

1 foi ri «oro.a
pofím. quanto A gua continuação: o des-
file rio prestito, marcado pura .ás 21 1|2,
fó começou aa -3 Uli horas, e a'nda aa-

sa ri. I.ttcrccla d» Alcunliin <-""'. fórum
Inhtlsravols de delicada hnspllnlldailo.

% r-as.-i commercial e h-nearln muito co-
nlic-lila como — Ca-;. Moreira s'illes — é
n prim"lra do sul de Minas e talvez dc to-
do o Estado.

fio (-on-rrwiKÍciiic).

Cordeiro (!"¦.. Ho Ria)
nefi||zoii-se. a 18 riu eoiTcnte, nu 1'azen-

da SanfAnna, rie proprlcdnde do curniiel
Polnsllilo Monneral l,llllt'i'b.-tcli. o enlace
mall-lmnnlnl ile -ua rilha. Mirrrnrlrln Mon-
iierut l.utlei-hitcli, com n Joven 'osé. ntl
Monnerni. riP-o rio coronel ,l. Henrique Mon
neral, aiieaniniio razotitlclfo no município
(le llotll .'-M-iIilll.

Fnratti nnili-lnhn» ili nnlv.i, nn m-to civil,
o (leputnrtfi -lo-e Teixeira Pm-tiiMl e u se-
nboi-ll.i Marta Clara Monneral l.ulterb.icll,
li-niil (lu noiva, e ilo noivo n sr. Pcrlcles
i'ori-iVi ri-i nncha e sua evm-i. esposa. No
arto i-eliirln-o riirain pndrlnlms da noiva o
i-oi-oiioi Miiimin lo-é Maria'Montierat e sm,
evtiia cpnsn. e por pttrti' rio noivo o coro-
nel iicBltio Monneral e sun cstiia, esposa.

(Do corraiiouilciitc.)

ma'or parte dos que constavam do pro
granun •.

Rompendo a marcha, vinha um barco
nllegorieo ilo Club rios Fenlnnos, no qual
uma bniirin ri;, clnrlns executava a mar-
cila dit "Alda"; segulntn-se-lhe os barcos

'^''V^tVWWa

0 Ruid Buenos-Aires- Ri.
Como a Liga Patriótica Aigcnt'na

tomou conhecimento do succ.sso

BUENOS AIRES, 25 (A.) — A briga-
da de aviadores ria l.iga Patriótica, t. u-
do conhecimento rio desastre sucedi-
rio ao aviador I-loarne, que estava u-n-
tando o "rald" Buenos Aires-lllo dc Ju-
neiro, effectuou lioje uma reunião, llll
qual deliberou telegraphar-lhe nos se-
guintes termos:"Se encontrar ahi uhl apparelho pu-ra voltar n Uuenos A.res pelo ar, ad-
quira-o por conta da Liga Patriótica e
regresse. — Viva a Patrlal — (assi-
gnado) — Carlos."

A arrecadação dos impôs-
tòs na Irlanda

A proteção aos sinn-feiners con-
sideradas actos do gusrra

rngnh?iro Pass s (E.do
Rio)

Nesta rim-crentc villa, realizou-se. no
<lla lü do coi-i-eiiii'. o enl-ii-e matrtmnnl.il
do pliiirtnueetillcn lllldebrando Marins Frei-
re, com a lu-enil-ula scnhoflltt l.iüinor filan-
ni, eslreinerlriii rilha rio sr. Salvador Cli-
nl. .-i|.'eiitc rios rori-elos, e dn exma. d. Un-
Iharlnti ill-mnl. Foram te-letiiiin^ns, no ri-

i vil e i-elli-io-ii. pnr parto du noivo, o «r.
Walilí-iu:ir Nn m-iri nii-neli-u. c por parto
da iiolvn; mlle. Olvn No-ruetru Citriteirti,

| Ambos os a.-ina itii-nn i-callz-irios na b-lla
i ii\,-i»t-i rio.-, pae.s da iioitu, cutre U3 13 e
I II lioias.

| o- tniliniiios. qu.. eo-aiu ile í-ernl cslPun
. nesta loraliilaile. Ilvi-i-itiu oç.cn-'lão (Io r-i-n-

1„.|. „ ,|u,. Im d,, mil- tino tul -o-ii.i|.-.-le
I r-iiucnlii-li-ii-iiii-i-ll-e. linli-e u- nas pre-1 sentes destiiciliuns os si-s. itoiiiilpbo Fortes
| ntiilz ,lutii|iielfii. Pedro Soares. Manoel de
I -Souza. Manoel o Antonlo ile Mello Muara-

i-tiailo c senhora, .losé Soares, l'rani'elliio
nolliirmlnn de Miranda, .tons Aiulorstm,
Mlu-iiel Cttrl ii ratnilin; Américo .io-e Ma-
citado o senhora, José Soares, Fi-am-eii-ia
Mvo« l'iinet'|niiai'lo im Tolegrnpho Mu-lo-
nal, o o liispectof ilu mesma repartição,
I i-aiii-isco Syueslo da Silva.

Pur oceasião tio Juntar de ímpcliis. ora-
t.-mi diversas pessoas, terminando iodas por
fazer votos ao Ci-eador, pela felicidade dos
queridos nubctilos.

(Do correspondente)

Pinheiros (E. do í io)
Fundou-se nqui n Tnião rios Oncrn-

rios Rui-iins, sociertarie cojn o program-
ma ile defesa rios interesses do opera-
rindo e de nsslstencin social.

O 'nlciarior rio movimento pnrn esse
fim foi o sr. João Vieira Machado, au-
xilia-'o por vários elementos rie valia.

\ directoria está constituiria riaqucl- j
le senhor, qne e o ores riente. e rios srs.
Jce Nogueira, se-retarlorre Carlos No- ,
i-cnlia, lhesoureiro. j

' Mo rn*'*,'"-,*"*>-"i'''"''"^

FOGO
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Um anrazjm destruído
p r um incêndio

Eram quasl Hu horas, quanilo o Corpo
do Ilomboiros recebeu Connniinlcnção do
que em umn cnsu commereial da rua
(¦""¦ trn1 Pediu, esquina ria rie ,loão Cue-
tnrn lavrava violento Incêndio.

Effcctlvumcuto f-egrulndo para o loci'.
vrr licarnin w hombolroa que o prédio
de ns. IS e ÜU ria rua João Caetano, quefaz esquina com a do (leuenil Pedra, u
o:'* fnitcclonti o armazém do soecoa e
molhados denominado "Universo", era
presa das chammas.

o fogo, que no que se stippõe, tivera
f-'"'o na pnrffi r'o3 fundos do armazém,
dentro em pouco po propnírtra por todo o
prédio, nmennando destrull-o,

O

Thsatro Municipal

LA ilUOBACHA QUE TODOLO TI EXE, comediu em guatròuetc-í, dc oiyde intch, tradneçãodc 11. V. e ülivé. '
O espectaculo de hontem, no Municipal;

cm 6" recita de assignatura, íoi em lio-
nieuagem á dlstincta actrlz sra. Irene Lo-
pes Het-edla, primeira figura feminina do
elencr, da Companhia Vilches. Embora ti.
veseè sido diminuía a freqüência, recebtu
c. Iiotnenageada significativas provas &
grande sympathia o da justificada admi.
ração de que se fez credora, attentas aa
suas qualidades dc artista, os seus dotes
de espirito o a sua distineção.

"La mucliaelii. quo Uido io tleno" ,•• unla
oncatttadorn comedia uorte-amorleana, Uo
assumpto sublll, magnltlcamente tratado
ella vive como as demais peças do .seu ge.
nero "do dialogo brilhante, dn beleza de
cstylo, do escolhido logar du acção, da

finalmente, da distineção
dos personagens".

Os seus typos são perfeitamente defini-
dos nos seita curadores, as su,iS scenns
perfeitamente naturaes, as suas situações
perfeitamente verdadeiras. Ha, o claro o
leve convenclonallsmo de que sc não podo
prescindir para fazer theatro, tnns, tio
meticulosamente dosado, que nos não con.
segue arrancar a Impressão do realidade,
E' por Isso "La inucluicha que tudo lo
tlene" um traba bo que nteiv.-sa o en-canta, tão humano, tão verdadeiro s,. nos
apresenta em os seus menores detalhes, oassumpto da comedia gyra eai torno douma herança a que se vem juntar Um casode amor. E üs fiias scenns ro ando unm.
rtilnientu umas sobro outras, iigtuins sem*
pre, ora despertando o riso. ora entorne-
cendo, têm um remate que. embora pre-visto, não deixa rie Interessar, tal a ma-nelra por que o autor soluciona a co.itcill*.nas üuag ultirru.y scctias,

As duas figuras princlpaes dn peca,coube Interpretar a sra. Irene II re:ia'oao sr. Ernesto Viehes. A primeira In.carnoii "Syivln", "la iniichaclin que todolo tleno". E todo o seu trabalho revestiu-
so rio suave encanto que a figura exigia,resultaudo, graças an valer artístico da,sra. Irene, mais um bello trnbn iío a jun-tar .ás suas Interpretações anteriores,

O sr. Vilches personificou a ftmtnts.vtnpatlilca do advogado "Wnrlng", comnqueiln sinceridade que o cur cterlza e
que chega a fazer com que esqueçamos
o artlstr o vejamos viver na Econa o por-sonagem traçado pelo autor.

A sra. M. Adrianl, na "Tia Ru.ny"
umn soltelrona desfruttivolmenle vaidosa,

j condiizlu-se de fôrma irrcprehcnslvol, sen-do do notar a sua caracterização e li na.turnlldn.de eom quu jogou a sua scemi tioterceiro acto.
Em "AVIlly" aprosentou-sc-nos o sr. DeIa Matta, com a correcção que lhe (• i>e.cullar, o mesmo acontecendo ã svn, i.,Romcn nn boa "Sra. Wnrlng", IJons traibalhos nos deram ainda n srn. Onrmcn

Cnlhet, uma galante "Itutli üiirney" . 0sr. J. V'oscn, '.eu
Multo de propósito deixamos parn o fimos dois pequenos Interpretes de • Tere-zita" o "Tommy" — a menina Solednu,

'!'¦" " 'i"-»- '»«"v '» "»ul "Ho P«-!^Sd_i0m™ftMarUn' 
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rodos >'y bnreoa estavam ornamentados :
í-un muito gosto, tendo sido muito appluu- i
didos. |

A' meia nolto foi queimada a grande jgyrandolu de l.õuu foguetes, com o que 
',

terminou a festa. i
O 1'OI.ICIAÍIEXTO \0 MAU j

O sub-Inspcetor Miranda foi encarrega- ;
do rie fazer o policiamento rias embarca-
ções que tomaram parte nas festas veuc-
zuuas.

Cerca de 21 horas, a lancha "Aurellno
Leal" partiu para a praia tle Uotafogo.
navegando ali eom grande dlfflculdilde,
por estar com excesso dé lodo. devido ao

. abandono em que se acha aquelle local,
mesmo não se observou. | \a praia ria Saudade estavam as em-

barenções dos tres clubs carnavalescos,
promptas para l-ilclaroni o cortejo; fal-
tunilo, no emtanto. as lanchas que dc-
viam combo-ol-aa,

O sub-Inspector tentou nliidn trazer areboque ns pequenas embarciçõos que cs-
lavam na praln ria Lavoilna, tendo a "Au-
rellno Leal" toeado o fundo do mar. emi-'sco de enca;har, sendo retirada do 'oeal
eom certa difflculdudo, regressando " '
praia du Uutafogo.

0 Rio repleto de
. ladrões

Um coll.T de pérolas furtado no
theatro Recreio

A's ultimas horas da noite de hon-
tem, no Theatro Recreio reglstrou-so ofurto de um collnr de pérolas, do va-lor approPmndo do doao contos. A vi-etlina levou o facto ao conhecimentodas- autoridades do I" districto, que, co-mo quasl sempre fazem, esconderam-

1
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liurante o riia d.- hontem o tempo. P01'
:eu nublado

.

LONDRES, 2,í (U. P.) — Foi hoje decla.
rado nesta capital em círculos officiaes queo governo br.tannico procederá eom toda
sover.dade contra qualquer lnl i-lireneia na
arrecadação de impostos na Irlanda e con.tra os fuiieeiuniirlos ria Collectorla quc ten-
tem auxiliar os sinn-foltiers.

Esses actos serão considerados como do
guerra c punidos como taes.

Poços de Caldas (Minas)
Vae-se fundiu' em Poços de Caldas um

Dom collet-lo de liistrucçno primarlu o se-
cundni-in. Inteinato pnra meninos utijas
nulas tortlo Inicio n ir, de Janeiro próximo.
Dcnominar-se-u — Collegio Chaves.

poços é ponto exi-ellente pnra collegio,
porque tem uni clima stiluberrlmo, inagnl-

bom, tornando
tardo. , ,

I ..\ tenwie.-nltira fui uiA tanto elevaria
i Hoje o tempo continuará bom. porem
I nublado e sujeito n lnstublilzar.se du-
| i iito o (lia; tetnp rnti.rn. com ascensão

em iiioiniJ.ro; ventos, normiies, predom!.-' nando a componente norte, lüstas, as pro-
visões do Observatório Nacional.
ru Itl-ilt)

Ksta repartição expedirá malas pelos
seguintes paquetes;"°'<':"Itaquera", pnra Santos, Paranaguá,
S. Francisco e Ilo Cirando do Su', rece-
benilo impressos até ús 0 horas, cartas
para o Interior até fis G.ÜU C com porte
duplo atei fls 1.

— Amanhã:"Itassueé", para Victoria, Bahia, Ma
colo, Recife, Cabedello, Natal e Mossoró,
recebendo objectos para registrar até .ás
18 horas de hoje c, impressos ate fis •!.
cartas para o interior uté fis t>¦ UO o com
porte duplo até ãs 7 horas, de amanhã.

"Slerra Ventana". paru Bahia. Daltur,
ISuropa, via Lisboa, recebendo objectos ^ c., que o tinha
para reg'strnr ate ãs IS horas rie hoje
e, impressos até ãs 8. cartas para o lu-
terlor até ãs 8.30. com porte duplo " policia. Soube-s

ATAQl.'E A'S CHAMMAS
Ksteml irias as mangueiras, em numero¦"•"¦'¦•'""t... foi ri.-ido jn'e'o ao ntaque ã ¦

cliatnmas, quo jã ee haviam propaga-'o n
io o . preti o. ameaçando s? comfnunicat*
aos Inunc-lfnto.s das ruas .Toáo Caetano
n. 22 e fíenernl Pedra n. 285. |

Os bombeiros, porém, empregando os
.oeiis e^foroop, com fe!lci('nt!e. consegui-
ram clrcunípcrovor o in*rfc?**OíOi rcstrln-
trindo-o ao prccVo em que funcclonuva o
ai-ma-eii, que, allíis, ficou completamente
destruído.

OS PREJUÍZOS |
Os nre'i'1^0", i". prédio em quc o fogo

levo inicio, foram totnes. As chnniirta«
I- o :!¦ i-lr.s';-. "i, .'e.ixamlo npenns f'eai-'-'ii

''a-' a? '-aredes do ••iliriclo, quo cir-
culi.ni niontõe» rio madeira carbonizado..
e yurrafns parti "as.

n IT.KDIO SIN1ST1ÍADO
K' ile um só nndnr, sendo oecupari-,,

tndo *:'¦'•¦ pc'o ;i.-n"!"i m. onde rão pernoí-
lava ninguém, foutlnhu cinco portas,
sen,'o .'"ns que davam para u rua He-
nernl Pedra e as demais paru a de Jcão
Caetano.

OS PRÉDIOS VIZINHOS '
Os prédios vizinhos, que, como como

dlpsen-oi', tf-m os ns. 22, ria rua rinão ;
Caetano e 28ã (la rie flflrernl Pedra, eram
oceiip.Kl"-' respectivamente pelas familias
ria viuva Maria ('ornes Pereira e Antônio
Leite de Oliveira.

Os prejuízos «oftrldos nestas duas ca-
sas furam iodos, eaiifndos pela água, e'-. ' quiçá, pela precipitação com que o» da
casa, pretenderam salvar 09 moveis o
utenslPos.

OS PnOPRllSTAUlOS IÍO ARMAZKM
(1 estabelecimento destruído era rie pro-

priedndo ria firma Ferreira Gonçalvesgurildo, Ignorando-se.
porém, 

'o"nome riu compiinbln o o quanto.
A residência rie ambos era Ignorada da

apenas, que uni delles

demos dar os porinenores do cnfoi praticado eom grande audácia.
O cnmnilssnrlo Joaquim Albiino, ihora de fecharmos o Jornal f ngiu dlligenciar a respeito do facto.

Um hemem esfaqueado

,,.,, ,,,,,. .,, ¦- s P0" Precisãoiso quu 11, natni-a Irinile com que so houveram nos*'-'!!« respectivos papeis, (|u,, exigem cai.dados de representação, mormente ,io ul-t mo neto.
li terminemos esta ligeira nota, loii'-an.rio n "mlse-en-scêne", pe'os seus detalhesadmiráveis, bem como a perfeição doasconarlos, o a propriedade do mobiliáriaapresentado.

Na rua ile S, Christovão, foi nirgredl-do a faca. i or um lm'Iv!duo que se evu-
dlu, o carroceiro Albino Sabi-o Rorirl-• " I.""-- rio 113 a-ro» de edade, soHnl-lo, bras'lelro, e residente ãquoliii mesmarua n. 307.

.\lb'no rcc-beii iluiio ff-HiIns penetrnn-tos no henilthorax esnoerdo, ao nivel doiinrt»io pp-*er!or do omop'atn.
Soci-ort-l 'o i"-',, A'-."'-tonc!ti, foi AlbinoInternado -na Snntn Casa.
Nn i'i-'e:-,-ie!a i!o 10" dlatrlcto foram t«r.'o-« Joiiqnlm riji Costa, Luiz JacynthoCo.1*In, Joaquim Itodrl^ucs c o guarda no-et-ii-ro -. 28, qne dcoln ruriim ter otiv'.lo¦ lo ferido, qne fOru elle aggredldo p-bferreiro Luiz .\a\a'lia'a, que triihiilrt

ni'mas ofe'nltias na ruu de S. Christo-vão n. 340 A.

Octavio QUI.YriLIA.M).

para o exterior uté ãs li horas
nhã.

uma- Manoel Ferreira Oonçnlvi
tempos nn rua João Caetano,

ros-diu uu
o que ulti-

miimente se havia uiudnúo pura a ruado Senado, Igttoriinilo-se. porém, a cusa.
"""*¦" 

0 i.vquhrito
Na delegaein do 11" dlstrloto rol aber-

to lnquor'to lendo nelle prestado ileol.-i-
rações Manoel Perolru Kodrlgues, resi-dente nn cusa dc n, 208 ria rua (ieno-il
Podril. Manoe' ,1;, Cunha Pinto, eom este
residente a Vh-gillo Te'xclrn. morador rt
roa dn Alfnnrini-a ns. 81 u 83. nue na oc-casiâo rio incêndio so achava de visita ao
pr'molro.

Tambem foram intimados para prestardoc'araç(Je.=, Antônio L"'te rie Oliveira ea viuva Maria Comes Pereira.
OUTRAS NOTAS

Os bombeiros foram eonimandados pelocoronel Noiva de Figueiredo, auxiliado
pe'o tenonte-coronol Alfredo Carneiro, as-alstcnte do pessoal e tenente Romano!

CHIFRADAS
O carroceiro José Pereira, de 33 nnr.osrie edade, >K>'tclro, portuguez e residentero Alto ria Hoa Vista, foi, ali. colhido pe-los chifres do um boi, recebendo ferida

contupn na enxn direita c escoriações (,'e-nica pelo corpo.
Medicado Pela Assistencia, retirou-se.

Caiu do trem
Nu Barra do Plrahy, foi vlctlma ria

'imã queda do trem, o pedreiro José Lu-
ciano flu Oliveira, de 27 nnnos de etlndo,
solteiro, brnslluro, residente ã rua Mar-
quez do Abrtintca n. 220.

José. quo recebeu feriria contusn na per-
nn esquenla, foi soecorrido na Asslsten-
cia, rotlrundo-se;

0 barateamento da vida
nos Estados Unidos

^

í..!os [khi. avid bonnerbeld
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CAPITULO XXXIX

Wickfield o Hecp

woor]—aisse o pae de Ignez não sem '

lançar a Urialt um olhar que pedia
approvação.

Terão aqui logar para uiini ?—
perguntei.

Estou prompto, mestre Copper-
field, deveria dizer senhor, mas é
uma palavra de camaradagem que
me vem naturalmente ú boca — dis-
se Uriah — a restituir-lhe seu auti-
go quarto, se isto lhe pôde ser agra-
flavel.

Não, não — atalhou m. Wick-
tield — para que este incommodo.
Temos outros quartos, muitos outros
quartos.

í— Oh ! — repartiu Uriah, fazen-
do uma horrível careta •— não seria
jncommodo para mim, muito pelo
contrario.

Para acabar com aquillo declarei
que ficaria irrevogavelmente com o
outro quarto e despedtndo-me dos
dois sócios subi ao sobrado. Espera-
va nâo achaç, em cima senão Ignez,
mas mistress Heep pedida licença
para vir ficar perto do fogo, sob
pretexto de que o quarto de Ignez
era mais quente. No salão ou na sala
de Jantar soffria cruelmente dos seus
rbeumatismos.

Terla-a exposto sem remorsos, ella
e o seu Indefectível tricot, á fúria
dos ventos uo nlto da torre da ca-
thedral mas tive que fazer boa cara
e cumprimentei-a em tom amigável

— Agradeço-lho humildemente —
ictorqulu — vou Indo devagarinho,

*^
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como velha. Na minha edade o que
posso querer mais ? Se eu visse meu
Uriah bem collocado não quereria
mais nada, palavra. Como achou o
senhor meu pequeno Uriah ?

Respondi que nüo mo parecera mu-
dado, o que queria dizer que o acha-
ra horrendo.

Não o achou mudado ? Peço-
lhe humildemente perdão de não eor,-
cordar. Não o acha magro então ?

Acho-o sempre na mesma.
Realmente ! E' que o senhor

não o vê com olhos de mãe.
Os olhos de- mãe pareceram-me a

mim bem mãos olhos para o resto
da especie humana, quando os diri-
giu para meu lado, por mais ternos
que fossem para o filho, a quem elli
exclusivamente pertencia estava se
vendo. Os olhos de mistress Heep
passaram de mim a Ignez.

E a senhora, miss Wickfield,
não o acha mudado ? — indagou
pressurosa.

Não respondeu Ignez conti-
imundo tranquillameute a trabalhar
—a senhora Inquieta-se atoa, elle es-
tã muito bem.

i Mistress Hecp fungou com ener-
gia. recomeçando a tricotar.

E não nos deixou muis, nem a
nós. nem ao seu eterno tricot. Eu
chegara ao meio-dia, tínhamos pois
muitas horas deante de nós antes do
Jantar' com aquella maldita velha
pespegada ao nosso lado fazendo mo-
ver as agulhas com a montou!» de
uma nnipullietti que se esvasla. Es-
tava sentada a um canto da chami-

i né; eu, estabelecido na escrivaninha
I cm frente e Ignez do outro Indo, não

muito longe de mim. Via-lhe pois
perfeitamente o fingido semblante,
como via, todas as vezes que levan-
luva os olhos do rascunho da fumo-
sa carta, a pensatlva face de minha
amiga de infância, cuja doce o au-
gelica expressão tanta coragem me
infundia,

Sentia, porém, infelizmente sobre
m,ini os terríveis olhos da nossa des-
agradável companheira indo conti-
nuamente de Ignez a mim e de mim
a Ignez para recaírem em seguida no
tricot, Não sou bastante versado na
arte do tricot para saber o que ella
fabricava mas, sentada assim ao pé
do fogo, movendo sem parar as suas
longas agulhas, mistresse Heep pa-1
reuia uma fada má, momentuneauien-
te tolhida nos seus perversos desi-
gnis pelo anjo sentado era frente
deliu, mas proinpta sempre para

| aproveitar um momento par» laçar
a presa nos seus odiosos redis.

Durante o jantar coutinuou a fisca-
lizar-nos com o mesmo persistente
olhar. Depois do jantar o filho to-
mou-lhe o logar e, quando ficámos
sós, m. Wickfield, elle e eu, pôz-se a
observar-me do canto do olho, sem
cessar de entregar-se ás suas habi-
tuaes contorsões. No salão, reeucon-
trámos a mãe, fiel ao seu tricot e á
sua fiscalização. Emquanto Ignez
cantou ou tocou piano, mistress Heep
installou-se perto do pianu. Pediu
uma vez a Ignez que cantasse uma
bailada que Ury adorava, durante
esse tempo o dito Ury bocejava des-
assombradamento na sua poltrona,
emquanto ella dizia a Ignez que elle
estava fora de si de enthüsiasmo.
Nunca abria a boca que não fosse
para exaltar o filho e aquillo me pa-
receu uma ordem que lhe tinham
dado.

Isto durou até a hora de deitar.
Sentia-se tão constrangido, á força
de ter visto a mãe o o filho obscure-
cerem aquella casa com a atroz pre-
sença delles, como dois agourentos
morcegos puirundo sobro a nossa In-
Umidade quo eu teria preferido íi-

car de pé a noite inteira com o tricot
e o resto do que ir me deitar sem fa-
lar a sós com Ignez. Mal fechei os
olhos durante toda » noite. No dia
seguinte, nova repetição do tricot e
da vigilância que durou o dia in-
teiro.

Não consegui achar dez minutos
para falar a Ignez, apenas le pude
rapldameute mostrar a minha carta.

Propuz-lhe sair conunigo. mas I
mistress Heep repetiu tanto e tanto |
que estava muito doente, que Ignez .
teve a caridade de ficar pura lhe fa-1
zer companhia. A' tarde sai sozi-
nlio, afim dc reflectir no que devia
lazer, sem sabei- se devia ou não
confiar a Ignez o que Uriah Heep
me dissera em Londres, pois Uto co-
nieçava a seriamente incommodai'-
me.

Náo tinha ainda saido da cidade,
dos lados da estrada de Utunsgate
onde era tão bom passeai-, quando
ouvi chamar-me nu sombra por al-
guem que vinha atraz de mim. Era
impossivel enganar-me com aquelle
paletot surrado, com aquelle passo
desengonçado, parei pois afim de cs-
perar Uriah Heep.

Então? — perguntei.
Como o sr. anda depressa! ex-

clamou, offegante — tenho as per-
nas bastante compridas, mas as suas
levam-me vantagem, como estão exer-
citadas!

Onde vae?
Vou com o sr. mostre Copper-

field, si permittir a um velho cama-
rada acompanhal-o. E ao dizer is-
to com um movimento sacudido que
tanto podia ser um» zombai» quan-
to um escarneo, poz-se a andar a
meu lado.

Uriah: disse-lhe o mais po-
lidamento que me foi possível, upós
uns segundos du silencio.

Mestre Copperfield! — respon*
deu elle.

Para dizer-lhe a verdade e você
não sc offenda com isto, sai só por-
que estava farto de ter andado tanto
tempo (acompanhado. Olhou-mo de

esguellu e fazendo uma horrível ca-
reta, indagou:

-E' de minha mãe que o sr.
quer falar?

Precisamente.
Ah! somos tão humildes, como

o sr. sabe, tão humildes e reconhe-
cendo, como reconhecemos nossa hu-
milde condição, somos obrigados a
velar para que os que não são hu-
mildes como nós. não 1103 pisem nos
pés, comprehende? Em amor todos os
esti-atugemas são de boa guerra, meu
caro senhor.

E esfregando devagtiriuhi o queixo
com as suas enormes; mãos ossosas,
fez ouvir um grunhidlnho de satis-
facão. Nunca vi creatura humana
mais parecida .'om um macaco!

"E' que — proseguiu. sacudiu-
do peusatlvamcnte a cabeça — o sr.
é um rival dos mais perigosos, mes-
tre Copperfield, o confesse que sem-
pre o foi!

—O quê é?E' por n.nilui causa que
você e sua mãe montam guarda a
Miss Wickfield. tolhendolh-c toda a li-
herdade na própria casa?...

Oh! mestre Copperfield, que
duras palavras!—suspirou elle com-
pungidumenfe.

Você pôde tomar minhas pulu-
vras como quiser, Uriah, mas sabe
tão bem quanto eu 0 que quero dizer.

Absolutamente, nao, não o com-
prehndo de todo, o sr. precisa ex-
plicar-so mais claramente.

Suppõe você, por accaso — con-
tinuei esforçando-me por ficar calmo
em attenção a. Ignez — que miss
Wickfiel seja para mim outra coisa
senão uma irmã teriiaineute ama-
da?

Meu Deus, mestre Copperfield,
não sou forçado a responder a esta
pergunta. Talvez sim, talvez não".

Nunca vi nada de comparável á
ignóbil expressão daquelle semblante
u daquelles olhos calvos, sem sombra
de pestanas a supercillos.

Pois bem! — tornei resoluta-
mente—.por amor do miss Wickfield.

Minha Iguoz! — atalhou elle

oom um entoi-tilhaniento auguloso,'
mais repellente do que tudo — tenha 1
a bondade do chamar Ignez, mestre 1
Copperfield.

Por amor de i^uez Wickfield.,
a quem Deus guarde!

Mil vozes obrigado por este vo
to. mestre Copperfield!

Vou dizer-lhe o que, em qual-1
quer outra clrcumstanciit, ou me te-j
ria antes lembrado de dizer a... Ja-1
cques Rctcts.

A quem? — perguntou osti-'
tuiuiú o pescoço, o resguardando a •
orelha com » mão, para ouvir me- j
llior.

NOVA YORK. 25 (U. P.) — A re-
vista fiianceira "Dunn" dn ultima se-
iinanii tnrorma estar Immlnento nova
redueção nos preços nos listados Líul-
dos, accrcscentando que 1. baixa uns
salários faz prever a diminuição do
valor das mercadorias.

Ao carrasco — retorqui — o
que quer dizer a ultima das pessoas
na qual se pode pensai'... i-Jstoit noi-
vo de un-.a outra moça. ouviu. Ecpero
que isto li» de contental-o?

Palavra de honrtt? interrogou
suapeitosamente.

la replicar indignado, quando clle
agarou-iiie a mão apertando-» forte-
mente.

"Oh! mestre Copperfield! —
exclamou com effusão — si o sr. ti-
vesse querido me testemunhar esta
confiança quando lhe revelei o cs-
tado de minh'alma, desaraunjando-lhe
a casa a dormir ua sua sula. nunca i
me teria passado pela mente descon-'
fiar do sr. Desde que assim é, vou
dar immediatamente contra-ordem a
minha mãe. sentindo-me feliz por
poder assim ser-lhe agradável. O sr.

| desculpará por certo estas precauções
1 inspiradas pelo mais desvelado tiffe-' cto. Que pena, mestre Copperfield,
| que o sr. não me tivesse querido re-
! tribuir confidencia por confidencia!
I Offereci-ihe tanto ensejo, e o sr. gem-
I pre arreoio, nunca tendo para commi-

go a benevolência que eu desejaria.
| Oh! nüo. o sr. nunca me quiz, por

certo, como eu lhe quero!"
Assim falando. ü--ertava-mo a mão

entre os dedos humldos e viscosos.
Deiialdo me esforçava por me dea-
prender. Passara-me o braço dehnl-
xo do dello c, a menos do enipurral-o
brutalmente, não me podia afastar o

não tinha outro remédio senão acom>
panhar-lhe os passos.

Voltemos ti cusa? — convidou,
retomando o caminho da cidade. A
lua começava a argeutar os vidros
das janellas.

Antes dc abandonar este as-
stimpto — disse eu, após utn Iouko
silencio — 6 preciso que eu llto de-
clare, Urlck, que a meus olhos, co-
mo aos do todti gente, Ignez »'>'-'l-
field está tão acima de você e distan-
te de todas as suas «retenções, coiuo
a lua nue nos lllumina.

Ella é tão serena, não é? — re-
petiu clle, sem se dar por nchatlo —
confesse, mestra Copperfield, que o
senhor nunca 1110 qulz liem como eu
lhe quiz. O senhor, com certeza, me
achava demasiado humilde.

Não gosto, com (;l'feito, que se
faça tanta profissão de humildade,
como de outra qualquer coisa, re*
pliquei, seccamente.

Logo vi — tornou Urick, com o
semblante mais descorado do quo
nunca — era até capaz de apostar.
Mas é porque o senhor não sabe. mes-
Ire Conperfield, a que ponto convém
a humildade a uma pessoa nas minhas
condições.

Meu pae e eu. fomos educados
numa easa de caridade; minha mãe,
em estabelecimento de idêntica natu-
reza.

Da manhã a noite, nos ensinavam a
! ser humildes, e pouco mais do que isto

nos ensinaram. Devíamos ser hiniil-
I des com este, mais humildes ainda

j com aquelle. Aqui, era preciso tirar o

I honnet; ali, fazer reverencia, nunca
| esquecer a nossa situação, nunca le-

vantar a cabeça, abaixarmo-nos senv-
! pro deante dos nossos superiores. E

sabe s-. Deus a quantidade de su-erlo-
, res que tinhamos!... Se meu pae

sanhoti n medalha dc monitor, foi a
forca de humildade. Adquiriu n remi*
tação, entro pessoas educadas, nu sa-
ber ficar no seu logar e foi por Iesí

quo o auxiliaram. Se chegou a sa*

iC-nti»**'
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