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OS TRABALHOS
DO CONGRESSO

Os altos interesses ligados ao pro* | Todos os annos inevitavelmente ap-niema das eommunicações internado- i parece no Conselho, uma emenda aonnao nn fmm.*.i •__ .. *

Mais uma vez a Câmara e o So-
nado multiplicam as suas horas de
trabalho para poderem levar a ter-
mo a primeira (Ihb suas obrigações
—a votação das leis de moios. E' no
ambiente costumeiro de pressa e
desordem que os representantes do
paiz orçam a receita o fixam as
despesas lederaes. Evidentemente, a
sua obra tem quo resentir-se do
atordoamento em que é feita, e a
nação, que durante oito mezes de
sessão legislativa retribuiu -tão ge-
ncrosamente os seus mandatários,
pagará no fim os seus erros o a sua
indolência.

Entretanto, oito mezes consti-
tuem um espaço de tempo snfflcién-
te para a elaboração cuidadosa e
consciente de todoa os orçamentos.

Habituado a entregar todas as
Brandos reforma? ao eScoutlvo, pe-,
las autorizações mais ou menos in-
constltucionaes, o Congresso se re-
sorva ha muito tempo quasi que ex-
clusivamente a funeção orçamenta-
ria. Esta, vê a nuçjto nos últimos
dias de tru'*ilhos ipanlamentares,
como elle a cumpre — tumultua-
riamente, sem uma orientação su-
perior e sem coragem até de resistir
ás imposições do governo, mesmo
quando sento ao seu lado o incentt-
vo dos applausos públicos, como
vem de acontecer no caso do impôs-
to de transito que o capricho presi-
dencial impôz íl consciência da
maioria dos srs. deputados.

Ao quo parece não ha forças hu-
manas capazes de vencer a displi-
cencla parlamentar. Este anno, co-
ino nos annos anteriores, como nos
annos vindouros, os orçamentos te-
r&o de ser votados as horas altas da
noite, entre o cansaço dos depu-
tados e n indifferença superior dos
senadores. O mandato de represen-
tante da nação é, infelizmente, para
a maioria dos nossos congressistas
uma espocio de aposentadoria pu-
blica. Desde que fiquem em paz com
os governadores dos seus Estados e
com o presidente da Republica e que
garantam a sua reeleição, perante
esses eleitores todo poderosos estão
cumpridos os seus deveres.

Não sentem elles que deste des-
respeito próprio pelas suas altas
funeções vem o desdém com que os
tratam os representantes do poder
executivo o a atmosphera de preven-

. çôes e antipathias publicas que os
cerca. .

0 povo quo vô o Congresso du-
rante seto mezes de sessão discutir
os pequeninos casos de politica lo-
cal, distribuir favores entre a sua
clientela partldnria mara trazer
num mez todas as despesas injusti-
flcaveis que lembrem ao governo,
nüo podem estimal-o. Por isto mes-
mo, a criminosa tentativa do au-
gmento de subsidio se lhe afigurou
uma monstruosidade intolerável,
que faria Jús ás reacções mais ener-
glcas,

Quizesse o Congresso, no emtan-
to, compenetrar-se da sua missão,
que as sympathias publicas iriam
naturalmente para elle, como o or-
tòo de roder, mais proximamente li-
gado aos sentimentos do paiz e mais
apto para resistir ás tendências ab-
sorventes e despoticas do chefe do
executivo neste feroz precldencialis-
mo que nos estrangula e que nos re-
duz a uma vasta capitania colonial.
Dentro da lei, pela sua superior!-
dade moral, pelo seu prestigio na
opinião publica, sdr-lhe-iam poupa-
ias as humilhações dolorosas que o
seu poderoso estômago vem digerln-
do nesses últimos tempos.

Não o quer. Sua alma, sua palma.
Mas náo se illudam os srs. depu-
tados o os srs. senadores. As suas
fraquezas, a sua indifferença egois-
lica e sceptica, os seus erros nüo en-
centram, dada a mentira da nossa
vida eleitoral, o justo castigo du
derrota nas urnas que os votos dos
governadores na democracia brasi-
lelra bastam para encher. Mas, en-
contram outra puniç."/ mais alta
que mais deve doer na consciência
dos homens de responsabilidades —
a antipnthia publica, esta ironia
amarga e humilhante com que a na-
câo assiste ãs dorrotas quo lhe
impinge o governo, mesmo quo a
victoria desto ultimo so traduza poruniu ameaça á vida econômica de
todo o paiz.

naes no continente americano avultam
de tal forma, assumem proporções tão
extraordinárias que tocam ás raias da
transcendência, exigindo de nossa par-te a maior attenção e o máximo cui-
dado no estudo e na observação dos
menores detalhes e incidentes, ainda
os que, presumidamente, forem mais
insignificantes, relativos a esse com-
plicado caso, de cuja solução dopen-
dem talvez objectivos, até agora, im-
p.enetravois ao nosso descortino. Mui-
tipllcam-se os telegrammas dos Esta-
dos Unidos, trazendo-nos Informações
que, embora depuradas pela cen-
sura, não podem ficar nos estreitos li-
mites do noticiário telegraphico, re-
clamando ao contrario analyse fran-
ca, incisiva e enérgica, de fôrma a
provocar, pela repercussão da sua gra-
vidade, a quebra do lamentável si-
lendo, que a respeito a administra-
ção brasileira vem mantendo.

Emquanto que o Brasil, como ac-
pontuamos em artigo anterior, nem
sequer está representado na Confc-
rnncin Internacional de Communica-
ções, ora reunida em Washington, o
governo da poderosa Republica man-
tem continuo entendimento com os
seus delegados, ao mesmo tempo que
o Senado elege, entre seus pares, uma
commissao especial, para syndicar di-
recta e minuciosamente qual a situa-
ção exueta dos cabos submarinos inter-
nacionaes, no ponto de vista jurídico
da exploração, condições technicas,
econômicas e administrativas do ser-
viço, e, bem assim, quanto á seguran-
ça e sigillo da correspondência, pare-
eendo corresponder semelhante inque-
rito ao desígnio preconcebido do atlin-
glr a determinado alvo, por todos os
modos conservado ainda em absoluto
segredo.

No que toca á prebenda dos cabos
do ligação das duas American, as pes-
quizas estão sendo feitas com o maior
carinho possivel, tomando-se paralle-
lamente excepcionaes providencias até
contra empresas genuinamente ame-
ricanas, como acontece com a "Wes-
tem Union", concessionária de um
cabo a ser lançado entre a costa bra-
sileira e uma das grandes Antillias.

Nesse sentido, a. commissao de se-
nadores tem tomado innumeros de-
poimentos, dentre os quaes, o do ca-
pitáo D. K. Hill, nddido naval íi em-
baixada americana no Brasil que, em
suas declarações, affirmou ter notado,
quando de serviço nesta capital, não
só casos de quebra de sigillo lolegra-
phico, como até de atrazo proposital
e de suppressão de telegrammas! Não
contestamos, nem confirmamos que.
tal tenha havido, mesmo porque não
raro a imprensa vehicula reclamações
mais ou menos justas contra Irregula-
ridades do serviço telegranhico, pro-
vavolmente tambem verificadas nos
Estados Unido3. Demais, os factos ar-
guidos devem tor oceorrido durante a
guerra, quando o governo não tevo a
precisa energia para reseryur-so o di-"Feito exclusivo à censura do trafego
internacional, cuja superintendência
foi, ingênua e lamentavelmente, con-
fiada aos representantes dos nossos
poderosos amigos e nlllados que, hojo
porfiam no sentido dc nos obrigar a
ter por via. tle eommunicações silbma-
rinas aquelias que a elles, e náo a
nós, mais possam convir !

Aliás, se a retenção provisória ou
definitiva dos despachos telegraphi-
cos tivesse oceorrido mesmo em tempo
do paz, bem poderia acontecer que sa
tivesse dado isso por ordem superior,
no gozo de faculdade expressamente
assegurada ás administrações da
União Internacional Tolngraphica pela
Convenção do S. Petersbourg, não tle-
vendo, portanto, incorrer na snnccão
da descabida censura, maximé quando
o referido nddido naval deixou passar
a opportunidade de reclamar da auto-
ridade competenle, que não é, o nun-
ca poderá ser o Senado americano, pe-
Io menos emquanto o Brasil figurar
no mappa das nações independentes.

Querem os Estados Unidos que a
correspondência telegranhico, a man-
ter com o Brasil, transite exclusiva-
mente em cabos de empresa de sua na-
cionalidade, exigência essa, por ora,
absolutamente impossível, mesmo por-
que a via "Pacifico", cuios infprosses
estão sendo tão activamento defendi-
dos, está sujeita a baldeação nas rê-
des terrestres da Renublica Argenti-
nn, ficando todo o trafego sob o con-
trole normal da resnectiva administra-
ção. A própria "Ali Caldos", proprie-
tarla dos cabos daquella via, obteve
concessão nossa para um cabo directo
a Cuba e, entretanto, nada fez e nem
fará para o seu lançamento, difficilli-
mo de conservar e trafegar com cffi-
ciência e vantagens, pelo menos em-
quanto a technica do serviço não ai-
canrar melhoros prorressos. Mesmo,
porém, nue fosse possivel. ou quo ti-
vossa consernido o lançamento, nem
por isso fienrin a correspondência
isenta do controlo estrangeiro, no
"onto dp nterramento intermediário,
naquella ilha.

Basta considerar que o cabo de
maior extensão no mundo é o que vae
de Vancouver á ilha Fanning, com
6.414 kilometros, da "Pacific Cable
Board" (governo britannico), o qual
anresenta o rendimento máximo dp .10
letras por minuto, para bem avaliar
o que seria um cabo directo do Brasil
á America do Norte, sabendo-po o"= o
rpndtmento compensador deve attin-
gir a 300 letras por m'nuto.

Já o dissemos, em outra opportuni-
dade, que no serviço de cabos Inter-
nacionaes 6 materialmente imrossivel
nue o trafego se faça exclusivamente
por nacionaes, vi=to nup npin mi>*n«,
num dos pontos do aterramento a em-
presa, que os explorar, terá de ser cs-
trangeira.

Deante dns noticias telegraphicas
que estamos commentando e ante os
precedentes e as ctrcumstancias de que
so reveste o caso, resalta a sua gravi-
dade, tanto maior ouanrto não so po-
nhcee qual o oblectivo visado pela in-
transigência americana oue. se mu'lo
justamente procura acautelar os in-
teresses de sua defesa nacional, tam-
bem náo pede, o nem parece lhe fina-
ria bem, embaraçar as nossas provi-
donrlas no mesmo sentido, pelo que
parece muitíssimo conveniente se fl-
zesse ouvir a palavra official acerca
do Importante assumpto, nelle Inter-
vindo com a Indispensável prudência,
mas sem quebra da altivez compatível
com a nosBa dignidade de paiz Indo-
pendente, autônomo o soberano.

projecto orçamentário, fazendo modlfi
cações noa dispositivos referentes uo
imposto de transmissão de proprieda
de. As alterações eram geralmente

to do imposto, como sejam o custeio,
taxa, funeral, dividas e obrigações do
inventario e, em certo! casos, os im-
postos prediaes, de água, taxa sanlta-
ria e de saneamento, etc.

Os juros -legaes do 6 °|° corriam em
prol da Fazenda, excepto quando

irmãos, de 3 *|°, para 10 'Io; a pri-
mos, filhos dos tios, iraaoB dos paes,
tios irmãos dos avôs e sobrinhos, ne-
tos dos irmãos, de 4 *|* para 20 °|°;
entre os mais parentes até o 6." gráo
civil e não até o 10.° como actual-men-
te, de 5 °|° paira 20 °|° e entre extra-
nhos de 6,6 °|° para 22 °|°!

As embarcações pagavam 0,5 \°,

sem qualquer utilidade, salvo o pre- j cm>*primemo do testamento ou quan-
do prorogado fosse o prazo de ooncltt-
são de inventario. Excusado dizer que
a rasoura não poupou essas excepções

escreveu categórica: "seja qual

maior de 12 mezes, fosse o praso para j quando transmittidas por titulos sue-

texto de encapar o único intuito — di-
latar a acção dos procuradores da Fa-
zenda Municipal.

Toda gente conhece essas emendas
e lhes sabe a paternidade, tão velhas 'flr ° 

fraso Para cumprimento do tes-
são ellas e tão notória a dedicação ««««to - embora tenha sido proro
com quo se cuida do resguardar os in-. g*>° 

°, Praso Para conclusão do inven-
teresse» do fisco... O Conselho tevej **_. ¦;
sempre o bom senso de as rejeitar. Apesar de quanto vimos de enume-

Como seria de esperar, acabam de I rar « que deve ter alarmado o leitor,
apparecer dentro da mesma roupa- de quem a Prefeitura se faz herdeira
gem e em busca do mesmo objectivo.

Encontrando, porém, desta feita o
propósito absurdo de levar a tributa-
ção aos últimos extremos, a ambição
foi mais longe, revolvendo todas as
taxas e todas as disposições, sem obe-
diencla a qualquer critério, mesmo
legal.

A emenda que a Commissao de Or-
çam-ento declara ser do sr. Carlos
Sampaio, revoga a Constituição, o Co-
tilgo Civil e as leis federaes sobre pro-
cesso.

Uma derrocada integral. Os procura-
dore3 vão ter interferência, e, portan-
to, custas em todos os inventários, em
todas o quaesquer transmissões "cau-
sa-mortls". E' verdade que, segundo
a Constituição é privativo do Congres-
so legislar sobre o processo; é verda-
do que. os procuradores são funccio-
narios nomeados pelo governo federal
o com attribuições reguladas por leis
tambem federaes; e verdado ainda que
o art. 22G, do decr. federal 9.263, de
1911, que reorganizou a Justiça local,
dispensou a avaliação nos inventários,
cujo acervo não exceder do cinco con-
tos do réis; ê verdade mais que o ar-
tigo referido no paragrapho 4.° cogi-
Ia das partilhai amigáveis que, nos
termos do art. 173, do Cod. Civil, não
estão sujeitas á homologação judicial
senão quando feitas por escripto par-
ticular; e ainda mais, é verdade que,
nos termos do art. 30, do decr. 5.581,
de 1874 o art. 19 do deer. 2.800, de1
1898, a Fazenda não intervém nas |
transmissões por titulo suecessivo, I
ondo sé concorram herdeiros nocessa-
rios. O Conselho pretendo agora dero-
gar toda essa legislação, intervindo
em matéria de processo, criando exi-
gencias, ônus c obrigações ondo a lei
competente os dispensou.

Mas. fora da província que lhe e" de-
fesá, foram grandemente onerados os
impostos de transmissão.

Na ânsia de arrebatar dinheiro, en-
vertdou-se agora pelo caminho illo-
gal da duplicidade."Art. Sobre a iniiporlMi-cia do mon.
te a partilhar ou a, adjudicar, do tes-
tado on do inle-tatlo. será cobrado o
imposto do 0,5 •]", independentemente

cessivos ou testamentarlos ou por do-
ação inter-vlvos, ficando agora equi-
paradas aos demais bens.

As permutas de haveres que eram
taxadas em 4 °|° 6.6 °j° conforme va-
lores, se fossem eguaes, ou da diffe-
rença, passarão a 6,6 °|" na primeira
hypothese e na 2.a essa taxa e mais

MOTFÍS fiLHEIHS

AS CIDADÃS DOS ESTADOS ON1D0S

e dos mais bem aquinhoados, ainda
houve mão para aggravar as tabellas.

Em linha recta, i\ irmãos, tios ir.
mãos dos pae3 e sobrinhos, filhos do
irmãos, a taxa foi eltevada de 6 *|° pa-ra 10 "Io; a primos, filhos dos tios ir-
mãos dos paes, tios irmãos dos avôs e
sobrinhos, natos dos Irmãos, de 11 pa-ra 15 °|"; entro os demais parentes,
até o 6." e não o 10." gráo, como
aetualmente, contado por direito civil,
a elevação foi de 17 "|" para 20 'Io.
Isto quanto á transmissão por titulo
suecessivo ou teslamentario.

Quanto ás doações inter-vivos, não
sendo herdei!» necessários, o nu-
gmento foi des °|° para 6 °|°, ;entre
noivos, por escriptura ante-nupcial,
de 0,2 "J" para 3 °|'°; a irmãos, tios.
irmãos dos paes e sobrinhos, filho dos nidas.

—————¦¦

As perniitttas das embarcações que
pagavam 0,2 °|° do menor dos valo-
rea permutados ou de qualquer delles.
se fossem eguaes. foram aggravadas
para 6,6 °|° e da differença, so houver,
mais 3,3 °|°.

Qualquer tnansacção, mesmo renun-
cia ou desistência, e em qualquer hy-
pothese, sobro direito ou acção a he-
rança ou legado, fica sujeita á iaxa
de 3.6 °|", sem prejuízo do Imposto de
transmissão por titulo suecessivo ou
testamentario. A subrogação do bens
inalienáveis foram gravados, além dos
impostos quo forem devidos pela trans-
missão, do 3 °|° para 12 "["!

O quo ahi fica e náo é tudo, basta
para edificação do contribuinte, a
quem o sr. Carlos Sampaio pretende
fazer passear, embora om andrnjos,
por sumptuosals e deslumbrantes ave-

E' um facto consummado: desde sua
maioridada as mulheres dos Estados
Unidos possuem, pela Constituição, os
mesmos direitos civis e politicos que
os homens. A emenda 19, á Constitui-
ção, que acaba de ser promulgada de-
clara:

"O direito do voto dos cidadãos dos
Estados Unidos não será recusado item
diminuído pelos Estados Unidos ou
por nenhum dos Estados, em razão
do sexo do cidadão." ""»

E3tas simples linhas omancipaun
cerca de 26.900.000 mulheres que pu-
derão votar.

A ratificação desta emenda 19, não
foi fácil; até o ultimo momento as
suffragistas americanas tiveram que
lutar contra os seus adversários; na
véspera mesma do dia em que devia
ser promulgada a emenda, elles ten

te Estado, reclamava o.s seus direitos
políticos.

Em 1776, mrs. Abigail Adams, di-
zia que, sem egualdade politica dos
sexos, os Estados Unidos eroni. uma
Republica apenas de nome. Ella es-
crevia ainda: "Nôs (as mulheres) nüo
obedeceremos a leis votadas sem que
sejamos representadas."

Bm 1826, Francês Wright, uma jo-
von escosseza, veiu aos Estados Uni--
dos e publicou um jornal, reclamando
a egualdade dos direitos para as mu-
lheres.

Em 1S40. a Convenção universal
antí-escravista de Londres, tendo re-
ousado admíttir os delegados femlni-
nos dos Estados Unidos, dois entre
elles, mrs. Mott e mrs. Stanton, deol-
d iram organizar um movimento para
obtenção dos direitos dn mulher. Mrs.
Stanton devia tornar-se um chefe do

taram uma ultima manobra, mas não, feminismo

PELO lOSSO PROGRESSO

con??íruiram vencer. Algumas mttlhe-
res mesmo eram hostis a esta reforma
e mrs. James S. Pinchard, presiden-
te da Liga antt-suffragista das mu-
lheres do Sul, declarou: "que a re-
cente decisão da legislatura do Ten-
nesse (foi a adhesão deste Estado, em
setembro ultimo, que tez adoptar -i
emenda), seria uma pagina negra nn
historia política deste Estado."

E' verdade quo no Sul, a questão fe-
minista se complica com os pre-con-
coitos da raça e que as cidadãs ameri-
canns de raça branca não so alegram
com uma egualdade política quo collo-
ca sobre o mesmo pé quo cilas, as

Em 1848, uma declaração sobro a
condição social, civil e politica da mu-
lher foi assignada por cem pessoas,
homens e mulheres; entre estas ulti-
mas sc achava Susan B. Antuony, ce-
lebre na historia do feminismo do qual
foi ardente apóstolo. A emenda 19,
que consagra todos esforço:-, da sua.
vida. devia se chamar límenda Sus-an
Anthony. Duranto 45 annos, Mlss An-
Ihony trabalhou sem socego pola cau-
sa quo ella defendia. Encontram-ma
em tedos a-s associações feministas e
na frente; Alliança Internacional pa-
ra o suffragio, Conselho internacional
das Mulheres, etc. Presidente da As-

Dentro os,grandes problemas que
na hora actual empolgam a attenção
do mundo, uni ha ¦— o do combustl-
vel — que peM sua preponderante
influencia na economia dos nações,
conclama a nseistencia diuturna dos
governos e dos jridustrlaea, empenha-
dos todos, em encontrar uma solução
quo attendaij»: o melhor possivel ás
grandes exigências da vida hodlerna.

Em todos os paizes um movimento
febril o intenso^íeixa bem patente a
amplitude do problema em questão.

sumpto. Essas pesquisas não se limi-
tam ao carvão, antes abrangem um
vasto campo de actividade pois se ap-
plicam a vários ramos scientitlcos"porque um povo industrial não po-
dera ter a esperança de sobreviver na
paz ou na guerra, sem a applicação in-
tensiva das sciencias a todos os ra-
mos de sua actividade".

descendentes dos antigos escravos. E' i «oeiação Nacional Americana para o
provável que os Estados do sul façam j suffragio, em 1892, ella ahi fica até
todos os esforços para quo os direitos; 1901). mas a sua avançada edade a
politicos concedidos as mulheres de obriga a retirar-so. Ella morre em
côr sejam lettra morta, e, é provável' 1Ü0H. .«.-ni ter visto o triumpho com-
tambem quo os eleitores e eleitoras da|ploto desta causa quo lhe era cara.
raça negra se defendam. Eis, pois, I mas podendo pelo menos presontir o
uma outra luta em perspectiva. oxtto, annunclado pelas victorias par-

Por mais extranho que se seja no Ciaes nos dlfforentes Bstndos. Mlss
movimento feminista, nos Estados, Carrie Chnpman succetleu a miss An-
Unidos, póde-so conceber, entretanto,
que só por uma. acção continua o in-
fatigavel, por um dovotamento de ca-
da dia e uma coordenação bem com-

A essas iniciativas dos industriaes I prehondida dos esforços quo as mu-
governo assisto pecunlariamente, | lheres dos Estados Unidos consegui-

já havendo até hoje dispendldo som-
ma superior a "um milhão de li-. **• a» »*il|ii.'i uri l» Will* lliriIICIU I IVA guerra se devo o grande benefi- ,)rns!» Sem faIar nos G8tu(los do c0cio de haver forçado o mundo a se

interessar mais particularmente pela
questão do carvão, a tratal-o com
mais devotamento e mais intelligen-
cia. Antes delia não havia nem me-
thodo nem medida no gasta-r. A faci-
lidado de obtel-o a baixo preço jus-
tificava os maiores desatinos.

Hoje em dia é geral a convicção
de que, ante as necessidades sempre
crescentes de todas as industrias —
de que é o car»So o pão quotidiano—
não fora possfyel continuar na mes-

bustivel integralmente estipendiados
por elle.

Diz o articulista inglez:
"Dentro os problemas básicos o

primeiro é o do combustível. Neste
paiz o carvão é e será sempre a prin-
cipal fonto do calor, luz e força sem
a qual nenhuma industria moderna
é possivel. O bom ou máo emprego
do carvão não affecta somente as In-
dustrias todas; elle está intimamen-
te ligado aos elementos do defesa na-

| cional, como a Marinha, o Exercitoe sem prejuízo do pagamento das ta- ma condueta do ímmoderados desper-, ._,...„ „.. . ,„,,„„„„,„„ ,,.
xas constantes da tabeliã annexa de- rticios' «¦*» °s ne*'ie°- -o uma pro- e a Aviaí!l°. «lem de Influenciar (li
vhías conformo 

^o 
e?to de Dwnte-M xin,a exhfetão.' reclamonte no conforto, saude e bem

di herdeiro o" logfÊo lomT tS A clarivldente comp.ehon.ao des-1 f^J?00» 
os homen8' mulheres

do ou intestarto. ! ta8 vardades, nos grandes paizes I e cnancas •
AtWíIos pasos de extineção do usu- Productor^,-|i|nBelalmente, vae dan-1 E mal» adeante:

fruto im 1'ídclcoinmisso e sobre o (,° loSar a-ljaha salutar reacçâo at-' "A CJmmissáo de Experiências de
valor dos respectivos bema, serA tam- testada nesses unanimes movimentos | Combustíveis, creada em 1917, In-'" cluiu 

logo no seu programma a fun-bem cobrado, com as mesmas rèsalvas °-° opinião.
do artigo anterior, o imposto de ...j A Inglaterra que anteB da guerra
0,5 "|"." I extiraia 230 M. T. e exportava 70

A exeoução do n. 5, do art. 12 do noJe se basta a si mesma,
decreto n. 2.800 de 1S9S, attlnonto aos A França continua o que era. Im-
premios ou lesados aos testamenteíros Porta para cobrir tim déficit annual
até a importância da vintena fnl ros- de 25 M. T.
tringida ao caso em que o testamen- A Allemanha presa a um tratado
leiro não fôr ao mesmo tempo herdei, nue já lhe arrancou a ultima camisa
ro ou Iegatario do "de cujus", ou e ainda pensa em exigir-lhe a pro-
quando não fôr casado, qualquer quo Pi'la pello, cumpre regularmente des-
seja o reglmen, com herdeiro ou lega- de setembro de 1919 o compromisso
tario do testador, não podendo em ca- de regulares entregas de carvão aos
so algum, para o effeito da isenção do seus vencedores — tudo isso depois
imposto, a vintena ou prêmio do tes- da perda das minas da Alsada Lore-
tanienteiro exceder de 5 °|-\ embora na e do Sarre. As suas difficuldades
taxada em mais pelo testador.

Poi i-npprimida a isenção de que
gozavam as apólices o títulos dos Es-
tados o dos municípios.

A arrecadação é aetualmente effe-
ctada nos "inventários, arrecadações
e quaesquer outros feitos que sejam
processados na justiça local ou fe-

são portanto enormes.
Os Estados Unidos, a única nação

em verdadeiro desafogo, apesar dé
hnver crescido a sua producção de
517 para C25 M. T., não basta para
proveir todos os paizes necessitados.

Só na Europa ha aetualmente um
deral desto districto o em que o refe- ??£f Jf 

*° ""JJ.0" '-Pintados
rido imposto soja devido." ' pelos ant,RM trlb»t""'s da Allemã-

Para o anno se diz: "qualquer quo
soja a época em que o imposto venha
a ser pago o qualquer quo seja o lu-
gar em quo ao processe." O absurdo c
a iUegalidade são por dentais fortes
para precisarem commentarios.

A expressão "qualquer nue venha a
ser a época em que o Imposto venha a
ser pago", parece indicar que o jni-
posto não será o devido na érwxs, em
que se abre a sticcesfão e, portanto, se
opera a transferencia da propriedade,
como sempre se entendeu, ensinou e

nha, esnecialmente pela Italia
A co-nsequencia disso tudo ô o ab-

surdo e inacreditável preço a que
chegou o carvão.

O mal é grave e por isso mesmo ha
de exigir do organismo combalido
uma convalescença longa e cheia de
precnlços. Os esforços que de toda
parto so notam, tendentes a conjurnr
a crise é de esperar dém os melhores
fruetos.

A sol.icão se insinua claramente:
1" pelo aproveitamento dos car-

dispo- (a.ivará 512. de novembro de I vSe9 de inferior qualidade;
1875), mas de accordo com a tabeliã : 2° Peln melhor utllisaçâo das calo-
do momento em nus se effcetua. o res- rias — 1"o são a alma dos carvões,
pcftlvo pagamento. i Agora mesmo encontrámos no re-

Não será crivei que em uma assem- cents numero do outubro deste anno
bléa do 24 membros, onde ha seis ba- da revista ingleza "The Marine Engi-
chareis, além do sr. Alberlco de Mo- neer and Naval Architect" um ex-
raes mie ó um espirito curioso desses cellente artigo sob a enigraphe "Sei-
assumptos, fo converta em lei taima-1 ontiflc and Industrial Research", em
nha subversão dos mais comezinhos i nue nos dá conta da grande activi-
ru d! mentos de direito. i dade que vae por lá entre os indus-

dação dc uma ESTAÇÃO EXPERI-
MENTAL DE COMBUSTÍVEIS em
East Greenwich afim de ahi proceder
a exames dos typos mais Importantes
do carvão do paiz. O objectivo ó a
classificação de accordo com a sua
adaptabllidado á producção de typos
de combustíveis sólidos, líquidos e
gazosos por variados systema. de
gazelficação e carbonisação".—"mos-

rom a victoria. As suas reivindica-
ções vêm de longe: já em 1647. mrs
Many Brent, do Estado de Maryland,
se apoiando sobro o facto do quo ella
era proprietária e que o direito de
votar era dado aos proprietários nes-

J*^***«*V*^«*»-*^a**«**-»*S»,*%***-^»**^^

thony como presidente da Associação
Nacional Americana. Foi ella quo te-
va o prazer do levar as suas tropas á
victorla. Talvez tivesse de esperar
por muito tompo, se, durante a guer-
ra. os americanos fazendo justiça aos
serviços prestados pelas americanas,
não tivessem, emfim, reconhecido que
ellas eram suas eguaes e que tinham
bom merecido de ser tratadas como
taes.

W.

da tonelagem de sua frota se dava no produzir energia barata. Veria então
trafico dessa mercadoria. I repontar múltiplas Industrias que riflo

As nossas necessidades vão num , existem hoje cm vista dos grandea dis-
crescendo vertiginoso e eeria remata-1 pendioa a que obrigam essas capta-
da Insania acreditar que poderíamos! ções.
attingir nosso alevantado destino,
integrarmo-noB solidamente na orbl-

O Drasil assiste hoje o alvorecer de
sua vida nova de grando potência, vivo

ta potente da vida industrial moder-! os seus primeiros dias, escreve as pri-na pelo aproveilnmento dessa opu- [ molrns paginas — diremos, a introdu-
lencin de matérias primas dos tres l cção — dn historia dessa nova vida
reinos fraternos da natureza — sem i mnis ardente, mais fecunda e maisuma prévia libertação do estrangeiro
no tocante ao combustível. A produ-
cção de energia a baixo preço é a
principal condição, — "slne qua non"
do florescimento "das 

industrias.
Não basta que resolvamos a questão

do carvão nacional impondo-o pátrio-
tlcamente como obrigado suecedaneo
daa httlhas estrangeiras, E' necessa-
rio um estudo completo da força de
nossas cachoeiras e isto felizmente
tambem já se vae fazendo.

Alas como nm feliz remate a (odos
os trabalhos de hoje, deveria cogitar
o governo, com a indispensável anteei-
paçán, da elaboração de um amplo

"O PAIZ"

Da nova legislação desapparecem os 
' triaes com relação a tão magno as-' preponderância marítima, pois

LJ<J(jl/U*U*U**M**t-l*>**.^"**^

trando aiflm os methodos econômicos | l'r°Jccto de subjugar essas forças para
muito mais efficientes de queimar o
carvão, em suhstituição aos metho-
dos archaicos que vão caindo em de-
suso".

Feliz, muito feliz foi a idéa do nos-
so governo creando uma Estação Ex-
perlmental de Combustíveis e Mine-
reos, para estudos do Combustível
nacional. Delia multo devemos es-
perar pelo muito que ha de fazer em
prol da definitiva creação da indus-
tria carbònifera brasileira. O nosso
governo, secundando brilhantemente
desse modo o exemplo da Inglaterra,
realiza obra de grande alcance e pe-
netração, e Já que avançou o primei-
ro passo é do estricta obrigação alen-
tal-a á chamma das convicções quo
a originaram afim de que não morra
incipiente uma das instituições mais
fecundas em resultados práticos e
por isso mesmo fadada aos maiores
êxitos.

Procedendo de modo contrario, o
governo dará um cabal testemunho
de que não teve a consciência do va-
lor da iniciativa e que a sua aceita-
çao foi obra do autômato.

O programma inglez ô precisamen-
te o nosso. Oxalá, entretanto, possa o
governo prestar ao commettlmento
nacional a mesma assistência ampa-
radora da sabia politica econômica
dos estadistas inglezes. Elles não es-
quecem que foi o carvão quem mais
poderosamente contribuiu para a sua

gloriosa.
Cumpre-nos batalhar pela consolt-

daçüo a mais presta dessa nova condi-
ção política e para Isso ó urgente que
ao lado da implantação das Industrias
carbònifera e hydro-electrica vicejo
triumphante a siderurgia quo virá
construir as nossas locomotivas e os
nossos trllhoB, os nossos arados o ma-
chinas de Industria, os nossos navios
e os nossos canhões, emfim, esses mil
e um petrechos com quo escalaremos
as mais altas posições e realizaremos
aa mníores conquistas.

Tudo obra de patriotismo o nada
mais.

J. H. Leal FEI.KE.RA.

0 JORNAL DOS JORNAES
IDE'AS DE HONTEM

A PANCADARIA DA OPPOSIÇÃO (DB JEFFERSON)
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procuradores nüo terfio nulos a mortlr com
tantos processos dotermlnado* pela rnlta de
pagamento do Impostos. As classes m6dla*
Uo dlstrlcto — que «no Justamente aqucl-
Ias mnls duramente s-ncriricatlns com a ca-
rcstla da vida — essas mereceram do pro-
folio n dns seus auxiliares um tratamento
fiscal de excepçlio. A sorte dellas 6 de fa-
zer dé, tamanha 6 a mnjoraçílo dos tributos
incidindo sobro oa seus limitados negócios.
Se valo a pena citar exemplos, tmsia-nos fl-
car no da classe dns varejistas.

Nessa rnlna laboriosa, os cnllahoradorcs
dn dr. Carlos Sainimio ainda tiveram tempo
arim de crear, Rraçaa a elevação dos lm-

Ii ti lamentável que um político do relevo Pos'os. novas slnccuras, que eqüivalem ao
K^ntóSL^^W VXiT- IC"° cn?nn,fl",mn"f' d0 ""™ ™rl°'''<- P«™
nc na consecução de um trluniplio contra os orcamcntlvnros, amesandartos cm torno
r»,rr,',lÍll""''';1",'' ("lc ac "O"51,-»1"" vencedor dc s. i-x. Muna quadra difficil, como esta,
Jazendo prevalecer contra ella a ncoet-cl- „ , . ,bllidade do seu capricho. m "c Imaginar que a tendência do yover-

Mas se dn ponto do vista constitucional o "° municipal, em vez de uma política dis-T^TZ^ci^t^r^rz^ «lmota -rüsse para d"nim,"='10 dos e«-
montai e crca obstáculos A circularão dos c-rgos da 1'rc'cltura, cortando-se empre-
mní!!1„C,t,os„írme "m "T|P"S|0 «'o Incidência gos, extlngulndo-so cargos inúteis , etc.múltipla, pelo seu aspecto político a victo- ., ,ria pessoal dn sr. Epitacio Pessoa A uma Mas' cm vez Ú|3S°. ° Prefeito augmenta aa
dolorosa irrlsao. pois irliimphoii sem rileiras do seu exercito burocrático, mercêapoio de S. Paulo c Rio Cirande do Sul a ,k .. . . ... .som mesmo o apoio dc Minas que pela pa- da rolnelta dos novos tributos o da majora-

1'rcncn triumpho
"A crise política provocada peta Intran-sigencia do sr. presidente dn nepubllca,1)0 raso do Imposto de transito, está appa-rentcninnto resolvida com o triumpho lllu-soro do canele sobre a Câmara, cujoapoio o sr. Epitacio 1'cssoa conseguiu ácusta dos maiores esforços, fazendo ila sua

tiíK ' J,""'""11 orçamentaria unia quês-tllo de confiança política."K contlnu'ni"A esse triumpho As avessas deixou-searrastar o sr. presidente da Republica, piai.temido, com uma Intransigência que inellinrrora se gtmrtlas3o -para outras emergênciasum Imposto que sobre ser Insophlsmnvei-mento Inconstitucional, o. o maior entravecrendo A ride de vascularlzaenn econômicaoo paiz.

lavra autnrizada do seu "leader", n sr.Mello Franco, se declama ainda hontem datribuna da Câmara contraria A medida, quevotava no emtanto para attender ao appel-Io Instante do sr. presidente da Republicae somente cm attcnçno ao seu caracter dc "CORREIO DA MANHA"
soccorro político.

ç.lo dos antigos, com a qual, como presen-
le de festas, brindou elle a conectividade
carioca."

Fresco triumpho, pois, o do sr. Epitacio
Em "commentarlo":

BstA sendo sendo multo divulgada ahiPessoa neste mairadado caso do Imposto polo interior dos Bstadoa a lei ieitoraJ,
?íi™ n- in. C,wJZ " C!"n,,^, „Se "lv"liu c°ni a» recentes modiflcaçiV-s .-ipprov.ula»
Z,L « »q.U 6 „")£»?.* °5 1ue n"° UveTHm P<"° Conifrcuro. Dizem ou t.leerammas

Epitacio — Senhores, por favor, foquem agora um "intermezzo" alegre.

dó dc s. ex.; o posta a questnn nesse terre-
no. coube ao Estado de Minas, transigindo
com ns suas opiniões e dando assim ao sr.
presidente da Republica um opportunn
exemplo do valor de uma translsrencla ha-
bll, acobcrlal-o com o seu prestigio e dnr-
lhe a confortadora illusflo dc uma victo-
ria..."
"JORXAIi DO RRASIL"

"Orçamctiío Jfuiitoipoi".
"A proposta do orçamento, suggerlda

pelo dr. Carlos Sampaio, t um deplorável
panno de amostra de que s. ex. ndo deseja
enveredar pelo caminho da severidade na
arrecadação das rendas, de cnrle Implacável
na despesa c reducção do burocratismo mu-
nlclpal. O prefeito propOe a aggravaçün d»
todos os impostos, duplicando, triplicando,
muitos, elevando outros dc no e 40 *|*, so-
brecarregando as Industrias c o commercio
da capital do paiz dc ônus pesadíssimos,
os pequenos ncgorlantes, os pequenos In-
dusirlaes, que merecem antes ser estimula-
dos, o projecto grava-os de taxas tso for-
tes que nüo sabemos como essa pobre gen-
te rnnsegulni manter-se.

Sem duvida, o anno dc 1051 vao s-cr o

(iue a divulgação é multo louvável, em
virtude do próximo pk-lto federal para *
rí-r-omposlçao da Câmara o renovação do
terço do Senado.

k.s.-ia« coisas, quando tlitau assim do
alto, impressionam. Annunciada a aber-
tura das urnas, que se vao pronunciar na
futura escolha dos representantes do novo,
nada mais natural, nom mais lógico do
que estabelecer um serviço prévio d« In-
formações a respeito da fei pcla qual
tiirao (|uc se regular os suffraglos, tanto
maia quanto essa lei esta alterada e con-
tem Innovaçües que as autoridade e o
eleitorado precisam de conhecer.

Infelizmente, ê para ile«;onfi:ir que a
divulgação va prestar aos chefes e che-
fotos dos blocos partidários do Interior
um favor <(<? que elles sabem aproveitar-M>
em beneficio próprio, valendo-se tia falai-
fieação.

Nos. municípios onde a fraudo ainda
Impera, graças ft obstinação dos politi-
quelros profissionaes, que não p>*rtfem
vasa para aparentar um pr-stlglo de que
não dispõem, hajn ou nSo haja conheci-
mento das modificações, tudo continuará
como dantes. As eleições nesses logan»
são, por forca do habito, na maioria dos
csfiis. feitas de véspera e em casa.

.Sendo as alterações o os telegrammas
de torna.viiigem, nfto t de esperar que do
tido l*sn resulte mali moralidade política.
Os fraudodop-s do voto cnntlnunrão a ro-
digír rn. suas netas, arranjando os candl-
dntos que aa suaa preferencias detormi-

dos executivos flscaes na Prefeitura, cujos, nem**

m
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• | Mysterio íe uiaà noite ie Mil
'•-no tçi a aa

As pl&ças commerciaes em idioma
estraní-iro

Sob a claridade mysteriosa do luar i
campina domina docemente hoIi o sen mun
to branco de neve com reflexos prateados.
IJma estrada oÒrta a campina; de snilios es

8|V -

.1 essa tentnçSo: flcart. para faier o eeu
presente ao Fçn.hor .leçus. A porta da egre-
ja fechou-se C/m úrri fúilo seco. Picou ¦••
curo, muito escuro c em tnciò do silenc.o

lados 
*delfu! 

grandVs raaceiras estendem os profundo, terrível, ouv an*s* estílido* a Uda
ramios, orgulhosos doa teus adornos hiher- ntas terríveis por rjunst totbos oa cantos, u
naes, todos rendados. Ao loio-e, pequenas coração de Suzctte batia fortement. ; enpo*
luzes avermelhadas e trctnulniltes alinunc.ain lelròü-se, com diff culdade, num banco e eB-
uma aldeia ou unia villa, cuja u.-rcju cr- condeu as peruinlias dcbaUo das u-aoa, te-

gue a sua fle.va, para o cio multo alto, como mondo que os ratos viessem mord -a. .nTmenTantt 
veiòTolsàs ainda bem tris-' 13n'i|unnto :sso, os vasos rumores de for3 , em meu nome, \vjo,*¦¦¦•=??, ""*•,_,„.„„,„„,„

Uma tatirr.acio da Pri -tura ao
<'Ufon Bafe" .

Deve ser hoje entregue ao "London
Brasillan Bank", uma IntlmaçSo da Pre-
feitura para. que esse e-tibeleo mento
bancário entra para oa çofrc8 da Muni-
cipalldada com a quantia referente n lm-
ppstos da placa em Idioma estrangeiro
que adopta aquella insftulqâo — P <Uie
até agora ainda, nao realizou.

C0MMENTÍVRI08

oo dlfferente da dos seus perae-ruldores.
E agora, so o sangue não corre mais

um appellu supremo ou uma prece.^ -rii  _. __ ..*it.. „... .,. ,-:... --. « Vejo a Intolerância
—.--"'to de antagonismo

decrilc"";' vejo 
"ali 

as seitas do odlo
E'" DaraVTa"vTÚa que se dirlLè o pequeno I extinguiam-sc; o s lendo tornou so ainda tes na minha Ke"{y „ - , ,,n,aL-.vvnno

grupo™é pessoas qu., «.**íG<í-.« pela eslvada. mais profundo, salvo os estnlldos sin;sir.,s , e a umblçâO! o.espirito de autagon.smo

l&n om num ro do cinco: duis homens, V-.B- quo se ouviam como em resposta uns-roso.*-
ffios^om seus bellòs trajes dom .«uelros, ,„». Um profundo sentimento de .n-ruU | entrecruxarem--e
diias, mulheres emovulbadas em inimtoB de itivad u Suzctte; sent'u-s« aliamionaua o

abanam como azai sem defesa no ro io desta sombra novouu-i ue
coisas espantosas, que se advlnham sem se
verem... p z-se a chorar ua.xn.ho,

1'orím, oh! maravilhai... um de'vl c'a-
r« • llliui-iiioti o aliar. O» olho» da cr-anoa,
cmbaclados pelas lagrimas, a ,r ram-se o•
m surádiinieiitè..'. porque ossa cl:'rid ule
provinha, iriadi-va ilo seu quer'lo S II or

Ha algum tempo, vários dos meus f eis
serviram-!-? de minha Imagem Para for.r
os iwus irmãos; outros eervem-so de do-
gmas que eu nao Institui, como de armas
cortiiitos. de lcls oue eu nio estabeleci,
como escudos defensivos.

Nüo estabeleci outra 'ei senão n do
iimor e a do perdão-, não ens nc-1 aos ho-
mens outra coisa iiltni do cam'nho ua

Sim, Suzette, estou multo pe-

íottc tem o seu segredo, um s (,'redo bem
caro, mus boni àiffic.l de puardur: ba multo
tempo qíietnha formado o ptojcctn de orfe-
recir um presente de N.ital ao S nhor Jesus.

Todas ae vozes que ella era bastante oi c-

tenciu
eis porque Suzette, rad ante, não sentia fr o
nem fadiga, so pela álogr a de vér realizar-
so o seu grande projecto, cm pnrte, pelo
mciio". E, a eousp raçilo laboriosamente
amadurecida no sen petjn no re'è'iro. "-ri
executada lambem? Sim, ella nüo o dttv'da:
o bom ,'lesus ser", o seu cúmplice o ambos,
çom certeza, conseguirão o fim desejado.

Depois dc meia hora de cam nho, chega-
ram ao povoado, parcamente illtniiltiildii. JA,
desde alguns momentos o s'no, com grandes
badaladas, cliatua os t':e's á oraçüo. lüntrnn*
do na egreja, muito clara, com os cyrlos
todos pecesos, que fazem r snlindccor os
dourados do allnr o dos candelabros, o co-
racilozlnhn de tíuzettc bate apressadamente.

Bmquiinto o cura diz a tussa, ella con-cr-
va.sé qtlipta o encolhida como um ratinho;
só b.ilel que elln cliaine. "o senhor doura-
ào", niín nttrahc, desta vez. a sua attençilii,
toda upplicada nn grande Christo esculpido
em madeira, colorda, que nbre os liruros
nor detraz do altar. A fronte elngida por
tinia curtia ile esp nhos, a cahei;a pemlidn,
sombrio e dolorosa, as mitos e os pes prv-n-
fios solirc a cruz o todos sangrentos, esse
Chi''sto desde muito era objecto da piedade
<le Suzctte.

Agora, o seu coração estava inundado dc
alegria; como o "bom c querido .lesus", pen-
sava ella, vae ficar daqui' a pouco, quan-
jm eu lhe f zer presente do nteu bello cbn'c
novo! I"l!e deve sentir tanto, lauto frio,
quando neva 1Ã fora, e o "Senhor Dourado"
jilín qccende fogo na egreju I B' por Isso,
cum certeza, que elle est 1 tfto triste c clvni.
E' bem mal feito deixal-o assim, qttnsi nu',' porque poderia apnnhar a m sma doença que
apanhou n JoOoziiiho, a quem fveram de ap-
pliear ciitaplasmns que queimam a pellc.

iRohre Senhor Jesus!... Scrfl o senhor
eura, ou o "Senhor dourado" quem esquece
do. o vesfr?..." Pol em vüo que Suzette
fez, nos paes, estns perguntas, elles nao sou-
Ijarnni respundcrlhe "Isso, porém, era, cer-
jamente, um grande peccado."

Começa, porím, o incenso a voltear nos

ÍT''s, 
emquanto a cauipa nha tillnta, ti-

lula...
Todos se njoelham, e Suzette Imita-os —

depois, torna a sentar-se... Por fim, come-
çam a rot!rar-sc, saindo na melhor nr Ipm.
^— "Vamos! em que pcnsns", d'ase Martha

Jesus, aquclle que estava estendido, Ia a^lenii- j s-ntidade.
te, ntraz do aluir, nu' e sangrento, uo re 8, zaroso. '
cruz O elarilo áu-miontoy c euch u toda a E Jesus deixou pender tristemente a
cureja. Suzctte sent ti que tinha, ehe-ndo o sua bella cíucçü. emijuanto duas lagrimas
mo ceio .. e oue o hom Jesus esperava o ;ho assomavam íis pa peliras.
seu presnte. — Pobre S.-nV.or Jesus, disse Suzette,

e VnKuse, deslizou por entre os bancos, eentindo apertar-te-lho c çorrçap.
tropeçou uni pouco, p rqite os seus pi..11 ii —¦ A paz r.eja comtlgo, oordçirlnlio po

mui acommodailoa, dentro dos gros- | meu grande rebanho... Nilo ficarei tr;ste
lapa

rato.

hro  ....
transp-rtal-a. Chgou junlo de^os pés otifiangn nt. dos, mas o Christo ra ophtinte, com os bruçoa aber

bur. 1, cujas ,• toueas
brancas uo sopro colado da viração, c umn
pequeno, lourltilin, d= cinco ou i'o s annos,
q.ue saltltu -nlro «Hes, toc\a' encapatadn e
agiisalii.idn por um graiide chalé dc malha,
azul, cruzado sabre o peito.

Ondn IrSo a taci horas da no'tc?... Sai*
i;ani da bei^rolc ha cli-co minuto:', itpi,,;a«.
piirn 11-. .ir a missa do gallo, por ejira fria e
bella noite de Natal.

ti s'lenci.1 da campina e p-.-turbr.uo ape-
nas pelo estalai; da neve sob. po pas ca ap:es-
sados qite a csrailsam o p*.'i\s phr.iseíi laeo-
n'eas. trocadas ;!« tempos a tempjs, p^los
oamiiibaiu ¦-¦;!.

O rvst nho de Kuzetto, av( rmoMiado pelo

SeiJHo iWfílÉ s^"^ KSalfe sÕsaZa^:.:Vqür«VêSyirrc,n.rar nmjli-râ Wmp7e.-Su-»cüe. Umãl» chiara e
pns-1.1.) aJ 1.... o oina sua. a PÇquena piv wb ^ _ ^<gtAoa (io „ltnr. Ja n&Q gQ a(;,)a mu ,„ d-atante, em (l".e

èstil deante de Christo, Poróm, como envil-1 n minha le! de "mor governnrA o mun-
vol-o 110 chalé azul?... Ella ê mu.to peque.*, do.. Minha Lei i a do Pae adorado sob
na para chegar até elle. Suzctte quasi -lo-1 tantos nomes e tntiins formas diversa.-'...
sntoii a chorar; felizmente, couleve-se «minha Lbl i a do tudos o^ divinos liistru-

¦Umu.. o mu. lhe n-orieithin tinn r cDiniieu- «lhou cm redor. Bem pert.i dal' buvn uma ctores que tC-m vindo trazer conhecimento
ia - oqm„ íreuSe^le ácümec -. cádera, ou antes, um escabcllo de palha de „ outras rcas e a outros povoi: Então,
luzelte pedia que pe o Natal,The d ssem ! qu» se servia o senhor dourado para acedi* | Suzottc, todos os homens Sü amarão como
nm hello rtde dí milha azul <• n levassem I dor os cyrlns. Suzette foi buscal-o; con , lrmaos límar ,-„ t,:frcro,.-; dos çjml-
S misi do giül^ dflinidad. c toda offe ante, urros- nlm „or QUC c|ie3 t.-rào «prendido que

os ir.es acahnram por consentir B <»" " escabcllo e procurou fazei o traspi r | t0(los os comlnhos levam no mesmo f 111;os 11,1- ,,tnii.u..m n.u . .n.u.ii.._ m 
^ degrftos do altar; não teve. porém, rins. „ un a„ con, 0 i..10. Nesse tempo eu nao
niiloz.i lias, força para lauto. Neste nstaut.', ç^.,.^ n;Ivj3 0 Homem dolorido pregado so-
o escabcllo tornou-se leve, como se alguém I i,ro a cruz da Ignomínia, com ns mão? 1
ajudasse fi trailsP rtala. Chgou junlo do'  —
Sctihcr Jesus. P úalmentc. encarnplto.U-se
em cima de um liatico, despiu o chae eiill
dificuldade! "Bom Jesus, disse ella, eis o
meu pres nteP

Oh! Dôr! O Senhor estava prégndo so-
bro a cruz. Era Impões'vel envolvcl-o no
chalé, que, ao cabo de muitas tentativas,
acabou embaraçando-se num dos braços da
cru-.'.. ,

Suzette desceu do banco, po cumu o do
deranltròi sem mais ousar sequer encarar
o Senhor Jesus e desatou a chorar amar-
gumente.Suzette! disse repentinamente uma
voz...

Oh! Sorpresa! O Senhor Jesus falou!
proferiu o seu nome. El'a despregou as
nulos do rosto banhado de lagrimas e viu
o Senhor Jesus deante delia. Elle desceu
sozinho da cruz e está ó> pé, embrulhado
no chalé, que cresceu tanto que lhe chega
até aos pés, tornando-se um bello vestdo
azul o roçagante. Suzette cewou de cho-
rar c juntou as mãos, extasiada.

O Senhor Jesus sentou-se sobre o esca-
bello; um grande carão irrudlu-lhe da ca-

sava ela, vae ricur daqui a pouco, quan- b c'rcundando-lhe ae espaduas.
flc, eu lhe. (zer presente tio nicu bello chá e _ suzette! Suzette! vem cá, disso no-

vãmente a voz doce e profunda.
Suzette approxltnou-se; na mfto divina

que se lhe estendia cüa aninhou 11 sua
mãozínha, sentindo a outra nino do Senhor
'esus pouíar-'hc sobre a cabrça e acarl-
!iar-lhe os cabellos lourps desembaraçados
lo pequeno capuz.

Suzctte, nSo sabes nue eu sou o Bom
Pastor e que o bom pastor da a vida

eWo vesfr?..." Pol cm vüo que Suzette J8!»» suaB fJSfjSíVL Sjf0'*» íi ™L?r'
fòr uni! mós estn-i ni-r-Mint-is elles nilu sou- ,0 r0- um cordclrinho do meu rebanho?...fez, aos paes, estns perguntas, em.-, nao sou- n,2e.me Smen^ para nlle me deste o teu

bale. o teu chalé novlnho?
Pura vos fazer um nresente de Na-

aros. emquanto a campa tina tillnta, ti- ?'• S?nhor„^,s"8' _?$¦&& K ÇíãntV0"l .' „*•"•¦; iB olitros esquecem-se todos os dias de
os vestir e vós devels sentir tanto, tanto

frio quando cae neve IA fora e a egreja
está apagada, depois estfts tüo triste!

E' verdade, Suzctte! Tcú cor-i-üo de
ais

00 X 81.

Os amigos do governo estão con*
tGntissimos e batem palmas á victoria
dos 90 deputados sobre os 31 que re
sirtiram á teimosia do sr

Dispor de prestigio e influrncla, go-
verno em taes condioõeB, seria para
o paiz um mal, em vez de um bem.

O que vale é nue se enganam, no
müuãniA seu embeveclmento, os amigos do go-K,ptta010 ..,..„.. j„ ^„ -n-uiwla

do ao seu enthusiasmo tom e .firma ^^ ^^ 
-- 

& moral w po„.pouco generosa de vala acintosa aos
vencidos.

Não ha motivo para tanto e sô de
enthusbsmos Inlerèsseiros podem pro.
vir taes excessos.

Antes de tudo, é preciso es'ab.ele-
eer, claramente e irrefutavelmente,
que o governo só venceu porouo os q SUBSIDIO NA BERLINDA

tica, se nâo na apparencia
B nüo haverá muito que esperar,

até a prova provada disso, que se sen-
te desde agora, ainda no atordoamen-
to da t&o celebrada victoria.

* * *

1 ELMÍÇi DAS LEIS DE II
.¦—. ¦ 1 I,,-....—.-..

JHuieudits di> Senado ao orç iratmto da des-
pesa do interior

Os acerascimos em oura e em papel

A C de Finanças da Ca nara rjja.uu 28 e nanJas

tic-ndq*--. Tenho frq e estou trl«te... mas
nilo pòr estar nú e sangrando sobre a
cruz.

-- Então, por que i que tendes frio e
estila triste, Senhor Jesus? — perguntou
suzettevcotft"r yèzirihn tremula. "

— •Tendo frio... porque os meus fl'hos

« mar de Suz Ue, nonSuT >úe'a^rlnW»1'«-1 <?!?,•¦•«- adivinhou'aquillo que os mais ln
«va para traz. Pegandolhe na roilo le-; tdlgentes e ps mais sábios nfip compre
?6li a. para fora.' Deante du egreja formaram-se grupos ani--nades ; é a occasIRn da trocii de noas-feslns.
Vários amigos abordam os paes de Suzette;
fpnvcrsj-Ke pa, qie'hor l)iirmpiiia. Tia Yvim*
neV^vetidi n converta prolongar-se,' iproiii.
riinie: "MarthaI tios vamos na frente, o
JoSo e eu; os peniienos estão ali adeante n**o me onvolvem na, atmoi-pheru de amor
p e" rio osloti soresmln." 'i"e 'rradln e aquece. Adoram-me com os

Siizntte, A espreita,-ouviu estas pilivras lahjpn e tifo com o coração. ;'
e como a tia se d stnnciara, dtsprend.il a Ei!tou triste, porquec-s meus filhos, nüo
•flUozlnha da que a sesurava, csgtièlíoti ss seguiram a minha lei de amor e de per-
pomo tinia sombra através dos grupjs eu- dflo. Ordenei-lhes que se sma*-sem como
trctldos, e emhnrafustou pela esrela. O se irmAos e vejo-os constantemente qucstlo-
fih r dourado, eslava n ponto de soprar os nando. A sua lei é o ego smo em vez do
pinos ou dc os cobrir com um grande ex* sacrifício. A sua lei é a vingança em
tinetor. Suzette csenndeu-sc cntri dois hun- '°Bnr do perdão. Estou triste porque dei
pós, para nilo ser vista. Quando o snchr'». a minha Egreja o exemlo da pobreza, da
{dó, terminada a op-raçilo, ia *. sr* da egre- simplicidade t da humildade c este ex-
ja, encontrou-se com o pac .le Suwtte. "A em pio nãr- foi tegu'do. VI a minha Egreja
ntfsil pemieiia nilo lera f ca lo abi. por oc- procurar »!• riquezas e as ostentaqiles.
Boi A' vista da resposta ne.-nílv.i, imirmu* Mens reprepentantes daqui da terra tive-
rou; "Bem, ent.ln minha irmi- levou-a; bem rum sede de luxo e de poderes. esquecendo
dizia eu a mnha mulher. Suzcltc ouvindo que "o meu reino n?o é deste mundo",
o voz do pne, teve, durante um momento, qulzernm cevernar toda a ehrlstandnde,
tentai-üo de correr pura elle c renunciar t'Vassal'undo até reis e Imperadores. En-

¦«eu projecto, resistiu, poròm, valcntem.titc tret-'nto. eu disse: fDao a César o que 6
de Cesur!"

dioto e trlum, -.
tos para receber a humanidade inteira!

Suzette. se queres apressar erte dia, se-
gue a minha lei de amor. Ama. conso u.
perdoa! D.'i-te Inteiramente aos outros!
Asam ser.ls minha filia. Ama a todos os
homens, porquo todos e'!c-s sao' teus Ir-
mãos, quer assim se julguem, quer nfto,
são todos filhos do mesmo Deus.

Ha multas moradas há casa de mou
Pae e ha vários caminhos pura ls> chegar.
U om verdade te digo: Os que me ignoram
e os que me negam, apesar disso peguem
a minha Lei de Amor, estão mais pro-
xlmos dn meu coração do que aquelles que
dizem: Senhor! Senhor!... e não guar-
dam os meus mandamentos e nüo fazem
a minha vontade. Aquele que nilo crê
em meu Pae e nem cm mim, porém, segue
a minha Le' de Amor, esta mala perto
do reino de Deus do quc um grande nu-
mero de meus filhos, Intolerantes o hy-
pocrltas.

Desde Instantes que Suzette luta com
todas as suas forças para conservar aber-
tos os grandes olho;: azues. Estft quasi
dominada pelo somno o, no emtanto, ella
não quer dormir, para não entristecer o
robre Senhor Jusus que lhe confia os seus
pezarei,

Entretanto, o Senhor Jesus, que penetra
todos os pensamentos, viu ob de Suzette
fUtctuandci em torno da sua loura cnbe*
cinba. E, attrahlndo-a para os Joelhos,
disse:

Dorme nos meus braços, cordeirlnho
do meu rebanho. NSo sou eu o Bom Pas-
Mr que da a v'da pelas suas ovelhas?
Dorme, Suzctte. sonha com os anjos e
guarda o segredo da minha dôr.

E Suzette adormeceu. embu'rda nos lira-
ços do S-nhor. emquanto mCodlas cchoo-
vam pela egreja acompanhadas de tênue
e mysterloso rufar de azas.

S>'zelte entreobrlu os olhos azues e es-
fr^gou-os repetidamente, com as mPnii-
nhas fechadas. Toda espantada, fixou,
sem comprehender, o semblante perturba-
do do pae e n vela accesa empunhada pe'o"Sr. Dourado"... que nesse momento já
não eníl dour°do mas vertido de um or-
dinarlo jtiquetão c'nzcnto.

Depolo a memória voltou-lhe e desfez-
se em lagrimas.

Papae. por que me tiraste ao Senhor
Jcmijs'. — ri!,<"-*e ei'a eo't.çnrdo.

O pne franziu ns pohrnocelhas. Inquieto.
O mo-V- cntiroii-lbe delírio. Vamos ombo-
ra. Suzette, o Senhor Jesus estft no céo,
«làe esto aqui.- ¦ ' ' '""" '

Não. não, elle nüo estft no céo. disse
Suaette soluçando sempre. Eüe estft ali,
elle contou-me uma longa historia. Estft
multo prznro?o. Depois tomou-me sobre
os joellior e os anjos cantaram a missa.

lr.l'a sonha ainda, disse o pae. Aca-
liemos com Isto; deFCc do banco para Pô-
res o teu chn'e, Suzctte.

O n-eu chalé 1 — os soluços redobra

seus adversnrios, na causa, for?m nilo
si mais patriotas como até mais di-
e-nns do qun elle, nos processes e nas
attltudes. B a constatação de^te facto,
ruo é ínnernvel. reduz de muito as
pro*'orç/'CB' da celebrada victoria.

Bninuanto o sr. Enitacio cif-ncava,'rrltudo e Irritante, não cedenio irna
linha do ponto do vista em que so col-
locara, e que nem, ao menos, era re-
sultantn du i"na e.nn^lcSn sn**, enr-
oue, na materia, o presidente tem con-
fessado nãn ter convieres: püi quan*•o es'-a attitmle de intrfiisit-ancia foi
a que lhe rareceu a uivca a assumir,
"s ,"rlvprs?rir3. ns oue combatiam esse
mal ins-lrado pro-osltn de nm im"os-
to inconstitucional e ddioso, procura-
vam cíiminhps c iiio'or ''lie "nd^siem
"ondtfir a um en*endiin(*ntn ditrnn, a
uma conciliação dos «rrandes interes-
ses nacionaes em collls^o.

Ao r.rs6o oue o presidenta mrstra-
va.se d's"osto a vencer, fosse como

Ao que parece, dadas as circum-
stancias especiaes do momento e os
acontecimentos precedentes, os sa-
crlficados representautes da Nação
não podem ter mais es-iorV.nqas no
sonhado augmento de subsidio, o
que de ooraçâp não ha quem deixo
de lamentar profundamente.

Não falando no fracasso da me-
lhoria de vencimentos do funeciona-
lLmo subalterno o dos miiltlplos
nrojectos do equiparação aos me*
lhor aquinhoados no quadro buro-
cratlco do apparelho administrativo
do raiz, o recente voto do Senado,
recusando elevar os honorários dos
ministros do Supremo Tribunal Fe-
doral e mais serventuários da .lus-
tiça e, bem assim, a attitude nue sn
diz terem tomado alguns governa-
dores de Estado, finaram esboroar-
se os melhores castellos formados
Acerca do emprego que, na futura
legislatura, iriam ter oa doze con-

Finda a votação das emendas, do Se- alimentação das praças a Importanil»
nado, ao orçamento da uespesa do Mi-; necessária paia o íoraiximeiiiu ue uum
tu sior.o do Exterior, na sessão do hon-| etapas aos su.ijentos". A' verba 3{> _
tein, o sr. Pueno Brandão commun.cou i liim.iuto usuaiuo Cruz — 1'essua.: i\H,.
qué aqucila casa do Congresso uçabftva ct.tua-se, peio segu.nte. na tabe.i,.
de enviar ft Câmara as emendas pur 6 chefes de sefV!«o, lo;i,OCf tordcaujo)'
elia a|iprova..as uo projecto do orça- -,:1i,iií t(íiat.fie;n,doj, Ui;:uO" total; ;
minto ua dispesa do M.n.sterlo do ln- adjuntos do r.ss.sceiues, S:oui)<, 4:uu9|'terior. Essas emendas seriam immcdla; SliOOOJ; O ass.stutitea l':oiiuf, -t:S0ti-fui)i
tamente entregues tt Comm.ssão du Ki- ;-¦¦ »¦"*. I1...1 . i Secrut.u-.o, D:iiUu*ui|í'
nunças da Câmara para que a mesma -.^il'.», 11:10o- lota.. A' verua ;is>. aU||.

' ¦ "  . . . ¦« 

,,onlos 
iBobre ei as del.berassc.

O PAKECER DA COMMISSÃO DE
FINANÇAS

Soh a presdenc.a do sr. Carlos de
Campos, ieun.u-15., pouco depois, a
Con.m.ssfto de Finanças.

Pátio, a palavra au sr. Alberto Mara-
nliao. lelator uo orçaiiwnto, este depu-
(udo levantou a pit-liiiiina:

VditoLS: Auu;nieiita..a de
subvençAo õu bi eu,.tos conced.da
Instiiuto do Protecção i Ass.sleneai
Infunc.a n:i cup.lai iederal. A verüa H<r-Stiovonçoeo: Accrescente-se; augnimi*tada de lúu:uOb(i, paia aux.iinr u con.

i struoçiio do odif.o.o dest.nado tt séj*l da i.i.ai do ln.si.tutu Oswaiuo Cruz, nocujo truvettio oi Esladu ..lo Maranhão,
| levantara em. terreno apropriado quepata esse fim cedera ft Umâo, A' verba
I 38* — Subvençues: ao Lyceu Franc*.i iJrns.leiro, cm ti. Paulo, lUUtOUOf. Ã'

, ,,.,,. US* — Subvenções: í.cu elevadamissão reso.veti examinar particular-. u oU:UUU? BUbvcnçâo de Eiuuut ec-nn.mente o men lo de cada uma das emen-1 " "'¦ ¦'-«•
das.

O sr. Alberto Maranhfto salienta, em
seu parecer, que o orçamento voltou
com H2 entendas. A despesa total >la

como uva..ar mento das uniontlas, dada
a i.PforeiiQa dos dispôs.tivus .ma .'og.-
mentos da Câmara é do Senado. A Coin- | verílj

propôs.ção votada pela (.amara era de

fosse* os outros traeavaip-.ie limitos, tos pccrggni-jog
mostrandq-se, assim, Jnc-ntestavsj- Não elltranii" porémi nas ontreli-mnii<«. superiores. m»isá altura da si- nhflg degte degnretenciogo «conimon-
tuacâo. Os 31 vencidos, na votação do tarIo***t nem a opyorlunldade, nem aIm-osto de transito, teriam s do os jllstiça Q nem Q p0Sfii))ilidade hones.

Sy.73ü:0UU$, ouro, c 67.'J-o:ll2#4'Jo, pa-
pol.

AB emendas do Senado se reduziam,
por um lado, a despesa Ue 1 .SUS:OSUílü»,
aúgiiientava, por outro, cm rés
3.1-17:531{787, ouro, o 10.2'JU:221*799,
papel.

Desses atigmentos, era destinado a
novas subvenções o cred.to dc réis

d.«a na propôs.çao u.i Camaia dos Ue.
putuüos, á Lsoo.a Piof.ss.onul Penitn,.
na de liei.o Horizonte, A verba 3s« —
Subvunçuus: Faeu.dade de ü.reito doIdo de Janeiro, autji.tentada de 5o con-
tos; Lyceu de Artes c Otf.c.os, augnmti*
ta..a de 2u:UilO»; Para li soo.edade ür».
s.lu ra de Uei.as Artes, 2u coutou; rut»
a sociedade Propagadora daa Uellas Ar.tes, 2u contos; para a li.bi.otlieca Po-: pular, lu contos; Para a Assoc.açao ds

I Imprensa, 2n contos. A' verba "Subven.
' çoes", "instituto aus Advogados Ura*,!-i loiros, ti:UUUÍ" A' verba 3S* — Subvtn-

Cias; Aocreseente-se: Apostolndo^do Dom

vencedores, desde que, esgotadas to-
dos os recursos, nnn evitar esse nt-
•entado á Constituição e á boa ordem
oconomion do pniz. hotívpssem adopta-
dn o ln-*itlmo recurso da abstenção,
não dando numero e desse modo inu-
lilizptido o yciificio a que se submet-
teri"m cs outros, os PO vencedores.

Bastaria essa considerado, para
mie o pronr'o sr. E"ltaclo fizesse mo-
derar a trovoada de applausos da cia-
que nuo o acclnma.

Hnveria um asrento desse episódio

ta do projectado augmento, como
tão pouco, pretendemos emittir opi-
nião sobre a legitimidade o a effl-
oiencla dos meios postos em pratica
para promovel-o ou para obstal-o.

Outro rumo norteiam as nossas
considerações. Da discussão nasço a
luz e, no caso oceorrente, nasceu a
suggeiitão, que nos communicaram.

A Carta Magna, apesar tle ser nl-
vo, de quando em vez, das mas pro-
fundas Investidas demagógicas, aco-
de, em dados momentos, a gregos e

1.065:000* tendo sido a verba, para esse Analia Franco, .luiz de For» e \s. 0f.ut, votada pela Câmara, de 2.100:000»,' do orphiSos Analia Franco, Juiz de ft.
elevada, portanto a 3.22o:000$. | .-j-, J:ôuu* a cada um.

Um seguida, passou a Commissilo a se { Autor.zando o joverno a pOr cm cie-
manifestar sobre cada uma das emen-1 cut.,-10 0 instituto penal da coiidoiiinaçio
das do Senado, lavrando o sr. Alberto i conUlolonal tsuisso) mediante bases
Maranhão o seu parecer, do accordo jcom essa manICestaçSo. i

EMENDAS NAO ACEITAS I
A Commisuio resolveu nfto aceitar as

seguinte» emenda3 do Senado:
Ao art. 2", n. 6 — Seereiar a do Sc-

nadíi: destaque-se da verba — Material

quo estabelece. Ondo conv er: Art. t*|ci
o governo autor zado a reorganizar, scu
augmento de despesa, ft Secretaria da
Curte do Appellaçfto, ilívulindo-ii em
duas secçdes de sobra — uma adminis-
ttatlva, outra judiciara, a que f.cario
Incorporados os dois officlos de Just.sa
da mesma Corto —, sob ,i illreeç.io et*— a quantia do 200$00ü mensaes para pn, d() S(,cn,lai.io. renu,(,,|,.lmk) „*„ r°s.
pictivos serviços, sem preju .:o ilos dl-
reitos e garantias dos actuaes sorven-
liuifius, uom ;i tncuUtnde de aproveitar,
ntú dois ac!dÍdo3- no ([uadro resultante
da nova organização, Onde convier: Ar-
tlfro. O governo f,ca untor zado a pro-
mover, nas condições que convencionar.
a unificação dos contratos qne regem o
serviço de esgotos du cap.tal federal,

y no linos. rara presença tolsas
Y \ carjeiras, meias. Casa Cavancllós
j Du Idor, 178
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n considerar e, ror esse aspecto, o es- troyanos, cada um dos quaes, bus-•irito conservador haveria talvez mo- Cílndo ne„a 0 „eceS3at.|0 amparo A
Mvo de retrosiiar-se. A vota-âo da Ca- p*.eténsàc pleiteada. Foi assim quemoro indicaria qtte^o actual presiden- aconteceu, no' ponto do vista con-
te d.a Republica tem grande prestigio, st|tucional do calculo o dn distribui-
ainda agora, jã encetado o seu penul- ç.^ do subs!dio — se diário, men-'imo anno de mandato. sa] ou anrtual,

Ainda assinj, quando fosse isso ver- Dizendo "durante as sessões ven-
dade e essa demonstração dn Camar-i, cerão..." e marcando ao Congresso
nue terminou o seu mandato, expri- qua^o niezes de funecionamento or-
misse mesmo re»l pre-tlrio do r.h<-fe d|nari0i a partir (ie 3 de maio, olaro
do executivo e não, apenas, a compla- qlle a,ntes des6e diai de accol.do com"encia de alguns deputados, que pre- a constituição, os congressistas na-
feriram não lutar e de outros, do da percebem, podendo, porém aqttsl-
ma'nr numero, talve'., não arenas •-, ,,eriodo ser prorogado até 31 de
complacência, in"s o gosto, o habito de!lem*.ro 0 nue todos oa annos so

,nn o vicio de serv'r ao r-oder, ainda VRe verificando Invariável e indofe-
arsim, dlzemoB, não haveria de rue ctlvelmente. Diário, mensal ou an-
retrosiiarmo-nos, n's todos nne enten- nuaip pouco importa que o subsidio
demos necessário governos fortemente 0 se-ni conl tant0 qlle a folha de pa-rres'igiad08, no momento or't|co quo gamento seja cheia o corrida, do
nlravespam a nossa e as demais nações primeiro ao ultimo dia da sessão,
da terra. Assim, lembram-nos que, por eco-

Infelizmente, o feltie moral "do nomia, o subsidio fosse arbitrado,
actual presidente, a sup falta de ta- não em 36 contos como se deseja,
cto, o profundo eimtlsmo qne o obse- mas em 40 oontos por sossaò, paga-
daunão. lhe permittirlam..ut,ili-**Hvam veis,em quotas mensaeB-de um oi-
lienefclo rnblico. essa força moral lavo, a partir de maio, recebendo os
oue nhi estão nnregoando os da sua illusbrts paredros, no ultimo mez da
corte ou séquito, força que julgam sessão, e de uma só vez, o saldo
comprovada na demonstração parla- restante, qualquer que lhe fosso o
menlar de ante-hontem. tutal.

Os dezoito me"es decorrldrs de go- Admlttida a suggestão, nenhum
verno do sr. Epitacio Pessoa encerram motivo haveria para fazsr render a

gratificação ao secretario da Commis
silo Especial do Código Penal, paga-
m"iito quo serft feito somente nos mo-
zes em que funceionnr a Commissilo; ao
art. 2", n. 6 — Secretaria do Senado:
dostaquo-se da verba — Mater ai — a
quantia de 2QO$000 mensaes pura grall-
(Icaçdo ao secretario da Commissilo lis-
peclal do Código Penal Militar, paga- ^
mento que aorft feito somente nos me- I entrando para°essc fim em necordo com
zes em quo fuucolonar a Commissão; ai os concessionários; podendo a:tcrar ac-
verba 6" — Secrotar a da Câmara dos oreaoeI,tar, substitu r ou annullar clau-
Deputados: supprlma-se a emenda quo H||lag (|a(iue||e3 oon tratos, tendo om vis-
consigna 4:500} — -para pagamento ao u 0 mc|]ioramonto do serviço exutcn-
portorlo da Secretaria, da quantia cor- (c a redUcçao das taxas de esgoto e a
respondoute a alugueis do prédio de sua
residência, que de. xou do receber du-
rante quatro annos", porque o orça*
monto destina-se a despesas a se

extensão das rides is ;;onas ainda nâo
providas, solicitando para esse fim os
créditos necessários. O govorno re»|iel-
rara o privilegio da isenção de direitos

lizarem em 1921 e não ao pagamento de (ios contratos existentes
despesas que deviam ter sido feitas nos
turnos anteriores. A' verba 10- — Sc-
cretaria do Estado — Augmentadn do
mala do 16:800? para pagamento do
1:200$ annuaes aos porteiros o demais
funccionarios du portaria do Ministério
da Justiça. A' verba 20" — Assistência
a alienados — Hospital Naoonal; des-
laquem-so 30:000? da consignação du
material "Medicamentos, drogas, etc",
para constituir a consignação nova —
"Custeio da Escola de Bnfevmelros". A''
verba 26- — Instituto Benjamln Con- |
stant: Atigmontc-se dc 3:0005. "para

conoedurí
para os ruapectlvoa sçrvlçoa aa regalias
da obras pertencentes an listado. Onde
convier: Art. Pica o governo autori-»ilo
;t revôr o decreto n. 11,530, do 18 do
março dc Hl 10. som augmento du despi-
saa o mantidos o-*", direitos adquiriclM,
ndaptando-o ao regimen universitário o
£s necessidades actuaes do ens.na *.-
cundario e superior; podendo, outroslm,
promover a difíusüo do ensaio primário
du accordo com os Instados u abrir oí
necessários cred tos para a realização
deste fim. Ondo convier: Art. E' cones-
dido ao compositor brasileiro .hilio licit

aoqti'slçao clc um harmonium"! au-1 0 auxnio de 30:000* parna Instrunwnta
gmente-30 do -10:000$. "para acquisição. Qj0i cdp|nSi onealos c montagem ila sm
do machinismos, aceussorios o monta-, r,|1L,rtl iyr:i.;, "Súror Mar aua" e pai; *
gem de uma lavandarla". A' verba 2o'1 audição doa seus'"Poemas Symphonl

Instituto Benjamln Constant: "Bm i cos". a grande orchestra, iiiiltuliulos: o
vez dc cinco contramestres a 1:000$ do j^ iCaravaiia'.cóíéste"'; ó íí, "O VlaÚt

rt sqrdenado o SOnjOOU de gvntlflcaçfio, 0' 1 Vi"*"-A*''Ü-Jrl"u~de 
'pefrón 

o"; 
"VR"!

dlga-ae "sois 
çontra-mestrea a r&s, «viglila"d,drmas'*; o V, "Dyonlclos* e

l:000$000.c Ü005000 de grnPfc.aoão, rdls I 0 v-, .,A canção de p-tpliii6s",,j Onili
0:000$". A' verba 2fi« — Instituto Ben- eõnvler: Art. Fica o governo autorizado
Jantln Constant: Itubricn do Pessoal: a adquirir, pura a Escola Nacional ie
Em vez do 21 serventes com o sa'ano rwnas Arte;;, o quadro "Undòya", «•
de 180$, 10:000$, iPga-se 24 serventes po*st'o c.m ijig, na Escola Nao oual dc
com o salário de 1S0?. 11:520?. A' verba *30|i|l3 Artes (o premiado com a j-rawli)
26" — Instituto Benjamln Constant: em medalha de prata), quadro esse de que
vez de cinco aspirantes ao magistério <-, autor „ pintor brasileiro Augusto
com a gratificação de 360*. etc", dlgll- |*rllcot (prêmio dc viagem). Onde con-

12 aspirantes ao mairsterio com a ^jor. ^rt. •<;,, vlgonc'» desta lei sejam

f\\ A Applicação pom medicamento, St5J I
Ol*T DR. ARNALDO CAVALCANTI |

A». 6. Freire, 134 (9-12) diariamente.

Sim. estou triste!... Preguei o perdão
das Injurias, a piedade. $ toleraria.
Dgse: "Amae aos vosròs Inimigos, bem-
dizei os que vo« perseguem"... e vi. emi
meu nome, massacres organizados, tortu-
ras instituídas, fogueiras necesas; ouvi
gritos de agonia de mniares do victimas
que mo Invocavam... quando muitas des-
sas victmas eram meus flMios. se bem
que 6ervlndo-me de uma maneira um pou-

Tú truste'o meu c!ia'é ao Senhor | uma tal eérie de decerc^os que, jâ fatigante labuta orçamentaria, sen-
agora, nüo é possível acalentar esne- do bem provável que, no decurso, do
ranças, rara os vinte e dois que ain- segundo anno da experiência, tlvss-
da faltam. Bemos a lei de meios redigida sem

Da capacidade pollfca do governo atropelos, den dro do praBO constitu-
não ha melhor prova negativa do que cional, o ató mesmo seria muito
a sua nttltude, na iniciativa e defesa possivel que os quatro mezes se
do seu novo tm**osto, tanto no parla- tornassem tão longos, para os escas-
mento como na imprensa. Quanto ao sos trabalhos legislativos que a re-
seu tino e gelto para a admln'stracao, forma da Coustituição viesse a se
é lançar os olhos rara oualnuer lado impor, np sentido do ser reduzido

.lerus, pape? Eu tinha lh'o dado de pre-
sente... porque o "senhor Dourado" sem.
pre se esquece de o vestir...

O pae. sem dzo- mais pn'avra, envol-
ven si pequena Siiietle no ohale, tornou-a
nos braços como um embrulho e deixou
a ogreja a passos largos,

O ar gelado aca'mou a criança, quc den-
tro tm pouco adormeceu, embalada pela
cadência da marcha. Desta vez ella so-
nlvin que o Senhor Jesus a levava nos
braços ft a Ifvnva. chamando-a cordclrinho
perdido e rehovldo. 10 ella sonhou que
ello a leviivn muito longo, muito alto. pe'o •»

gratiflcaqíio do 360$, -1:920$". A' vorlin.
jii» _ Instituto Benjamim Constant:
Mesma rubrica: "Acorescente-se: mn
biirbe'ro com a gratifloaoão dn nnn*".
A' verha 32- — Corpo de Ro-ibelros:
sttppr nia-se a emenda que "destaca da
quantia destinada ao pagamento da

de preferencia Inclu-dos, em caio
vagas, eoino segundos tenentes phar-
niíiceutlcos da Policia Militar, os sar.
gênios do Exercito ou da 1'olica quc
provarei** ter exercido varias comm b*
sõotj eomo pharmooeutlco, com vpucI*
mentos de 2" tenente por av so pessoal.

I HBs'gnudo pelo mlti'stro da Ciierra ou
.lutçu o for-em diplomados. Onil; ron-

das luzes, quanto economizaria o v!er; Art «-as pretnrias isveis do n'i
Tlie-iouro com as desper.aB dc exne- | t-Icto Federal, emquanto existirem os
dionte diário. puhlicactleB, luz, gelo, do's serventua-dos os prooesoss de ac*', , .i_.,_i„„ „ i,.... „„ o dentes no trabalho, nuundo a parti ou
café, energia electrlca e tantas ou-
trás ooisinhsis, que as casas do par

fôr canaz de vêr si vera o des- o excessivo tempo da duração das lamento náo podem dlsneaisar ? Va-
céo somiirlo. c lhe permlttla coher tantas ; 

".'jj'-,'" 
flue augmenta, em vez da re- sessões ! I lera a pena experimentar a su?-

íwOTWVuQn«•"a2Ul8u^ ^ 
I generacaó em-haticamente prometti- Sem falar na tradicional "cauda" gestão, por nosso intermédio divul-

Aiméc ni.ecii. da e alardeada. enxertada na balburdia do apagar' -,'ada ?
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F. J. OLIVEIRA VIANNA-Popu-
leçõss Meridionaes do Brasil — (pauiis-
tas, fluminenses, mineiros) l9 vol. ed-
Rev. do Brasil — S Paulo 1920.

M. CARLOS 1.1» Ensaios de Sociolo-
gia — typ. dos Annaes «•> RiO 1920.

A grande generosidade, q-.'e incon-
te8tavelruetiie distingue o nosso ca-
racter, priva-nos de outra virtude — j
4 perseverança. Nesse ponto, nada j
nos ficou do domínio árabe na penin-,
sula. Somos Inveterados adversa-
rios da paciência e por isso mesmo.em '
compensação, da hypoorisia, Attitu-
des claras, argumentos francos, ba-
terias desmascaradas, é o que nos
oonvem. Dahi tambem uma certa su-
perficialidado de visão, uma instin-
ctiva prudência, grande falta de en-
thusiusn:o e marcada predilecção pe-
las obras de fantazia, minguadas de
observação. A obra lenta, paciente,
tenaz, obscura, a obra de methodo e
fôlego, não nos seduz, talvez ainda
pouco nes convenha. A nossa própria
erudição é dispersiva e parcellada.

Dessa ausência commum de tina-
cidade deriva a nossa atitude perante
os problemas nacionaes.1 que raro sa-
be guardar uma moderação conscien-
te, e oscilla em geral entre o sarcas-
mo e o Ijrrismo. Tanto um como outro
impedem a observação e portanto o
conhecimento. Nüo desconhecemos
alias totalmente o antidoto necessa-
rio, isto é, o senso da objectividade,
quê vamos encontrar sobretudo em
certos historiadores. Convém desde
logo rotar qua esBe senso da objectl-
vldade, longe de excluir exige a maia
lúcida o effectiva Intervenção suhje-
ctiva, para clarear, verificar a inter-
pretar a realidade confusa o disso-
ciada.

Tambem ô o senso da objectivida-
de, guia indispensável de lodo oatu-
dlòso, quo anima e coníuz o sr. Oli-
veira Vianna, na lenta edificação de
sua grande obro, que desde Já pode-
mos qualificar de monumental. Não
ie trata de um historiador e mais
avulla. portanto, o cnrncier etrepclo-
nl Indlcndo. O sr. Oliveira Vianna é
um sociólogo* !'••¦'•* Quom a historia.

portanto, é apenas a trama e a ve-
rlficação dos seus estudos. Nelle co-
existem, o que não ó commum, uma
cultura severa e uma observação per-
spicaz. Pude, por isso, escapar das
obras communs dos poucos que a taes
assumptos se dedicam: p empirlsmo
e a ideologia. I

Distingue-se logo pela originalida-'
de e singularidade do thema escolhi-
do—esse estudo do posso povo, com
suas peculiaridades da caracter ainda
tão pouco definidas. |

Se o thema é singular, mais arro-'
jada é a concepção da obra, de que
este volume é apenas o primeiro da
parte Inicial. I

Proveiu essa divisão da obra, não
só da sua extensão, senão tambem
do resultado a que chegou nas suas !
investigações — "contrario ao pre-
conceito da uniformidade actual do
nosso povo". Deixando para mais tar-
de o estudo do nosso homem urbano,
em obra já promettida a em prepara.*
ção. "Introducção á Historia da Re-
publica", dedicou-se preliminarmente
ao "cerne da nacionalidade'' na ex-
pressão euclydaana, essas popula-

! cães ruraes, a que chama de matri-
zes da nacionalidade".

6 logo reconheceu a ausência de
I uma unidade geral, do povo, mas a
| existência, se não de "typos sociaes
i fixos", ao menos de "ambientes so*
| ciaes fixos, em virtude da dlverslda-
I de dos hábitos, a sua acção durante
! tres ou quatro séculos, de varlaçftes

regionaes no caldeamento dos ele-
mentos elhnlcos e principalmente a
Innegavel differença das preesfies his-
lorlcas a snclaes sobre a massa na-
cional. quando exercidas ao nnrle, ao
centro e ao sul". Estes Ires meios
differentes — "geram, por seu lur*
nn. ires sooledadei differentes: a dos

i sorlôos, a das mattao, a dos campos,

com os seus tres typos específicos: o
sertanejo, o matuto, o gaúcho".

Pelo matuto começou a primeira
parte da sua obra, cujo segundo vo-
lume será dedicado ás — "Popula-
ções ruraes do extremo sul (os pas
tores rio-grandenses)", reservando
ainda dois volumes para as popula-
cries 6e"tontrlonaes — "Populações
sertanejas" e "Os caucheros da Ama-
zonia".

E', cpic.o so vf-, obra do sciencia,
observação e tr.othodo, quo raramen-
te vem a lume na nossa escassa pro-
duecão soclologicr.. Quanto ao admi-
ravel es~irit.o synthetico, que comple-
ta a harmonia das qualidades lltera-
rias do autor, só uma analyse demo-
rada da obra e sobretudo a sua leitu-
ra, delle nos dará conhecimento.

O "matuto", Isto é, o "hnmem de
formação agrícola", comprehende a
grando massa da nossa população. O
jagunço e o gaúcho, de "formação
pastoril", são typos regionaes. Mas,

i além dessa, outra causa levnu o sr.
I Oliveira Vianna a começar pelo "ma-

tuto" o seu longo estudo. Foi que —
o grando centro da politica nacional,

depois da Independência, se fixa jus-
i tamente dentro da zona de elaboração
| do typo matuto. Este facto — da con-

tlguidade goographica do principal
ecumeno agricola com o centro do kõ-
verno nacional — dá ao typo social

| nelle formado uma situação de incon-
testavel preponderância sobre os ou-
tros dois typos regicjiaes".

! Se esses dois motivos explicam a
precedência dada a essns populações,
justifica a conclusão da obra a prefe-
rencia concedida. No entender do sr.

n historia de sua formação, as razoes
de sua prenonderancla a o seu espirl-
to, passando depois á historia dessas
¦'onulatifles dispersas, de sua raça, de
sua organizarão elementar e de suas
vioissitudes. Vemos então como ess-B
organ'zac("es rudimentares se conver-
tem em dons poderosos, de grande co-
hesão individual mas de nenhuma so-
lidarledntle social. Estudada a crysta-
llsacão dessa sociedade rural, passa o
autor a Investigar, como desses claros
dispersos se ascendem á Idéa e á fo*--
mação do Estado, pela decad°ncla es-
'-ontatiea dos clans, em virtude da
lenta Implantação da ordem legal e
do frestltrfn crescente da Coríta.

Encerra finalmente o volume um
estudo de "rsychologla política" des-
sas ro"ulacnes do centro-sul, na sua
concevrão de liberdade, nas suas ri-
volucfes e finalmente na sua funcção
nacional.

Eis o esboço da obra.
O elemento central delia não é o

estudo do Indivíduo, embora não ds'-
xa o autor de (azel-o loto de Inicio,
nos estudos sobre a "aristocracia ru-
ral" e denoii sobre a "plane rural".
Mas nessa sociedade colonial o "ele-
mento cellular" da sociedade não é
n indivíduo, mas a classe, o grande
domínio rural. "Essa sociedade em
formação, dispersa, incoherente, re-
volta, gvra realmente em torno do do-
mlnio rural. O domínio rural é o cen-
tro de eravitacão do mundo colonial.
Na disseminação da população, lem-
bra um pequeno núcleo solar, com as
suas leis e a sua autonomia organiza-
da. Delle é oue rar'*- n rl(-tenn'na->o
dos valores Boclaes. Nelle é qua se tra1

factores moraes e econômicos dá so-
?iabllldade, sem a conscianiln e a
necessidade da associação municipal,
formou-se, pela própria natureza das
coisas e pela acção efficaz de um re-
ítlnien forte, uma sociedade defínjda
que f^rma elemento essencial da na-
clonalidade. A analyse systematica e
tria do autor não interessa o homem
mas a sociedade. Entro a politica li-
beral que se interessava sobretudo
pelo Indivíduo e a politica conser-
vadora que olhava de preferencia os
interesses da nacionalidade, não he-
sita o sr. Oliveira Vianna. "As maio-
res figuras da nossa historia cha-
mam-se Olinda, Feijó, Bernardo de
Vasconcellos, Evaristo, Paraná, Eu-
zebio, Uruguay, Itnborahy, Caxias...
Nelles o enthusiasmo pela liberdade
e pela democracia não chega a tur-
var nunca a consciência que todos
tém, das nossas realidades e dos
nossos destinos americanos, salvan-
do, com o seu senso pratico e a sua
coragem, o princípio da autoridade e
o da unidade nacional. j

Vê-se, portanto, que o estudo das
populações ruraes do Brasil é feito,
pelo sr. Oliveira Vianna, com um in-
tuito sociológico e não psychologlco.
Compirehendeu, aliás, perfeitamente
a nossa historia, cujo problema ma-1
ximo tem sido e devia ser essa for-
mação cia estruetura nacional. Mas
toda a evolução social apresenta uma
inevitável tendência individualista, e

nal, e que attenuará cectamente o ri-

gor com que o autor encara a plebe
rural, fazendo resallar a responsnbi-
lidade criminosa, embora explicável |
da "aristocracia" e do governo, me-
tropole ou coroa, no estado rutllmen-
tar ou transitório de civilização dos

o representante do ji!n'8ter'o PiiUMco
nilo IncVeur o serventuário nue preferir,
o distribuidor fará a distribuição, ai*
tertiaílamento, tle um processo a cada
um dos serventuários.

A sessío da Commissão terminou
quasi âs 20 lioras.
WJMKHDHHlMEMMnnHMBMM

na, com o seu volumo de estréa, entre
os ''(íucns mestres dos nossos estudos
sociológicos.

Dos "Ensaios de Sooinlo-*|a" do sr,
M. Carlos, disse o sr. Clovis Bevlla-
cotia em unia carta no au*or:—"Acho
nue o sonhor fez obra vn,l0B'', e nnal*

mestiços". Nem tudo pede a ethno-1 nuer que se-a a Borte da sua conce-
logia explicaT, mesmo a de Ooni-
nonu ou Lanonge...

Esse Individualismo nascente da
nossa sociedade, que desnorteia um
tanto o sr. Oliveira Vianna, na sua
clara visão synthetica dos grande?.
movimento colectlvos, talvez seja.

rcáo como doutrina, aplaudida iu
r"'urrarla "ela critica, terá sido prodil*
ctiva, porque semeou idéas e Irmi e
nin valioso contlnirente nara a ellicl*
dsoão dos obscuros problemas da po*
litlr-a".

Pois liem. eis anui..com toda a leal-
prematuro, mas ó real, ainda que t rtn(íe n,,,„„„ (-()g vr,|iosna rr,n"ni*entea
possivelmente Imitado. Mas a orl-1 ,|e pincldacãn do volumoso livro. D3*
gpm dos acontecimentos não lhes i rojs (io 1110sirar -.nirn "n afflsmn" ' o
affecta o facto da existência e esta- "motor q„e -ürlee o homem", concluo
mos rerante uma realidade concreta

Oliveira Vianna, foi simnlesmente I cam as es^herns da influencia. Da so-
"providencial" a funcção dessas po-]
pulações matutas na obra da forma- j
ção nacional, pelo — "valor lnsstima-i
vel de suas virtudes pacificas e or-
deiras, dos seus lnstlnctos de brandu-
ra a moderação, do seu horror do san-
gue a da luta". — E entre os elemen-t
tos de anarchia e dissociação, que lm-'
pediam ou retardavam a obra demo- jrada e complexa da nebulosa nacional
cm vias da solidificação, formam ei-
las — "a força nondor-.idora da nossa
vida politica", Isto é, o elemento pias-
tico de equilíbrio e bom senso.

Está, portanto, explicada e justlfl-
cada a precedência concpdida ás po-
pulações ruraes do centro-sul. sobre as'
do norte e do extremo sul. Como es'u-
dou o sr. Ollvelrn vinrnn c=ses "ma-
tutos" de sua predllec"áo? Vou pro-
curar rcsuniil-o em '-miras pnluvrns,
tác^vns para obra de lanlo peso.

cftieça por estudar o "typo rural",

ciedade colonial — abstraídos os an
parelhos administrativos, oue se lhe
alustam extranhos e inassImllnveK
resta arenas como elemento cellular
o dom'nio rural. Sobra cila. a figura
do senhor de engenhos se alteia pres-
tielnsa, dominante. f"sclpad"ra. Na-
nhuma desnrende de si, em torno, pa-
ra as outras clns«es, fluidos mais In-
ten=ns de sedneção magnética a as-
cendencia moral... O jrrande doml-
nio assurareiro ou pastoril extrema as
duas classes coloniaes: o nafrlclido
dns "homens hons" e a nlehe dos emi-
gradns. dos aventureiros e dos niestl-
cos livres, tnmullunntes no vasto ro-
moinho rolorlnl. Elle é que classifica
os homens Elle ó que os desclassl-
fica".

O cs"lrllo da obra do sr. 011-
volra Vianna é mostrnr, como
p(*«a*ia pnpulftçri-vj de origens tso nl*
tldnmente diversas, sem nenhum dos

n "ífor: — "A Intelliirencia manlfes-
ton-se esmorosa e capaz de. embora
c-indo sn') Ü tnt-iinte das pronenaoes
conservadoras do Indivíduo, vencer na
luta entre as forças conserva trizes e
('p.itruintrís (slc), sendo oiia-l semnn
pelas primeiras. Não pr'de dei"ar de
nor reolsta n vida e eonscnuentemento
torlan as inanifestacries mnls retroírs*

rie da grande obra soclal do sr. Oli- j ,tf,q rtq matéria. Em v's!t da qual
veira Vianna. apparecer o seu estudo | |gn0rancla'ainda ser aproveitada para
sobro o homem urbano. : g0*-,r(, e]ja firmar-se n Inpscrunulo

Chego ao fim desta curta noticia, (!!,c{ (]e a]pun8i 0 homem é um çer
tendo arenas exnlorado o estudo pro-. tenden(*n cada ve* mp's para o d»«*
fundo e minucioso do sr. Oliveira j n-oniljsnmento ''¦«*¦ .Entretanto deve
Vianna. Dotado de uma visão impres-
sionante das grandes massas, guiado
pelos mais modernos processos sócio-

e effectiva.
Eis porque ó flagrante entre nés

a opposicão entre o litoral e o ser-
tão, entre uma civilização que já at-
tingiu a phase individualista e a que
ainda se encontra na de elaboração
estructural. Mas esses problemas só
poderão ser discutidos ouando, na sé-

o verdadeiro significado da oiviliza ...
ção é a emancipação humana. For- *°Sic0?' observando rninuc osamente a

materia estudada, dos-ojando-se damam-se as grandes pátrias, para que
se possam formar os grandes indivi-
duos. As pátrias não são um fim em
si, e unicamente um meio para esse
fim supremo que ó — o Homem. En-
carando essa maravilhosa formação
da pátria brasileira surgindo do

estudada
toda rhetorlca, de todo sentimenta-
lismo, de todo temor de susoeptibili-
dades e valdudes feridas, começou o
sr. Oliveira Vianna a construir uma
obra de extraordinário alcance.

I

reo?ir contra Ibdas as forças nua o le-
vam a psst desgraçado fim, para poder
viver melhorinenle fnáo quern d'i"-t
mais dignamente) norque a existência
conscientemente digna é rref'r'vel
sempre ao nirvana poético". ísic). Bm
393 parinas. da nip.?ma espécie, nro*
cura reformar a sociedade, allegando,
com notável nriirinalidptte. quc — *
base da sociedade actual é o dinheiro
(com o aglol mas ella é Ms- e cor-Se o pqnto de vista oollectivo enfra-

cliáõs Inicial do I sec-.ilo, desdenhou <I»ec(- »m l>ouco' n0 Iivi'0' ° nonto da j tVnin falso'tudo'que delia silu. O tra-
am pouco o sr Oliveira Vianna, na V1»1** Individual, mormente em um es- halhnénueéfl nropriedede garal: elle
significação e no objectivo superior tudo sobre as populações, nao res'a é a hase de tlIf1o. na a(.nan fl renc-âo
de sua obra. essa ecclosão tocante duvida que nesses quatro séculos do, ,,„„ ns.rns_ nn vent0 par8(in falei oude sua obra, essa ecclosão tocante

! das classes, das famílias o dos indl-
viduos, na evolução dos lnstlnctos
despejados do inicio da colonlzaçãa,
ao sentimento moral que floresceu,
emfim. r,o IV século, e para o qual,
aliás chama a attenção, até a forma-
ção lenta da intelligercia e da cultu-
ra a que estamos assistindo.

formarão é aottelle e não este o nosso
problema basilar. Hoje e cada vez
maj» se complica a nossa q«es*ãq na-
c'onal, pela co-exlsfencia do dois pro-
blemas essenciaes.

Com a sua cultura renl, com o seu | dob obscuros problemas da politica".
conhecimento familiar de nossa hisio
ria, com a sagacidade de sua observa

em movimento", etc. Haveria rola-s
marnv!!hosas a citar, n?s?e nenen). «
mn snbrafsc es-aco. Nílo ha duvida
quo o sr. M. Carlos contribue rom "um
valioso continrertp. rara a B'HfM»W

E a prova de que o interesse col- Çâo pessoal, com o critério objectivo
. — ...>i.„.l. ,..,,,., fíi nnn 'i/l n h I n a*a/*n.

V Trl-itâo tio ATHAVDB.

lectlvo obsrureceu na mente do au-
tor o Interesse individual, é a falta
absoluto de qualquer estudo sobre a
Instrucçãò dessa» ponula^fles. no cr-
rer dc lodo o volume. E' uma falta,
aliás, multo grave, mnsmo sob o
ponto do vlsta da formação nacio-

e o methodo seetirn que ndopta. reco-
nhecendo embora nn autor uma rlnrl-
doz e*'Cfisslvn de conto dn Vsia e. cn.
roando Ioda essa bnsa Indesiructlvel
da conhecimentos, rom o luminoso es-
plrlto de *anarnll-ação que possue.
colloca-a» desde Já o sr. Oliveira Vlau-

TXfTPWÜCim,-

J r. dr Sou-n nne.t-il — "l-v""'"^J

e outros escriptoH-: Min Briitt1 — '•"'"
de \' mn-" — "fl Anlu»p«": "'"" , ..
m„ _ .R,hnço da hlrtnrls "''''"VS
Mlnan": Vlrfo'.. Cnnrln - """0.rHul(,.
iii.-.i, ir-iorUi"; Lima Jltirrtl» — nl**"
rias a Sonhos".



[' g Faotos e
0 JORNAL — Segunda-feira, 27 de Dezembro de 1920

•* "as»» *•»«* "*»»» •»»•»* ¦*<¦»*-—^^a»»*""-^^*~•**»»*»¦¦^"»»àT»"*—^a**»J»»"~","»»iInforiTiaçõe»
1 PROBLEMA M DA ISA MARINHA K

aj 

Construcção do nosso porto militar
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fl ARTE NO ANNO
DE 1920

As expjsiçõej qjj se r.'a'ízaram no
Rü üe J ru,ro

í FECHAMENTO DAS LIAS DA CENTRAL DO BRASIL
Como os passageiros ferão accesso ás estações

i

A bahia da Ribeira, ventlo-so as
A escolha do um locar apropriado ,

â eonstrucçllo elo nosso primeiro porto
militar oomecou a ser objecto de atl.cn-
tas Investigações por parte datt nossas
administrações navaes, desde o Mlnis-
terio do venerando almirante Jullo ele
Noronha. Foi esta, sem duvida, uma
das mais proveitosas e intelllgentes ad-
minlstrações quo a Marinha ele Guerra
possuiu, no regimen republicano.

Um rápido exame feito sobre o con-
Juncto d«s medidas, propostas umas o
outras cxecutaelas, por aquelle almi-
rante, nos mostrarão o acerto da nos-
sa afflrmativa. Pela primeira vez so
cuidou, no Brasil, da elaboração ele um
programma naval, moldado de accOr-
do com as condições do momento e,
confiada ao lllustrado deputado Lau-
rindo Pitta, a sua apresentação ao
parlamento, foi elle convertido em lei.
Ao mesmo tempo que cuidava da acqul-
slção do material fluetuante, aquello
mlnlstro ordenava a execução do estu- ]dos tendentes a realização ela mudan-
ça do nosso Arsenal dc Marinha, para I
local mais apropriado. Partindo do
principio certo, tle quo a construcção
de um novo Arsenal, no interior da
bahia do Rio dc Janeiro, — "sobre exi- I
glr uma tlesspesa e-ollossal difficultaria I
as combinações estratégicas da nossa
esquadra" — aquelle illustro adminls-
trador'naval aceitou a ielôa da remo-
ção do mesmo Arsenal para fora do
porto, justificando eloquentemento

esse modo de vêr o apresentando a

MOVEIS LE MOBLER
Preços reduzidos

31 - RUA CHILE * 31
A Camisaria

e Perfumaria
Ramos Sobrinho & d.
conhecedor» do bom gosto do sua dis*
tíneta clientela, acaba do receber um
boUissimo sortlmento do caixas do

perfumaria» dos mais afamados fabri-
cantes c tambem artísticos estojos
com lindíssimos vidros com os mais
modernos o delicados perfumes.

Completa a nossa preciosa colle-
cção do ARTIGOS PARA PRESEN*
TES uma grande variedade de todos
os perfumes, pó do arroz, sabonetes,
brilbantinas, loções, águas de tollette
e todos os demais artigos exigidos po-
Ia tollette mais bem cuidada.

Preços minimos
Legitimas novidades

Qualidade incoiiipa-
ravel

Ramos Sobrinho &C.
91, Rua da Quitanda, 91

PRÓXIMO A' KUA DO OUVIDOR

Academia de Oommerciu
ÚNICA Instituição, no Rio do Janel-

ro, do ensino superior de commercio,
que confere diplomas como de caracter
official. tüecr. n. 1.339, do S do Janeiro
do 1905).

CimSO DB FE1UAS

Aulas diurnas e nocturnas, para am-
boa os sexos, do dezembro a fevereiro,
leeclonuitdo-so Portuguoi, Francej, in-
Blez, UeoKiaphla, Arilhmetica o Calil-
Srnpltla. Peçam prospeclos.

limão abertas os inscripções. Praça
11 de Novembro. Telepb. Central 284],

«.tetnnlndo o local em qne nc poderá ln
bahia do Jaouacanga, na bacia hytlro-
graphlca da Ilha Grande, como o pri-
meiro local a ser estudado para eisso
fim. Mas, desejoso de acertar e tendo
certamente em vista a magnitude elo
assumpto a ser resolvido, o almirante
Júlio do Noronha resolveu nomear, em
março ele 190(5. uma commls.silo para
estudar o emittlr parecer sobre- o re-
latorio apresentado pelo então capi-
tão dc fragata Esteva,o Adelino Mar-
tins, tratando dos estudos feitos por
uma cotnmlíisilo ele ciuo elle fe'ira o
presidente, nas bahias da Ribeira, Ja-
cuaeantra e Rio de Janeiro.

Reportando-nos a esse meticuloso e
paciente trabalho 6 que pretendemos
põr a, luz da mais completa evidencia
que, na' phrase elo almirante Gomes Pe
reira. "a enseada ela Ribeira .esta,
prompta", para a reallsatjieo conipletá
desse grande commettimento naval: a
construcção elo nosso primeiro porto
militar.

Vem de moldo apontar uma elas
grandes accusacOes feitas pelos ad-
vcrsarlos desta leleía. íl bahia ela RI-
beira; referimo-nos il clrcumstancia de
haver ali uma parto de terrenos ala-
gaeiiços, sem todavia excluir outra per-
feltamente apta aos fins eiesejaelos,
embora reclamando as providencias
que a mao elo homem c obrigada a
executar, sempre que se entregar ao
servioo elo nelaptagelo dos elementos
naturaes a execução de suas obras.
Esperar que a nossa proellga natureza
ainda nos dispenso, por completo, de
trabalhos preliminares de adaptação
elos seus elementos fts nossas constrti-
cções, serft aguardar eternamente o
momento de se fazer obra certa e mo-
ritoria.

A bahia da Ribeira estft situada a
dezoito e mela milhas ao N N E, elo
cabo Joatinga o a trese milhas da pon-
ta elo Drago. A sua entrada tem tres
milhas, e meia dc largura, contada
entre ns pontas da Perlcuftra e da Ul-
beira; toda a região correspondente a
esta entrada é semeada ele Ilhas, ai-
gumas de extensão apreciável, como a
da "Oipoia". aue tem cerca do treü
milhas ele comprimento e que forma
com a ponta elo Adolpho, um outro ca-
nal do entrada com 500 metros elo lar-
gura, itpproxlmatlamente.

De toelos os ane-oraelotiros encontra-
dos na bahia ela ilha Grande, 6 o da
Ribeira, uauelle nue tem maiores ell-
mensôen o aue peVlem ser arbitrados
nos seus valores máximos em seis ml-
lhas o meia, tanto em comprimento,
i-omo em largura, havendo porém vn-
lores menores, em certos pontos, como
na "enseada interior do Pontal".

As sondagens feitas nessa bali ia ac-
cusaram um fundo máximo ele 15 me-
tros. Estudando, em detalhes, essa
pane multo importante ela questão,
porque delia dependerei dlrectamente o
maior ou menor serviço de dragagem,
reclamado pela adaptação do porto fts
futuras exigências elo serviço naval, a
oommlssão dividiu a bahia ela Ribeira
em quatro partes tlistinetas, sob esse
ponto tle vlsta especial, cada uma elei-
laB perfeitamente delimitada e varian-
do apenas os valores tias suas sonda-
gens. Somente no sacco da Perle-uftra
6 que se não registra os fundos ele 15
metros, mas, em compensação, nos ou-
tros ancoradouros conta-se com uma
profundidade que varia entre 10 me-
tros e a 6 metros, mantendo mesmo es-
to ultimo valor, ate junto aos oostões
das innumeras Ilhas ali existentes. No
espaço comprehentllelo entre as ilhas
Comprida, Caleira, Pimenta o Cavaco,
se encontra um "aneoradouro interno",
cuja profundidade varia entre 10 e 6
metros.

Todo o fundo da bahia da Ribeira c dc bóa
tença; a bahia tem a sua entrada voltada parao quadrante SW, abrindo-se depois na direcção
Ni-.-SW, a que corre o seu eixo longitudinal,
mas protegidas por innumeras montanhas, elas
violências dos ventos desse quadrante. A cir-
cumstancia de ser a bahia da Ribeira circum-
dada de montanhas, algumas bastante elevadas,
lhe dfl uma excepcional situação de defesa, con*
tra ataques de navios.

Sc bem que essa região seja cortada por ai-
guns rios t constiua uni grande valle ele que sc
acham a cavalhe-iro a Serra do Mar e ad.
guns pequenos contra fortes, ali sc encontram
tambem algumas várzeas dc extensio aprecia-
vel c relativamente enxutas. A várzea elo Ura-cuhy reclama, immediatamente. as attenções dos
visitantes, não só pontue ali se encontram tam-bem algumas edificações, mas lambem pur scsaber que Ia existe uma elevada c grande ca-cliocira, que dft origem an rio Bracuhy.

Esta possante queda d',igua e; talvez o mais
ponderável dos elementos naturaes existentes nabahia da Ribeira; o seu aproveitamento iiieliis-
trial representa no problema da creação do nos-

Ntnllnr o, novo Arsenal
bo grande-arscnal um factor de decisiva impor*
tancia, qua é desnecossario encarecer.

Um rápido golpe de vista sobre a carta da
bahia dn Ribeira c o exame tle seu contorno ele*
vado, onde diversos sfio us pontos que mais se
prestam ao estabelecimento da sua defesa fixa,
recommcndum sobremaneira esta zona estratégica
de modo a que se a reconheça como um excel-
lente centro do .sector de defesa da parte média
do nosso extenso iittora!.

Resta, agora, que os estudos jú encetados pelacommissao de que foi chefe o então capitão dei
fragata Adelino Martins, recebam um cunho
mais accentliado nos seus detalhes, dc modo queos poderes públicos tenham, cm mão, todos os
informes necessários a realização desse elevado
c imprescindível emprehendinicnto1. a Coristru-
cção do porto militar.

Baseados nos estudos existentes parece-nos
possível concluir que, devendo se-r n bahia ela
ilha Grande a zona iirefcridâMi&rií-ncIla se esta-
belccer o núcleo da nossa defesa naval, dentre
texleis us peintns estudados pela coniniissãn-Aele-
lino, nenhum se snbreleva íi bahia do Pontal,
situada ao norte ria bahia ela Ribeira c for-
maila pelas ilhas Cumpriela, Cavaco, ponta elas
Klvas e terras dc .luruniirim, Ariró e Itanema.

Ahi encontraremos unia posição com todos os
requisitos reclamados por uma base de opera*
ções ele eseiuaelra, quanto ils seguranças de sua
defesa.

Resta que os technicos empenhados na so-
lução desse problema vital para a marinha de
guerra, completem efficazmeutc os estudos so-
bre essa posição privilegiada,

Coinmnndnntc EITIIKI,.

Não se realisará a audiência aos

Jã se pfide dar um balanço no movi-
mento artístico elo anno que está a
fineiar. \inyuoin potiera negar que o
anno de 192Ü foi doa ma.s fecundos
para a arte u para os artistas no Bra-
sil, embota o elemento official se ti-
vesse oiikhIo para esses elementos -um
uma iiuliíferença -lamentável. Longe
de ser cunsoluuora, mais dolorosa se
apresenta a allcgução tle que essa l"-
eliilereneja abrangeu quasi toelos os rv
mos cie acttviüadv. -\uu repísaremoa
argumentos expepdldos nem faremos
novos appellos, na esperança de que a
arte n,o Brasil ainela ha de '.cr o seu
Messias.

O salão annual dos nossos artistas
leve aspectos promissores e deixou no
epirito do publico a impressão de que
us nossos esculptores e pintores en-
tregam-se confiantes ao trabalho.

A bem dizer, o movimento artístico
do unuu centralizou-se na "Galeria
Jorge". Tivemos ahi, no decorrer ele
1920, quatorze exposições; A. Fernan-
dez, Peelro Uruno, Lopes de Leão, Car-
los Oswald, sru. Cecil Davls. Edgard
Parreiras e Magalhães Corrêa, Marti-
t-.cz Cubulls, Casa Nova, Elyseu Viseon-
ti. Laureano Barratl, M, Osuna. H. Par-
ri-, Koclielaele liras.lelra ele liellas Ar-
tes e Cirande Exposição Franceza. Esta
ultima foi um acontecimento artístico
de excepcional relevo. Figuraram nes-
se cena men os mais consagrados no-
mes da pintura franceza. lteleva au-
centuar que a "Galeria Jorge" com
essa e outras exposições muito tem
concorrido para a educação artística
elo nosso melo. pois, consideramos tra-
balho ele inestimável valia para o pro-
gresso ela arte no Brasil o contacto elo
publico em geral com a.s protlucçõe-.s ele
artistas consagrados. Certo, o LUturo
serã o melhor juiz desse trabalho in-
telligente, sincero e desinteressado.

.No edifício ela Escola do Bellas Ar-
tcs tivemos, além do salão annual, a
Urantle Exposição de Arte Portugueza,
ua qual, como assignalãn.os, devia ter
havido melhor selecçao. Tambem se
realizou ahl a exposição do pintor ar-
gcntlno sr. Benito Martin e ainela estã
franqueada ao publico a exposição elos
trabalhos elo saudoso archttecto brasi-
leiro Heitor de Mello.

No salão nobre da Associação dos
Empregados no Commercio realizaram-
se as exposições do sr. Lepoldo Gotuz-
zo o elo sr. Luiz Graner.

Não podia ter sido maior nem mais
completo o exito da exposição que os
aquarelllstns Koque Gamelro e Helena
Gameiro realizaram no edifício do
Real Gabinete Portuguez tle Leitura.
Tambem se realizou nesse mesmo local
a exposição elo pintor regionalista por-
tuguez Domingos líabello.

Tivemos, no correr elo anno, a Inau-
guração ela "Galeria Colue-cl", onde su
realizaram as exposições Marlano Fe-
lez e John Graz. Hoje abre-se ali a ex-
posição elo pintor brasileiro sr. Navar-
ro ela Costa.

Como se vO, o anno artístico foi
auito movimentado. £1 não foi sõ em
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Umn visita dn estado actual da EnIuçAo ele (tuintln o IIoeiiTuvn
' O fechamento das linhas da Central elo i

Brasil vae sendo feito com a maior actl- i
vldade, estando jft construídas, em quasl ;
toda a sua extensSo, as duas muralhas ide alvenaria que, de um lado e outro. ;
separam o leito da Estrada deus vias pu- 

'
i blicas. j

] Ao mesmo tempo, multas das estações ]I suburbanas, jft têm as suaa passagens,
| pnra accesso dos passageiros, em con- I
i strucçâo neleantadlsslma, como a de Qiiíti-
I tino Bacayuva,

Esta tem atê as escadarias que con-tluzem fts plataformas. Duas estão com-
Pletamente promptas e uma outra, com a
sua estruetura do ferro, espera o revea-

congressistas

^^ üma estatueta
ffijaJBff OQnm vaso do
2?_ porcellana de*"*~ Copenhagne é

om presente distineto e de
bom gosto.

Necessitando conferenclar com alguns
dos ministros, sobre assumptos admi-
nistrntivos ele natureza urgente, o pre-sidente da Republica não recebera, ho-
je, ft tarde, no palácio elo Cattete, os se-
nadores e deputaelos federacs.

A costumeira attdienca bi-semanal,
entretanto, ficou transferida para ama-
nhã, ãs mesmas horas.

0 orçamento municipal
para j 921

Â votação da receita na sessão de
hoje do Conselho

J _ O Conselho Municipal vae votar hoje o pro*
, jecto i|ue orça a receita a fixa a despeza ela
I Mllliicipalielaelc para o exercicio de i(i-'i.
• Juntamente com o projecto, farão parte da

votação as emendas i|ue lhe foram aeleluzidas,
, tanto ua parte referente ã receita como ft eles-' peza, sendo de notar que as desta ultima figu-
, ram cm maior numero.

Como jâ. tivemos oceasião dc noticiar, o pro*
jecto t|ue vae ser hoje votado na assembléa lc-
gislativa do Districto, recebeu cerca ele mil

j emendas, que vieram aggravar ainela mais os
I compromissos ria Municipalidade c concomilan-' temente a tributação ela população, com os no-

vos tributos creados para fazer face fts novas
, responsabilidades financeiras ela Prefeitura.

Assim a elespeza serei acerescieia cm perto ele
diz mil contos de réis, caso todas as emendasapresentadas sejam approvadas, o que necessa-riamente se elarã pelo menos com a sua quasitotalidade, visto epte. cm sua maioria, íoram asmesmas aprcscntaelas por alvitre elo prefeito.A votação ele hoje se limitarei ã parte cniiccr-nente ft receita, passando-se então, após isso, ã; rctcrcntc ã elespeza.

0 imposto do consumo
MS :.-

A incidência dos vinhos de laranja
m

Resolvendoi uma consulta do inspector da Al-fanelesa ele S. Irancisco, cm Santa Catharina,o dirccmr da Recehedoria elo Districto Federaldeclarou que o vinho de laranja eleve ser consi-deraelo i-omo vinho de fruta, sujeito, portantoA taxa do art. 4», paragrapho .-°, n. X, do de-creto n. 11.951, dc 16 de fevereiro de 1916.
¦*i*v>%>v«««.  , t ,<V)<vvw>^vvvtGnejam os restos mortaes de" rmundo Correi e Gui-

marães Passos
A bordo do vapor francez "Amlral Sal-lanelrouse de Lamornaix", fundeado hon-tem na Guanabara, vindo de Hamburgo eescalas, chegaram os restos mortaes deRaymundo Corrêa e Guimarães Passos.
Sciente da chegada destes dois vultos

das letraá brasileiras, a Academia Bra-sllelra de Letras, mandou uma commis-
suo composta dos srs. Aloysio de Castro
Ataulpho de Paiva o Goulart de Andrade!
que transportaram-se para bordo daquelle
vupor. em lancha especial.

O desembareiu.- elos restos mortaes elos
l>oetus nacionaes. serão desembarcados ho-
Je as primeiras horns. sendo guardados no
armazém 18, do Cães do Purto. onde fi-
carão ute fls 16 horas hora em que se-
rão transportados para os carros fun bres,
sendo em seguida formado o cortejo, eiue'
os l-vnrfl para O cemitério de íi. l-'r.iii-
cisco Xavier.

O presiek-uto da Academia, ttr. Carlos de
Laet. faro o mcrologUo A beira dos tu-
mulos, que se acham desde Jft ornnmen-
tados por membros da rooema Academia.

l-afl HnEÜ j&iigei^B
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timento dc cimento. Como em Quintino
Bocayuva, muitas outras estações estão
com os seus trabalhos ideuntadlssiiiibs
de moelo a fazer crer que, dentro tle mui-
to pouco tempo, -ossnrão os innumeros
accidentes iv.ortues qtii se registram an-
nualmente, devido ft ilmprcvldencta não
sõ dos passageiros como ele toelos aquel-
les que, para encurtar caminho. COStU-
mam atravessar 0 leito ela vla-ferrca.

Corridas ns extensas muralhas e fe-
chadns a.s estações, pelo leito da linha,
ninguém mais passara,

SA se poderão utilizar dns passagens
construídas que são por cima ou por de-
baixo da linha, O que aão essas passa-
gens, dft bem uma Ideja et gravura quo

ptibllcftmos. E' do uma passagem sup*-
rlor. Assemelha-se a uma ponte rpie
atravessa a Estrada tie ht-lo a laelo. Trei

1 escadarias, correspondentes a tres plata-
! ornas, conduzirão a esteus 09 passageiros.' Duas outras escadarias, uma de cada
j lado. permittlriVo o uocespo doa passagel-
I ros ft ponte, ficando com as miradas tia
! vla publica. São todas ele fácil acceflso,
I tendo sido visada .1 iniilor comnioillilade
1 elo ihjvo que eliai lamente observa com sa-
! t!st';ii;âo o progresso ininterrupto desses
i trabalhos executados iwr engenheiros e

operai-los brasileiros, sem que o trafego¦ Intenso nc.«se tren-ho ile linha. fr'in sido
| Interrompido 011 prejudicado por obras do

tilo grande vulto.
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Uma novidade
artistica

** »—~
Projecta-se urna grande Exposição

de Arte Alie ã nesta capital
e em S. Paub

Os propostas da associa-
ção Econômica germa-

nico-brasileira

0 SORCEIO DO CdüINGENUE PURA 0
ANNO VINDOURO

A sessão de hontem na Bibliotheca do Exercito
i ¦ —¦ i ms

CompareceraeU á solemnidade as altas autoridades do Exerce*

O «r. Jorce do Sonzn FreltnH _ o
grande liiinulMonnrior dn arte, no

HntKlI

cxposlçfies, mas tambem no movimento
material.

O retrato quo publicamos, elo sr. Jor-
ge ele Souza Freitas, incontestavelmen-

i te um grande impttlsionailor ela arte
no Brasil, é reproducção photograpbl-
ca ele unia tela elo professor Carlos
Reis, o consagrado pintor portuguez,
que esteve lin pouco tempo no Rio ele
Janeiro.

Os grandes "raids"
de aviação

jEcú Chaves partiu de S. Paulo e
aterrou em Guaratuba e segue

hoj: para Porto Alegre

Rayn

S. PAULO, 26 (A.) (Urgente)—Como
era esperado, o nosso destemido conterra-
nco Kelü Chaves não levantou vôo pela
manhã do hoje, dev elo ft Incerteza do tem-
po, não se'i e.eitil como em Guaratuba, ae-
guneia escala do seu notável emprehcndi-
mento.

— Mais tarde, precisamente ãs 11 ho-
ras, recebeu o estimado piloto Informações
ele que o tempo em Guaratuba tinha sof-
frldo modificação, tendendo a melhorar.
O tempo aqui continuava incerto, aiiiui-
vindo e protnettenüo chuva. Mesmo assim,
Edú Chaves, que pretende alcançar Bue-
nos Aires dentro elo menor prazo, Iniciou
os preparativos para o vejo, em prosegul-
mento elo "raiei" e, com a presença de In-
números collegas, autoridades c grandemassa popular, ãs 12.15 minutos, fazia a
decoüage do seu avião, debaixo das mais
carinhosas c significativas manifestações
por parte das pessoas que circulavam o
apparelho.

lim pouco, o avião alcançava o espaço,
ã grande altura, dirigindo-se com rumo
ao sul.

S. PAULO, 26 (A.) (Urgente) — Eelü
Chaves levantou vOo ãs 12.13 minutos de
hoje.

Escalara em Guaratuba, sendo bem pro-
vavel, caso o tempo permitta, ainda hoje
alcançar Porto Alegre.

A CHEGADA EM GVAHATVBA
GUARATUBA, 26 (A.) — O destemido

aviador Eelú Chaves, acaba de chegar a
esta localidade, As 13 horas c 3 minutos,
tendo feito optima viagem.

A sua aterrissage aqui foi feita elo me-
lhor modo-

Muito cedo foi aqui recebido um tele-
gramma procedente de S. Paulo, noticlan-
do a partida do mesmo aviador da capi-
tal daquelle Estado, com destino ao sul,
devendo aterrar aeiui. Logo que esta uo-
ticia foi aqui recebida, a população local,
assim como as autoridades prepa"raram-se
paru recebel-o condlgnnmente.

O aviador Edú Chaves acha-se bem dis-
posto, tendo co locado o seu apparelho em
logar seguro, de moelo a poder reiniciar
o seu "rald" amanha pela manhã, caso
o tempo permitta.

O tempo aqui estã bom, sendo ei,, es*-
parar que assim continue ate? amanhã, ha-
vendo por isso se-gura probabilidade de
que o nosso ellstlneto hospede possa par-
tir. amanhã, com destino a Porto Alegre,
como e desejo seu.

Durante o percurso feito, Edú Chaves
encontrou algumas correntes aéreas em
sentlelo contrario ao rumo por elle tomado,
tendo por veies forçado a attlnglr unindo
altura.

O professor Schllchlllng, que rol o com-mlssarlo tillemão ele liellas Artes na Gran-do Exposição Universal de S. Luiz, nos Es-IMOS Unidos, desde que por aquella ocea-sino esteve na America, formou o propósitoue mais cedo ou ni-.ls tarde promover umagrande exposição üe arte allemã nesta nossaAmerica do Sul, que elle entilo desconheciamas que nos Estados Unidos lhe ellzlniriniorciyio oxccllcnto, principalmente) paraobjectos de arte como ns que elle expunhaem S. l.ulz. porque, as classes cultas deiB"asll, conhee-eeleinets e apreciadores ejas
llcllns Artes, verdntlolrnmente liellas.

Innumeros Incidentes se succotleram quelhe Impediram a realização do velho pro-
poslto, o não rol o menor «telles a guerra,
que explodiu em lf)M.

Mas a guerra rineleni, c noticias recem-
chegadas tia Allemiinhii Informam-nos quea velha Idéa eln professor Se-hllrhltlng vae
finalmente ter realização no anno próximo,
prestes a entrar.

Rcunlu-so, em meados ele dezembro enr-
rente, em Berlim, .1 assembléa nnniial ela
Associação Econômico Germnnlno-nrnsllol-
ra, sob a preslilene-la elei conselheiro Hil-
tlrbrantl.

Na reunlün foi Heln extenso e minucioso
relatório sobre o desenvolvimento ei-nnnml-
co das relações entre o llrasil o a Allotnii-
nha no anno passado c nn actual, isto é, o
modo romn se vílei restaurando as antigas
relações Interrompidas pela guerra, c min
definitivamente normalizadas, tia data ela
assembléa, porque as relações ellplnmiilli-as
entre os dois paizes nan estavam nnrmiili-
zatlas. apesnr tle jã ter ei Itrtisll sou ml-
nistro ne-reelltniln eni Morllin. Antes do fim
elo nnnei, porém, essa normalidade terã slelei
altlnglela. porque Jã se achava de viagem
para o nio ele Janeiro o ministro von
Olehn, que Junto nn trnvernn brasileiro vi-
ria reatar essas relações, em nome do go-
vernn allemlo.

1'nz om relevo o relatório que o llrasil
nfleree-e Innumeras e Inesgotáveis fontes
de riqueza material A actlvldade estrnngel-
ra. mnxlmc neste momento, em que saiu
da guerra rnliusteeltln nn rnne-pltei mnmlliil,
e clnvnntln-se ã categoria elas potências rei-
mo unia ilis ele mais recursos o imis bri-
llitintes possibilidades tio grande bloco nine-
ricano.

Nessas condições, cnnvlnhn nue ns ernn-
eles empress eilleniís nin se nlhnl',ccem eln
vastn iniivlmentn Inlelaelei por empresas do
oulros pnlzos. etu"r amerletineis niier ouro-
peno. que oblectlveim o exerelrln de sua
ncllvltlntln o a appllcnçflo de seus capitães
nn Brasil.

Apolnil vivamente a assembléa essa nrl-
entarãn eln ri'1-unrin, e Tnl enlãn que ei prn-
fessor Prhliehiiing. nre=ltlcntn di Associa-
efln elns ArtIMas ele Berlim, ergueu-se e de-
clarou estar resolvido a vir an Brasil põr
e-tn realiz-ieiin seu velho prolerto. ele qinn-
eln se aehavn nn- E«tntlns llnltlns rnmn
rnnitiil-sarln allcmiln elas liellas vrtes, na
llvpn-li-riri ele s. l.ulz- detiini em breve, no
antm tle io-'i a entrar, viria realizar anui
e em S. Pnulo. ns dn|s grandes eenlrns
brasllelrns do maior cultura e mais aprl-
mnr-eln em-'" o abrir uma grande c.xpo-lçilo
de arte allemã,

Tem jã. mal' nu mcnns certas, nada me-
nns tle 1)00 obras ele verdadeira arte. em
pintura e esculptnra, de mestres o nrtl-ias
rnnsngrados. E-pera alcançar ainela outras,
ele rnrtna a compor uma exposição n mais
enmplcla e perfeita pnsslvel. n que iã tem
cerln, porém, lultrn elle bastante para gu-
ranlir o suecesso ela projectaela exposição.

Estãn. pnls. avisntlos ns nos«ns arlI-MS
e os cultores elas liellas Artes elei nosso ltlo
e> ele S. P-Ulln, cerni e-ln iii!iil"ln-a nntle-la
que lhes damos em primeira nnln.

A data elei eertaiiien min e-lei ainda eleri-
nltlvnmenle fixada. Devera 'cr, porém, a
exposição realizada no próximo inverno.

IMPOSTO DO SELLO
¦¦ m— ~

Livros de companhias dei
seguros

Tendo presente uma consulta que lhe foi en- [
eicreç.ieJj pela Companhia tle Seguros Anglo |
Americana, o elirector ela K'ccebcdom elo Dis-'
tricto I;eclcral declarou que des livros das cimi* j
ppnHías dc seguros só estão sujeitos ao sello além }
elo "Diário" e do "Copiador" o livro ele regis-;
tro a que sc refere o art. 2; do decreto nu*
mero 4JJ, de 4 de julho de 1891.
»ài*WIVVSl**»»*»V\»*»i***»í^**ia»»4**>***^

Transferencias e nomea-
ções de agentes fiscaes
Pch» ministro da Fazenda foram approvados

os actos pelos quaes o delegado fiíca! «Io The-
souro no Estado de Pernambuco nomeou Olive-
rio de Souza Campos para exercer interinamente
as funeções de agente fiscal do^ Imposto do con
sumo no interior do mesmo Kstado durante o
impedimento ilos dfectlvoa Antenor Vclltxo
Nunes Mae ha tio. <|-.c se acha em goso dc licti.*
ça, c Kvarísto Vitruvio. que, por sua vez, se
acha substituindo n agente fiscal na capital da
¦lucile Kstado, Arlindo Floriano Pupe, designa*
do para substituir insta capital o seu Collega
Custodio Pereira de Carvalho.
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A ccrcuion In du norteie»
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C^NFEHENCIAS
Realizasse amanhã, no salão nobre do Club

Milu.it, uma contereiicia pelo sr. Arthur Mu
ses. o orador d.saertara suure "A tuiiuio p..
ClltCQ dos l-.cxercitos". l*icaiiiirii a cjtiicrctu..
o presidente da boctedade Medico-Círurgica Mc
luar. ivu lia convitti cípcciaci,

i Foi iniciado limitem n sorteio elos Jovensile vinte e tun annos, alistados pelas juntas1 desta capital, para o preenchimento elos
clarns tira existentes nas diversas unida-
(los tia Ia refrlilo militar.1 Com a presença dn sr. Calofreras, chefe' ilo Esindo Maior do 'exercito, (rencraes l.ulz
llaruodo. noinmiinrttinle da I» i-cr-IiIo militar
o Ia ellvl-iin itu Exercllo; Cbrlspim Ferreira,
coiiimanilante tia Ia brlprailn de ariilliarla;
Cypriano Ferreira, cotiuiianilante da Ia bri-
mela ele Infantaria; Onofre Muni/. Iilbelrn,
ronimantlante tia -." urliriitln do Infantiuia: e
filas de Oliveira, sub-cherc elo Estado Maior
elei Exercito; ^r. Álvaro 1'orolrn. -.'" prn-eiirndor da Mepiibllca. coinmaiidaiitos e nf-
riclalltlntlo tios corpos de segurança desta
capital, eifrirlacs da aa linha e (rrando nu-
mern de pessoas Interessadas, fnl declarada
aberta n scssün, do sorteio, ralaniln o (reno-
ral .insr. Cândido llntlrlfrues, cliefo ela Ia

1 clrcumseripçAo de recrutamento o sor-
t leio militar, tpie tleclnrotl:
I "He conforinltlatle! rnni o artlim ss dn
] decreto n. 15.700, tio a ele Janeiro, vae so
, proceder ao sorteio dos alistados no enr-
i rente anno, para servirem no anno próximovindouro, ,

Antes do entrar em nutra nrdem ele e-nn-
slderaçfies, seja-me pormlttldo salientar o
oxiraoriiluni'lo resultado do alistamento ml-
lltar nn anno enrrente c em período cfrtiul
aos elns annos anteriores,

(iraças ii acçAo iroveriiamcntal, o alista
mento elas classes de t so i a ISQ0, exce-deu a qualquer espoctatlva possível.

O alistamento do anno ele ühk attlnirlu
a 8.804, sendo ele 5.Ml, os alistados do
il aruins de edade.

Em 1010 o total elei alistamento fnl tle
S.lii-, e ele il atineis teil ele 1.9S7.

No corrente atuir, tivemos um lotai ele
:ie*,.ii7!i em todas as classes, sendo ii.om'la rla-^o de isoo. Isto í, alistados de il•iiinn-e tle edade.

Por piiiiiiiHo resultado e*- bem dever queo alistamento militar caminha a Inrtros |ias--os para o seu aperreiçoamentn desde que'is alieis poderes ela Naçüo sla-am, tio futit-
ro. a moina sentia do presente.

Pelo exposto se verifica que ns sortea-
deis elo enrrente nono serilo tirados iinle-a-
mente tia classe de isoo e a Incorporação
"tu Janeiro c fevereiro próximo *ora feita
pnr toelew os Jovens que eompletaram il
annos, nflo Pfinrio preciso Innçar-so niílo de
ela-ses anteriores como aconteceu no anuo
rindo.

n sorteio que ora vae se proe-odor, bem
como a sua respectiva Incnrpornçílo, uns
citados mezes ele lanelro o foverlro, conti-

: iiiianln a «er regidos peln actual regula-
tiiento, conforme o disposto im artigo 131
do decreto ti. i l.:t07 de o ele outubro ulti-

! mn. decretei cite que approvou o novo re-
glllamcnto pnra n «nrlelo militar, o qual
entrará em pleno vls-eir em janeiro próximo
remi n primeiro alltanientn a reallzar-sn
durante os l primeiros mezes do anuo de
1021.

Pelo expnstn se verifica que a semente
plantada em mos, com n decreto l.siío j,1
vae produzindo sazonaelns frutos, n.lo srt
pela rerundlelade da lerra, como tambem
pnrque foi e ei abençoada a mão dn seu
semeador, o mesmo de hnie que tndns cn-
nlierem rnino soldado patriota o amigo da
sua classe.

Ao pre-lellr mais uma vez a sessílo do
snrtelo militar, rogo aei benemérito chefe
desta grande naçlin que me permitta agra-
elerer-lhe, bem como an seu Incansável mi-
nistro, ao sr. marechal chefe elo Estado
Maior do Exercito, e -r. general e-nmman-
dante da rcgllio. a forca e pre-stlglo que me
dento para o bem desempenho da minha
espinhosa mHslo.

Pertnltla-ine. egualmente. o sr. Cülntro-
ras, que desta cadeira envie .1 Irnprens.-t
-lesta capital os meus sinceros agradeci-
mentos pelo poderoso auxllln que me prec-
tem durante o anno, na minha e-nii-nnte e
pertlnaz propaganda tia sorteio militar."

A leguir. o presidente da sesslln declarou
que o artigo so do regulamento elo snrtelo ]estabelece que n sorteio pode ser Iniciado
por qualquer deis municípios de que se
compõe a Clrcumscrlpçilo d" lieerutameinto
e attendendo a que no anuo rintlo coube•ni município entrar em sorteio em pri- |
metro logar. resolvia Inlclr o elo corrente jinnu peln tr,» município, i

A primeira cphera retirada da urna. o
nue fnl reilo pelo coronel tio ia linha Alfro-1•to Pau sto Sampaio de Oliveira, foi a jog, i
i o seu numero rui proclamado pelo «r. ca-1
logeras, n convite dn general Rodrigues, ;

K-te numero fnl tirado para o cldadSo I
Vnlonln Plntn Cardoso. |

A seguir fnl -nrleado o Joven ^n'elnln'•tinha, cnm i, niiiiierei los, e, Immediata-!•!"nte depnl«, rom o niuiiem III, o sr. An'nulo de Souza.
A mesa que dirigiu os trabalhos do sor-

leio esteve constituída pelo* srs. general

Cândido Rodrigues, presidente-, Álvaro Pc-
reira, S° procurador da llepubllca; coronel
Alfredo Fausto Sampaio do Oliveira, da 2«

j linha do Exercllo; major reformado Jorgo
| Oiistavo Tlnncn da silva e major da anil-
i ga Ounrtta Nacional Antenor Antunes.
i A's r, horas foram encerrados ns traba-
i lhos, que prosegulrilu hoje ;ls t:t horas, no
I iiiesiiiei local, devendo ser sorteados os nlls-

tados dns municípios que, devido no ittlean-
i tado ela hora, ndo o puderam ser homem.

covardTÃ
O numero ele Natal elo "Fon-Fem", trai uma

pagina t-in a etual "quatro tios melhores po-las ela
nova geração" — ou srs. Jurne Jobim, Virgílio

| ürisielii 1'illin, Walfrcdo Martins t- Ilnr.-icin Car-
I tie-r — traiiuzirani, "caila qual a se-tl moelo" os

emotivos ve-rseis ele Amaelo Nervo, intitulaelot)
— Covardia.

t Pos quatro vates acima nomeados, perdoem-
} me o.n tres restantes, o que melhor traduziu a

linilei poesia du poeta mexicano, foi o sr. Jo-
him, que soube conservar a forma v a medida' ile.s ve-rsoB ele Amatlo. Os nulrus lugirain ele,

I original qut nem o diabo ela crur.. Ainda as-
sim, o sr. Jobtoi, ao verter a poesia, commctteu

1 uma covardia innoniinavel, afastando na tra«
I eleie-ção aquelln mfic i|uc Amado Nervo collocou
I cm sua poesia só para que a dama 'los «eus en-

cantos não andasse pelo mundo sem companhia.
I Os outros tres, nu intuito, talve» eN ficarem mais
! ft vontade, tambem cnmettcram covardia íden-
| tíca, supprimíndo a mãe da pequena, além dc
! converterem os cndccassylabus do Nervo em de»
; cassylabos ao cambio do dia, e oi doze verios

do Amado em u linhas de sonetos, todos muito
l;em feitos, com excepçãn do pertencente aos mio-

Í los do sr. Walfrcdo Martins, que depois do

I 
chamar a mulher de "primavera feminina", poz-
lhe luvas e manto, cousas que são muito do in-
verno, obrígando-a ainda pur cima a cantar co*
nio sereia com os... olhos.

Os versos elu Amado Nervo s5o 05 «guin-
tcs;

Covardia
Paio eon sxt madre. Que rara belleza!
(Jitt' rnbios cabclhs de trigo garsulf(Juê ritmo cn cl passo! Quê innata realeza
De porte} Quê formas bajo ei fino í«//.,.

Pasô con su madre. Vol%fí la eabeza,
Me calvo muy ItOtido SU mirada azulf
Quede como en extasis.., Con febril premur»*Sig.uelan oritaran cuerpo y alma ai par,

... Pero tw.e miedo de amar con Jocurat
De abrir mis heridas, que suclen sangrar
Y no obstante toda mi sed de ternura,
Cerrando los çjos, la Icjc passarI ., •»'

Como vém o poeta falou duas vezes na ma-
dre da "rara belleza". Pois nenhum dos trada-
ctores a conservou. O i° verso, foi por elle*
modificado sensivelmente. O sr. Virgílio Bri-
gido traduziu-o;

Passou.,, que maravilha de btllesoí
O sr. Carticr interpretou-o:
Como utn íyrio passou, passou, e tinha,.*
O sr. Walfrcdo verteuo

Passou radiosa... Hoje recordo o encanto,.4
K o sr, Jobim modificou-o:
Passou com recato. Que rara bellezal...
Entretanto, não furam esses quatro protegidoselas Musas, os únicos a traduzirem a "Covir-

dia".
L'm obscuro peieta elas minhas relações, agora

em viagem pelo Velho Mundo, o sr. Villares de
Ilarlieiza. t.-imbi-m, trailuz;u esses versos de
Amado Nervo tende, a grandcia d'alma de con-'
servar a mamãe da beílaztnha,

Eu não tenho ae,ui ,1 mão o retrato do sr.mas possuo o original que passo aVillar
transcrever;

Passou com a mãe delia. Que rara hellcial
Que ruivos cabelleis ele trign andalut!ijuc rythmo no passo. Que innata realeza
De portei Que d,nuas i saze traduzi
Passou com a mãe delia. Volveu-se surprezaC ravando-me fundo seus olhos aiues!
Quedei como em êxtase... Km lebril tortura"Perscguc-a", gritaram corpo c alma a offcgjr.
... Porem tive medo ele amar com loucura,
[Je aluir rainhas chagas, fazendo-as sangrar,I-. então, num repente, contendo a ternura,Ccrtanilo us meus olhos deixei-a passar.

Aparte aquella meie delia que me nio aóamuno bem aus ouvidos, mas ejue lem sua rl.zin ele ser, dol cinco traduetores é ao sr. Vil.lares a nueiii menus cabe- a sentença — iraJutu.re tradltlori,
Elle ao menos, foi o unico que nio mslou amie eU poesia.., "

J*lo 8EH TEMIA.
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| Ota.roiiioá «to Cidade |
O Rio repleto de

ladrões
Assalto interrompido

Penetrando no solira'lo nnile estA In-
Etalliula u Associação I- Construcção
Civil, o larapio arrombnndn o assoa-
lho desceu para a loja da firma Kl-
beiro. Silva * l'omp., ú rua ilu Alfan-
dega n. 831,

Iniciava a arrumação do quo pro-
teniliu riiuljiir, quando um dos sócios
da firma o avistou ? perseguiu.

Collocunilo urna escuda junto a um
muro o gatuno pulou para o terreno da
casa vizinha e dessa passou-se para
outras até uue foi preso an saltar o
muro do um prédio, na rua Senhor dos
Passos.

Entregue a pollela foi o ladrão apre-
sentado ao coniinlssarlo do serviço, nn
3.» dlstrii-to a quem disse chamar-se
Lula Clrego. ter 19 annns do eilailo «
ser solteiro e residente A rua Buenos
Aires n. 331.

O meliante foi trancafiado no xa-
drez, afim de ser convenientemente
autuado.

On'ro assalto frustrado
A residência de Joanulm da Silva, ft

rua Caroliníi Machado, sem numero,
em Rento Hlbelro, foi, na madrugada
de hontem, assaltada por dois ladrões,
que, após terem praticado o roubo se
punham em fuga, carregando umn
espingarda, uma navalha, um relógio
e porrente de prata, e um molho de
chaves quando foram presos por vários
policlacs.

Levados para a delegacia «lo 23."
distrli-to, um delles, allegando ser sol-
dado do iüxcrclto nao tiuiz declinar o
«eu nomo, eninuiinto o outro dUla ciui-
mar-se Mnrtlnlano Gonçalves ser tam-
bem soldado do Exercito o residir &
ruu Constança ti. H. cm D. Clara.

Em vista «le t»rem ambos declinados
fazerem parte dr nosso Exercito, o do-
ligado do 23." districto fez romovel-os
p.ii-a o quartel de S. Chrlstnvio, onde
elles dizem estar niiuarteludo o bata-
Iliüo do qual fazem parle.

Ladrão preso em flagrante
Pelas autoridades do 12,'- dlRtrlcto

foi nreso o ladrão Joilo Thlmoteo «lo
Oliveira, mais conhecido por "Per-
nambuco", quando c mesmo acabava
de praticar um furto «le 12 galllnhns,
da casa do sr. Anlonlo Hernardino «Ia
Costa Ciomcs, 11 rua dus Andorinhas,
d!), em liamos,

Autuado ent flagrante, Ternarabu-
co" foi mettido no xadrez.

DEPOIS DÂ LUTA
Uma mulher veiu a fallecer das

conhnõis recebidas
Em um barracão do morro do S. Car-

los, no Estado dt Sa residiam ha longo
tempo, o tralj:. Imdoi José Manoel de Sou-
sa, bras lulro e de il) unnos de edade, o
«ua mulher Catharina Amaro de S->"'a,

, lambem brasileira e de 26 annos de edade.
| Próximo ao barracão occupuui peto c-
| sal, em um outro morro, foi residir ha

ooiteo tempo a nacional Maria de OU*' i'elra HQltelra e de 21 annos de edade.

Ay^Bvitr* TiL ». Bfin
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O chapéo Dão foi trocado
Brigaram o caizeiro e o freguez

O sr. Alfredo Barbosa da Motta, soclo
da "Casa Uursallno", tambem conhecida
por "Chapclaria Alberto", explicou ao
freguez porque nio podia trocar o cha-
péo:— A carneira estava visivelmente usa-
da...

O freguez era o sr. Solon de Barros,
que não se conformou com a decisão. Ao
ver que a mesmo era termlnante, disse- |pesados desaforos ao sr. Alfredo Motta,
desaflando-o para a rua. Houve luta o
o fi-e-rties recebeu ferimentos na cabeça.
O ferido fo! lev»do para a delegacia o o
oomnierolame Ia compareceu acompanha-
do do seu advogado. Pessoas que teste- ;
aninhavam o facto, tal qual o narramos,
o'fer;e«mm-se para Ir depor c compare-
ceram com os contendores A delegacia do >
í" districto.

Estavam envolvidas no caso pessoas
qualificadas e por Isso, certamonle, ai
autorldnilea do S» districto nflo qulzcramdlvulgaI«o, Mas se fosaom dois pobre.»
diabos», a Informação, allãe de pouco in-
teresse. estaria circulando desde hontem
em todos os jornaes.

O facto passou-se no dia de Natal,

CARNAVAL
*

A decoração do salão de banquetes dos Fenianr

O Momento Militar
/» realização da bierarcàla

Assumptos médicos
Pwoajjanda inteligente

A marchr a galope com que o novo ! <í,='"™^n.^bf01 toda a 6*"»*. é alrej»
rn«.„n ,»„ ul rt. ..rnmn^.i». .«kp.vii 9 divertimento mais procurado, freo,,.»

11 ílDim!
Um menor atropelado

lia praça il do Junho, foi colhido por
um auto. o menor Izidro rtusso. «lo l'l
annos de edade, brasileiro, residente &
rua Visconde de Sniiui-aliy n. 121.

O menor recebeu contusões e esoo-
rlaçOes em ambas as maus, aendo me-
dii-uilo pela Assislenclu.

A policia do 14." districto de nada
soube.
»4VVVVV»/MVV>V»tf*/k/»/VWVNrW^r^r>r>MAr>»VrW<

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

n'"A IRRADIADORA"
(Enire Avenida e liua Gonçalves Dias)

Telep. C: 3345
MVVMW»>jVVVW>k»t^AiMV*/»yv%Ar>ÁAAAMr^Mr*Vy

tVola Cardinetta
EE8TAUUA, SUSTENTA. VIQORÍ*

SA, TONIFICA E ALIMENTA
En« «uii.ra-s» em todas aa drogaria»

A nceimniln Maria dc Oliveira e
José Manoel de Sour.n, a marido

da vlctlinn

Entre as duaB mulheres nasceu certa
amizade, que pel« 'ad" de Catharina era
sincera, em«|tianto que n„io lado de Maria
de Oliveira cre fingida e 'nteresselra.

Ultimamente, deixou ella transparecer os
seus projectos. não fazendo mysterio do
interesse que tomava pelo marido de Ca-
tharlna Ksta, percebendo as Intençõei da
vizinha, com ella cortou as relações, tor-
nando-se inimiga? flgadaes

13 assim, sob o menc pretexto, e mesmo
nem pretexto nenhum, as duas discutiam
iicalarodamente, discussões que eram sem-
pre interrompidas com intervenção dns vi-
zinhos.

Siibbado, â noile houve entr«- as duas
maia uma contenda, «pie desta ver termi-
nou em luta corporal. Andaram ambas
aos trancos, e. quando se apartaram Ca-
thariiui queixou-se de estar soffrendo mui-
te das contusõer recebidas ne cebeça e
no rosto.

I">t facto, a rapariga reeolhendo-si. ao
leito, veiu a fallecer pela madrugada de
domingo. Sou marido, Josf Manoel de Sou-
za, procurando as autor'dudes do 9" dls-
tricto. apresentou queixa contra Maria re-
'atando c aconleeido na véspera

Immediatamente aquelas autoridades
providenciaram, prendendo Maria e fuzen-
do remover o cadáver de Calharlna para
o Necrotério Policial, onde, á tarde, foi
necropslado pelo medico legisla Itodr'gues
Cnó, que atteslou como "causa-mortls" —
"contusões e escoriações no craner e na
face o hemorrhagla cerebral".

Na delegacia foi iniciado Inquerltr. con-
ilnunndo detida e Incommunlcavel Maria
de Oliveira e, bom assim José Manoel de
Souza,

QUANDO BRINCAM
Rolou a escada e morreu

Colhido por um elevado
O operário Domlngou Marlano de Aze.

vedo, solteiro, de 32 annos de edade, bra-
sileiro, residente A rua do Morro, 179. foi

i medicado na Assistência, por ter recebido
contusões e escoriações varias no pescoço,ao ficar sob um elevador, em logar não
mencionado.

V '*? -W--;y ¦'¦"'" :.'!>t*:"s :

Marlp Hermes,
íunestiss.mns consequercias que adlvl
riam de sua Integre' '—'iiie-VTisçR.r- em
realidade legal.

O projecto ruja orier.tr.çr.r r< prMen-
de acobertai prb responsit-Üidaíles «"^n-
sagradas e indiscutíveis, encerra, no
emtanto, princípios » r-rocer-os re"f"!
tamente Iradapiavels a nõs.

O pelor, porém, é a
o concebeu e ampara re
gelto cm que se « pretendia transfor
mar em lei.

minar pelo povo.
Ass-ini vae o "Gulseppe Mazzlnl", qu6 4comr sp chama o alludldo barco cumprin-

do a fissão do ser utll « agradável ao
mesino temi».

Uiv-j-io e Instrue.
1-3' quo «>"> ho. hora se eatl fuiendo

mtrr nõs.
A fidalga gentllez.1 de Musso, ertl«ta

..-nnh ildispimo «nire nõs, dev«t.u «is prtml-ciou da exhlblçAo do fllm que o Uenar-
tamento Nacional de Saude Publica oon-
fiou 1 sua profiolencia.

E' o primeiro de um-» série lntelllgen-

PEPIS FACTOS

Em companhia de outras crianças, brln-
oava a menor Clrene, de 6 annos de edade,
filhn do sr. Sérgio França, morador no
2" andar do prédio de n. 50, da rua dos
Ourives.

Sem que os seus parentes reparassem,
a poquoniln alcançou a escuda e, ao pro-

Aos velhos, omaefcLixm nnRftnjnnR
Em Iodas as 1'liurmaclas e Drogarias.

Dcps..' Uriiguayaiia & e eni b. lJaulo
B«nU-L & L.

Dr. Zoroastro Passos, clrurgitto de
nomeada, «llreclor do hospital de Sete
Lagoas e Presidente da Câmara da
mesma cidade, diz:"Tenho empregado, com grande exl-
to, o seu preparado Ellxlr de INHAME
cm diversas manifestações terrivels
de syphilis. Venho apresentar-lhe foll-
citações pela brilhante victoria obtida
pelo seu esTorço. Podo servir-se desta
como lhe convier.

Sete Lagoas, 19—7—918.
(a) Ur. Zuron.Htro Pnmin-..

AOS BARBEIROS
E5TUPAS HYQI"N!CRS na C\Sfl COELHO

U.UQUWANA, 166

PF.LAS CHAf.AS Dl'. CHR1ST0. — Umj
rjcnlióra df ttíaclc* dornte, fem poder Iraba
lliar filando quasi cefa de catarata cm aralia-,
st vistas, e «rm Irr meim para «e lustenlar
passando ns maiores nrressidadi-s. ptdc at pes
loas caridosas, por alma dns nossos querido,' 
parente» c pd» Sagrada Paixão e Morte de
Kosso Senhor Jesus Chriito. uma esmola, que
Deus a iodos tecompeiuar&. Ilua de Caiuinliy
D. 18, ou tieita «cdacção, leceberí qualquer' «imola.

Hfindei! Itaruru ( •tiimnr »• Coqueiros.

IKIOVEIS fl PRESTAÇÕES
0OO ARTE b LUXO O O O

Conol.òos lnegualavels

só na casa EELLA AURORA
CATTETE, 108 ~Td te* 3633

•*>->.s*v*V**>*.''fcA •»»>AAA>*>.A4*'^^***AAt>^-*'>4-,»>Ai»*4

" IJ ' ' "* '¦ w estômago — vo-
mitos, prisão de ventre, nzia, etc, tra-
ta-se com Ellxlr Eupepllco do dr. He-
nlcio dc Abreu — 1 «alix no fim de cada
refeiçSo. A' venda cm todas ns pliar-
macias c no deposito Alfredo Carvalho ¦
& c. — P.ua 1" d«> Março n. 10.

E 

Peçam Wimm
COGNÀCÍ
i JULES ROBliiig

USEM SO'

IDEALINA
PARA O ROSTf)

A menor Clrene Franca

curar descel-a, caiu, vindo parar na cal-
cada dn rua, recebendo ferimentos por
todo o corpo e fracturu do craneo.

Varias pessoas correram em soccorro da
menor, e, da Assl.stencla, foram ree amados
doceorros, mas tudo foi debulde. minutos
depois Clrene estava morta.

A scena desenrolada eni casa dos seus
pães foi impressloiuidorii e, attendendo aos
rogos de todos os parentes, a pollc a per-
mittlu que o cadáver permanecesse na
casa cm uue oceorreu o deínatro.

O pae de Clrene, que esta no Paraná,
foi sciente do lamentável desastre pelo
telegraplio.

O que a policia ignora

ATROPELADO POR BICYCLETTE —
| Augusto de Souza, portuguez, casado, opo-riirio, com JU unnos du edude u residentea rua Senador Eusebio, esquina da Oe-neral Cuidwell, quando saiu da caiçuda

pura, atravessar a rua foi atropelado
, por jma blcyclilte montada por Arnaido
i 1'inlo, tambem portuguez c resldenlee em
| hurra Jo iJirahy.

Augusta (oi pensado pela Assistência eArnaiüo a'é á dea-üaciu do 14" d.slncio,"lide ficou detido por algumas noras.CJL'E'DAS — A Assistência medicou aaseguuiu-s victimas Ue quedas: liraz, filho
i de Antônio Kt-rrelra Carvalho, resldenle
I í ruu S. Fred-rico 37, com contudo «lo

punho direito; Jouiiuim .Manoe; Pereira,
residente !' rua da .Misericórdia UU, comcontusão da articulação libio-tarsica di-
leita; Juir, filho de llenriqu-i Conva. re-sidente a ruu liarão da üumbõ.1 44, com' ferid? Incisu nr joelho direito; Ary 1-V-r-

! reina da Silva, residente á rua Tunni-i• .Novo 34, com feridas contusas na região
| frontal • inalar direito ; Hob-rto. filho d«

Fellppe Ribeiro, residente A rua Pinheiro
Guimarães :5'.. rom ferida cumusa naregiào parletal,

CAIU 00 BONDE -r A Asristenclt soe-' correu o trabalhador Antônio Lojic-s, sol-' teiro, de íl. unnos de edade, tuguez e
residente t, rua lU-ul Gruudeza 2uS, quefo| victima de uma queda de bonde, unno

, leçebldc lerida oontusa na região parlelul
I ii.Ik.-llu.

QU1D13R0Ü UMA -USTIÍLLA — O fun-
| coionurio publico Siniphionio Ferraz, so'-

teiro, de 28 annus de edude, brasileiro o
residente á ¦ ua da Harmonia 42, puniu,
numa queda, u 11» costellu, sendo nwdi-
cado pela Assistência, e recolheiido-se,
di-pols, n : sua residência.

IMPRENSADO — ,\a rm das Laran.
j Jcirus 113,' o empregado do cominerclo
i Adolpho i-iuza, casudo, de 68 anuas de
j edade, residente * rua Moura Urasil 54,
, Imprenrou u mào esquerda numa çudeiru,' ferindo dois dedos du nicsínu mào. A As-
, slstencia soecorreu, retlrando-so eile de-
! pois.
I MORDIDO POR CACHORRO — Na
I sua residência, & rua Pereira de Almeida
| 74, foi mordido por um cachorro, o menor
. José, de 8 annos de edade, brasileiro, fi-
! lho de Sérgio da Silva.

José recebeu fenduo contusas na pernaeBquerda, sendo medicado pela Assislen-
cia.

CORTOU-SE - Em Eomsuccesso, onde
reside o nacional Joaquim da Custa, sol-
loiro, de 26 unnos de edude, trabalhador,
brasileiro, feriu-so com urame farpado no
braço esquvrdo, reclamando, por Isto, os
.•vouooorroíj da Assisit-ncia.

TA.MliE.M CAIU DO UüNDE — Na rua
Frei Caneoa, uo saltar de um bonde, caiu,
ferlndo-se nu região purieul direita, o
¦ ustrador Albertino Dius, so,teiro, de 32
unnos de edade, brasileiro e residente ú
rua Frei Caneca 240. Soccorrido pela As-•sitU''"*?.:., reUrou-sc,

PEDRADA, — Em Turiussu', onde re-
side, foi attingido por umu pedrada «pie lho
atiraram, o guarda-lrelo Itolu-rio Silva, cu-
gado, brasileiro, de 30 annus de edade.

lloberio, «jue ree.-beu fer da euiitusa nn rc-
giilo blpuntliil, fui medicado pulu Assis-
tenCÍ0, l-vtiiandü-se, em sriiu.da,

A policia do 23" districto nao soube desse
fuciu.

FERIDO A FACA. — O nacional Joilo
Bnptista, de 30 annos de edade, brasileiro,
rcs.di-ute li rua do Acre, 3U, foi soeeorriilo
pela Aasistenciu, apreaentaiiilo um ferimen,
to neiielrnuto nu coxa esquerda, produziJo
por faca, na run da Candelária.

Juilo, que se encontrava ein estado de «m-
briaguez, foi internado, depois, na Santa Ca-
sa, igaurnudo essa oceorreucia a policia du1° districto.

t^***»M*a»k^**>t-*»*>******^k^».**VB4t*>«SB*4*f*lft

GARFADA
Na rua Visconde do Rio Branco, onde

residem, por questões «le trabalho, des-avlerum-se Abel Estevcs Anlonlo de Oli-veira, solteiro, de 20 annos de edude
brasileiro, pedreiro, <> Antônio Pedro.

Este ultimo, em dado momento, armou-se de um garfo, cravando-o na região axl-lar direita de Abel, que foi soccurrldo
pela Assistência, retirando-se em seguida.

O ngeresíor foi preso e autuado em fla-
grante, na delegacia do 1» disiricto.

navaOTTda

os reegurres aáo mal» variados o abun-
lan<'«.' »xlhib'.-«,.i> dess^ flln. foi feita para

Lm dos quadros do snlil'* de ImiiiinciOK uos 1'cnliino*

Ainda nSo estão concluidog os traba-
lhos do pintura do salão de banquetes
do Club dos Fenlunos, André Vento, o
autor dn decoração do ealAo de ba-1'e tio
-rolelro", não tem tido tempo para con-
clulr aquellas obras de arte que muita
nraca dão .o salão, mns, apezar «los
mitltlp'03 nffazero?, espera o seenogra-
pho dos "gatos" ultimar, dentro de pon-
cos ,:ius o- ipiadios que Idealizou com
multa felicidade.

Os jornaes dastn cidade .1,1 descreve-
ram todo o sert-lço de André Vento, que,,.,,- recebido ivultas felicitações pela exe-
cuçflo do mesmo.

eiru mu photographar uma das
paredes do salão em que esta represen-
In n um urtP'o -• fo''<Vs de regresso, em
automóvel. -Io uma batalhn de confcttls.

¦v ''¦'¦'lV
Jnyiue Klun, .. M',n"ginphn uoh

'ii-ueiiles du lllnlin

Oa carnavalescos e as divas fatlgada.i
pela peleja, voltam oxha;islos para os

i hi-iis lares.
I As demais decorações são nesse «-"tylo
I o to\ins bem trnhnlhadafl recommendnm o
; artista, n quem foi oonfindn a eonfecçilo
I do prestlto que o.s "gato-»" exhlhlrão no
| próximo nnno, nn torcn-felra gorda.

O SCENOGllAPHO DOS TENENTES
,l.«yme S Ivn, qu», ,io corrente unno.

mereceu muitos npplnusos da nossa po-
pulnção, «\siii Incuüiiii io dc confeccionar
>i ritestlto dos "bní*tas'*.

Os "croqu!"s jú foram hontem «nlro-
guen pelu commissão de carnaval nn ar-

i tistii, que J.1 lem o barracão prompto
I para o trnnallto.
1 Procuramos Inyme Sllvn, para que nos
I «lCís-e n oiin opinião sohre o seu encargo.
I multo hnbllldofo, o scenogrnpho dos Te-
j pentes se esquivou de udenntar qualquer

phrase pnra nsi?vernr unlcnmente que
-o-ta merecer ns> clorlns da nossa popu-1 Inçfto, paru o que multo se esforçnrn .inn-
lamente com o* membros da commissão.

! que não !«'.ni nerdidn tempo empregando
: todos grande nPt'«-i',nde afim do que o
! suecesso seja estron 'oso.

nio Rodrigues; procurador, Torquato
Dias Pereira; fiscal, Olegarlo Oliveira.

Conselho fiscal — Alberto Lopea, Fablo
Mlnguiiio e José Nogueira.

REINADO DB HIVA

Os rapazes do "Reinado de Slva", que I
tém a sua séde a rua Senador Pompeu, '
estiveram em franca nlegrla, sabbado o
domine últimos, o vasto sa'ão regorgl-1
tavr. de convidados. Os músicos nar. ti- .
verarr descanso. '

O pessoal do "Reinado de Slva" est.1
firme e ansioso pnra nn*1 rhepruem oa tres!
dlaB dedicado.» ?" Rei dn Folia. |

PENHA fllm I

Os s^'mpathlcos rapazes do "Penha
Club", estilo em grandes preparativos i
pura o haile de 31.

O salãc que é um dos melhores das j
sociedades recreativas da zona da Leo- j'•oldinn. p.Stô pondo ricamente orna mon-
Indo. E' de esperar-se grande animação
no baile de 31. que scra A fnntnzla.

Alias, as festas no "Penha Club" são
sempre verdadeiras opopéas,

Esperemos c próximo baile.

0 material da Policia
Marifima

Mais «raà «xoeriencia

Ainda hoje, haverã uma experiência
de uma lancha, que foi proposta a
venda para o serviço ''a Policia Marl-
tinta.

O chefe de policia, marcou "om o i
sr. Hnilly um em-ontro, ns 11 horas,
i.ara procederem a experiência da nm-
banaçno que é dc propriedade do sr.
Ouinle,

Desta fArma serã realizada mais es-
sa experiência, conforme ficou assen-
tado entre as duas autoridades poli-
ciaes.

FOGO
Em uma serraria

Em uma pequena serraria sita â rua
Marechal r.angel, em Madurelra, ma-
nifestou-se um principio de incendia,
que leve por causa uma fagulhn saida
de uma locomotiva que por ali pas-
sa va ¦

O fogo foi extineto a baldes de água,
tendo sido o facto registrado pelas au-
torldades do 23.» districto.

ENTRE VIZINHOS
Lutaram e foram presos

São ambos viúvos e residentes no morro
: da Favella, onde são tidos e respeitados
, como valientes, o por Isso não se davam,

tendo mesmo aversão um pe o outro.
Essa inimizade ainda mais augmentou

; depôs que 03 dois principiaram a gostar

ra felizmente retardada«pelas emenda, -«jy 

^ 

«*£ »** as mal.
rnnuic. .me,™™ Sabem todos tambem e influencia oi»tal diversão vem exercendo noa nossos habltos pela suggestílp qu,, o desenrolar dai*~>nas exerce so-bre os osiwotndiores.

V !=so s.v dã .<m ioda a parte. metroDo-1. o» logarejo.
Dahi na-sceu a Idéa de exploral-o comor-oeit-^nto melo de propaganda.n0S.' ,,j a -..„ ^1 p nue suecedeu na Italia. onde »

.«•".íi ÍÍÍS.QS2 «"""'''^o ** «In» de Propaganda nado*
Ífi5?.r .aJDnÍa,„n,° |«« 

* '•"» "0/ toda a parte, sendo a SSinteressante, talwz, a que se faz por me'o
,. . . ... <'e um barco, convenientemente adaptadoLm assumpto de tal magnitude, en- ondl. cuncelonn uma Installação comolaSvolvendo interesses de toda ordem a dl- ,te ein'—íatographla pw

zendo respe to com uma questão vital Elisa original embarcação percorro n.para a efficacia do Kxercito. não devia rios, «mo-ando-se em localidades povoa,temer a discussão- antes mesmo «lese- das. jndo extlibe os seus fllms A rônula.jal-u, porque, nüo havendo nada de se- ç--u, quo pivssurosa corre fts margenscreto em sua organização, do resultado Desfarie alem dc ser proporc.uimiio nmde sua melhor ou peior pratica tudo fl- divertimento essencialmente popular ocara dependendo na defesa nacional. governo faz a melhor e mais Intellleénü
A sua efficacia. mesmo para ser com- publicidade das Idéas que pretende ui>se-

pleta, d-emamia uma grande aceitaçio **¦¦ ' 
da opnião publica Interessada parti-
cularmente na questão, demanda que
haja confiança nos seus principio." t»
nos sons processos.

Uma lei de promoções que ;-.Ro Inspire
confiança ao officialato é incapaz de
assegurar a formação do uma "íoa
hierarchla, dsciplinada, porque as as-
cenções por processos não perfeitamen-
te aceitos deixnm sempre duvidoso o
acerto das escolhas.

Nessas condições, a sinceridade em
acertar na solução do problema exige .....
que se lhe faça uma vasta nropaganda temente estudada, issim como sabiamen
quanto li solução proposta, nropaganda te foi f.dta - sua iw.uagviu.
tendente a tazer conhecer o caracter da O mesmo ..o i6de dizer da technica cl-
reforma e suas vantagens, de modo a nemutographli-1 • -imito cuidada, de nltl.
tornnl-a uma verdado.ra necessidade Avz absolut», coisas "ssns que nos d«.\-em
aceita pela opinião. envaidíoe- um pouco, pela elrcumstancla

O contrario. (• um «buso Inconsldora- j *« J* "o '<l^r aqui, -m<le tudo 0 rscasío,
do da faculdade absoluta do poder, que ° M"0 »'e 'ao '«oii, i- '-i/ nu Kuropa ondo
só sc realiza de fuetc durante nm In-
stante, mas cujos "iconvenicntes perdu-
rum largam.-nte prejudlclacs.

Mas no Exercito ha uma larga ten-, uma 8n"w d<? médicos e a Impressão dei-
denc a a su'focar me. mo a liberdade dn x,llla fnl excellent,, • tnanlnws os applau.
pensamento, não havendo nenhuma su- sn" *" auto.-idades sanitárias pela Idía
perioridade no moda de encarar certas : e Il0''.8e.•,- "-enllzadoras pela excellencia
queslõ.-s. tudo talvej causadr pela na-
tureza da própria -irofissão.

Entretanto, uma educação bem dlrl-
glda talvez pudesse afastar os prejuízos
que sobrevím d-- um iul estado mental,
não permittlndo o surte da sã -oncor-
rencia nn soluç.io dos problemas vltaes.
Isso en g -rui R» manifesta na cluino
mordaz de ç-rtns m-nifeslaçoes, muito
embora não fiquem contrariadas ou
destrui 'as a*, advc sa-,

Nada õerã mais fnnii que confu.i.llr,
um Impostor, mas desprezam-se os
meios qní- omdussindo a isso fortiflicm ,.,„.,,  ,.,  „ ,.a autoridade, para nrefe-Ir aquelles que; ^1^,',''tellòndV"i-««"ter'l)em"o"qu«"coír»ate a "nfraquecnn. ,.{,n| .,u0 ^n,, rtl|ba c |ncutln«lo-lhe no et-uesnrozam umn "pmião que «a queira , n|rito noc«"«>s Indispensáveis parn evitar amanifestai num assumpto de tal magnl-  '
tude, fugir ll d scu-são. é lo-.-antar «les-
dc logo a suspeita de existirem pontosfracos. Entretanto que a soeUaçilo das
oplnlôos " -ias ci-ltlcas muis ingênuas,
dos mais legítimos "J.-cas n-atirs", jon-venientemento 3 p-icientemente rebati-
das. dariam força maial ex"-anrdiiia-ria íi uma semelhante lei.

FePzment», o operoso denutado ba-hlano bom coniprehendou a questão c ' sob todos oa pontos de vlsra.
habilmente refreoii-lhe a disparniln. «le Foi esta a rata deliciosa daquella ma-
modo qu.- haverá agora tenao para que 1 nhã, quando, npfts 03 Bi-rvlçps de hospl-
t«)dos se man.feste, digam as Impres- tal, ti 11 nos reunimos, médicos e jornallt-
soes qu • tem sobre p próprio projecto,; tas, na companhia enoantadora de Muaso
o que faJllita 'iiormemente a «olução. ¦ dn proprleuirlo da olneina Pathé. para

E' sluro que nem -t todos Imveru aptl- aeslstlr a exhlblção de um film que me-
dão paru organizar umu lei de Importan-! recou de todos nôs os mnls francoa ap-
cia tflo considerável em seu,, 9ffoitn.s 1 I plausos pela intelllgente. propaganda inl-
tendo que f.izer uma coorden-ção de ele-, cinda pelo Departamento do Suude Pu-
mentos tão complexos, Mas s qualquer I bllcsdeve -«e.r concedido ter uma impressiosobr» a projecto. e são essas Impressões
que se fazem indispensáveis tornar lavo.
ravols, sympathioas, para que u efficaciaIa ie| seja 11 muis desenvolvida possível.O simples bom senso Indica a justezaoe uma tal conveniência que nao devede modo algum ser desprezada, a n5oser que 6o delr.o predominar um orgulhoInconsiderada , Injustificável,

.Não ha duvida que a disciplina douma força armada exige que certas loissejam aceitas sem criticas, tendentes ao'-.u desprestigio, mns nunca ná Imposl-
ção da9 norma» da disciplina flave-se esr
quecer qu,. a força irntuils é constituídade homens que raciocinam «. sentem A
passividade absoluta que alguns aindahoje pretendem e a nouca relatividade
que ha em certos tormontos. applioadosem nome das necessidaues dlscipllnares,
produzem - -

•'0 trabalha
Iniciando ¦'• sVrl.i d,, pelllculns sclentlfl-

sas de propaganda de medidas prophyla*•'«•as, tt 1 fvltn , estudo dn mosca.
Multo bem leito, pftde-se dizer sem

oxagffero, porquanto »> procurou, quanto
possível, attralr a altcn«;ã« do espect-v
dar sem fatiuiil-n, mostmndo-lhe o^ perl*
gos a que semelhante Insecto expfte « ot
meio a do extermlnal-o,

Nio ao perdendo em profundas quee-
tii k de anatomia nem de phyaiolORla ila
mosca, n organizador do fllm soube, cora
multo aberto, escolher ob pontos que mnlt

Kit"*!ai . interessar a maioria da mas?a

treinsmlsslbllldado de doenças por -erne-
'hante nie.a.
ss aulttirni mesmo as mais rudlmcn.

As iegendfiP estAo ao alcanço de toda*
tares.

Assim JeVrt. «er. tratando-se de um
trabalho ue propaganda; da mesma sortí
n sua oxblblçflo deve ser a mais esparsa
possível, podendo-so mesmo subvencio-
nnl-a, o -u . me pareceria mala prutlco

Oliveira AOVIAB.

fl^ homenagens ao
Marechal Hermes da

Fonseca
Um concurso no Tiro 5

Conforme fomoa oa prlmelroí a notlcllf.
o Tiro de Oucrra 5 eatnva elaborando o pro-

de uni concurso dc tiro, tm ht-
m„i„ i«...n?.°i„í contrários como os mt,nngem ao marechal Hermes da FonsMt-mola desastrados effeltos, muitas vezes. ] , UJ0 porém, po,i,nlos «deaniar qu. o »
«di.. rtJit! d ,"' '"lra ohter resu|-' ferido torneio se realizara no próximo do-tados etflcazes, de levar em con a a na- „,|'i" MOH -standa" do forte do Vlitlt, aotureza humana tal «mal manifesta .....* "''."A0' " 8

FEK1PO A' P.AT.A — Na Barreira do
Senado, o foeuista Orlando Oliveira,
solteiro, de 11 annos de edade, porlu-
guez, em transito por esta «-Idade, de-
tonou, casualmente um revólver, pro-
luzindo-lhe a bala um ferimento trans-
fixante da mão esquerda.

Soccorrido pela Assistência, Orlan-
lo retirou-se, depois, e a policin «lo
12." districto de nada soube ft respeito.

COLHIDO POU UM HONDE — Oi
menor José. de 4 annos de edade, bra-
sileiro, filho de Josó Carvalho, resl-1
dente ft rua Frei Caneca, Í7. foi, nesta I
mesma rua, colhido por um bonde, re- I
eebendo contusão na regiio parletal dl*
reitn e contusões geraes. choque trau-
matieo. !

Soccorrido pela Assistência, o menor
foi recolhido ft residência de seus pães,
sendo grave o seu estudo.

Dr. Raul Pacheco E"perialis'a com 12 annos de praMca, Assis cnle
da Ma ernidade dc Laranjeiras. Par os sem d,V,

— itinlcsias dc i-enhoras, tumores do selo even rc,
rcrnlas, aprendiiP-s, hcmrrtliridns, operação cesaripno. Traia pelo radium os tumores malignos
lio :iio'i' uit-ru. Tra-aincn o clic rico tynccolopi o. Carioca 81 das 3 as ü. - Tel 2"oJC.

Joaquim Ferreira, por quest«5es de ser-
viço. t, ve uma seria deslnlelllgencla com
Josí da Rocha, e terminada a discussão
os dois tomaram destinos differentes e o
caso parecia terminado.

Tal, portm, não se deu, Roeha que 6
rancoroso, foi armar-se com uma navalha
e eollocou-se em um canto .acuro da estra-
da da avenida existente .1 run do Acre. 72,
onde estava Ferreira em visita a amigos.

Ao regressar â casa, p rto dns 21 horas,
Ferreira c.imlnhn\"n despreoecupado quan-
do fo) aggredldo Imprudetem nte pelo des-
affecto. que lhe deferiu um talho na face
do lado esquerdo.

Sentindo-se ferido a victima gritou por
soccorro emquanto o criminoso galgando
o morro da Conceição d s.ipparecia. .

Pensado no posto central d:« Assistência
foi ter ft delegacia do 2" districto o aenre-
dido que apresentou queixa contra José da
Roeha que esta sendo procurado.

O inquérito foi instaurado.

Pauta de un crime?
Nada ba esclarecido sobre o nau-

fragio do bote

BATALHAS DE CONFF.TTI
Em Madurelra e Ramos, renliznrnm-se

.ia noite 'e lioiuein bula bas de confettl,
que multo concorridas perduraram até
tarde da noite, tltiniln»» -I" m-is1!-.-! ab--
grnrnm os presentes e vários iiutomoveli
i'etrrnrnm os foliões distribuindo serpen-
tinas pura Iodos os Indos.

Pnrn as noites de 31 ,'o corrente e 1
.i 2 de inneirn próximo, lambem Jã estão
preparadas varias batalhas em pontos
dlverfos dn oldn le.

BHII.HANTES DE S. CHItlSTOVAO
Esteve miilln nninindo. a baila renllzn-

«'o sabbado ultimo, no "Rr^hantes de Sã i
Chrlstovão". o elemento feminino sobre.
snla admirnvelmente, O salão do club
estava ornamentado n capricho e profu-
snmentfi Uluminn^o.

(\0 foüiies do "Rrilhantes de S. Chris-
tovão". fornm de muitn gentMeza para
com O JORNAL, in representado por doi-.
no *ns rompnnhciros.

Para o din 31, estão sendo preparadas
críindps sorpropns,

A dlrectorln do "Rrllhnnte Club" est!
n.«slm constituída: presidente, Antônio
Vves da Silva; vice-presidente. Süvino
Mma; FPcretnro. Pnvld Couto; 2" secre-
tario, Jayme Sampaio; thesourelro, Anto-

Immiçjraníes nara a
America do Sul

i

propriedades, na organização da lol, comoum mnchlnlsta não poderli olvidar a3 leiada resistência e da composição das for-
ças, etc, na organização de uma ma-china.

Estft, pois, na própria connlvonola da
disciplina real que a opinião «min conhe-
cida e orientada no seu lido de
glur realmento .« lei, não havendo
tanto melhor processo que o de uma lar
ga propaganda, falta pela maia vasta e
amp-n discussão .'o assumpto, num tomelevndo e Impessoal.

As '„¦. qu, n* homens decretam como
as próprias leis naturaes, se bem que es-
tua Interpretem phonomenoa e nqueüns
preparem as sltunçfles Para a melhor ma-
nlfestnção de phenomenos nn tu raes, «4o
expressõe», faotos da linguagem.

Nessas condições, *f, podem perdurar,fomentando o pro«rre«.<-o, quando nâo con-
trariam a realização fatal desses phenn-
meno?. exprimindo vordadeg p nunca Indo
«le em-ontro n «-qns ou perturhando-a.i
mesmo de qunlnuor fôrma,

Se a civiMvncAo ¦& 'lesenvolveti foi por-
que a sociedade humana foi agindo caila
vf>?. r<-nis do accordo wim ra lois ila fo-
Ciednde! e so este desenvolvimento nfto 6
completo, total, ê porque o homem nfti
se conforma nlnda em tudo com a exis-
tencla dessns leis naturaes, procttrnndnconlrarlal-ns, embora inutilmente a enda
n- ""nto.

Messas condlçõeB, para a formação di
umn hierarchla sadia serã Indispensável
nm pHmerro lotrar que o pou pronopiio dí»formação inspire confiança e nunca sue-
peitas graves; em segundo logar, que nio
eoitlrnrie com desprezo visível n oninlfto
puh'icn que lhe vne sentir os effeltos

O projecto actual Inspira 'nrgas '^es-
"onflonças e deve ser discutido amp'n-
mente, em seus m'nlmos detalhes, nvita
embora apresente sohre alguns pontosum prnirresso visível, F.ntretnnto sun or-
eanlznoflo geral rão se adapta ainda ftsImperfeições dn no«sa exl*t»ncla militar
o seus proceosos do eelecçfto encerram
grandes perlEos.

Leme.
O procr.imnra conatarS de tela provai, aa-

sim organizadas:
1» prova — "Marechal Hermes da Fan-

fecu" — 1,1 tiros, a 200 metros; alvo l.
C,i cm posição deitndo, arma livre. — Pa.
rn atiradores das aocledailía do T.ro e ofli-
cines das rorporiiçíle» inililare». ITemloi:

"rf,s"' i aoa atiradores classificados em 1», 2» e 3'" 
Ç?!"'logares. Inscrlpção, 10$000.' " 2» prova — "(ienerul l.uii Barliedo» —

8 tiro», n 180 metros, alvo '/.. C, em poli-
ção deitado, nrinu.livre. — Para alirailorM
dns soe edades de Tiro, pertencentes fl 1' «
2" clusseí. Prcmioa: objecto de irte ao 1»
vencedor; medalhas de praia >oi 2" e 3» lo-
gares, e do bronze aos 4o c o». Inscrlpção,
0*000.

;|. prova — "Coronel Director do Tiro
de Cuerra" — 7'tiros, a lõl) mel roa, alvo
2-1 Z. L'„ aendo 3 tiros deitado, arma livre,
e 1 deitado, nrina apoiada. — Para atirado-
res das Sociedade» dc Tiro c off oliiej. «ia»
corporações militares. 1'remios aos atirado-
res classificados em 1», 2" e 3* lognree, la-
scripção, SfOOO.

4» prova — "Rr. Paulo de Frontin". —
10 tiroa, a 300 metros, alvo /.. C, em po-
Blçfto delindo, arma livre. — Pnrn atirado-
res dns Socledndps d» Tiro e off rlaes da»
corporações militares. Prêmios aos atirado-
res elasslf rado» om 1°, 2» c 3" logarea. In-
«cripção, BfpOOO.

õ» prova — "Capitão Mnrio Hermes". —
10 tiroa rápidos, a 200 mel roa, alvo Z, C,
em posição regulamentar facultativa. — Pa-
M atiradores das soe edades do Tiro e of-
ciaen das corporações milltarca. 1'renuoi tol
alirailores chies ficados em 1", 2° e 3» lo-
gares. Inscrlpção, 5$U00.

ü» prova — "Tiro de Guerra 5" — 20
tiros, alvo Internacional, a ,10 nvtroa, de
pé e braços livres. — Para atiradnrei civ s
e officinea das corporações militares. l're-
mios nua atiraiiores cinta.ficados em 1°, 2'
e 3o logares. inscrlpção, 10$000.
mj^V^^y^^^UU^WW^V^^^t***At*AA0m*A$*&At*

And 80 OX,

0 dia de anno bom festa-
*Jjado no jardim Zoológico

Cerca de 400 chegaram pelo "Ami-
ral SalandrDuz: do Lim-rn^x"

Dr. Monteiro de Castro
de Medicina do Rin «le janeiro. Clinica de
nioel e coraclo. Syphili» CONSfLTOltK):
« tfxtasleiiat. ft» 16 horat. HIISIIHIM I A:

Clirfe de clinica do Hospital de
Nossa Senhora dai Dores illospila
Sanatório), ex.interno da Faculdade

uolesli.it iniemas — especialmente dos pui-
Itua da Carioca n, 41. na« (eüiimlai, qiiar.ai
\venida Mararanü n. 738 Tal. a.jao V.

:n

A respeito da local hontem publicada
por nôs, surgiram certas veraõ.s concer-
nentes ao facto oceorrido com uma embar-
c.ição, que virará em nossa bahia nus lm-
mediações da praia do Caji.'.

Ainda hontem se procurou snher algo de
positivo, sobre o modo por que eíta 1 m-
harcação virará e quaes os seus tripu-
lantcs. sendo que nn Policia Marítima na-
da ainda sabem de certo.

As autoridade*; do 10° dlstrlco Infor-
nutram ao suh-lnspectcr de serviço au o
tripulante des.ippan-.ldo oro I.uiz de Mo-
raes. brasileiro, de 28 annos de edade re-
sldent, fl praia do Hetlro Saudoso, 31.

Atí a ultima hora, o cadáver do des-
appareclda não havia vindo .1 tona.

A's primeiras horas, fundeou na Onanaha-
ri ie ro frinii-ez Am ral Sa'nndrou-
ze de I.niuornals", procedente de lliiiiibur-'0
e escalas em Antuérpia, [lunkerque, ilavre,

I i... \«l.-=. Tcner ffe, Iteclfe e S. Salvador,
j trazendo 171 passa«'rog para o Hlo e 174
í ein transito pir;i us portos do sul.
I Todos -stes pnss.iL-e ros vieram cm 3»
I classe, como Immlgrantes, u.i maioria, hes-
1 palihdes, «• p niiu-ueiles, Iodos vindos d-e
' portos portugiiezes.
I Xa occaslãu dn Vsltn das autnrMadcs do
I porto, os linmlcraiites fizeram sentir que a
1 alimeiitnçãn que lhes ilírani durante a via-
1 gem. alem de p;iri'a, era dis p ores.

Disseram esie». que durante qunsl tn.la a
! v'n-M'ni passiiram fome, sendo nul accomnio.

dados em estelrn» de bordo, onde dor-nia n,
; A mingua de a..r;;o, sen lo que. as reclama-

«;iVs constantes qu,- faz ant, não foram ut-
tendida» pelo pessoal de bordo.

A Snii.lt Publica rinnpriiiilo as novas
disposições do It.gulamentu Sanitário, p:.«-
ceuc.i .1 vai-i-innçilu de grande ntimeru de¦ viajaiitcit. que vinham sem ait stmlo ile vae*'. cíiüi nos portos t\v nliih' eliiltarfuram.

Quanto 11.1 estado girnl du :ia«i.i, cra bom,
sol. i i-r.iMi;.'! !"¦' s incillrn. limo |j.i.pt>«|i
geral nos cnmpart mento» occtipudui pelos

. iniiniiíritiiti-i.
A viafi-m dn "Alillral S. .!¦ I.ainornaiv"

I fo! frita en 17 «luis. nada have.idu de auur-
1 uial durante a mesma.

Vicente tVerrelrn i.luia «» Mario
llodrÍffi>t*"i um ü»ln luc(ni!or*'H

de uma mesma mulher, tambem residente
naquelle morro.

Encontrando-se, os dois tiveram acalo-
rada discussão, no meio da qual Vlcento
Ferreira de Lima, armando-se de um ca-
nivele, com este vibrou profundo golpe no
pescoço do outro.

Mesmo ferido, Mario dos Santos Ro-
drigues investiu contra o outro, conse-
guindo aterrul-o.

Na queda Vicente recebeu fer'mcnto no
queixo, sendo ambos pensados pela Assis-
tencla, findo o que foram conduzidos para
a delegue a do S° districto. u cujo xadrez
fórum recolhidos.

Vicente Ferreira tem 28 annos de ed.i-
de e é estivador, e Mario dos Santos Ho-
drigues, que tem 27 annos de edude, e
operário.

1MPE.UDEI.C1M
--

Feriu-se com a pr; pria
arma

Ao examinar uma pistola, na resl-
dencia de um seu amigo, na Penha, o
operário Domingos Josó, portuguez,
residente íl rim Amazonas, 61. **m Ní-
i'th« rry, foi ¦ i i «*b <.•¦ uni :\ ¦ ' ***
A pistola disparou, Indo o projectll
alojar-ac na tu.\a a(ruitu ilt? Uoiu.ttrfua,
quf, meti loa ti o no l'usio Central ile
Assistência, foi após iuternaila na Sun-
In Casa de Misericórdia.

Ilegistrou o facto u policia du M.»
illstricio,

FESTA ESCOLAR
Commemorou-se hontem, com grande

solemnldadc, o encerramento das atilas da
escola Silva Jardim, sob a direcç&o da
professora d. Isaltlna Vieira, O edifício
estava profusamente enfeitado de flore»
naturaes e handelrnlas. A sessão foi pre-
sldlda pelo inspector escolar do districto.
sr. Antônio Cicero. Foram distribuídos
lindos prêmios valiosos a todos os alum-
nos que. nos exames, obtiveram notas
dlsllnctas, sendo os mesmos saudados, e.ni
phras«s rlrj tentes e cheias de opportunoa
co-iselhos, pelo sr. Ernanl Cardoso.

Depois de orar o sr. Cicero, que fez
resultar a elevada slsnlficação dos pre-
mios distribuídos e daquella solemnldade,
seguiu-se uma parte lífraria. muito In-
teres.-ante, onde se distinguiram vários
meninos e meninas da escola, recitando
roeslns dos nossos melhores poetas e can-
tando lindas cançonetas.

Terminado esse numero do programma,
que a todos muito ngradou pela demons-
tração do carinho dos professores e apro-
veUamento de S us discipul • foi ser-
vido profii<n lunch. onde em varias mesas
tomaram parte os professores, almunos e
c,., d- Ho* tendo n«. chimpagne o sr. An-
tonlo Cicero saudado, em nomo de magic-
le. .o <t(. íl -tr elo. ; «.',0 profr^sor .loün Mo.
raes. respondendo o sr. Cícero que, com-
movido, agradeceu a eloqüente saudação
fiuo V*** vlnhn de ser feita e bem assim
as palavras com que fora lembrada e re-
y, luun a iinss.igeni de seu pae. o sr. Ma-
noe] Cicero, pela Direetoria da Instru-
cção.

Todos os oradores foram multo applau-
dldn*.

Grnnde foi n concorcnci.i, notnndo-se
as principaes famílias da localidade,

a .. o d ¦ n 1 ms do muglsienc
nv" cl-ii' e peesona itrndas.

S6 ft noite terminou a belllsslma festa.
r i:i-undo-.-e as cl lanças com vivus recoi-
daç,",<s do modo como hnviam festejado
o teu ultimo dia d« encola, no correnlu
anno.

Com a autorização do director do Jar-
dlm Zoológico, os empregadoa desta »»U-
belc-cmento organizaram um programma
de festa que levarão a effeito no dia 1» oe.
janeiro.

A festa é promovida em regosljo P«'â
chegada da chlmpanzê "Sophla", que tem
attrnh'('o ao Jardim enorme concorrência.

"Sophla", no da de Anno Bom, fari »¦
sua primeira viagem no "carrouasel", t*l
como fazia "Iatlii". Jamais esquec do pelos
freqüentadores do Zoo oglco.

O programma constara da corridas
deputadas por meninos e senhoritas. bailo
Infantil, varias diversões para crianças,
traba hos dc acrobacla, match de football
Infantil, íxhlb ção du "Aranha que fala",
etc. etc.

As crianças menores de 10 annos, por-
tadoras de um exemplar do nosso numero
de 1" de Janeiro, terão entrada grátis no
Zoo'oglco, com direito á "Aranha qus
fala", corrida c bailo Infantil.

ÍE'íxt de INHAME
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0 desarmamento ia Âilemanha
A dissolução dos guardas cívicos allemãs exigida

pelos Aliadas

Tpma-sa qin isso m.ti?s on au mülüjlo spirtachta on realrti

A poluca no Oriente
— »—

A Inglaterra está sendo snpplantada
psla influencia rnssa

0 ciicinh) ia Índia está aldo á pslilica
do Siiiit

Cammunlcada telegraphico de fran.
Lehndoll

immediatamente posto em choque por
um levante enmutuiiistu, cujo part.uo

,„ ,., „ . . _„.„-,„ ,1. cs'ã uidpusto a ir ate o extremo a que
J)**HU't, 116 (U. P.) - A esl*»*M »| [.chegaram oa bulclievt.sias russos, so

jj, ¦ -se '•ul':s.'«u ''°h"uus rul"orut![ isso se tornar neessuno para impedir-- revolução na Allemanha. ,; u vuKtt (10 (1„1)Brlallslno,
- - -"" "'í.*'r,*-."-a„0'' uí.£;„§V,u ilii. ' Entretanto, como uma pessoa offi-.oil.'no i'0» CiuauaoB uram-os ua ua* ciai

Esto ua Prusa,» esta au- ' *

cuíando um geral o veheinentu protus- !
lu -. inu'.e ,... líouulmjftQi

O j-overno, a imprensa e o povo silo
unanimes ein acre. itar que a üistiolu- |
do e o desarmam, nto uas orsanua.
Imí di: ilelesa voiuiuaria, ha ue 3er,
com certeza, a causa ile um levaiuu
coiiuiiuii.Hiu ou Ue uma revolta roalm-
ia, seinelliun.o ao golpe ile von Kll|)|i
"fuicli" uo anuo iiass.ulo. A sltuaçãu
da llavlera 6 considerada muito agiiii», i
caiiulhaniiO-Bo boatos oe que o general |
Pp mu i.uili-m orff, a segundo cum-

, mandante em cheio dos exercitou al.e-
i,,„ . „„ra.,.e a guerra, é a alma que
est*. Ulr gtmio o movimento para uma
revnluçuo na Bavlera.

inff, en.r. tanto, é bastante
sagaz para envolvcr-Be em qu.u.|„i r
luv.inieu.o que permitia ao governo-
[àrus-r-llie uma aceusaçuo uirecta, ua
mesma fôrma por que soube exl-lmir-
se de que qualquer prova pudesse ser
apresentada ue que ello estava Impli-
,¦ n in tovinte ile von Kapp, ao buiti
que foi bastante slgnif.cante o ta iu

i .. o ulo o primeiro chamado
d Chancellaria ile von Kapp dúraiu,- a
vlila ephemera que auuoile reacciona-
rio tevo cm Herllm.

Toda a situação, entretanto, na Ua-
..' i-— outros pontos nio assenta
nas mãos de homens da tempera nu

.. . ii,, ,,.,.aos exaltados que
estão ciamanüo por um levante lmme-

Ha «rando quantidade do material
na Bavlera, com q qtial ae poderia ten-
Ur ..... bolpti para q restabelecimento
tia mon.ircliia; existem arma6 o grupos
muito bem organizados, pnimpios a
dar o olgnal em dado momento e a si-
timcâo sc ipresenta tão oarregada quo
íeria perigoso aventurar uma prophc-
cia em qualquer um dos dois sentidos.•,s pessoas maia esperansauas ue
aqui ileclaram que um levante realista
na ISavinra ou em qualquer outra parte
nunca chegara a ter feliz êxito, porquo
nunca poder*, conseguir o apoio lios
operários. Os jornaes radlcacs ussevo- I
_.. ... ,.i.n iiivi mnviini,nlii r.iu I lr-1 ., ¦.••ki/i <

pertencente ao governo, aqui taz
noiar: "Liuueiiuorff não tem per-nane-clilu em iiun.cn unicamente para ad-
mirar, seus traiialhoa ue arte. lii.e nao
esta con.si.Mioiuente om contacto com
numerosos grupos üe riaccionarios só-
mente para gosai da sua bqa compa-
nina o nao ucixòu Uerhm 

~ 
para Ir a

Munlch porquê e esta uma cidade on-
de a vida é mais barata uo que
aquella.''

'VVV*in**tiVW'l**r>^V>^>r>*1^rv^

Oma lei sota a nav:giç53
PARA PROTEGER A MARINHA MERCANTE

AMER.CANA
WASHINGTON, H6 tU. P.) — O se-

nauor Wesley E. Jones, do Estado de
Washington, apresentou unia proposta no
Sei.ai-o piovenuo que navio algum tob
bandeira estrangeira possa entrar ou sa.r
de portos amer.canos sem prévia licença
dada pe,a Inspeciona Federaj de Na vi-
gasào 

' 
dos KstRõos Unidos — (Un.teJ.

Sta(ies Sliuppitiíj Bourd),
O projecto proposto autoriza a Insns-

ctoria i.o Navegação a ipipGr c exigir o
cumprimento ue condições que julgue ne-
cetsarlaa no sentido do proteger o» ln-
toressos da marinha mercante dos Esta-
do» Unidos o, bem assim, dc promover o
seu desenvolvimento.

A medida devera ser posta em vigor
90 dia» apôs sua. assignatura pelo presi-
dente.

O senador Joqos é autor da actual Lei
Marítima Jones, destinada a promqver o
desenvolvimento da marinha mercante
dos Betado» Unidos, e ê conslderaiio uma
autoridade em assumptos marítimos,

O senador Jonea em uma entrevista
salienta o ponto que, no caso de sou pro-
jecto ser convertido om lei, habilitará a
Inspectoria Federal de Navegação—Shlp-
ilng Board — a usar de represálias sem

PARIS, 26 (U. P.) — Um radiogram-
ma de Mqscou transmitte uma entrevista
dada pelo sr. Fay.oyitch,. chefe <\a Bureau
do Propaganda do Soviet {tusso no Qrit-n-
te, ha qual declara que a Influencia bri-
tannica no Oriente estl néndo suplantada
1> Ia iiif.uencia ruassa.

Essa c-turevista foi publicada pela jor-
na! bolchevista "Pravda", de Moscou, ex-
pretsando nella o er. Fav.ovlteh da se-
gu n.e maneira:"O caminho da índia está agora aberto
aos sovlets russoá. A nossa polltllcn n
lnf|\|i noa espiritual ftlpa.nçaraj dentr i
bi*eve uma attprcmacia Incontestada .
vtD da Aela e do Oriente próximo."A culpa recáe Inteiramente sobre a In-
glaterra. por havr coitado os ImperlalU-
tas gregos |ia Anatolia (Asla Menor tur-
oa) o forcado Mustaphíi-Kemal, o co.p-
mandante dos nacionalistas turcos, a re-
forçar o moral de suas tropas tom a
declarar-ão de que a Russia era a real
protectora da humanidade contra a doml-
nação Liritunnicíi."Kosra po?lgão estft agora assegurada,
(tesdo que offerecemos. conoiuir um i • ta,do
com o.s turcos."O Afgh: nistan está tambem de nosso
lado, havendo sido estab lecldo em Bok-
liara um regimen çpmmunlsta. Toda a
Perssia H-ni de forçofamente ficar sob u
nosaa fiscalização politica e econoipica,
especialmente se o actual movimento1 iierario, promovido por nôs, continuar a
progredir."

Italia

pre que os navios americanos deixar.-m
de receber o devido tratarpento em por-

ríjni que um movimento realista será ' tos estrangeiros.
•^yyv->iiy->i*-iO--VVV*»***i<V*-i**^^'LITRO HE CONTAS" DE ÜM BOM GHIEZ

Repositório de tudo, é om livro histórico da familia
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Fl». I — nixero-i dn cnrlenturn. no nllcil"Ahi estflo multidões de famintos" ."Ahi lím o "livro das contaB"."NSo têm remorsos de n&o ajudar essa crente?"
Ido "Bastern Times", de ShanghQi).

Oa chlnezes »8o um povo nfthodlco.
Antigamente, o methodo de vida quesetrulam era nlé rigoroso por demais nas

exlfrenclns do trabalho. Os chlnezes iram
ranlmonte trabalhadores em excesso, dlar
rlamenle oecupados. n*o gosando de fé-
rias algumas a nüo s rem as de suas
tres grandes festas, que, como se sabe,
eram a do "Anno Bom" — a do "Jogo do
Praprão" ou dia das Regatas — ca "Fes-
ta do Meio Outomno", quando então des-
cangavam um pouco e se divertiam por ai-
guns dias. Eram essas as grandes "fes-
tos" chlnezas.

Havia ainda uma outra, que se repetia
de quatro em quatro mezes, e • ra ni-lla
que toda gente tinha de... pagar suas
contas. Muitos tambem por essa ocea?
slüo — de quatro em quatro mez s! —
reci-biam seus salários e ordenados. Por
esse motivo, todas as empresas, compa-
nhlas, casas de negócios, iscrlptorios, etc.
e mesma casas de familia, faziam suas
contaB de tôrma a estarem cilas risproem-

A pagar «ate mez (data):
Mantlmeníoa 85 dollars ou -60*000
Presentes de fea-

tas 14 " 60$000
B11//CÍ para con-

vivas in » 4?*-00
Theatro 14 " 6(1$100
Automóvel 38 " 162Í000
Oorgetas 2 " 8J5II0
Charutos -6 " 21J30Ò
Cerveja . ..." (uma dúzia)

Quanto a esmolas e donativos... uma
Interrogação s- enconlio no ''.çar em que
se cscrlpturam as quantias. Porque ha
duvida em dal-as. Não ha...

Sem duvida, exatnlnando-se esses II-
vros dos contas chlnezas, enconlrnm-se
muitas cols.ic quo pod i'am ter eco-
nomlzadas, appllcandn-se np respectivas
importâncias em esmolas e nuxlllos á po-
breza, â mlterla, que na China ó tanto
ou mnls que um outro qualquer palz do
mundo.

¦*¦- ' - ''¦¦¦'----*-*-*-*-*------- ' ¦--*¦ ITIflMIl ll 1
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Dbitrlbulcflo itc m onllmrnio»
(Uo ".V eilfi OO/iinci Dailij Xttos" de Shanghci)

mente apuradas o certas â chegada dee-
sas datas.

Na escrlpturação dos livros em quecs-ms contas se faziam, eram meticulosos
ob chlnezes.

A carlcalura I. que reproduzimos do"Eanem Times" de Shanual. represen-
ta um negociante examinando seu livro
de -contns" antes de oh gar um desseo"feriados" cm que deverá elle fazer seyu
grandes pagamentos 1 por sua vez, como
é obvio, recoher quantias maiores que lho
lo-em devidas.

Os guarda-livros chlnezes «..«crlpuiram
sen pr da direita para a erquerda, ao
conirario pois do mudo por que fazem os
nc*-os mui ifcrlpla. A leitura da> 'Inhns' feita de cima para balxn. e n.'io horlzon-
talnwnie co.no n dis nossas escrlptae. A
data vae di.larndu nd primeira linha, t
tiniu mal* qu» si vê sSc algarlsmoi, da
Mgund" ,lnlri i'f ft non».

Pondti.lt a colsu a nossa maneira, lê-se
Mnuelli pagina !•. livro quo ti^ura no"clichê"!

1 Ha li fome, vi rdndelra fome, como aliás
I se manifesta em todos os outros paizes,
I em conseqüência da guerra européa. Mui-
1 ta gente Infcilz hn Ia que absolutamente
I nada posBue, e vegeta sem ter qu co-
1 mer, sem abrigo a que se acclt.. sem
I roupas com que Be agasalhe. (flg II).

Nessas condições Impõc-uc a economia.
I Mas não só a economia. Tombem, ,. cul-
: dadospmepte, contas rleoroslfílmas. Até
1 de vinténs. E' que tudo lancmi o» chi-

nezes nos (aes livros. Tambem nell s re-
I elsl-am dlailamtnte as vitlações dn taxa
cambial.

Ora, ímcs livros podem conservar-se
por multo, jecu os, ron.-liuliulo mttlrilflcé
icposltorlo de Inlormiiçüe-. rjue é le In-
leresae . anular em quuquer tempo. Além
¦Iísbo, mulios outros fados se te.litram
neiros mesmo» livros, que são ,|un«l um II-
iro hlslorlco da família, foininnd.-se
nelVy, porlanto. uma verduiclru prcclosl-
dio*!; ae multo valor.

D NATAL DO PAPA
ROMA, 20. (U. V.) — O Papa Bento

XV, r eelieu na sala do Cimalatorlo, os mem-
hrog do Sacre Colleçio. O cardeal Vicento
Vannutcir, decano, apresentou ao Santn Pa-
dre as fcIlcItncScs do Natal c vários prcscn-tes, exprim ndo, ao mesmo tempo, cm uoinc
de todos ob carilenes, condalcncias pelo tal-
leelinento do conde dcl'a Ch esa, irmão do
Penliflcc. Sua Santidade airrailcocü, ntri-
btiindo os cumprimentos ao Sacre Collo«io.
CONDEMNANDO A REBELLKO OO CLERO

TCHECO-SLOVACO
ROJIA, 26. (U. P.) — Sahe-se de fon-

te autorizada que o Papa Meuedicto, poroecas ãn de um cons'storio serrrto, reunido
em 16 do corrente mez de dezembro, con-
dcniiiou a rebelllão do clero tcheco-slovaeo,
assiih como a attltude que os mesmos as-
siiin ti para com a egreja,

O Papa maiilfçstiiii a esperança que os
elencos Iclieco-sloracos rcconliícerão o erro
cm que laliutam c voltarão ao bom caminho,
estabelecido pela egreja catholica.

AS FESTAS DO NATAL
ROMA, 26. (U. P.) — Estiveram muito

aniniiiilns as festas do Xatil, reinando, duran-
te o din, tempo esplendido.

A's missas do gallo assistiram numerosas
pessoas. Na Rasil.ca de S. Pedro, co'elrou
u cardeal 'jusparl, aGsistlndo Sua Santidade,
o Papa, o Corpo piplomalico acreditado Jau-to ao Vaticano, e muitas famílias da alta 110-
br. za.

O rei Victor Manoel fez importantes do-
nativos lis crianças pobres e nos mutilados
da guerra.

GIOLITTI EM CONFERÊNCIA COM OS
SOCIALISTAS

ROMA, 26. (U. P.) — O presidente do
Conselho, sr. Giolltti, conferenciou d.nioru-
(lamente com os noclnlistas Sínnardl. Casa-
leni i> Mattltti. Salie-se que Foscioso, desis-
t'11 de seus propostos. Depo.s da attltude
ndoptada com relacSo ft Yugo-SIavia, todo o
paiz deseja a pacificação.

UM ASSASSIN.O MVSTERIOSO
TIIBIVISO, 26. (U. P.) — Perto dn en-

Irada da c dade foi encontrado, assassinado,
o e*:-cap tão de a'pinos Antônio Kzza. Ocriute aebu-se cercado dc deuso uijaterio.

Affonso Illi de ÜJspaf.lia A Liga das Nações
Lim conferência com o ministro do

eittr.or da Argentina

0 ciso ie Fioe
O GOVERNO ITALIANO 1JM CONPQ.

HKXCIA
ROMA, 26 (U. P.) — O presidente doConselho, sr. Giolltti, conferenciou de-niorailaniente com os ministros daGui-rru e das Relações Exterior:::, ge-neral Bonomi c conde de Sforza sobrea questão do Adriático.
Amanha realizar-se-á um Conselhode Ministros, afim do tratar-se riessoassumpto.

O BLOQUEIO E' COMPLETO
ROMA, 26 (U. P.) -- O Isolamento deFlume é completo. As tropas regalaresoceuparam q motim Luban e a Impor-tante pos.çao de Grebnicli. Ha poucasnoticiaa sobre a situação de Flume

yiaio estarem prohibiilos os jornaes ituVeneza t da Julia de publicar Informa-
gues militares.

Na Ualmacia reina calma perslatin-do a oaperança do pacificação,

A su. i:ag.m í Jtmeiica .1 Cal .rp3ii.i da
siiuaçsa pii.t.n da Hespanha

(Coüiuiiinícarfo epietolar de Anáró SIcvli}
MAUItlD, 6 de novembro — (Pelo Cor-

prio). — (United Presa). — Por occaB.ào
de sua recente vb.ta a Par s, o re Atí nso
XIII teve ensejo de confereiiciar com o sr.
lli-iiiiro 1'utyrredon, Jiiinistro il.i3 Ke.acõc»
Exteriores da llepiilffi-a Arg nllna e clic.e
da dele^açilo desse paiz á Assembléa da Ll-
ga das Nações,

A entrevista entre o rei e o ministro ar-
gentino, foi mu to demorada e em 1 xtremo
cordial. O so. erauo exprimiu o desejo de
vér intensificar se as reações econoji» efls c
ciimnierelues entre a II spanha e a Arsen-
t.na, mediante uni accordo entre oa gover-nos dos iIoIb palzea."O meu governo" dsse sua majestade,"esta resolvido a cstaliel ecr, na Hespanha,
armazéns, supprlmentcs é uma companhia
que d,*ponlia ue uma linha d r. eta de navega-
cio, procurara facilitar ob operações dos cx-
portadores argentinos. O porto de Cad ?.,
qu Ji exporá, com grande suecesso, cono
zona franca, servirá para dar incremento a
exp.irtacílo argentina para a Hespanha." IO rei susg rira a convenienc a de ijuc as
delegações liespanholá e araentina, marchas-
sem, de accordo, nn (!e|iebrn.

Tratando de sua falada v.ágem ft Amerl-
ca do Sul, de nuf os jornaes freqüentemente
se oecupam, Affonso XIII declarou desejar
ardenlem níe conhecer cssas terras queridas,mas que não poderia fnzcl-n até que a si-
lu.icâo dc seu paiz o permittisae."

Ds Sina-Feiaers
SOLDADOS INGLEZES ATACADOS
LONDRES, 26 (U. P.) — O Departa-

mento da Irlanda deu ft publicidade um
communlcado declarando, hoje, que um
conflicto entre soldados desarmados e ei-
cladaoB arruados de Dublin acaba de ter lo-
gar naquella cidade, cerca de mela nolto
passada.

Os übldados foram alvejados a tiros pelos
elvilistas, sem provocação alguma, diz o
commmiIçado, saindo um dos soldados gra-vem nte ferido."Nenhum outro Incidente desta nature-
za se deu na noite de Natal em toda a
Irlanda" acerescenta o communlcado. "De-
ram-se alguns furtos e outros d sactos de
menor importância, sem que, entretanto,
tivessem qualquer sentimento antl-britan.
nico".

O Departamento da Irlanda diz estar
certo d que a declaração no estado dc si-
tio pa Irtintla concorrera enormente para
restabelecei- a ordem.

Un artig* do sr. Viviani sobre a elfi-
ciência dessa As.ociaçí)

O.iliO 11 bm uri ma janiitia ii pai
1 da pnipeiu.i ias uciii

aos

0 forunio ie Gjostüotioo
ESPEKA-SE A «LUDA DO SR.

UI1ALI.VS
ATHENAS, 26 (U. V.) — Sabe-se queo apoio político ao governo do primei-ro ministro Rhallys na Câmara do»ueputados é muito fraco, tornando-suduv.doso que, em caso do prime.ro ml-nistro precisar ue um voto de conflan-

ça ao governo, poasa obter a maioria,por cujo motivo 6 multo provável queo governo tiâ» apresente qualquer mu-dlda que envolva a possibiliuade Uoum voto de cuntlança.
A Câmara estft cqnstltuida como aosegue: partidários do sr. Gourmarlaministro daa tMnuncas, cerca de 7o-partidários do primeiro ministro Ilhal-iys, 2o; partidários do "leader" pol.ticoe ex-membro tio gabinete, sr. Dragou-mis, 3U; e mais 6D sem matizes polltl-co sileflnldos. Os liberaes dispõem dobloco de 110 membros e 03 partidáriosdo ex-mln.stro Stralos, 62.
Em muitos círculos políticos consi-dera-se Imminente a queda d sr. Rhal -

lys para muito breve e que operar-se-a
um congraçamento daa forças políticasafim ne, constituírem um gublnete ma.»
poderoso,

A RECUSA D\ OOKDBCOnACAO AOALMlItA.\TK KELLY '

LONDRKS, 26 (U. P.) — Um dea-
paeho da Companhia Exchange Tele-
graph, de Atlieuas. diz que lord Gran-ville, o rmbnlxador britannico na Ore-cia, declarou ao primeiro ministro gre-go, sr. Hhallys, que o governo inglcirecusa-se a receber a oomlecuracáo
que o rei Constantlno offereceu ao ai-mirante Kelly, comniadnnnte das for-ças navaes britannlcas cm águas irre-
gas. ° b'

O despacho aeon-scenta que o r.ovor-no britannico entende nffo ser oppor-tuno o almirante aceitar qualquer con- '
decoiaçko do rei Constantlno actual-imente.

M qnexa Jo ?5Dira! lolle
WM TRIBUNAL ALLEMAO N"0 A TO- !

MA EM CONSIDERAÇÃO (
RERUM. 2G (IJ. P.) _ Um tribunal Ilocal recusou-se tomar em consldi-ração a I

queixa do irenera' N'o'let. chefe inter-allla- 1do da missão militar, contra um allemfto '
que atacou o chauffeur do referido ge-neral.

O Tribunal decidiu que a queixa não era
valida pe'o facto de est-ir &*erlpta em
francez. Além dif--s*o o Tribunal decidiu qu - 1
o general Nollet não c-st "belei-eu qualquer
offenBa penal em suas al!eg-'ções por ha-
verem sido verbaes os ataques do alletnio.

In tratado Pohi-^lenião
«8 NIGOCIA05ES CONTINUAM

VARSOVIA. jn. iu. P.) — Conununlcam
que a-1 ncgiirlai.-fir"' em Herllm pnrn um Ira-
liiiln niiiuieril.il |iulicn-allitn;ln, cniiln pro-
griilliiil" llllllln r:i|'li|:iuii"iili'

Os allemfle* rpdrrílo ft 1'nlnnla um rerlo
numern de Inrotnollvaa c carro-, a*>ltll cn-
nin riiinerlnienlii" de pnussa. an pa-Mi qua
a Polonlü, |mr «uh vez, fnra rerta» rnnri*-
-ne- relailvnuiiMile ft llqulilaç.ln du proprie-
iludes «eque.tr»d.s ü aiIciimiiIii.

A ALLEMANHA AGRADECE
BBRUM, 26 (U. P.) — Communicam

quo a cidade de Milwaulte.*, Wlsconsin.
E. U. A. contribuiu com mais de 51.000,000
para o? trabalhos de soecorros de guerra
o a caridade em geral na Allemanha dea-
de 1914.

A remssa desse dinheiro foi feita para
a Allema nha apôs o armistício e depois
convertido em moeda corrente allemã de-
preolada representado muitos milhões do
marcos.

O governo mi-ndou uma mensagem es-
peclal aos cidadãos de Mllwnu'*ee, multo
dos quaes sSo origem alLmao ou descen-
dentes allemães.

! ant:go reino ie Montenegro
DEbOltADO, 86. (U. P.) — O governo

francez nuficlou o governo yugo-slavo, por
intermedia tio oqibnlxador francez, quo. 3
Krançs resolveu supiulntlr todos os prevl-
legios diplomáticos e consulares que havia
concedido ao antigo reino de Montenegro,
na França.

A nota rranceca diz que a queslftn dn
Adriático, havendo sido rtnnlmentc ventila-
da pelo Tratado de ltapallo, a necessidade
da representação do Montenegro na França
deixou de e.\l-tlr.

A nota foi multo favoravelmente recebida
pelo governo yugò-slavlo, do momento em
que sc chegou ft conclu.-ilo de que a Fran-
ça se oppoo a qualquer tentativa no resta-
bclccimcnto do governo do Montenegro.

0 corfccoioste úmM
A BÉLGICA RENUNCIA A ESSE DIREITO

PAUIS, 26 (U. P.) — O correspondente
do lunurnal", em Bruxellas, Inrorma que
a Bélgica Icnclnna seguir o exemplo da
Inglaterra, renunrlandn ao direito que lhe
concerte o tratado do Versalhes dc conri^car
a propriedade aliem" no r.vo em que o
-inverno de Herllm deixo dç cumprir qual-
quer das cláusulas do referido tratado.
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Mú h mm
O PRIMEiRQ WPOR ALLEM*0 EM

BORDEUS
nontiF-lIS. 36. (U. P) — O vapor alio-

nulo "Dorlmund", o primeiro navio germa-
nico qiio entra neste porto, depois da guer-
ra trouxe Importante carrngamenlo rto
mcrcailnrias allemils, devendo voltar para
Hamburgo uma vez que sejam descarrega-
dae.
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Bi Hssnanh
UM DEPUTArO OUE VEM A'

AMERICA

PARIS, 56. (U. p.) — o "Petlt Jour-
nal" publica um artigo do sr. Remi Vivia-
nl, anMgo primeiro ministro e chefe da bo-
legarJn. Franceza ua recente Conrerencia da
Asse-nrjléa da Liga das Nações, que se re-
uniu ultimamente ein Genebra, declarando
que a l-lga das Nações Rio podo aclualmen-
te dlrlfrif os negócios do inundo, mas que,
em um (muro bem próximo, toruar-se-ft
capaz de fa.el:q.

Q Illustre estadista francez e grande ora-
dor, óspreve o seguinte:"E' obvio que, con) tadas as garantias que
loiqnmos, se nfto tivéssemos'sida obrigados
a pagar, cotp o sangue de nossas veias
abertas, o preço de resgato da pau mundial,
devoremos associar-nos o -ttguin grande mo-
vimento, comp o da Liga da-i Nações, quepo-sa ppr sj sa cloalrUar as feridas e apa-
ziguar os «dlo» engendrado^ pula guerra.

A Liga eslft formando a nova consciência
universal, de conformidade com os desoleis
do mundo Inteiro, para a pratica do direito
e da lustlça em sua alU ftccepçrçq e ampla,
luilnulc. Devemos ser os "íe.irters" na ado-
pçtlQ dessa attltude que aspira ao* rrials ai-
tos |deaes do paz baseada na Justiça.

Serln nb-urdq acretlltar-se que a I-i»3
hole em dia è capaz de dirigir os nogorlos
do mundo, assim como seria tambem ab-
surdo julgar-se que a Liga nflo pudesse,
dentro de algum espaço de tempo, assumir
a dlreeçílo dos negoelns niumtlae*.

E' necessário que tudos nós acreditemos
em alguma col*a de hom e repudiar tudo
quanto possa prejudicar a era tle paz e do
pro-porldade em que o mundo deve defini-
tlvamente entrar, e. em nome da hunvtni-
dnde, a Franca deve poupar esforço algum
que possa linpul-tonar os grandes movi-
nmntiis que ja deram o primeiro p.'i«=o cm
prol da paz o da prosperidado de todos os
povos da terra."

is preoccupagOGs de LIoyd George
Não se sabe do paradeiro de De Valera, presidente

da ".vepublica Irlandeza"
-»—. m  -¦-!--—-

0 govern. rroenra fazer abliear o snltâa do Egypto pala soa impopularidade

Máximo Girki detida
O SOVIET IMPEDE * SUA 8AIOA DA RUS-

8IA
WASHTNOTON, 2fi (A.) — Noticia»

nqui chcfradas dn Rupfln dlwm que o
poverno dos sov'ets persiste no seu pro-
popito de impedir a partiln do celeb-o
escriptor Jlaxlmo Gorkl, que. como è sa-
bido dr-.'-eja regressar ii Ita'la, ond0 pre-
tende fixar ros'deneiq novamente.

A easa de moradia de Máximo Gorkl,
cm -.locran, cstri eerenda por unia guarda
de soldados, commniidados por um offi-
ciai dc confiança do governo, afm de
impedir que o lllustrc romanclBta tento
partir clandestinamente.

• *-w--.'-> V>»*u*«*«^-iAAM-MA

Os grandes raids aéreos
EOV TBI,KGH*iPHA AO GOVERNA»

I)OI« PB SANTA CATHARINA
FLORIANÓPOLIS, -6 (A.) — O ir. Her-

cilio Luz, governador do Ratado- acaba d" rc-
ceber um tebgramma do aviador patrício^ Kdü
Chaves, transmiti ido dc Guaratuba, no listado
d'.* Paranfl, pedindo informar cum urgência as
cumliçôca atmospbcricas do littoral catharineu-
sc, hoje e amanhã.

Noticias da America

CemmaKtctdo tiltíraphieo de ({'«Mi iiilltr

tONDRES, si (U. P.) — Sabe-Ee de fonte
autoriiada que o primeiro ministro Sr. Uoyd
George desistiu de seu piano de fazer unu t%-
cursâo pela Rivicrj afim de descansar e rtali-
ur uma entrevista cem 09 outros chefes dos ga-
Vemos aluados.

O motivo da alteração dos planos do sr. LIoyd
Georr-c, segundo se acredita í 3 gravidade da
situação irlandiza c os problemas econômicos
e finaniciros do paiz que reclamam a sua im-
mediata attcncâi..

Notu-íc extraordinário intcrcEse em toda a In-
glaterra sobre o paradeiro do sr. Kanvmn dc
Vaiara, presidente da Kepublica Fcnianu da
Irlanda, que segundo fui noticiado partia dc
Nuva YorL com dc&iiuo 6, r.urojia. Tc;»»e-sc que
dt Valera consrguUsc desembarcar na Irlanda
apc»ar das rigorosas precauções tomadas pelo
governo para evital-o.

A questão do Ucypto tambem oecupa a at-
tencão do primeiro ministro. Soube-se em
Downing Street que o sr. LIoyd George pensa
que se esse paiz espera para resolver o scu ca*
so pela solução do problema irlandez, c essencial
que o governo se oecupe delle cm primeiro lo-
gar.

O chefe do governo espera que a nova lei do
"home rule", agora approvada pelo Congresso c
sanecionada pelo rei, restabeleça a paz na Ir-
landa antes dc tres mezes. (

Segundo dizem pessoas bem informadas, o rc-
latorio dc Lord Milncr, ministra das colônias,
serft subm-ttido ao gabinete no mez próximo.
Ksse documento contem impor p-iica recom*
mendaçôcs para milliorar a situa-ão do EtyPto.
üntremente- o governo deve enfrentar o estado
de cousas decorrente da erescenta impopulari-
dade do Sulião Kuad I, que succedcll o velho
Husscin Kamil cn 1917. Lord Milncr exer-

ceu o cargo de alto coniniissario da Inglaterra e
foi incumbido pelo governo britannico de nego-
ciar nm accordo com 03 «acionalistas egyPcie*"
oe sentido de por termo à terrível agitação que
ie desenvolvia naquelle paiz. Consta que Lotxt
Milner rcconimcndara medidas tendentes a dar
maior liberdade ao povo do Egypto.

O sultío Puad tornou-se extremamente im*

popular desde que os nacionalistas começaram

a sua campanha pela independência. Num* **"
casião quando o retrato do sultão apparecet»
num cin-ma. os capictadores promoveram tre-
«-¦•ndu escândalo e üC3t-*uiram o füm, sendo nc-
ctísario que a policia e a tropa viessem "e"}"*
bpjeoer 4 crdni. Ucr^is desse incidente foi
prohibida a cxliibiçúo do retrato dc Fuad. O
(VJtiD uão sc atreve a sair do palácio de raedo
de -er aggrnlic,, [.or seus subditos.

Acredita-se nesta capital que o governo bri-
tannico procurara a abdicação do sultáo IJuadt
elevando ao throno o príncipe Ornar. No caso
desto não acceitar sen' convidado o príncipe
Djclmal, irmão daqurllc e leal A Inglaterra.'Noc
círculos do ministério (tas Colônias acredíta-sn
(juc o prinetp? pjefmãl, será. o futuro sultüo do
Kg)* pi o, devido aoa aerviços por t!lc prestados
no Império durante a guerra.
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Diferia de um empresti-
mo ao Chile

0 governo vii responder aos offer-
tntes. os banqueiros RatchscailJ
SANTIAGO 20. (A.) — 08 banqueiro»

Itotchscbilil qlrl^iraDi-so an governo, por n-
(crmcdtò do encarregado de Negoclutj do ÇhU
lo, em Londres, declarando que estavam dis-
postos a colloear aqui, um empréstimo .-ara»-
tido por "rKiiiim" do Estado.

O ministro da fazerida respondeu 'quíllcs
Iianiliiirun, d r.iindo que ia tomar em eonji-
denií&o a offerta.

O ctunrcsi nm déetina-so a custear aa d*;;--
pesaR de construcção dc estradas de ferra e
outras obrem publicas.

do Sul
Ka Argentina

MADRID, -6 (A.) — Trlepramma r-cebidoi
dc llarcclniia informa que o deputado Marccli-
110 Uom.ngo pretende far. r unia viag 111 fl Ame-
rica, onde realizará conferências sobre a qu^s-
tão social. 1

CONTRA A DU'F\MAC*0 DA HESPA-
MIA NO ESTRANGEIRO

MAIlRin, 2Í, (A.) — O chefe do gabinete,
sr. Eduardo Dato, recebeu iioie em audiência
uma delegação da I'cdcraçío Patronal de liar-j
cclona, que lhe entregou uma rota na qual se,
queixa da campaulia diffamatoria feita contra a
Ilrspat lia por alguns periódicos estrangeiros. |

A nota íiccrcscenta que tal campanha parece
ter em vista am.drontar o capitalismo estran-
gciro.

FALIKCIMEXTQ
MADRID, *S (A.) — Falleccu. cm conse-

quencia de uma syncopc, o sr. ÇuuheVmç Cuíl;
lon, sub-director dos serviços de segurança do
reino.

TRISMOR UE TERRA
BUENOS AIRES, 26 (U. P.) — Com-

munlcaiii do .Me-idoza que, as 10 horaii
e 50 m.mitos, sentiu-se Corte, abalo ile
terra cm Costa Araújo, o qual teve re-
percussão menos Intensa em Lavallc,
tendo-se continuado a enviar recurjos
aos losrares attingidos por esse pbeno-meno sísmico.

A AVIADOHA I10LI.AMÍ
BUENOS AIRES, 26 (O. P.) — Hon-

tem levantou pela primeira vez o voo,
tt aviadnra iienhorita Bolland, levanuo
uma passiir-eira e manobrando com
muita liuipesa,

O DESASTRE DO AVIADOR HEARNE
BUENOS AIRES, 26 (U. P.) — Todos

os jornaes occttpam-se axtonsamentu
iló .noldente oceorrido com o aviador
argentino Hearne c do vôo otfii-iu
pffuotuado pelo aviador brasileiro Edil
Cliaves.
as sem;oras argentinas e as

TROPAS DE COR DO l!lii'.\t>
BUENOS AIRES, 26 (A.) — Um bt\\-

po do senhoras argõntitiãs da alta su-
oiedadfl dlrl-rlu uma suppllca a S. S. oPapa Benedlcto XV a respeito 

'da 
per-innnonc.a dc tropas colonlaes de pc-cupaijao na região ilo ltlieno, pediiiuoa Intcrcessâo do Suninio Porit.fice para

que as mesmas sejam substituídas poctropas brancas.

O PRÍNCIPE AIMONE EM BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES, 26 (A.) — Realiza-
ac a manliil no s.-ilSo Império do Jockey-
Club um grande banquete cffrreeldo pelamesma sociedade e pelo Circulo de Armaa
uo prlnclR Aimone a ao conwnandante e
offiela«is do couraçado Italiano "Roma",
que ha dias ee acha fundeado neste porto.No dia Jl do corrente, á meia noite, 110
SaYoyarHotcl, haver*, um "rc-velllon" em
honra do Sua At za e dos offlcla«s»do"Roma". Para levar a ef*elto «ssn fosta
organizou-se uina commissão presidida
pela esposa do cônsul da Italia nesta oa-
pitai. 

'
A festa promette revestlr-se de grando

brilhantismo.
PARA AS VICTIMAS DO TERREMOTO

EM MENDO/,A
BUENOS AIRES, 26 (A.) — O director

do. jornal "l.a Prensa" sr. Ezequk-1 Paz.
fez um donativo de cinco mil pesos em

| favor das vlctlmasdo o terremotos do Mui-
dosa.
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AS BICYCLETAS AQUÁTICAS
— . » —

Uai novo meio de locomoção» Sobre agui e sobre a terra, A m*ç í(u-
aaiph.b.j. Os coi.curios de No^ent e Hghiea. U muh)t

moaeU V.rios typos de by.ropedo

Vtte. 2 — IlTilroitfdo cum jico*mb «r d« hcllre HulrmerM»

A proposUo das recentes oxperioncaa,
feitas em Los Angelos (E. U. ,\.). do
uma jangada movida a podaes. quo foi
denominada bicyc eta aqiialica. parece op-
portuno lembrar as considerações que II.
Miithls fez, depois dos concursros desses

- nppnrelhos em Nogcnt o Eiiffhien.
j 

"Quasi simultaneamente com a appa-
; rlijão da blcyceta, In ciaram os investi-
1 gadorca pacientes a engenho-os o estmlo
¦do melo de app'lcar esse upp ro'ho rm

locomoção sobre agua, o, com ou diversos

>»'" T" nwI 1.' '. mm*

No Peru

0 socialismo trance1
O CONGRESSO FOI INAUGURADO

TOIJHS, Sn. (U. P.) — O Cnncres.-o dos
Socialistas Frnncezes abriu hontem suas
sessfjcs. A queítSn principal que vae ser
discutida no selo dessa reunião e se os so-
elallslás franrezes devem ou nflo ficar fl-
liados ti Terceira Internacional dos Boi-
cltevlstas Russos.

A oplnlilo sobre essa questilo esta multo
dividida, porque os radleaes ravorecem a
adnpeilo de uma resnlurilo pela qual os So-
clallstas Franrezes devem adopiar o mnv|-
mento russo, ao passo que ns conservadq-
res opp-em-sc a essa medida.

Espera-se que um longo debate venha a I
ter Ioi?ar logo que o Congresso abra suas
sessões.

A se.'"0 dc hontem rol toda ella dedl-
cada ii apre-r-ntnçiln de credenclaes pelos
dolec^dos que vfln lomir parle nm actu ie-"
trabnllibs e 1 organiza-lo de v""i"s com-
missOcs.

UMA DOAC'0 A' COI.ONIA DE
AME.VADOS

LIMA, 26 (A.) — O sr. Victor L.ireo-ferrem acaba do fazer i Colônia do Alie-
pados uma itiipfrtanle doação avaliada em
um milhão e .noventa a cinco iiuj so|e«.

OS OLRSOS UNIVERSITÁRIOS NO
PERU'

LIMA, 26 (A.) — P.C4lizou-Be hoje o
acto de encerramento dos cursos da Unir
versidatle.

A cerimonia foi presidida pelo presiden-
to (l.i Kepublica, que proferiu um bri.hon-
te discurso, ei.tido multo applaudido.

..! . i«

Fie. .1 — llvilriinlnno Uc licliec «creu

ensaia tim appnrecldo Vários; disposltl-
vos curiosos, se bem que distanciados dq
pratico.

Antes da guerra, parcc'n que a reall-
dade nüo estava longe, porém, a confia-
gr.v-âo perturbou a continuidade da acção
o dahl nova espera. Entre fins de 1919
o 1Ü20, f-xaqas no concurso aberto pea
diário francez "Auto", surgiu grande o
varado numero de apparelho^ postos cm
linha o, Iniciadas as provas, obteve-ía
como resultado que g hydro-bicycleta ou
bloycota náutica ou alqda o "hydropedo",
como foi baptzada, esli em caminho de
ajuntar-se ao numero doa (tesportou mo-
dôruos-

A quantidade e a variedado de modelos

I Appareceu tambem em Nogent tim cy»
10'0-nautico, apparelho que nüo funecionou
j devido ft avaria. O elemento propqisor' era uma hellcc. Quatro fluetuadore» dq
: tíla ulcatròada, seguros por aros niétálli-' cou, o sustinham. A hellco movia-se por
i transmissflo elástica,
I lím apparelho mais ou menos egual {i-' «tirou no concurro de EPHhle.u, Oe flit-
ctuudares eram dois e a liollce er», cpl-
locada na frente.

Esto apparelho sorprcticuden o publico,
quando, apóo o concurso, corno ?or niãgiu,
viu a bloyeieta marinha couverter-',e em
blcycietu terrestro e correr oom sçus. flu-
etuadarcu des-irniados, collocados ao» lu-
doa.

A segunda categoria, como os Ja dea-
criptos, ce desfna exclusivamente ao ele-
mento liquido o por g.ua vez podemos ela*-
slficar este em razão do modo de propu]-
sSo a ser empregado. Movem-e* por tnolo
de pa betas, um quadro em ,1 pparqncla
idêntico ao du bicyc:eta, sustem os pe-
daes, <pio acionam uo polia» dn partn
pouterlor mediante transmlsiKriea em quu
st- entrozam nas palhotits. Com esto dis-
poslt'vo niant"m-se sobro acua por t-ae-Uj
d,.- flucttiadoMS, em forma de eaqulfe.

Nq concurso do Erinhlen, um dos tifpos
apresentados era uma perfeita canOa, çomrodas, de palheta, coüocada» na parte pos-
teriqr. O s«:im e o controle do tlínoii
(guitjáoj sâo fixos sobre uni chassis" tu-
biilar quo •» apoia nas bordn« da canoa,

A Iraiifinlsiã,) ,': BimplçB, pois., em rea-
Idade, as rodas cora palhotaB unidas por
um eixo, que constituem o Jogo posterior
de uma wiieole d» trleyolo náutico quo
poderia muito bem ter sóinento fiuowa-
dores.

Estes appnroüion servem para 03 quoapenas as procuram como recreio.
Na maioria das machlnas apresentt"dan

se verifica a propulsão pr,r mela do hc-
lice submersa, a . que melhor rendimento
apresenta, do que us rodas de palhotan.
Em componE»e.âo *xi|?em um maelilq'smo
mais completo d oue absorve **rnnds anèt»
;:ia. Os fluctuadures empresudoi tím,
qtiR',1 aíniijrí, a, íOim-j. da t-s-iuif», eio

. 1 jPn : a— , -s-j-—r^——" -~~^vr-
— 1 ''in. • 1 •—111.. ., -i# m.i.-> - ¦¦> 'm " ' gffSiW*! ¦*""¦**¦ ÍT
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No Chile

Na Mm
TERMINOU A PAREDE POS FERROVIAR'OS

' VIENNA, 2fi (U. P) — Terminou n xrè-
ve fi-rin-viurla na Áustria, sabrndn-se que
as neviiriai''!1- entre o governo e os repre-
.•rminnfs do= grevistas chegaram a um
rim satisfatório.

P.lilicíServh
PARA OnGAN-AR O MINISTÉRIO

Itfl.tilIAIiO. •.'". IU. P.l— O »r, l'a-lilleli
an-iiiiii 1 inciiiiibeiicií de organizar ituvo
Kiblnete.

A MU.MCIPAI.inADH OFFEHKCIOL
LM IIA.VfllUTE

SANTIACIO. 26 (U. P.) — A Muni-
cipalldade qífereceu, lioqtcm, um ban-
quete, no qua} tomaram parte as cm-
baixadas que vieram asslst.r í trans-
missão do poder. Q presidente da Re-
publica, sr. Alcssandrl, os mir.lstroa do
Estado e todas as personalidades poli-
tiras, sendo por esaa occa"*iiío trocados
enthus asticos brindes de çqrdlalldade
traternal entro ris representantes das
nações ali representadas.
O SR. ALE.HSAMHM DESMENTIU UMA

NOTICIA
SANTIAGO. 26 (U. P.) — O sr. Artu-

ro Alessandrl, presidente da Republl-
ca. desautorizou as noticias enviadas
ao correspondente do "Diário de I!ue-
nos Aires", em qpc ae lhe attribuia
haver declarado que durante aua ad-
jninlstráç3o manter-se-ia o governq
em Intimo contacto riím o povo e faria,
uma política de portas al)<:rtas. versão
essa que deu occasiüo a que tros 1.1I-
-listrou ne vissem constrangidos, em
raso afflrmntlvo, apresentar sua re-
nunela. Em vsta. porém, do de»r***mtl-
du formal por parle do presidente, re-
solvernm esses titulares a continuar
ha tri-Ml o de suas pastas.
UH CONSELHO DE MINISTROS HU

CASA DO p-lESIIIHYrK
SANTIAGO. 26 (0. P.l' — Na real-

dencia do ar, Arturo Alessandrl, reu-

apresentados dlfflciiltoii a elclç-o da iuc
fosee melhor, sc-m einbarfto, porím é fa-
cll prever que brevemente apparecerA o

i typo ou padrüo amboionado. Os mode'os
1 apresentados apresentam díspor-itlvos que
; exlnem a intervençrio demasiada do valor
í phyalco do conducior. o que pode dar lo-
¦ Bar a resultados faltos na pratica. As-

3'm. por exemp'o. na ultima prova cff»-
ctuada em Noscnt. o appare'ho vencedor

1 era movido por uma cadeia de paliietaB.
As condíç.V-H do upparellio eram ezco len-
tCB, ."eus di°po£itivos 1 neenhoros, ao que

I se podia juntar a simplicidade de *eu me-
canismo. Nâo se Pode inferir, porém, quo
a pa'het-1 seja superior a liollce; demais

I aquella foi postergada por ã>la, nos gran-
I des e pequeno» barcos modernos, Pnra

se conhecer o systema de propulsao, de»-
crevo aleuns dos apparelhos-typo, de modo
rap'do.

Dlvldem-íe em duas cl"s«oa: or, que' desejam nprove'tar o blcycleta, o 03 que
ja pretendem simprlmir.

Os do primeiro crnno r1'-- de concepção
delicada o menos numerosos.

] nlti-se, hontem, & noite, o Conselho de
1 Ministros, para tomar em oònsldera-
| ç&o vários a:isumptos administrativos.

! OS OPERARIAM HO PORTO OE
TAl.CAIUANO

SANTIAGO. 26 (U. P.) — Os onera-
rios do porto de Taloah11n.no declara-
ram-se em greve, exigindo q<;e não

I sejam acetos os operários perlenieq-' tes ft Fcderncfio flranea ameaçando ein
| euso contrario que ss emprecruem to-
' dos os operários dn coita do «ul. ln-
1 cluslvamente os mineiros de carvão,

O MINISTRO I1A VIAÇÃO
SANTIAGO. 26 (U, P.) 1- O sr. Zfnon

Torrsal acaba ds tomar poste d* car-
go de min stro da VI.ç&o, Industria e
Obras Publicas.

feitos de madeira, tela o metal, ligado*
por tlrantes tubulares, Sobre o chassis
assim formado elevam-se o sellm e o ti-
iron. são colocados os-pedaca, O contrai
10 timon prendo-se por detraz, entro ag»-

t.oa 03 fluctuadorea.
O terceiro modo do propulsão 6 o da

hellcc aérea. Em Noger.t apresentou-se
um apparelho com tnte «loménto. A roda
dcanteira era aedonado por uma correnta
e uma roda de entrosasem (|Uo formava
a nora. por onde corria um cabo que mo-
vlmentuva o hellca ds mnúelra. in Im,5
-lo (llamciro. Est': apparelho r,òr> entrou
na prova devido a avariai em uni doa
ílucluadfrcs.

Em Knr-iilen, os apparelhOii de hclloí
aérea est..- anno app-ireccram cm euperlo»
rldado de numero.

A vantagem da hellce aer-« sobre Osubmersa pe radica, essencialmente, no
fado dc que esta ultima precisa de uma
cobertura de agua de dotermlnado vo-•ume. o que a torna ir.ut'1 para oertos adeterminados logares.

Um engenhoso apparelho, dotado dosdois systemas ds hellceB, aersa e sub-
merca, apresentou-se em Enghlen, refol-vendo o problema pela faculdade de tra-balhar com un:a £0 hclice, ou com ambau
ao mcgqio tempo.

Estes são os novos apparelhno que não
demoram a str lançados aos [ages, rios amarra, main aperf-lrjados, mais pratico* omais efflclentes.

Par* aprotar-sí qual o melhor modelo,¦ntre o* descrlptos. MrA ssmpre neceua-ro. *m cada caso parfcu'»r ter em con»¦W»raç»o o uso a que se dastlna o apua»
r.lho. v,r>

Assim, o apparelho dsatlnHo A neses,011 passeio, a velocidade r.duitd. d*v*ris*r da maior d.licadfsa possItM? e Mr-mUtlr o Irarurport* ds objectos metidos."
B MATUia.
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TURF

TODOS OS SPORTS
Âs experiências de 111 novo¦Ji ULTIMA nELNIAO DA TEMPORADA

DE 11)20, FOI HONTEM REALIZADA
m> iiiproDiioMo de s. fraxcis-
CO XAVIER.

Ah prova» cliisslcn* da tarde foram sn-
UlitiH por Mlim, MonHtonc e Lyrio

Xiío foi das maiores a concorrência ao
"nicotina" de liouteui, no Jockcy-Club, em
favor da Cnixa lt. dos Prof.suionaes do
Turf, facto esse que ec deve attrihuir a ele-
vada temperatura notada durante o dia, na-
da convidativa para as festas de sport.

A' despeito dessa clrciimstaneia a corrida
seguia regularmente animada, quando um
(acto, quo a todos encheu de magua, veia
eiupauar-lbo corapletamenie o brilho, fazer*-
do eom que ella terminasse debaixo dn mais
pronunciada indlffcrcnçu do publico.

Rcfcrirao-nos no desastre verificado du-
rante a disputa do "Clássico Dr. Jos6, Cal-
mon", do qual saiu gravemente contundido
o estimado Jockey Domingos Suarei e inuti-
llzado o esperançoso cavallo Apollo, do sr.
Oi Ortiz, que loi-'o apôs foi sacrificado, por
ler partido a inuo esquerda.

Da fôrma peln qual se deu o triste e la-
montarei acontecimento terilo os leitores
scicnciii, mnis abaixo, quando tratarmos da |
dlscrlpção do pareô. i

Lyr.o, da sra. D. h. von Blankenhera, dlri-
gldo por .Júlio Kscobar, foi o herúe desse
clássico, deixando eni segundo Mysterlosa,
quo fez vulentti utropellatla final.

A prova clássica "Ferreira Lago", reduzi-
da a uni match entre Minu e 1'rince Nat,
foi, como em esperado, levantada, com intei.
ra facilidade pelo íinlio de Cragnnour, o
qual foi dirigido por seu piloto habitual, B.
Rodriguez, que ainda conduziu ao vencedor
u potro Muelilnvvl, no pareô "Experiência".

O "Grande 1'remio Imporlnçflo", que era
o "elon" da ícstn, foi ganho pelo valente
potro Moonstone, seguido de seu companliei-
ro de "box" Eclipse, tornando-se, assim, du-
piamente vicloriosa, nesse pareô, n sympn.
ihica Jaqueta dn st*. A. .1. ChuvantOH.

O lindo filho de Mehnri, teve a condtizll-o
o Jockey official do Stud, Canudo Fer-
nandez, que alcançou hi-.iíb duas victorius
com Atrevido o 1'ierrot.

O aprendiz Armando Itosn, o "enfant ga-
té" dos freqüentadores de nossos hypodro-
mo, teve, na tarde de hontem, opportunidade
ilo avaliar u íiuanto o" eatiihado pelo publi-
co carioca í|iie lhe fcü calorosa maniff-staçilo
de apre<;o, após a bolla victoria por elle ob*
fUla com a "frouxe" Lacina, no parco "In-
Temiicionnl".

As duas restantes carreiras tiveram por
ganhadores Ainaná IU. Colltinho), que ra-
toou a hclla sonima ilo -IDiifJOO, c Bstorll
(C. Ferreira).

0 "starter", como -sempre, bem.
A reunião terminou á hora prccstnliclccida,

lendo uttingido n 155:10'J?(IOU o niovliiieiilo
total de apostas.

Passemos no detalhe:
1" parco "C. Ferreira I.age". — 2.000

metros. — õ :00fr$000 c 1:0l)0$000.
MIAU, m., ctistanlio, t annos, Argen-

linn, por Cragnnour c Teoria, dos
srs. A. .1. Silveira, K. Itotlrl-
guez, 55 ks 1

l'rinco Nat, F. Barroso, ãíi ks. . , . 2
Nilo corre» IiOisH*.
Tempo : iüü líj.l.
Gunho por dois corpos-
Rateio de Miall: lOÇOflO.
.Movimento do pureui (!51*<000.
Mlatt tomou n politu logo a partida, :niln-

tendo-so nessa posição ató att.ngir a mela.
ile galoplnlio, com tres corpos de vantagem
sobre o pilotado ila Barroso.

O vencedor foi Importado polo sr. Carlos
Continha o 6 tratado por .Josô Loureaço.

ü» parco "Experiência". — 1,200 motroa
— 2:000*,000 e 400$000.
MACIIIAVHL, m.. castanho, 2 annos,

Irlanda, por Morena e Flngrebn, do
sr. <;. Moita, B, ltodrigiiez, 3!) ks. I

Bravata, C. Fernandcz, 31 ks- \>
Paradoxo, I). Suarez, 52 k». (caiu).
Nilo correu Synupisilio.
Tempo: 70".
lianbo por melo corpo.
Itateio de Mnelilnvel: 21^500; dupla

«om Bravata (23) : 16?ÜO0.
Movimento do parco: 10:379$000.
Ao ser dnda a partida, Paradoxo, trope-

•LI.NIMENTO MARINHO .
Preparado de rrultm r*»eacln» an
O rir nte. rnrn qanluuor dflr $*m
rlnra mlnnlo» — Ilua Mete da tje.
lembro. 180.

TBUlGUlO
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TELEGRAMMAS E CARTAS DOS ESTADOS
'SS.S.S

i

Sua inauguração na cidade de São
Salvador

S. SALVADOR, 25 (Star) — limitem,
Os 14 horas, teve logar a inauguração
du estatua de Cbristo, umu das mais
brilhantes solcmnidades que temos,
assistido aqui. Apôs algumas palavras
aconselhando paz, harmonia o respeito

i ás autoridades constituídas, o arcebis-
I iio Primaz deu a palavra ao orador of-
I licial padre Cabral, director do Colle-
i «Ío "Antônio Vieira", que proferiu
| brilhantíssima oração sob o thema
| 

"Cidade do Salvador o o Salvador da
I Cidade".

A estatua nchnvtwse coberta pela
bandeira nacional, sendo descerratla
pelo governador do Estado e pelo nr-
cebispo Primaz.

Compareceram ao acto todas as au-
'.oridades civis o militares, sociedades,
escolas superiores, colleglos o (trande
massa popular.

O arcebispo permittiu que fosse ro-
nada uma missa II meia noite, conce-
dendo 100 dias de indulgências Aquol-
los ntte assistissem. A missa foi ren-
lizada com enorme concorrência.

fl esíafaa de Christo NA CILADA DA MORTE

O !»r. Domingo» Silva, no ltodnplnno

Desusou, hontem ,pelns ruas da ei-
dade, um novo vehiculo — o rodopia-
no, pequeno o vertiginoso, â forma de.
nutotnovel o accionado por uma helice.
A idéa, ou a adaptação do principio
motriz dos aeroplanos. foi do sr. Do-1
mlngoK Silva, que construiu o nppare-.
lho em suas officinas do Red Star. fa- !
zendo, hontem, as experiências perante í
o sr. Faria Souto, delegado auxiliar,
encarregado da direcQ&o dos. serviços j
de vehiculos; capitão Ormindo Müller,
chefe da Inspeelorla de Vehiculos, jor-
niilistas, entro os quaes um dos roda-
ctores do "O JOltNAL", e varias outras !
pessoas. j

Ao longo da avenida Beira Mar, o sr. J
Domingos Silva percorreu-a com o |
seu carro varias vezes, manobrando-» l
facilmente. O pequeno vehiculo, que C I
todo feito de madeira nacional, constl- i
tue-se de uma "carrosse.rle" afunilada |
para traz oom corta profundeza, tendo
a frente no local das municulns
automóveis uma helieo Idêntica ás
aeroplanos. resguardada cm torno por
um aro o na frente, segundo exigência
agora da policia, por uma tf-la de nrn-
me, do maneira :i evitar desastres. A

"carrosserio" pousa sobre quatro ro-
das, sendo o mecanismo tilo somente o
volante da direcção, um freio c o mo-
tor acelonador dn helice, que em mo-
vlmento desloca o ar que vae so esba-
ter na parte afunilada do carro. Impul-
sionando-o. E', como se vü, a nppllcu-
ção da helice nos meios de transporte
terrestre, e, segundo afflrmaçilo do sr.
Silva, eqüivale grande economia em
gazollnn, pois-, num trnbíilbo diário du
cinco horas, poderá num mez dispen-
der somente aquello Inflnmmtivel em
quallndado importando em trinta mil
réis.

Por essas experiências, recebeu o
referido industrial muitos etimprlinen-

| tos. tendo ainda ensejo do nos mostrar
I nutro vehiculo de sua construcção «
i accionado pelo mesmo processo. E' es-
j te, uni pequeno "lnntlnu" limito ele-

paute e confortável, com vidraças, etc.
Emfim. us experiências effcetlinilas

nos obtiveram o exilo esperado, e o cons-
dos j truetor do "líodoplano", j.1 cnião em

j|'ii estabelecimento, teve oceasião de
levantar a sua laça em honra dos jor-
nallstns presentes, n que estes corres-
ponderam agradecidos.

Da Bahia
A CAMPANHA DE SANEAMENTO
S. SALVADOR, 2", (Star) — Na sessão

de hontem na Sociedade de Med cinn, o
professor Clomentino Fraga tratou da
campanha de saneamento apreciando as
medidas prophylatiens adoptadas como
melo de acção e dizendo ser de parecer1 que o governo federal deve continuar

i u serviço de prophylnxla npezar de não
haver ha S mezes caso algum. Fez re-

I ferehola ao saneamento do varias cida-
| des do ilnterior e do Estado de Sergipe
I fazendo apologia a grande obra de Car-

los Chagas.
O professor Pinto de Carvalho propoz

| que a Sociedade se dirigisse no presl-
dente da Republica o ío dlrector do De-
partamento N'acionr.1 da Sntide Publica,
mostrnndo-lhes a envenienoia que ha
•em continuai- o :u-, .-iço neste Estado.

MAOrSTHATURA
S. SALVADOR. 25 (Star) — Foi no-

meado juiz do direito da comarca do
Lavras de Diamantina, o sr. Álvaro
Barbosa Gomes. Fui removido, por ao-
cesso, o juiz de direito .loão 111111105 da
Silva, da comarca de Lavras de Dia-
nutntina paru n, comarca de Camamu'.

INCIDENTE .lOHNAl.ISTICO

Como foi desvendado um grande crime
em Alegrete

» —

Exhuaiado do fundo de um quintal

feliz

ile
ha

).!",

I

*fcáfe^
GRANADO fcK

FABRICANTES,
lE

DEPÓSITOS EM:
S. Paulo

Campos
Porto Alegre

Bello Horizonte
Bahia

Pernambuco
Pará

Manáos

PEÇAM CATÁLOGOS

CASA MATRIZ
R.*l!.DEMARÇO;R
!.'¦ RIO /

tl'e

eitmln. alirnti nn chão seu piloto. t|ite
incute, nada soffreu, nlím do sllslo.

M.-ieliinvi'l oceiipoll, então, o posti
lionrn, que conservou nló vencer, cora
liiiltc cnfiiriji, por melo corpo, apem
Iiravata.

O vencedor foi importado pelo sr. <
Colltinho c i! tratado por Luiz ltoilrlRti

3" pareô — "Henrique Possollo"
metros —¦ 2:000$ « -IOO$ÜOO.
P1K11KOT. m., alazão. I annos. Rio

Cirande do Sul, por Vlzlr .¦ egiin.
de meio sangue, de inmo. H. ''•
Carneiro, C. Feriuinilez, .j:t ltilos

Aventureiro. D. Suarez, 53 liüos . .
L;iis, R. Cruz, .*i2 kilos ......
Luminária, D. Vaz, ül ltilos . . •
Aeroplano. C. Ferreira, 53 kilos . .

Não corre i Camutangn.
Tempo: Dii".
Ganho Por um corpo; o terce

•orpos.
Itateio do Plerrot, MÍ500: dupla com

Aventureiro (2-1), !>45!itíO.
Movimento do pnroo: 12:31)9*000.
Logo que o upparcllio íunecionou, A ven-

turelro apossou-ea da leaderança, seguido
de Late, Plerrot. Luminária ii Aoroplano,
mantendo-se essas collocações atê a setta
dos U00 metros, ponto em que o pilotado
do Oarniolo bateu, do passagem, os uni-
niacs que o precediam.

Unia vez na ponta, o lindo irmão do
Lutador llm'.tou-se n galopar ate vencer,
com absoluta facilidade, por um corpo de
Aventureiro, que bateu Laís e Luminária
nos últimos metros do percurso.
Aeroplano sempre ultimo.
• O vencedor., foi criado por Saturnino
Mathias Velho <¦ é tratado por Morado
Perazo.

•I» par™ — "Conde de Horzborg" —
1.450 metros — 2:000$ o -100*000.
AMANA", f., castanho, 3 annos, São

Paulu, por Gorfuut e Marjolela,
do sr. E. Alexandre, O. CoutI-
nho. 31 kilos  I

Atroz, E. Rodriguez, 53 k'los ... 2
Ed. X/R Alener, 53 kilos . . I!
W. Costa, 48 kilos ... 0

H. Suarez, 51 kilos ... 0
Ii. Coelho, 18 kllos ... 0

Temi»: 90 2|5".
Ganho iior um corpo

distancia.
Rateio de Amanu, 493$200; dupla com

Atroz (25), 132*000.
Movimento do pareô: 1G:4G0$000.
Bedir.na correu na frente atê o meio da

grande curva, onde Anianá, que u seguiu
desde o pulo, dominou-a, tomando a ponta
para não mais cedel-a até vencer.

Atroz a Beduino, corridos de nlcancc,
avançaram resolutamente no final, entran-
do, respectlvamenle. em 2° e 3° logares.

A grande favorita Esbeltn sd pôde ba-
ter Beduina, ultima a chegar.

A vencedora foi criada pelo sr. Quinta
Reis c 6 tratada por seu proprietário.

5" pareô — "Internacional" — 1.450
metros — 2:000$ o 400$000.
LACIXiA. f., alazã, 3 annos, Argen-

gentina, por Dew o Impolicy, do
sr. A. Fontenelle, A. Rosa, 43

Papoula, J. Escobar, 47 kilos ,
Wlsnn, D. Suarez. 61 kilos .
Darro, S. Alves, 43 kllos . . .
Bookless, O. Continho, 50 kllos .
Vclnsquez, C. Ferreira, 49 kllos
Klosk, A. Figueiredo, 48 kllos .

Não correu Guapo.
Tempo: 95".
Ganho por cabeça; o terceiro a

Vlnltius, Ii. Suarez, 5
Nilo correram Medor
Tempo: 114 2|,í".
Ofinho r|l,r lr,'s corp*"-

rins cül'lKi.s.
rtntelo de MonnMoti".

ICfdlpdp (35), 2V?"!Ui.
'.Movimento 'lo parco

kilos .
Mlrzador

s; n torcoiro ;i

n

12SI"'

17:3I18$000
De

adver>
,:i*

o. nu frtíiile
ilespeiulcr,

multo superior :
Moonstono partiu

chegou A méiii vieti
iu todo o poiTiirst;

sfoi
Vil llnis

rande
em

curva, nmi
para vir formai' a dupla '
nht»lro do Ihix.

Turbulonto o Tucumun.
!i*o»; dorrotnríim ainda o
Peilnlvu, que foi o ultimo

ii wiieoilor foi importa

s.-.;'.iiiilo alé
E-lipse i

S. SALVADOR, 25 (Star) —- Os jor-
nnoa publicam uma nota ufisiR-tuuta pelo
padro Elpidio Teplninga Madureira de
Pinho e .Medeiros Netto. encerrando o

I incidente entre os jornalistas Simões
lupla com | Filho e Marques dos Ce.s.

— O (|u<? fluu causa principal a c»se
desagradável incidente foi o seguinte:— Simões Filho nnalysando as cândida-
tnras não tratou do nome de .Marques
dos Heis. classificando de ridículas as
qiH- :iãu tratfthi. isso deu lognr a um
vuliumento •¦ liisultiinso artigo de .Mar-
quês dos lieis contra Simões Filho. Dahi
o ter Simú.-s Filho alvejado Marques

Reis.

de seus
.u frente
loso, som
o mPnor

o meio
bateu,

compa-

herto eiyelrn

ms ultlmos me-
pensionista do

a chegar.
;, pelo sr. AI-
o po:- lloracio

Em telegr.nmmiLs especiaes, do nosso
correspondente em Porto Alegre, tivemos
oceasião do publicar, descnvolvldamente,
noticias «obre o grande crime quu recen-
temente, abalara ii população de Alegre-
te, em cuja cidade fora consumado o
que vivamente havia interessado todo O
ltio Grande do Sul. onde era a victima
muito conhecida o estimada.

ANTECEDENTES
A "Gazeta do Alegrete", que nos aea-

ba de chegar, conta os episódios da des-
coberta o "os antecedente» do referido
crime, que leve origem numa trausacção
commerclal da importante firma ürohor
& C, da capital uo histado, da qual era
representante e socio oonspicuo o Infor-
tunado sr. Gaslon ltlioaos, com Alfredo
Caneppa, negociante consignatnrio, esta-
belecitiii em Alegrete.

Tratava-se de uma forte remessa de
assucur, que Alfredo CanepiKi allegavn
não tor riícebido, da casa Droher, em-
quanto vanos factos posteriores deixavam
ver* u faita de lisura daquello negociante.

Por esses e outros negócios, Gastou
Rhode, foi a Alegrete, ali chegando a 24
de novembro, hospedando-se, coni'.. de
costume, no Hotel Brasil, do sr. José
J'aoli.

iniciando os negócios, trabalhou, com
nctiviiiaiio até o dia 2 do corrente, pela
manhã. ,

.Nesse .liu. que foi o dn consumação da
tragédia, Gaston Rhode, como de costu-
me, levantoil-80 cedo, tomou café no lio-
tel e .saiu fi rua pelas 9 horas. Seriam
9 1|2 quando o Infortunndo commercinn-
te conversava na "gare" da Vlação Fer-
roa cem alguns amigos, á chegada uo
trem. Também ali, falara a Alfredo Ca-
neppa. que voltara no dia anterior ou
naquella oceasião do Urugtinyana, onde
¦S) entendera com certo commerclanto eo-
bre. negociou delle próprio ,> de aetui pnes.

Pouco depois, Rhodo se dirigiu 4 Casa
Diillaméa, conversando com os sócios da-
quclla firma até 10 horas, mai» ou menos.
K terminado ali o seu negocio, partiu om
direcção no local do Moinho Santo Anto-
nic, il rim Simplicia Jarques. onde esta
situada ,i casa de Alfredo Cnneppa, n au-
tor do orlmo sensacional.

vae tendo de h.i um
uma fazenda que er

.nino a
i, nfio

(3c*.
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ligencios secretas, conseguiram apurar
fortes suspeitas, do que o desapparcci-
do havia sido morto por Caneppa, ou
com sua cumplicidade, apurando mais
que o tclegramma expedido do Um-
guaynnn, com ;i asglgn-atura de "Gas-
tão", era obra de Caneppa, bem como
outro recado, igualmente subscripto,
dirigido a Drelier & C, annunciando a
sua partida, delle Gastou, para .Mon-
tevidêo, por enfermo.

AS PRISÕES
Posta, de prompto, em vigilância

activa a casa de Alfredo Caneppa e i
suas immediacjíVi.s foi esto preso no
10, conjuntamento oom outros ind
duos e siibmettidos u. rigoroso interro
KHtorio.

Uma força, da policia administrativa
foi oolluciteln um custodia á casa de Al-
frc<lo Cancppu.
O CADAVBK FOI ENCONTRADO XO

QUINTAL DK CANEPPA

esta parte, P»
ll!l ItUIltO, lini,e um florescente arraial, coutando eom t,comnierclo, opttmas casas de moruà

envolvida agricultura.
O chefe político da localidade

Fernandes, cearense laborioso, ttni K<1 ,„_trndo incansável nn propaganda d'
inns terras do Ribeirão da Mattn
seu maior desejo vcl-as colonizadas
na. E é liem provável que isso \
pois desde o tempo do Inolvi lave) .]<¦&„ hj'
nheiro, que até chegou a ontaliolur neióclaçOes de fazeinlns para tal fim
vem fazendo nocos.isrio cs.-e grand
hpnd.incntn.

— Jfi se pode considerar termlnaili
fra do milho do corrente anti.), ni\n
temeridade coniputal-a
iml flaccos! iluitas .
contos de réis
do labor intelllgente e coutintio, ¦• jí, . ..,
vc para o anno uni augmento do, pelo nmnos, 30 °!°, pois os altos piceos p r que fiivendido esse cereal, animaram ,k larradim
a estenderem as suas lavouras.

Pena é que o governo dn Estado não encaminhe para aqui um :u Ilur d
dores europeus, que venham barat
balhos agrícolas 1

lupas

in perto de o
icntas ccntcii

ntrurnm para esln zona, inncontinuo

a si-
sondo
hcnla
ir .le

ilha-
tra-

(Do rorrcuiioiidriitc).

Como um indivíduo houvesse, affir-
inado ter feito uma fossa no quintal do
indigitado criminoso, a policia effe-
ctuòu uma busca, tendo encontrado no
tundo do quintal uma cova de um mu-
tro quadrado, onde estava enterrado
o cadáver de Gastou Rodhe. Uma per-
na de .laston quasi aflorava a terra.

Retirado o corpo <la cova, procede-
rant ao exame, constatando que a mor-
te fora produzida por estrangula-
mento.

O corpo de Gastou, já em decompo-
sição, tinti.-i por debaixo dos braços o
ao redor do pescoço uma corda, quo foi
utilizada, ao quo parece, para condu-
zll-o ate a cova.

«Ilsn
Aristides

Ca-

O .MÓVEL NÃO PODIA
O ROUBO

TEU SIDO

, do tottssor do
• ligas do aeda. I
alfineto do ouro j
a nulo esquer-
platina com mo-
11mu alliança do

AS SCSPF.ITAS
voltara ao Hotel Brasil o sócio I.i

doa

." parco —
— 2.000 nu in
LVI1IO, in.. .

rauíi, por
sra. L. i-
Kscobnr. :

Myflloriosa, c.
Em, II, ("ruz,
Atro/.. Ed. Le
Marilo. ii
fhirlmpelro
.larda. L.
Lutador. I

astanito, ':

Smokiiui ii
. V. 1.11.11!

9 kllos .
Fl-riiiiudi",
31 kllos .
Menor, 19

co Pr. .losé r.
:d0n{ n l :090i

nnnos, 1
Virago.
enlieim,

iíO Kilos

kilos
Coutlütio, ntí l;i'ori.

i-;. 1'niirÍ.Líii'Z, 5."i kü
Martlnez, 't- kllos
. Vaz. .".a kilos . .

Beduino,
Liquctte,
Esbelta,
Keduliia,

terceiro egunl

ks.

cabeça,
Rateio de Lacina, 122*700; dupla com

Papoula (34), 120*100.
Movimento do pareô: 21:110$000.
Lacina, apanhando a frente logo que a

fita subiu, manteve-se, com espanto geral,
nessa posição, até attinglr a meta, victo-
rlosa com cerca de dois corpos de vanta-
gem sobre Papoula, bom segundo.

Os favoritos Wilson e Darro correram
medlocremcnte, finalizando, respectivnmen-
te, om 3o o 4o lognres.

Os demais na ordem ncimu.
A vencedora foi Importada p/ir Louren-

ço Dagnlno e é tratada por Manoel liar-
roso.

6" pareô — "Grande Premio Importa-
ção" — 1.750 metros — 10:0005 o 1 '000$
MOONSTOX.K. m., alazão, 3 annos,

Argentina, por Mehnri e Ma Cbe-
r't, do sr. A. J. Chavantes, C.
Fernandcz, 56 kllos i

Eclipso. J. Escobar, 51 kllos. 
' 

. 
'. 

2
Turhulento. Ed. Le Mener, 54 kllos . 8
Tucuman, E. Rodriguez, 56 kilos . o

Apollo. D. Suarez (caiu)
t is demn's nilo foram apresentados.
Tempo: l"t".
Ghnho por dois corpos'; o frteiro a um

corpo.
Itateio de Lyrio, 35*300; dupla com

.Mystçrlosn (2ü), IOÍ200.
Mbvlmcnlo do pareô: 27:230J0no.
Depois de rápida o optlma partida, MU-

roto rompeu a marcha, seguido de Apollo,
I-»yrio. Era o o« demais um grupo encer-
rado pela égua -I:*t-*-1;* .

X.i curva do portão Apollo. alcançando
os srarrões d.* Maroto, caiu, arrastando na
qtlOdn seu piloto, D. Suttruz, que ficou
gravemente ferido.

Aprove'iando-se ,|a confusão motivada
pelo triste acontecimento, Era passou ra-
pidamente para a frente, abrindo sensível
luz.

Na setta dos 900 metros, Lyrio, for-
çnntlo, firmou-se em segundo, collocando-
se Mysterlosa ã sim anca.

Iniciada u recta final. Lyrio juntou-se
a Era, para em pouco domiiial-a inteira-

| mente, vindo a ganhar a carreira com fn-
| cilldade.

Mysterlosa, avançando resolutamente, ai-
j cançou o segundo posio, deixando Era a
; iim corpo.
j Atroz entrou em I". Maroto em 5" e oo
I restantes, que pouco figuraram, na ordem' acima.

O vencedor fo!. criado pelo sr. Carlos
Diclzscli e é tratado por Manoel Barroso.

S" parco — "Guanabara" — 1.750 me-
tros — 2:50HÍ c 500SOOO.
ATREVIDO, m.. zaino. I annos. Rio

Grande do Sul, por IIn.ll Cross e
Odysséa II, do Sr. B. M. de An-
drade, C. Fernandez, 53 kiíos

Ipojuca, 11. Vaz, 52 kilos . . .
Argentina, E. Rodriguez. 53 kilos
Alpha, R. Cruz, 52 kllos ....
Gunruny, C. Ferreira, 49 kiios .
Tempestade. O. Coutinho, 30 kllos.

Não correu Llró.
Tempo: 115 3|5".
(lanho por um corpo; o terceiro a egual

distancia.
Rateio de Atrevido,

Ipojuca (12), 37$600
Movimento do parco: 26:209?000.
Tempestade correu na frente até a en-

trada da recta final, onde Ipojuca derro-
tou-a, assumindo o coniniandn ilo lote.

Na altura da setta dos 2.200 metros,
Atrevido, que jã vinha em segundo, deu
conta da pilotada de Dinarte, attingindo
a meta victorioso.

Ipojuca ficou cm 2", n um corpo dovencedor, deixando Argentina, que foi 3»,

De Matto Grosso
O SERVIÇO DK HKCB.VSHA.MEXTO

POCONE' f.M. Grosso), 25 (Star) —
Não é verdadeira u i.nformaçâo prestada
pelo intendente deste município iln queos agentes rncsnsciidures daqui tehnrn
cumprido os seus devores, Afflrmo
••xistir ainda hoje grande numero dn
linb.tao.iivx cm zona eensltnria onde não
foram d.stribuidos os respectivos bole-
Uns. Xão receio que o governo federal
mande apurar a verdade sobre o caso,
que só assim ficaria elucidado.

Do Rio Grande do Sul
pai,i,i:cimi:xto

PORTO ALEGRE, 25 (O JORNAL) —
Falleceu, noj,-.. o visconde,;, de Mana,cujo nome ,.ra Ricardo Irineu .de Souza
Filho.

Não ,
firma Drehcr, faltando ao almoço ,> de- ¦

pois ao jantar, contra Invariável costume, i
Também deixou de «ppiirecer ii noite •• i

ninguém o vira mais na cidade, O sr. ,
Paoll, npprelvenslvo, Interrogava, per va-
rio» modos, n diversas powoas.

Fazia-se. ooivni. sileiielo Inqiiletador
em torno de Gastou.

Ah suas malas de roupas, livros c P'-
peis perniaiiçcinm em seu quarto.

Afinal a '! do andante, surge, de I ru-
guiivaiia, tini tclegramma tranqllllllzador,
dirigido ao ít. Paoll, nsslgnado ]>or Cas-

Satisfeito com a noticio, o sr Pa-.li
comnuiiilcou-a aos seus amigos e rornet-
teu a bagagem de Gaston, com destino
ao Hotel Viclorln, de Urugunynnn.

Vestia um trajo lev
seda, calçando meias .
Trazia na gruwita um
e uma pérola. Km si
da via-se um annel de
nogritmnia em ouro ,-
mesmo melai.

Nos bolsos, entre vários objectos de
uso e photogriiphlas. foi encontrada,
uma carteira de emir,, que continha
11 :.V22J2(i0, dois cheques contra o Ban-
co \. do Comnierclo. sendo uni du ré.s
4:0005 c otitro de 1:000*. asslgnados,
respectivamente, pelos srs. João A.
d* Souza e Braz Rrancato.

CONFISSÃO DO CRIMINOSO
Diante do cadáver do sua. victima.

ppn com fessou o assassi-
horríveis,
o mesmo

*£' Penna-Cordeiro (E. do Rio)
Com enorme ennc.irreneia, renllzoii-so nodin 1» do corrente, na cidade de Caiitaiiailo

reunião de nitrieiiltorcs de iodas .-,» ,.„;.
sarias, convocada pelo srs. César Krrlhn ¦
ilaniinriu Pinto de Freitas Júnior "'

.Monnernt Sutterbaeh e tenente
Curty Foucliard.

Presidiu :: mesma o sr. SelinstiSo M urinu Sutterbaeh, seer, iarlndo po", Ilano 1'hermandc t Maneei Lm
O sr. Pesar Freijiines, fez 

'iiiiin'clara

eonrplcta exposção do nsiliiiplii, V .1 u
dos que proiosla>'seni perante
Estudo contra u itramie airr
postos que se preleiide lançr
pedindo que ossignein todo
ser enviada nn sr. ltnnl V
do Estado.

Kntre as pessoas presentes nolfimos .ií ^-
ftliintes: Cesiir Freljnnes, Januário Pulo de' Ir.-Kas Jiiniur, pn--'i|. nte da Câmara l¦ Francisco T. S„hri„l,„. vlce-prcsldente; fc.hasiulo Monner.it Siitierbncli. impurtanie
lavrador ecrindnr; Uurlndo I.enuri r »zcndcirn em .Mameo, Antônio Van Erven' fi

j zendeiro e capitalista; Aristides Curty FeiI ijnnd, José dos Santos, capitães liu-,.„•„Martins de Mello, colleetor federal c \nlonlo Pinto Penna; Clcinio Alves liu.-rii' Con
1 rado de Souza, Bcrnardinn de Souza' Ins.*Ferreira Barbosa, João Miindoniiel 

'\-'nft

Monner.it, Augusto Pereira Pinto 11 
"

nos Corrêa da Koelia, Américo Pre

M
ii (toveruo ,b

rescinio dí :,„.
•''''. <¦ lerinliioii

incnsaireiii^iara
* eisa, presiilcntc

rc, VI,
I. Ma-
ics U-
osd de
a, I'r
muitos

Alfredo conic
todos os detalh

denunciando como co-iuito
indivúliio Adolpho piacenlin:

Sobre o movei desse áiiprcssionant.
crime os jornaes do sul aluda não trott-
xetnm lüttn.H positivas.

BLEGRAMMAR REVELADORES

AVI
K. 25 (O JORNAL) —

fez hontem, á tarde,
conduzindo passagei-

senhoras, no seu

34?700; dupla com

AÇÃO
PORTO ALEGI!

O aviador Ilussct
varias ascençOos,
ros, inclusive duas
apparelho Al roo II.

Tclogrntnmas do Rio Grande anun-
ciam que. tripulando o aeroplano Air-co, chegaram ali, hontem, ãs t! horas,
cs aviadores Arthur Hacker. piloto,Adolfo Sani-igucz, c Arthur Mello.

O apparelho, que pertenci! ,i Kmpro-
sa RIvcr Plate Aqsocitttion, aterrou
duas vezes, sendo lima em Piratlny c

em unia fazenda.outri

A EXPORTAÇÃO DA BANHA
PORTO ALEGRE, 25 (O JORNAL) —

Relativamente aos annos anteriores,
a exportação da banha esta eni ducll-
nio. sendo de janeiro a outubro de uma
tonelada, em 1916; do 6.405 toneladas,
em 1917; de 12.596, cm 1918; .de 16.435,
no ultimo anno.

Em março do corrente anno foi de
4.017.

Os mãos prenuncio.n soffrlam, om con- ,
.svruie.nfja, forte contradita. Entretanto,
a verdade, como m> vera, iipresoiltavii-se
tctrlctt, horrenda...

Outro telegriiinnic. do UruKiiaynna. po- ;
rém. dirigido, no «Ha seguinte, ainda ao

proprietário do Ilot-:-! Brasil, desfazia a
boa' impressão do dia anterior o novas
ouvidas piPravam no ambiente, prognos-
tlcando debaixo de sombras do niysler.o,
o crime dnVua Slmpllclo Jacques.

Esse outro recado, de caracter alar-
manto, era do sub-inlendente (In Cru-

guavann, que interroguei! quando ha-'saldo 
de Alegrete o sr. liaslon Ro-

IS niigmentando as apprehensões,

Cartas dos Estados
Januaria (Minas)

via
dlle.
chegava ás mãos do sr. Paoli, novo
recado, expedido do Porto Alegre, pela
Casa lireher, pedindo urgentes noticias
daquello seu sócio e representante.

CONFIRMAM-SE AS SUSPEITAS

As autoridades policlaes do Um-

guayana o de Alegrete, após varias dl-

Ho pnssn
aqui, sendo
de amizade,
ex-ministro

i-, CATAIIIIIIO DOS
% Cara rnplda com i

HAltlMlO. —
lembro. 180.

Una

PULMÕES —
i 1'EIfOltAL
Sele de He»

?>

Offerece aos seus clientes

20 %
de desconto sobre os
preços marcados du-
rante as festas
Sortimento sem egual em
joalheria e artigos para
presentes zzzz—

IMPORTAÇÃO D1RECTA

Travessa S. Francisco
3 e IO

TELEPHONE C. 839

I T«B.se f Cntnrrho I Usnl o grnn-
ile tônico peitoral "UROMOTONE"
Medlcamentnlly.

egual dlstancli
Os demais na ordem acima.
O vencedor foi criado pelo sr. P Ma-

ççdo Couto o 6 tratado por José do PaulaMendes.
9° pareô — "Animação" — 1.600 me-tros — 2:000$ o 400*000.

ESTORIL, m., castanho, 3 annos, In-
glnterra, por Gulloplng SImon o
Grandeflora, do sr. Albano G. de
Oliveira, c. Ferreira, 4S kLos , 1Iocluto, \V . Costa, 17 kilos ... •>

Prattiemcnt. A. Rosa, 40 kilos .' 
'. 

3Alto, J. Escobar, 50 ldios n
Marins, D, Vaz. 50 kilos 

'. ' 
o

o terceiro a. vários

dupla com

De Lamare, Faria
IIIM

Fnisfin ndiontamcntOri sobre co-
nhecimento» e «obre mercadoria»
dcpontlndnn rm Nen« nrimt-ecn**.

Emprpstinn dinheiro imrn a rc-
tinida de mcrcndorlna da Alfan-
des*"*

ESCR1PTOKIO

Rüa São Bento, 10
TELEPHONE N. 3.441 NORTE

ARMAZÉNS

Rüa 5. Chrisrovão, 500
TELEPHONE VILLA 4.314

gn—n—MMii ii 111 ii

Ganho por cabeça
corpos.

Rateio <|c Estorll, 21*100
Iochilo (24), 35J900.

Movimento do parco: 23:144J000
Movimento geral: 1',3:102*000.
Prattiemcnt correu na frente até o fimda grande curva, onde Estorll a substi-ttilti no posto de honra.
Logo que foram percorridos os primei-res metros da recta final. Ioclilto. batendon pilotada de A. Rosa. juntou-se no "loa-

der , vindo os dois em tlianlra luta ouesO no poste se decidiu a favor do defen-sor da jaqueta rosa.
Iochito ficou a cabeça

servou o terceiro; Alto
ultimo.

O vencedor foi importado
M. Maddock e é tratado
Cruz.

Prattiemcnt con-
quarto e Marins

pelo
Por

sr. W.
lhaulio

Diversas noticias
O hábil jockey D, Suarei, victima do

lamentável uceidcnie da corrida de liou-
tem, foi internado na Casa de Saúde S.\o
Sebastião, onde ficara sob os cuidados pro-
fisslonucs dn sr. Agenor Porto.

O estudu do saúde do popular Cablto,
ãs 23 horas, apesar do apresentar algumas
melhoras, era ainda gravíssimo.O cavallo nacional Apollo foi sacrl-
ficado peio veterinário official do Jockev

|Club, sr. OctEVe Oupont,, logo aiios a
disputa dn penúltimo pareô.

Esteve hontem no prado, compieta-
mento restabelecido, o jockey A. Eernnn-
doa, que. entretanto, resolveu só montar

lua temporada do 1921.
Quando voltava ao eiiBilhamcnto, de-

1 pois de ter obtido lindo triumpho com o
cavallo Estorll, o jockey C. E.-rrelra foi
aggrodldo p«'lo entralneur Gabriel Reis, fl-

I cindo levemente ferido.

OniTO!*
PORTO ALEGRE, 25 (O JORNAL) —

Durante a semana l.nda, foram regis-
irados setenta o cinco óbitos nesta
capital, sendo trinta de adultos e qua-ronta o cinco de crianças.

O SORTEIO MILITAR.
PORTO ALEGRE, 23 (O JORNAL) —

Começaram os trabalhos do sorteio
militar, sendo a ecremonia offcetuailn
no edifício do Quartel General, com a
presença do altas autoridades federaes
u estailuacs o da imprensa.

Pres.de os trabalhos do sorteio o
coronel José Marques Guimarães, che-
fe do Serviço de Recrutamento, atixi-
lindo pelo capitão Heraclydcs V. Tel-
xelra e primeiros tenentes Tancredo
Gomes, Ernesto Rodrigues e Castro
Araújo.

Para o Rio Grande deverão ser sor-
teados 7.912 jovens da classe de 1899.
accrescldos de uma turma supplcmen-
tar para Isenções.

Do Rio Grande do Sul
O AVIADOR HASSET

PORTO ALEGRE, 26 (O JORNAL)
Chegou o aviador Hasset, que fez ma-

gnifica aterrissage cm Grnvatahy, em um
terreno pertencente a Brigada Estadual.

Esse aviador deverá fazer hoje, fts is
horas, varias evoluções sobre a cidade.

N0VARSE.\0I1EX/.0I, DETERIO-
RADO

PORTO ALEGRE, 26 (O JORNAL) |A Santa Casa recebeu uma remessa
do "Novarscnobenzol" (914) "Billon", se-
ries "O", dlrectamente da casa Poulen
Fréres, do Paris. Examinando-n, o mor-
domo 0a phannacia detec hospital, cons-
tntou que grande numero de tubos apre-
sentava signoes de alteração, tendo a
Provedorin providenciado pnra que os
meamog fossem devolvidos aos represen-
tantos daquella firma no Rio.

O PREÇO 1)0 OADO j
PORTO ALEGRE, 26 (O JORNAL) jEm 15 de janeiro do próximo anno ha- ,

verá uma reunião de fazendeiros e in-
ver.iistas para tratar da regularização do
preço de venda do gado o de outros In-
teresses da classe.

OS NOVOS ENGENHEIROS
PORTO ALEGRE. 26 (O JORNAL)

Oa engenheiros que acabam de con-
cluir o curso, são os seguintes: Ernesto!
Wocbekc, Licerio A. Sehrciiier, Armando
T. Monteiro. Fernando Azevedo Moura, ¦
Fernando R. Machado, Ary Abreu Lima. i
Adolpho L. Mnriante, Laury A. Concei-]
ção, Vasco Mello Feijd, Octacllio R. Vi
eira. Aristides X. Glschkow
Teixeira. José Ilaptista Perelrn, M
Reis. Jos6 César Tetta Mauzzi .- Lu
Gomes Arnujo.

i:V concluída n edificação de toda a avenida
Marquei de Olinii.i.

A CIIISE I1K HABITAÇÕES

RKCll'1'*, -'< (Star) — A crise d.ra casas cs-
tíi, tainlim, se fazendo notar, aqui, cnm violen-
cia. Por isso principiam os proprietários a cx-
piorar lorpcracntc a população, oácindo alu-
Kucics fantásticos por pardiciros inhalntavcia.
No centro cumm.Tcial est.io. igualmente, cm-
glndo 

"luvas" avaliadas pela renovação dos res-
pectivos contratos.

A SITtACAO FINANCEIRA

KECIKIC, 26 (Star) — Relativamente A si-
luação financeira do Kstado ouvi, hoje, o go-
vernador José llczcrra. S. cx. me declarou ter
11 (iin-.t proposite de resgatar, dentro de muito
pouco tempo, .1 divida externa de Pernambuco,
esperando, 110 próximo orçamento, arrecadar o
bastante para iniciar o seu importante pro-
gramma.

ctor de Macedo, Joaquim Priideiii
cedo. Josí Corrêa da Silva, .lese (1
vourinhn. Joaquim ,1,1 Itochn C011I11
Carvalho, Francisco Augiisiu de >:
mino M. Farias e Henrique Clirly
outros,

— Hepols de unia npiitralldadc d« 14 m-nos. na politica do município, aiilin-se de no.
yo A frente do partido, elicfiiulo pelo sr X|.lo Preiinba o sr. .lacih Alves .1.. Oliveira
que est.1 se esforçando cnm es niulnng liar»que seja elevado o numero de eleitores c
que .-íssini enir.' ,1 política do mun
plena prosperidade.

(l>o cm respmidentt)

Cantagallo (E. do Rio)

m

O "Correio de
narra o

tini

OS FUTUROS DEPUTADOS
— Os círculos políticosRECIFF,, jí (Siar)

1 eslão agiiadissimos com a appruximaçÃo das
eleições lederacs c estaduaes. Segundo se diz
nas rodas que se julgam bem informadas, não
serão reeleitos os deputados Gcrvasio Fioravan-
tc, Aristarcho Lopes, Pedro Corrêa, I3altlmzar
Pereira, Antônio Vicente, Gonzaga Maranhão
c IVrcíra Lyra. Reeleitos serão os srs. Corrêa
de Itrito, Austrcgcsilo, Andrade He/erra, com
absoluta certeza e, provavelmente os srs Tu-
rianno Campello, Eduardo Tavares e Alexan*
drino Rocha. A eleição do sr. Mario Rodri*
guvs estA por completo aífastada.

Os flautistas apresentarão ps nomes do ma-
rcchal Dantas Marreto, Gonçalves Maia. ('«ou-
vèa de ltarros, e I.ucio da Silveira Iíarros. Por
motivo d.sta escolha, lavra descontentamento
tulre o partido.

Do Estado do Eio

(O JORNAL)
24, quando so

AFOGADO
BARRA DO PIRAHV, 26

Perece» afogado no <iía
banhava no rio Pirahy, Ignacio Câmara
empregado na casa 'luveira Martins ec C.

A policia teve conhecimento do facto, fa-
zf-ndo •rHicoliHT o oadaver ao necrotério,
afim du S-r feito o dovldo examo cadave-
rico.

PRISÃO DK UM ASSASSINO

BARRA DO PIRAHY, 26 (O JORNAL)
Pelas autoridades policlaes desta cl-

dado foi preso hontem, na estação Mar-
Uns Couta, da Central do Brasil, o in-
dlvlduo Gcncsio Barbosa, aceusado de
crime de morto na pewoa de Manoel
Flores, om maio de 1917, na Fazenda
Pocinho, neste município.

Ao ^r preso, Geneslo não offercccu
resistência o calmamente confessou o

i crime.
MATCH DE FOOTBALL EM CAMP08

CAMPOS, 2«. (A.) — Correu anlmRdis-
simo e com grande nsslítoncia o mntch de
foolliall entre o Fluminense F. C, de Ni-
etheror, c o Amèr.cano, desta cidade. O
AmeriÍT.iio venceu o seu adversário pele
score de C a 2 (toais.
O CANDIDATO DA LAVOURA CAMPISTA A'

DEPUTACKO

CAMPOS, 28, (A.) — Sob a presidência
do sr. João Vinnna, houve, hoje, nova re-

r-'m por esta cidade estiveram
alvo d" xrundes demonstrações
os srs. Ilaul Soaivs de Moura,
da. Marinha; Clodomlro Oli-

velra, secretario ,|n Agricultura; Fernan-
do tio Molío Vinnnu, flub-procurndor f-vriil
do Kstado; deputado Mario Brunt, lírnes-
to von Sperllns, onc/nheiro do Estado, o
Arduino Bolívar, official do gabinete do
secretario da A;;ricti!tura.

A dnrhorh dos iüustres oxcurstonlfítna
llqtii foi diminuía, mesmo assim elles
percorroram parte da cidade levando
íih melhores linproasCK-fi; lím palestra
com o sr. Mario Hranl, illustrado
redactor do "Mstado de MiniiH", pondera-
mo.i a grande necessidade de um ktupo Cfl-'
colar, dado o ••levado numero de alumnon
existentes ntitii c ainda imr ser esta cida-
de Incontostavi Imcntc uma da« maiores do
norte de Minas,

O sr. Mario mostrou-se verdtulelmmon-
te Intcroasado o prometteu interceder jun-
to no governo.

De baixo de entreplloson vivas n cerca-
doH P°r duna philarmonlcitfi, "Lyra" o "Kit-

t. rpe Januarense", foi feito o embarque
dos citados mineiros, que deixaram bas-
tanto saudades *.' reeord*a(;õeíj,

— O serviço <le lançamento do Imposto
territorial vae sondo feito com grande cul-
dado o critério pelo encarregado desse tra-
balho, sr. Vicente Affonso. o qual 6 um
Incansável no cumprimento do seu dever.

 Nada iiosso dlswr ainda quanto ao re-
oenseamento deste município.

A Escola Noclurna desta cidade, croa-
dn por enforços da Sociedade Op rarla Be-
nefleente, vae funcclonando com regularl-
dade, demonstrando proveito os seus alu-
mnos.

 Renllznram-sc nos dias 27 a 1 de de-
zemhro corrento os exames nas escolas pu-
blica» estnduaes deste município.

Os altimnos fizeram c.ptimas provas o
obtiveram boas notas om quasi todas ao
tscolao. . , ,

Parahenn portanto, ds dlstlnrtas prece-
ptoras dd lida Vieira da Alamlro. Maria
das Dores da Palma o Silva, VictoUnn Síl,
Jesuinn Mottn, Maria dn Gloria La20c -

ro, Julletn Guimarães c Manoel Amhrozio
de Ollvi ira o Nelson B. Monção.

Cidade do Prata (Minas)
Causou aqui optima impressão a in-

clusão do nosso illustre coestaduano
sr Fldells Reis, competente dlrector
dá Sociedade Minera de Agricultura.

Do unia capacidade de trabalho ex-
traordinarla. o illustre autor da "Poli-

tlcu da Gleba", sem contestação, serft
legitimo representante desta zona. na
Câmara, porquanto, conhecedor como <!
do seu distrieto eleitoral c do suas ne-
cessidftdes, mu.to fará. em seu benc-
ficio, retribuindo, dt-ste modo, a con-
fiança que inspira o o conceito em que

O nome do engenheiro Fidells Reis
ücríl aqui sustentado pelo venerando
chefe Astolpho B.ttencourt. que
zar disso, não se deseuldar.1 da
recommendaria pelo P. R. M.

 ja, so encontra nesta cidade, e na

posse do cargo do delegado de policia
deste município, para o qual foi no-
meado ha pouco, o bacharel Ovldio. que
f. inspirado poeta e brilhante jornal,s-
ta mineiro. ,

— Regressou n esta. vindo de Por-
tugal, o Illustre educador Antônio Va-
lcntlm Alves, que vem continuar na
dlreceiio do seu estabelecimento de
Instrucçilo primaria e secundaria Coi-
lc-glo Luso-Brasilciro. Bemvlndo soja o

popular e querido prof. Valcntlm. ao

qual o município deve um enorme acer-
vo de serviços.

 Conformo desejos da municipall-
dade sabiamente superintendida polo
talento do sr. Garibaldi Mello, fecundo
administrador. Inaugurar-se-ft nos fins
do anno a luz electrica no município.

Cantagallo", no teunumero do rlin tu ,1o corrente,
curioso caso seirulnti .

Foram romottidos de Cordeiro pnraa cadela de Cnntairaljo, presos, por or-ilem do sub-delegado de policia Josédos Santos, uma senhora de mais ,|,>64 nnnos .le odnilo. o dois filhos, umdo 14 e ouiro de 21 nnnos. accusailos
de haverem mutilado a cauda ile
boi.

líssa Inotilpaçtto provinha de simples
suspeita, porquanto a referida smiiora
ou os seus filhos haviam jii sido con-
vencidos do terem causado egual dam-
110 em um outro boi. lia mais de anno

Soube-se quo o delegado de policia,coronel Cozar Freljnnes, Interrogando
os Indiciados, o não obtendo dus mes-
mos a confissão, ordenou que us man-
tivessem na cadeia, presos, prohllilmlo
qlio.se lhes desso alimentação, até queconfensapsem. i.-,-

Os tres novos Mito Swiney, soques,
fiados em compurtimentos separiiiloi,
riiriisarani confessai' o crime, dccla-
rando não o terem praticado.

Segundo constava, ainda, o carro-
reiro. Antônio Soares st- nnnri'sioiiíira
com o estado da velha, depois de na»,
sutiãs as ill horas, mas sem obter do
delegado modificação nas suas ordens,
sendo fneto 0110 a vi Min Fausllna
chegou a ficar 0111 estado de inanlcSo,
a tal ponto que lhe foi preciso ser fei-
ta, uma injnep.ao de nleo eanfurado,
que lhe foi npplier.da pelo pliarinaoeu-
tico Apparlrln Torres Lima.

Pnpoi.s dessas oceorrenclas, ronsrn-
Uu o delegado om por cm liberdade a
velha o sons filhos, constando nue a
primeira, se neha em tratamento em
lima cn.sa da Raiz. siihurhlos da cidade.

O promotor publico tomou conheci-
monto do caso. cuja gravidade f ilrs-
necessário encarecer o quo so transfor-
mou num sensacional caso do dia. no
município.

LLPOSITEM mi MERCADORIA] NO
Trapiche Caporanga

o o cães ro roíTi o o
7ELFPHONZ IMORTz Pr81

ape-
chapa
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ZONAL — O melhor drulnfc.
rtnnlr |)nrn Invnc«'nn ile *rnbn.
tn» — iiCrfiimnilo r niNtrlnurn
le — Huu Sete de Helemliro, IND
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(Do correspondente)

Pedro Leopoldo (Minas)

lonqulm j ,.]r

iinlâ.i dos proprietários de usinas, lavrado- ,,,,,1.1,
ris c commerciailtcs, apoiado* pela Aüsocin- i Dentro de poucos dias Pedro Leopoldo
nio Commerclal desta cidade, afim do fo- ! recebera na sua sociedade dois dist.ncto»
lierem .-. indicação do candidato dns classes 1 médicos, filhos daqui, "s qiin.s vem de con-

conservadoras dn 2» distrieto, ás próximas cluir o curso, eom n maior brilhar.'..-ii'-', na

;Bes para deputados federaes. I Faculdade de
O sr.'Tancredo Lopes, que (lírico nm iru- | São elli

Do Ceará
O F.STADO SANITÁRIO

FORTALEZA, -'6 (A.) - Foram até afora
notiíicadús nesta capital, .1 vaso» de p-pltc, A
directoria de Saúde 1'uhüca. lomou todas a*
•providencias que o caso requer, mantendo-se cm
espectativa.

po poiitir*» em Ha peru no, comttiunícou i\w
npoig 11 ldía levantada, a que, presume-se.
1. desliga da situação politica dominante no
Kstado.'A assemblía resolveu indicar a cnndlturn
do sr. Luiz Guaraná, industrial
neste município.

SARAIVADA

De Pernambuco
OM >ir,I.IIOHAMKNTOH UO RECIPB

RECIFK, 36 (Star) — A Prefeitura Ira-
talha noite c dia febrilmente, nos melhnrameu-
tos da cidade. Acaba de »«r concluída o cjlç.i-
mento das ruai Hiachuelo e José Marianno, ten*
do começado a arttoríiaçao do tãe-t do Sol. Ka*

RIO PARDO, 2>\. (O JORNAL). —
Desabou, bnntem, aqui forte saraivada, cau-
sando prejuízos ri lavoura, quebrando, a nda,
os granizo», de tamanho regular, as vidra-
cas de varias casas.

FESTAS DO NATAL
RIO PARDO, 2H. (O JORNAL). -

festejos do Natal correram multo animados,
sendo conrorrldir-BinvA a nn«s» do g<dlo,

Um grupo de putora* percorreu « cidn-
dr, cantmdo hymnos.

Medicina do ltio de Janeiro.
jovens Chrlsllano Ottoni f'on-

calvos Ferreira e José dr Azevedo Carvalho,
,i' primeiro filho do abastado capitalista o
industrial Ottoni A*ves, e o segundo, filho
do coronel Homero Carvalho, prestigioso clu-
fe político o conunorciaiite, bucío da antiga

lavrador i firma Alves, Carvalho & C.
Urandes festas oslso s" prcparamlu p.na *>*

I inlputosos moços, no din de sua chegada
I « são elles liem merecedores, pois Pedro

Leopoldo já multo Ifies deve, desde que foi
assolado peln grupe de 1013.

 Realiiaram-se os exames do Grupo Ls-
colar, d ri;:ldo peln professor José Maria Bi-
calho, recebendo dipl"tna uma numerosa tur-

I ma do alumncs que concluiu o curso ,,-
leolnr.

Os i Houve uma pequena fost», comparecenib

CASxV BLJOU
AliFAIATAHIA

Especialidade cm roupas sob me-
dlda. Importação directa. Tcrnoa Eob
medida.

COSTA & 1»KAÇA
178, Rua Sete do Setembro, 178
Tel. C. 4.150 — llio de Janeiro

lnsbllaçõeseomplelas
de cusinlias á vapor

para llospitaes e
exerci lo

Kua Buenos Aires, 22

RIO DE JANEIRO

AUVnUAIlO — Dr. Juvenal Azevedo,
Procuradorias cm gera' — Rua cniie
n. a. Bobr. Tel. Cent. -1350.

Acaba le apparecsr:
Historias e Sonhos

I'," mais um livro de LIMA BARRETO, ex-

clu livamente de contos, onde os ,i>|)-cto! Ja

vida cariiKa são -narrados, ciieies de [ijdtie,

umu vezes: outraí, uma critica do mais vive
¦*humourM aos costumes da sociei

cantes inlrusos cm literato
tas do nosso meio. São paginas,
tensas da vida
mineira brilhante deste escrilitor,

i.idc. aos eie
demais apedeii-

ainda, in-

humilde, reveladas sempre P'i'

deste escripior, proclania"lo

por Antônio Torres: "único romandsU de *»¦

dos grandes bomeni de»'*

da Academia: c Lima

a Clitc de pedm Leopoldo.
— n futuro illltrlcto da Hr. Lund. cin-

CO kllnmetros d«'|iii. pode»' diwr. çur vae
de vento em popa, l»lo .lesonvclvimento ipic

lor, c çue c um

pair, não íar parte
tí arreto" a

I.'m grosso volume,

p.npd 
"nuífon", com

3$50Q. cnc., j$ooo.

A' remia em iodas

impresso
retrato d

tr.i rnafail'"1
, auier, bdr-,

« Hvrariu c na LIVRA-

RIA SCIII-TTINO, RUA SACIIET, 18.
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EM HICTHEROY
. ISSTAMiAOAO DOS TRABALHOS

DO SORTEIO MILITAR NO ESTADO
DO BIO

Vo quartel d"a 2».. linha do Exercito, em
virtheroy, foram instalados hontem. ao
íneiò dia, os trabalhos do sorteio militar
L alistados do corrente anno.

A'tniella hora ja se achavam no quartol
a, 2' linha o sr. capltilo Constantino de
Ar.veiIo representante do sr- Kaul Veiga,
«esdente do Estado do Rio; sr. Enéaa
Ç Castro prefeito de Nlctheroy. acompsi- i
nhado'do seu offielal de gabinete, 6r. Cl- |
Zto de Castro; tenente-coronel Santos
Abreu commandante da Força Militar;
tenente Socundlno de Oliveira, ajudante
Je ordens do chefe de policia fluminense;
o sr redro de Sil, procurador da Repu-.
hlleal grando numero de officiaes da 1"
e jj' *>• ünlia, pessoas gradas c represen-
tantes da Imprensa.

Poucos minutos depois do meio dl.a, o :
coronel .lose. Joaquim Firmino, chefe do .
serviço de recrutamento, deu Inicio 6. pa- j
triotiéii solemnldado com um longo dls-
curso, om nue enalteceu o concurso apre- ;
clavel do Kstado do lt'o, no tocante ao |
grande numero de jovens que fornece an-
nnalmonto para as fileiras do Exercito.

Ao terminar, o coronel Firmino declarou
Installados os trabalhos e mandou que o
secretario da Junta, capitão lama, lesse
o nomo do primeiro joven alistado pelo
município de Angra lios Ueis.

E!30 sorteado chama-se Antônio dc Oll.
velra.

O coronel Firmino convidou entilo o ro-
presentante do presidente do listado do
Rio para tirar a pedra correspondente ao
numero que esse sorteado devia receber,
calnilo-lhe por Forte o numero 99.

Km seguida continuou o (sorteio dos alia-
tados de Angra dos Reis, Aramama o
Barra do S. Joilo, dando um total dc 274
sorteados.

O Kstado do Rio deveríl fornecer este
anro 1.83o praças para o Exercito, sendo
4.061 para o Districto Federal o 771 para
as unidades aiiuurteladas no vizinho Es-
tado.

UM IlECEM-NASCIDO ABANDONADO
EM GRAGOATA*

Pelo guarda nocturno Annibal Veiga foi
encontrado, hontem, em frente ao portüo
ila residência do advogado Monte Vianna,
A rua Alexandre Moura n. 59, na praia
dc Gragoata, uma criança do sexo feml-
nino, que ali so achava embrulhada em
jornaes velhos.

O guarda levou o embrulho para a sub.
delegacia do 2» districto, onde o commls-
sarlo de serviço providenciou para quofosse chamada a "curiosa" d. Virgínia do
Jesus, a qual, comparecendo e depois de
examinar o recém-nascido, declarou ser o
mesmo do sexo feminino, de cdr parda 6
ter apenas duas horas de nascido.

Visto a Assistência Municipal nao teraltendldo ao appollo do escrivão Conti-
nentlno. para soecorrer a pobre crlancl»
nha. foi esta levada para a casa do com-mandante da Guarda Nocturna, onde fl-rou entregue aos cuidados da senhora da-
queile senhor, d. Hortencla do Carvalho

A CGmmemoração do anniversario do
Abrigo do Marinheiro

A festa do Natal a bordo do "Rio Grande do Sul"

BLENO TAW •nfaiiivd "» «lenorrhagiaDbCIlU IHOCi _ j.,m todas M Pharma.
Cias e Drogarias "

c rm Süo Paulo
Dcp. Uruguayana, i?
BARUEL & C. I

Um aspecto da lesta « o Abrigo do Marinheiro
Commemorando a passagem do anniversario

dn sua fundação, realizou-se hontem, fis 13 ho-
tas, no Abrigo do Marinheiro, uma festa que foi
presidida pelo almirante Veríssimo de Maltos,
com a assistência de muitas famílias, officiaesreligiosos de S. Bento e marinheiros.

Em seguida ao discurso de um religioso de
S. Bento, foi encerrada a sessão pelo almiranteVeríssimo dc Mattos.

Logo após, foram iniciadas as dansa», quesc prolongaram até depois das 15 lioras.

Durante a festa tocou a banda de musica do
Corpo dc Marinheiros Nacionaes,
A FESTA DE NATAI, A BORDO DO"RIO GRANDE DO SUL"

A bordo do scout "Rio Grande do Sul" reali-
zou-se hontem a feita de Natal, dc caracter in-
timo, promovida pela sua guamiçao.

Compareceram muitas famílias, tendo sido
executado um bom programma, no qual toma*
ram parte os marinheiros do "Rio Grande do
Sul".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^y^^ty^s^^i^^^^isi^^^^^^^^i^^s^i^^^^^^^^^^^s^^^iiis^^^^^^^^lsi^^^^^iitf^^s^s^

âS MEMI1DES GIVICO-MILITARES
Os reservistas do Tiro 7 juram bandeira

a

Homenagens ao ex-instruetor e a seus auxiliares

ItllIílIMATISMO—An «am d*. _
snptinrreem em cinco mlnntor. B '
l.l.M.MB.NTO MA1I1MIO — UnaSele dc Heicmhro. 180.

OPPRESSÃO
e palpitaçSo excessiva do coração,
que fazem suppôr aífectado este
órgão, são effeito das más diges-

toes. Provai i
PASTILHAS do Dr.RICKARDS

Vendas a iliuUo:
ro ou a presta.
ções, desde 60*.

eiiuados em ruas que estão sendo cal-
radas e próximas da Unha dos bonde*.
Peçam plantas e informes a Com-
panhia Constructora Ipanema. •— Ou-•idor. tlt.

w\mmmm

I"CASA 

ORLANDO RANGEI/*
KA — Hun da Anncmlili-a — S5

Pcríiiinurln» tlnn» c -iroiliicto»
phnrmncouilcoi, nuclonaer, c ca»
Irnneclro*.

•a» UoV. "¦--•MIBi WWIHnimi

CABOS
ELECTRICOS

AEG

JI
-•r/l

Advogados
Cumplido de SanfAnna — Docente de Dl-reito nivil da Fac. de Direito — Escr.:

General Câmara, G'">, 2» andar. Toi. K,¦1.747 — lies. fj. 3.003.

Médicos
Drt. Ursullna — Especialidade — moléstias

das senhoras c das crianças. Cons. — nuade s. Josó, 51. das 15 as li l|a. Tel. OS8CS. Residência — llua Mlguol do Frias,ii. co.
Dr. Renato Kohl — Via urln. e syp. Consterças, qulnt. e sab., 2 As i. nosarlo17i; res..- Carvalho Monteiro 65, tel. saB. M.
VIA8 URINARIAS, OONORRHE-A AGUDA BELECTRICIDADE MEDICA
0 «Fpeclnllsta dr. Carlos Daudt, irarantefazer cessar qualquer corrltncnto uro-trnl agudo, cm monos de 5 dlaa. peloseu proc. mod., supprlmlndo, nutroslm, ador complet., primeiras appllr. Preço

nindlcn. llriiiruayana. 43, das 3 ij <.Dr. Paulo Affonso Franco, esp. nppar. ire-lifln-urlnarlo: Cnncalves Dias i6, J», sa-la 3, do 1 t|5 ris 7.
DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E GAR»

GANTA
Dr. Neves da Rocha — Mol. dos olhos, na-rlz o ouvidos. Mernhro da Acad. de Meddo lllo do Janeiro: longa prat. no pali eno» hosps. estrangs.; Av. Rla Branco oo.•ob.
Dr. Zopyro Goulart — Chere dos Serv. deDermatologia e Syptilllgraplila da Polyc.de Crianças o do Ambulatório Rivadavia.

Largo da Carioca 18. de 3 as 6. teLS.705 C.
Dr. J. f. da Barros — Moléstias freraes eespecialmente vtscoraos. Serviço especial eefrirlentc de moléstias venereas. Das10 l|s rt I h. da tarde. R. da Carioca, 34,1° andar. Tel. c 1478.

CIRURGIA, DOENÇAS UE SENHORAS ¦VIAS URINARIAS
Dr. R. Chapot Prévost — Cirurgia da ca-neça, do ihora*. e do abdômen. Consultasdas 3 is fl da tarde. n. Carioca. 3R )•andar Aliendo a chamados. Toi. s.578 C
DOENÇAS DO ESTÔMAGO, INTESTINOS.

FÍGADO E NERVOSAS— EXAr.**-** E PHOTOGRAPHIAS
PELOS RAIOS X

Dr. Ronato de Souia Lopos — Espoclallsta.Proressor da Fac, dc Med.; s. José 30,d" ¦' .¦!> "., diariamente, ros.: Volunt. daTalria, 33, tel 1.703 S.

Corretores
Arthiir «uríü»Tõ~dã Almeida. corretor denintl publs. — |» do Março 86, sob. TeL«o pi,

_Moveis e tapeçarias
Cuardt-IYlov»la — Sob~o pat. do Infl. Loan»oro Martins. Guarda e conserva Moveis,Tapeçarias e outros objectos de usaDep. Campo S. Christovão e Chain: ou-tlves 41. tel i.600 K.

Ok nu vos reservistas prvritundo u compromisso

A ceremonia do compromisso á bandeira
pelos reservistas do Tiro de Guerra 7,
approvados nos últimos exames, ern nume-
10 do noventa e oito, ofrectuou-so hontem,
ás 12 horas, no pateo Interior do Mlnlste-
rio tia Guerra, 110 momento em que 110 saldo
da Blbllotlicrn eram iniciados os trabalhos
do sorteio militar.

A'quella hora, presente, a commlssilo oxs-
mlnattora, composta dos srs. capltilo l'e-
dro Chrysol Fernandes Brasil, 1» tenente
Orlando de Worney Compello, actualmente
Insiructor mililnr da sociedade, 3° IcniMite
Floriano de I.lina llrayner, 1° tenente Ama-
deu Carneiro dc Castro, representando o
coronel dlrcctor dn Tiro tle Guerra: dlreclo-
res do Tiro 7, representantes dos tiros des-
ÍA Cniiilni e muitas ratnilias, teve começo a
solemnldado.

Estentllrta a companhia de guerra, em 11-
nli». os novos reservistas ensarllliavam ar-
mas o sob o commando tio tenente atirador
Alberto Campos dn silva murcharam em
Ircnte, vindo uollovar-se a vlntu passos ila
bandeira.'

Foi então pronunciado o cnmpromisHi
pelo tenente atirador Lucas Bolteux.

A' proporçflo que era lido o juramento
do soldado, pausndamcnte 03 atiradores
iam-n'i) repetindo.

Depois du compromisso, ns novos rosar-
vlstus desfilaram em columna do esqua-
dras saudando n symbolo da Pátria.

A seguir o capitão Fernandes Brasil dl-
rlglu palavras de encorajamento aos nn
vns soldados, lendo lofrar a (llstrlbulçllo da
cadernetas.

Ao som da banda marcial do Tiro 7. :
compnnhla de reservistas desfilou pelo pu
teo dn Ministério tia Guerra c recolheu-'
ri sua súde.

OS NOVOS RESERVISTAS
São os seguintes os associados tio Tlr

7 que prestaram o compromisso de In"
servir :l pátria: Gihelto Montonogro Vai
gas, Pedro Giz. Ribeiro Gomes, Alfredo 1
Rocha Areias, Josd Alvim (la Silva, Alvni
Teixeira Soares, Cadino Fausto de Souz
Mario 011 Ribas, llumbertii Moillislor, l.u
Pires ilo Almeida, Amaro Ribeiro de Barro
Waldemar de Castro Fretz. Henrique t!
Oliveira Mello, prflro Uonato, Argemin
Rodrigues dc Almeida,, Osório Ilodrlgiu
Cox, Aristides Martins. João Francisco Pi
relra, João du Azevedo, lijalma Gutllicrm
do Almeida, Augusto Gloria Pereira ii

Cruz, noberto Eckardt, Antnnlo Mauro Car
valho tia silva, Mario nessa rie Meneze
Salvador Mallllano, Clovls Alves Ilayn1
Aramliles Bastos Ilenrlqito de Souza Sege
das. Jacob calil, Josí dc Oliveira Rezendr
I.tilz Gurgel de Souza Gomes, Waldomn
Pereira l.ima. Bernardlno Augusto Martin
Junior, Gilberto Monteiro do Queiroz, Kd<
gar Mullor, Pedro Rodrigues da Silva. II"
lio Fausto de Souza, César da Racha Aren?
Carlos Josí: de oliveira Junior, Joaquim
Marques rio Azevedo, Eugênio Pruriam Ma-
rins Norberto Monteiro ria Silveira, Luiz
Gonçalves dc Senna u silva, Jurandyr Faus-
to de Souza, Miguel Gcrvasto dc Vasconcci-
los, Raphael corria Logullo, .io'é Teixeira
Granja. Durval Guimarães Jacobina, Miguel
Monteiro de Araujo, Follppo t.ululn, Pedro
Loiros, André do Albuquerque Filho. José
Matheus ria Silva, Leonardo da Fonseca
Sartore. Eloy rie Souza Pereira, Oscar An-
tonio dc Mendonça, Antônio Teixeira Gran-
la José Rantllpbo de Assis Azeredo, Mnrlo
ilôrta Fernandes, ,To«é Rosotnbrug, José VI-
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Tendes lal'a de mcinorla? Tnmac
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Em 'odas as pharmaclas edroçarias
Deps.: Uruguayana 35 o cm S. PauloBA.UEL & C.

ALTA NOVIDADE
- EM
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VIAS URINARIAS
O «Epeclall-K». DR CARLOS DAUDT

dlploiuuuo ptla Faculdade í« Medicina do
Rio de Janeiro e com pratica de exea da
ires anliis noa hospltaca europeus. Ka.
ranie u cura tudlcal em curto espaijo da
tempo, da gonerrhéa chronlca (gotu ral.
Iltar) e tte BDa turma aguda, assim como
d^ buaa complicações na urethra poste-
rlor, no collo da bexiga e por «xcelleo.
cia na próstata.

Melhodo alta.uente aclcntlílco o qus avl.
gora extraordinariamente a potência en-
íraquecida. N&o faz massagem digito*
recta!. Tratamento suave, Indolor e negii-
ro em feiin effeitos.

Consultas & rua Uruguayaiift n. 4|,
cobrado, daa t Aa 6 horaa.

vacqua Netto, Hernandes da Silva Mala,Octavlo Guimarães, Frederico Oodoy, Fran-
cisco do Assis Ribeiro, Renato Pinto Ewer-ton, Esmeralrilno José da Cruz, Orlandlno
Ávila Machado, oswaldo Ferreira Mala, Al-varo do Freitas Guimarães Filho, Carlos
Guimarães de Sã Brito, Honorio rie Freitas
Guimarães, llernnnt Fonseca da Cunha, Eu-
valdo Garcia Goulart, Alberto de Almeida,
Josó Pereira, Christovão Mosclaro, PedroMaroutn, Miguel Archnnjo José Coelho, Fa-
dlo Talian, Antônio Martins vianna, DjalmaGicco, Sltlvlo campanha, Mario Macchlorla-
III, Kuc.lydes Vianna SlniOes, Alberto Lopes
da Costa, Abelardo Arruda de Brito, Miguel
Martins, Mario Ferreira do Souza, Arthur
Ferreira Maia. Fellx Valladares Mercante,
João Gomes do Oliveira, Uhlrajnra Gulma-
rães, Ary villa Nova P. Vasconcellos, Mar-
eelllno Firmino Pinto, Américo Gomes da
silva, Gerbert Pérlssé Moreira o Joaquim
Travassos da Rosa.

HOMENAGEM AO EX-INSTRUCTOR
Oepols da ceremonia do juramento, os

iitlr-iiriores fizeram umn nianlfost/ição ao
seu ex-iiistiuctili', ciipltão' Alfredo da Fon-

'•on e aos auxlliares deste, no preparo da
intua! turma, primeiros sargentos do Q. I.,
Ilanulpho Rocha e José Leal.

Ao capitão Fonseca rol offoreclda uma
cnrlieille" de flores naturaes e aos sar-

tontos auxiliares dois mltnos,
Falou cm nome da turma o rcsorvlsta'.titlrõ do Albuquerque Filho.
Ksleve presente il iniinifestarjão o i° tc-

1011I0 Gampello, actual inslrucior.
UMA NOTA DISSONANTE

Guando os novos reservistas, alinhados
rponrilr.ularmonte fl saiu em que funcclo-'. r.ireiiniscrlpçãn dc recrutamento, pre-

lavam o compromisso, dois capitães refor-
nulas du Exercito, que se achavam A por-¦ daquelle departamento, acompanhados

varios sargentos, que ali servem, faziam
¦s eommentrios a respeito do acto, que
!ün se realizava, que provocaram fran-

1 reprovação da assistência. Foi a nota
sagftulavol ria solemnldado de hontem
que mullu mal Impressionou,

í«lÍMENT0"BIBLIt5GRA-
PHICO

"ESBOÇO DA. HISTOIUA L,l>
TEHAIIIA DE MIXAS» — Sr.
Marto ile Llniu.

O sr. Mario d« Lilnw, director da Irn.
nensti Of£lo!«l de Mlnus Geraes, nosso
'lüogii <]c Imprensa e operoso homem de
iras, acaba 1!" publicar em elegante,'pluqtietto" seu traliallio "Esbooo dn. his-

orla litenirin dc Minas".
E' mna eonü-lbulção para o Dlcolona-

¦ io do Centenário da Independência.
Nao se tratu de um estudo do critica,

mas do om balanço blbliographlco da pro-
lucção literária 1111 Jllnns. Em nada ls*?o
1110 de.imereoe o valor. Pelo contrario. 12'
1111 repositório de excellcntcs Informações
«lllgldiis com critério O Isentas de par-

(ilalldado, E' o que se pode chamar tra-
balho de documentação concatenudo com
esmero, Concluo o sr. Mario de Lima a
sua monograplila dizendo que Minas teve,
no século XVIII, a brilhante Iniciativa do
proto-romanUsmo. Da "Escola Mineira"
irradiou, |K>'o Brasil inteiro, o fulgor das
l.vras de ouro dos grandes poetas que a
constituíam. Meixiis desse período de ver-dadelra creaoao literária original, 113 Ic-
trás mineiras jamais tiveram o mesmo
prestigio, embora nunca lhes houvessem
faltado, nas diversas manifestações da in-tolllgoncln, nomes dignos de confronto com
oa mais Illustres de outros Estads.

15' que a evolução rociai c politica do
tniiz deslocara, naturalmente, pnra o Riode Jatieii-o. o centro de irradiarão Intel»lectuai do Brasil: — Minas nflo 

"podia 
sermais o ffleo literário de ha dois séculos.Air.iiM uo Azul. de Mario José do \1-meida.

Autor dc um volume do prosa. "Ro-
dapés", acolhido com multa aympathia
pela critica, do sr. Mario José de Al-meida, faz itfe-ora a sua estréa. como
poeta, publicando "Azas no Azul", pe»qttenina colleee.iio de versos de que nosfoi enviado, hontem, um exemplar.

Daremos, opportunamente, e na sec-
Cão própria, noticia mais desenvolvida
do novo trabalho do sr. Mario José deAlmeida.

RELATÓRIOS
"On limito», entre Snnln Catha»

rlna e Rio Grande do Sul".
O sr. Protnslo Alves remetteu-nos

um exemplar do relatório apresentado
ao presidente do Itlo Grande do Sul
referente ft questão ile limites entre
esse Estado e o dc Santa Catharina, c
no qual estuda a solução merecida a.
esse problema dc vital relevância aos
interesses nacionaes.

OPLSCULOS
"O -iriiblrnin dns seccas do

Nordeste".
O sr. L. M. de Barros de Founicr, no

opusculo que tios offerece. estuda o
problema dns seccas no noroeste bra-
sileiro. Engenheiro, declara haver re-
solvido o problema com o projecto con-
densndo nas paginas desse folheto, on-
de apparecom varios schemas o dese-
nhos sobre o assumpto.

"Annanrlo do Colleglo de Sflo
Vlceule de 1'nnln."

Com varias photographlas, o annua-
rio desBe estabelecimento de ensino em
Potropolls, contém a historia da vida
escolar através o anno quasi findo.

Kofas sobre a Allema-
nha de ho e

Uma palestra com o industrial rio*
grandensa sr. Ernesto Odorich
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Um encontro, no MInlaterio da Agri-
cultura, com o joven industrial no-
grandonse, sr. Ernesto Oderlch, chega-
do na ultima semana da Allemanha,
permittiu ao representante do O JOR-
NAL, colher sobre aquelle paiz, que atê
pouco tempo assombrava o mundo In-
teiro com o seu immenso poderio, ai-
gumas notas interessantes, e opportu-
nas. sem duvida, pelo cunho de Impar-
cialidade que as reveste.

O sr. Oderlch, que é um espirito
perspicaz e observador, esteve por es-
pago de Bete mezes na Allemanha,
cujas princlpaes cidades percorreu cm
missão commercial. Essa circumstan-
cia, entretanto, não impediu que elle
deixasse de estudar com interesse a
situação do paiz sob todos os seus as-
pectos, espocialmente no que concer-
ne ao lado político-social.

—A minha Ida ao cx-Imperlo de Gui-
lherme II, disse-nos o nosso entrevis-
tado, teve por objectlvo conseguir a
rehabllitacão, naquelle mercado, de um
dos nossos prlnclpacs produetos, a lia-
nha, de que o meu Estado é um gran-de exportador e quo cheg&ra. ali, ao
mais lamentável estado de deprecia-
ção. Devo afirmar, em primeiro logar,
quo os meus esforços, nesse sentido,
foram coroados de completo exlto. Le-
vando commlgo resular quantidade de
banhas de minhas fabricas, no Itlo
Grande, apôs alguns mezes ile tralía-
lho, espalhando amostras, mandando
fazer analyse do produeto em labora-
torlos allemües sempre que isso me
foi exigido, etc, consegui, afinal, coi-
locar o artigo em excelientes condi-
Cões. Hoje o produeto rio-gtramteitso
dia a dia esta ganhando terreno, tendo
cessado ouasi nue inteiramente a pre-
vonquo aue contra elle se fazia sentir
nos mercados da joven Republica. As-
sim, tenho razões de sobra pura acre-
ditar que, se o industrial braziloiro
souber conservar a boa qualidade do
artigo, a sua exportação para Ham-
burgo, Berlim e outras praças allemãs
tornara, muito breve, enorme lucre-
mento.

E as suas impressões sobre a
actual Allemanha?

Desembarquei em Hamburgo jun-
tamente no dia em ouo so realizavam
as primeiras elelcúea da nova ltepu-
bllca.

O serviço de propaganda dos diver-
sos grupos em luta fora intensisslmo,
de maneira que o pleito despertara lm-
menso Interesse, especialmente entro

as jovens oleitoras que, ostentando as
cores dos respectivos partidos, acorre-
ram fts urnas com um enthuslasmo de-
veras Borprehemdontc.

Ao contrario, do que se esperava as
eleições sc effectuaram na maior or-
dem.

A vida na Allemanha começa a nor-
mallzar-sc, c acredito que, apezar dos
sulcos profundos deixados pela revo-
lução (a fôrma de. governo ali passou,
do facto, de um extremo ao outro) a
energia sã daquelle puvo admirável
conseguirfi em breve fazer com que
se fechem ns feridas horríveis que a
ultima guerra abriu por todo o pos-
sante organismo da nação.

O programma de governo do grande
partido Social Democrata, ensaiado
apôs a revolução, mostrou-se, entre-
tanto, Impossível de ser praticado ln-
tegralmente. Em conseqüência disso o
partido scindiu-sc, perdendo os soela-
listas da esquerda (extremos), que se
constituíram num bloco denominado
rjpartaolstas (bolclievlkla allemães) e
são hoje os mais ferozes inimigos dos
antigos companheiros.

Infelizmente, porém, o exemplo apa-
vorante da llussiii inutilizou a aeção
dos discípulos de Lanlno na Allemanha,
do modo que o perigo que elles repre-
sentavam pnra a nação pareço jft afãs-,
tado de todo.

Mas, o povo allemfto estft satlsfel-
to com a nova forma do governo dada
ao seu paiz?

E' uma pergunta dlfflcll do res-
ponder... O quo posso af-rmar é quoda liberdade de que nar :11o paiz ss

Apreciação do boi gordo: manejos ou apalpos

An parira nnmr-rntlnn rtiresent»iu o* mimei»» an nnnliiox do hoi
ar ord o, lnto £. an iinrtcN do corpo do boi ano sc deve npnlimr ou «enttr
•1*0111 n 111 Ao. 11 fim dc Ínformnr-RC do arruo dc «-nirordn do nnimnli 1 —
Cutiitm; 2 •— lombo; :t — finem 4 •—flnnro; r, — eordlnho; il cor-tlcl-
In; 7 •— nái H — coiifrn-cornçfto| fl — coraeAos 11 — colnr; V2 — nn-
¦ e-corncftoi l*i — licito: 14 — v<*lni ],'¦ — lmlio dn llnirun; ltl niirlenlo

Quem explora n pròducção da carne, deve
púr em pratica todos os recursos para que
o scu gado attinja o máximo de peso, ou seja,
o maior rendimento econômico possível, atten-
dendo, para a coi lim ação desse dc sedo rato. a
todas os condições exigidas pela sciencia zoote-
clinica, taes como a escolha da raça, a edade,
o indivíduo, o sexo, bem como a natureza do
regimen alimentar a instituir aos animaes quesc pretende explorar.

Seja, porém, como fõr, uão basta que se
sulimctta o gado ao regimen dc engorda, res-
peitadas as condições mencionadas, e, decorri-
do um certo lapso de tempo, envial-o para os
centros fie consumo: faz-se mister exercer vi*
gilancia sobre ;i marcha da operação, aprrcian*
do o grande aproveitamento que vão revelando
os indivíduos submettidus ao regimen que se
llies impõe, afim de que se possa bem orientar,
a respeito, rtmovendo-sc algum óbice, acaso
surgido.

N5o é tarefa difíicil de realizar essa queconsiste cm rxaminar o sado, no sentido dc
conhecer-íhe o estado ou grande engorda.

O animal que se suluncitc a um regimen tal,

raça. cm que tal excepção tem verificado:
Durliam.

Asim é que, nos representantes desta raça, a
parte do corpo (pie primeiro engorda t. a "cuia-
tra"; entretanto, em todas as demais raças, este
manejo se revela quando o anima! jlí c.-tu mui-
to cheio.

Instituíram os magarefrs uma nomenclatura
especial para designar as varias phases por que
passam esses animaes durante o regimen tle
engorda.

Nestas condições, dir-se-íi "animal gordo",
quando se manifestam ns manejos da culatra
(salvos os representantes tia raça Shortttorn ou
Durliam, em face dos motivos jfl. mencionados),
os do gordinho, da costella, do coração, do
contra-coração c ante-coração.

O explorador pôde vender o scu gado quan-
do este ai tinge esse estado, auferindo, dalii,
provento razoável; ou então continuarft a mi*
nistrar-llie oa preceitos do mesmo regimen, pa-
ra que adquira o seu gado o estado denomina-
do "muito gordo", caractrrisado ente pelo ile-
senyolvtmento máximo da veia, da pA. ila anca,
do ílanco e o appa recimento dos manejos do
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tim nionclOri ou nnnlpoN dn bezerro.
On números corrcspoinlcni á lt-Rcn dn Mipra-vtloinlii.

O indnattinl riograndenae, nr. Kr-
' nesto Oderlch

esperava com a Republlea pouco so
vê, O oommercio esta, em todos os
pontos do território nacional, emba-
raqado com uma Infinidade de leis! a
Industria ntto pfide agir livremente o,
para resumir melhor o meu pensamen-
to, basta lembrar que na Allemanha
de boje ninguém í dono sequer da sua
própria casa...

Admim-se? Pois 6 a wrdade. forno
a crise de habitações ali ê, de facto,
grande, o proprietário que nâo possuo
om sua moradia o numero regulamen-
tar de pessoas exigido para a quantl-
dade de cotnmodos nella existentes, e
obrigado a receber ila prefeitura da
respectiva cidade tantos hospedes
quantos forem necessários para com-
pletar a lotai-ão estabelecida por lei.
Tambem o aluguel dos quartos cedi-
dos desta maneira 6 fixado pela Pre-
feitura. O dono da casa nlo intervém
no assumpto...

O sr. Oderlch falou-nos, ainda, do
conceito em que 6 tido o Brasil na Al-
lemanha do hoje.

— Tosso assegurar, dlssc-nos elle,
que o nosso paiz 6 visto ali com multa
sympalhia. Nota-se em toda a Allema-
nha um sentimento profundo de gra-tid&o pelos auxílios que daqui têm si-
do enviados ao seu povo em viveres,
que são distribuídos, em Berlim 0 ou-
trás cidades, por emissários brasi-
lelroa.

Eu próprio tive oceasião de assistir
na capital da novel Republica, ft dls-
trlbulçüo de cem saecas de urrou en-
viadas. para tal fim, pelo coronel Pe-
dro Ozorio, de Pelotas. Essas distri-
buiçfles são feitas por um "eoinitô",
presidido pelo coronel Gaelzer Netto,
que ha tempos se encontra na Alie-
manha em missüo especial do nosso
governo.

E. por falar no nome do coronel Ga-
elzer, muito me apraz alludir ft activl-
dade com que, nos seus luxuosos "bu-
reaux", em Berlim, se cuida do Inte-
resse do Brasil no ponto de vista do
problema da iminigracão. Os trabalha-
dores que pretendem obter passagensdo nosso governo, afim de anui so cs-
tabelecerem. sfto, como de direito, ri-
g-orosamente seleecionados tendo-s»
em vlsta nilo somente os seus prece-dentes como ainda as suas idéas poli-ticas. Assim, podemos estar certos de
que os elementos que de lá nns vio-
rem serão realmente úteis á collectlvl-
dade brasileira.

Actualmente. encontram-se em Ham-
hurco e outras cidades nar.1 mais ile
4.000 pessoas, na maioria agricultores.
aguardando embarque para o Drnsll,
A primeira remessa, com destino no
Estado da Parahyba, estava para ser
embarcada, em novembro, auando eu
deixei a Allemanha.

A nossa palestra com o sr. Oderlch
ia se tornando. Jft, multo longa. Nfto
era Justo que abusássemos por mnls
tempo da bondade do Joven Industrial
com outras pi-rguntas qtie nos vinham
ft mente sobre a Allcmanhn do hoje.
ricspedlmo-nos, pois, do nosso entre-
Vlatado gratos pelas Iníor.-naçfles resu-
mldas nas notas que ahl ficam.

aceresce uma série dc caracteres ou signaes na
superfície c exterior de seu corpo, as quaes
surgem, progressivamente, ú medida que elle
vae engordando.

Taes caracteres, significativos do grilo de
engorda, são os representados por saliências
formadas pela gordura no decurso do regi-
men instituído. O modo pratico, mercê do
qual poderão estes caracteres ser examinados,
é representado pelos manejos ou apalpos, mo-
do esse que consiste em apalpar-se com a mão
(dahi as denominações), certas e determinadas
regiões do corpo do anima], onde so deposita a
gordura, a medida que cila se fôrma.

Deve haver sempre todo interesse, da par-
te de quem ae entrega a esse gênero de expio-
ração zootechnica, em verificar a existência de
taes caracteres, porque elles rcprcsenlaiii o
meio seguro, fiel, constante, de conhecer do
grilo de engorda do animal de corte, ou seja,
o meio de avaliar o rendimento econômico da
empreza que se explora.

Assim, pois, se, decorrido certo lapso de tem*
po, o bovino, sob regimen de engorda, não ac*
cusar modificação sensível de sua conformação,
tcrA, o explorador indicio certo de que o êxito
do cmprehendimento não lhe seríl favorável;
e, então, procurar resolver o caso dc modo
que lhe convenha melhor, fazendo remover ns
entraves ou desistindo mesmo de proseguir ua
realização dc seu intento.

O valor pratico dos manejos ou apalpos es-
tt. sob a dependência dc certos factores, sobre-
tudo da ração c a edade dos animaes.

A regularidade dc ordem, com a qual appa*
recem esses manejos, permittiu que se estabe*
lecesse uma como rcKra ou lei dc formação des-
tes caracteres.

Quer isso dizer que. no corpo dos animaes
umas certas partes engordam antes dc outra:!* ntas.

Todavia, no tocante aos bovinos, notam-se
excepções a essa ordem de opparecímento dos
manejos, o que, aliiis, constitue facto impor-
tante, attento o summo valor econômico da

A cultura do alho
Ha dias vimos na Hortulania, em

cxposiçio algumas cabeças de alho
provenientes de culturas feitas no
Plauliy. Soubemos, tambem, por infor-
mações da firma Joaquim Santos, da
praça de Thcrezina, que este anno. a
safra de alhos no sul daquelle Estado
iittingiu a 4 mil kilos.

E' uma cultura que deveria merecer
a attenção dos nossos agricultores,
pois, è até vergonhoso qu e o Brasil
precise importar um produeto de tão
fácil cultivo como o alho.

Esta cultura, além de ser facll, 0
tambem lucrativa e nfto exige grandes
empates de capital.

Relativamente ãs exigências da plan-
ta ellas limitam-se a bem pouca coisa.

O alho nfto dft cm terras liuniidiis:
quer um solo um pouco solto, de pre-
ferencla argllo-silicoso, permeável. Não
í planta cxgotante e. portanto, de 11-
mltadas exigências no ponto de vista
da atlubaçfto. „

Os terrenos recentemente estruma-
dos niío llies servem, pois, os "dentes"
do alho cm contado com o estrume
apodrecem. Convêm-se, portanto, reser-
var um logar apropriado ao afolha-
mento, quer dizer que o alho deverá
ser plantado apus uma cultura que foi
estrumada. Ella se contentara com os
restos do festlm.

Nns terras sensivelmente pobres £•
preferível, cm logar de usar o estrume
de curral, recorrer aos adubos cbimi-
cos.

Neste caso empregar-se-ft 4 litros de
escorias c 1 kllo de sulfato de potassa
para 1 acre. Pdde-se tambem usar.
além destes adubos, do nitrato de soda,
na razão de 1 kllo para a mesma su-
perticle de terreno, porém, para em-
pregar o nitrato de soda é imprescln-
dlvel que o tempo corra secco.

Nâo se deve plantar o alho no mes-
mo terreno, senfto deixando medear o
espaço de dois annos,

A multiplicaçfto 6 feita de- preferen-
cia pelos "dentes". Devem ser escolhi-
dos os "dentes" dn peripherla do boi-
bo (•'cabeça"), os do centro nâo ser-
vem, pois. além de produzirem "cabe-
ças" menores, silo mais sujeitos a apo-
drecerem.

Depois do terreno convenientemente
revolvido, enterra-te o "dente" rie alho
rom a ponta para o alto, em pequenos
buracos, feitos a dedo, a tres centlme-
trus de profundidade. As distancias de
pé a pê de 12 centímetros em linhas
separadas umas das outras 2" renti-
metros.

Quinze litros plantam l acre de ter-
reno.

Além das capinas, afim do matto
nflo Invadir as plantas, costumam a
fazer amontoa para fornecer o desen-
volvlmcnto dos bolhos.

Aos 4 a 5 mezes faz-se a colheita.
Ha algumas variedades de alhos, mas

as qup melhor nos convém é a branca,
commum. O nlho rAr de rosa fi mais
precoce e rcalste melhor li humldado,

E. S

"auricuio", do ''lombo", ltbolsas" e "baixo da
lingua".

Proseguiudo ainda o regimen, an massas de
gordura estendem-se e confundem-se, para for-
mar um revestimento continuo, cm manto de
cobertura, que regulariza o contorno do ani-
mal, tmpriiniudn-tlie aspecto roliço caracteris-
tico: é o estudo de "finn-gordo".

Kstcs termos, cohiqunnto sejam gallicismos,
estão adoptadoü, motivo pelo qual os emprego.

<> modo de apreciar us manejos c o seguinte:
i — A culatra, situada dc cada lado da

raiz. da cauda e na ponta tia nádega, sente-se
facilmente, segurando*» esta região entre o
pollegar e os outros dedos da mesma mão.

j — O manejo de entre-pernas ou bradados,
sente-se entre o ânus e as partes genitaes.

,t — O do flanei) esta no meio da região do
seu nome.

.\ — A anca v o manejo formado pela salien-
cia da ponta do ileo; .-," — do lombo, catfl. na
região dos rins: 6" — da pA, no terço supe-
rior do hombro; 7" — Coração, atrax da píi;contra-coração, adeante do coração; 8" — o
do peito, na parte meia da barbei a; o° —- o
do Colar, na borda anterior dn osso do bom*
bro (omoplata).

10 — Veia é o manejo que estft situado
adeante do hombro. abaixe, do coitar; e (11)
auricuio, o que estA na (base do pavilhão da
orelha; 12 — baixo da lingua é o que se sente
na região do auge.

i.l—O gordinho ê um manejo que se .sen-
te muito facilmente quando se abraça com os
dedos a dobra da pelle que Hga a perna A pa-rede do ventre.

Taes são os caracteres que nos indicam o cs*
tado de gordura dos bois.

Acho conveniente que os interessados prati-
quem nesse particular, exercitando na appli*
cação destes preceitos Paia c|ue possam com
segurança e rapidez avaliar dn estado ile nor-dum dos exemplares que por ventura tenliani
de adquirir.

Mas esses manejos, que viemos de referir,
não servem apenas para traduzir o Rrflo dc en-
gorda: elles informam, tambem, sobre a qua-liilacle e a distribuição da cordura produtida.o que importa dizer definem, ao mesmo tempo,
o valor tio produeto econômico explorado! ei-
les mesmos náo possuem idêntico valor pratico,
por isso que são alguns formados por salien*
cias musculares, emquanto outros o são apenas
pnr gordura.

O maneio da culatra, cuja forma, con.iisten-
cia c volume, variam, sobretudo, com a raça,
indica a formação da cordura em manto ou
cobertura; ao passo quu o de "entrepernas",
traduz o desenvolvimento da carne entreverá-
da ou de aspcíto marmóreo (persillé).

O gordinho significa deposito interior dc
gordura, isto c, que o animal estA creando mui-
to sebo,

O ílanco c, ante.*., signal dc cobertura; mas,
a anca sempre acompanha o cnirevcrailo ou car-
nc fina.

O manejo do lombo revela a espessura do fi-
lé, falso filé, assim como cobertura e sebo.

Ora, em face das considerações supra, com*
prehendc-se a relevância que adquire o estu*
do (los maneios na exploração industrial doa
animaes dt corte, especialmente os '•ovinos.

GtMtnvn HASHIOt. J V.N.V.

Correspondência
.1. M.1II. — Damos nesta secçilo res-

posta íi sua consulta com o caracter
provisório, voltando mais tardo ao as-
tilimpto, desenvolvendo-o ciiino merece.

O. JI. SALliKS — -A' la vio a la cam-
patine" 6 encontrada em casas de re-
vistas esiraiureirns como Soria, Buffoni
(Avenida Cenir.il), o Braz Uniria, ruu
Gonçalves Dlns. '

Anitt'lns. — Pode estabelecer o seguinte re-
simen alimentar para us suas gallínliasiPela manhã, farello de trino e fuhil.

Sobre o farello contido numa ctib.i ou pa-"fila derrame anua ícrvenn, cm quantidadenecessária apenas para formar uma pasta; es-ta serft dada fts gallinhas somente quando cs-tiver fria.
I" vantajoso juntar íi ejta pásla fria usrestos de comida dc sua mesa, ou que ficaramnas panellas, ou então um pouco de sangue

secco.
Ao envés de farello emprego restos de pão

que faço preparar do mesmo modo; mas, aquicomo ali. ajilnle sempre um pouquinho dr sal.Ao meio dia, dê ração de verduras; eu pre-firo a nabiça, porque, sobre ser mal» barato,
agrada inuiti. as gallinhas, que a comem semprecom avidez.

A ração da larde ilcvcrn ser dada fts 16 ho-ros, c se cinnporll de milho ou triguilho; serft.
prcferivrl dar, um dia milho, noutro dia, o Iri-
gulllio.

Durante a estação quente do anno será con-venienle pòr os bebedouros ft sombra c mudara água duas vezes ao dia.
Quanto a preferencia dos alimentos penso

que estes devem obedecer certo e determinadu
critério. Dentro cm breve occupar-ine-ci do as-sumpto.

.Mande sempre suas ordens.
Quttavo HASSELMANN

Sr. Cil Sobral. — Santo Antônio de l/aran-
gula.—*',, úo Hio.—Compre na Pharmacia lápis
rio nitrato dr prata ou pedra infernal. Itunicde.
ça-Ihe uma dan extremidades e toque, eom a mes-ma, B, partes cspiuijusas da ferida dos cascii-,de seu boi.

ío o animal, depois da appllcação, ficai-muito agitado, sentindo dor, na regISo cauterí'-zada, basta molhar esta parte com água salgada,
para que logo cesse por completo a acção duremédio; ms» só recorra ft esse meio depoisdc decorridos alguns minutos, para que o salnão niniullc o efíeiio do cáustico, itepila .1operação durante alguns dias, até que a carne
esponjosa baixe ao nivel da pclla, quando cn-lão a lesão serft tratada como uma ferida com-mum.

Mande as .suas ordens.
'.uMuvo IlAHMiL.IIA.VV

¦k .'-^t**MHHauuiBHaana
I)».\A.i.ui;U.\OI, — Gerador d*
torço — llua lei* d* «rterubro.
B. INS. I
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experimentado com suecesso nos labo-
ratorlos parisienses, particularmente no
Hospital S. Luiz, fi a ultima palavra
no tratarrento da syphllis.

«li

CASA AíjENS
Avenida Rio Branco N. 20—Rio dç Jançiro

ACABA DE RECEBER E VENDE A PREÇOS MÓDICOS APER»
FEIÇOADOS
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A KEHOZENF — ELÉTRICOS — ITVnnAUMroS
DE CONCEITUADOS FABRICANTES INGLEZES E AMERICANOS
INFORMAÇÕES E ORÇAMENTOS ORATIS A QUEM OS PEDIR

MENCIONANDO O NOME DESTE JORNAL

Industria Pastoril — 0 movimento

no sol do paiz
O coronel Braulio de Olheira, Intendente

e chefe político «le Santo Ângelo, K.o Urau-
de do Sul, projecta realizar umn e.iposieas
agre-pecuaria naquella vllla, eui maiu do
próximo anno.

No município de Qltarahy tem chovi-
do seguidamente, estando os campos em
excelientes condições.

Oa gadoa apresentam magnífico estado dc
gordura, mas us vendas coutiuiuuii paruly-
sadas.

A Xarqueada Industrial' , Gabrielcnee
acaba do aer vendida a um grupo de capi-
taliataa residente» em S. Gabriel. j\

A escriptura foi lavrada uo cixtprio de '
notas do sr. Kellx Valle, ncndo couiprudores
oa sre. major Krnticisco Gonçalves_C*tUfftt&
João Carlos Chagas, Josfi luuoceucio Coyfo,
Antônio Mntla Martins & KilUos, Irin<ta».rt-
cio Alves da Cunha. Antônio Coimbra üójK
çalves, Joaquim Porto iloiigiilveiV Propcio-
Affonso Meuna linrreto, Francisco Menua
lt.irreto, Manoel Antônio de Macedo,: JoSo
Oclacllio Macedo, Manoel Leal de Macedo)
y.ono de Castro, Arcluinjo Arleo VetrarchlT.',
Gabriel Josí ltodngues e Octaclllu H°iW«
Gonçalves. ' ',•¦ "> ,'*#

A Xarqueada Industrial' Oabrlclcuíc^cWoH
estft situada nos subúrbios dessa cldaijfty-''
pertencia ao sr. Miguel Henrique Nogueiras*'*
actualmente residindo 110 Estudo de Minásí''

A tranaacçilo importou em 110 ;OUO$000,
ooinprebtmdendo, além do estübcli*cÍmetito »»
utensílios, õ quadras de resinaria de c-umpu
Ü^rtílas no mesmo,

A alludidn xai*queada continuara arrenda-
Oa A firma Serafim Gomes & Intuiu, ,1a ci-
tlait.* do IlHisV, tjuc i-retendo iniciar ns ma*
tiiii(,a9 no próximo mvss de dezembro ou
principio de Janeiro.

o» com pendores, a mnloria fazeudolros no
município dc S. Gabriel, estilo tratando da
orgiuiiucilo da sociedade pura mais tarde
explorar cm grande escala a industria do
xarque t> gciis on nexos.

(Xs srs. Ginve e llermanus venderam
nesta capital a-os srn. Dorival Fontoura
Cruz o Vespueio de Souza 1'orto, próprio-
tarius, respectivamente das fuzcitdas 1'ontal
o l>t'Áti. um plantei dc vaqu.lliuuas, pur»
sangue hullande?., de procedência da Caba
ila lllanca, da lícpublica Argentina.

A "Compniiliia Atnoiir do Itio Grande
do Sul", com sédii na edade do l.ivramcn-
to. iniciou us suas operações da nova safru
comprando excelientes tropas sos srs. Frei-
tas Valle e Silva, de Toro Passo, 1.000 bois,
a rario dc Í00 ríis o Uilo na balança ; Tio
Pando, desse município, '100 buls, a 4,1»
ríls o kllo, e Fernando Soares & f*„ lambem
desso município, 1.000 bois a ÕUO rèlu u
kllo,

Para evitar duvidas n "Coinpiinlilii
Amour" Inaugura nesta safra, uma nova ba
lança, que proporciona aos vendedores a
verificação na exaelidilo do peso, commotll-
dado e rapidez no trabulho.-• A firma Lopes, Helloc & C, propricla-
riu da fabrica de tecidos de Uriiguiiyiinn,
comprou em Livramento varias partldns de.
Ifis merlnas, a varrer, a 110$ a arroba.Os negócios de lãs, em Mimtevlilíc.,
contiuuiim restringidos a lotes dc Ias finas,
cruzas sup rlores, oscillitiido us preços dus
10 kilos entre $45(1 e •'500.

Nfto mi encontram interonsudos para os
lotes que nfto reúnem nqueilas cnildiçÕes,

Quanlo fts lis merlnas, u paral.vsaçfto domerendo íí absoluta.
Informa "El Telégrafo", de Paysandu',

que a f.rma Nnrbondo Hermaiios vendeu no
Frigorífico Swift, de Moiitevldóo, •-' oiitt
nov lhos, a razilo ,1c 101 mlllcslmos o kllo.

Trata-se dc exeellente noviiliailn, cal
eulando-se que a operaçilo osclliarft em lur-
no de 130.000 pesos, ouro.

O sr. Ignacio V. Machado comprou em
ISngí, do sr. Nofi Costa. ilO touros liereforil,
puros pnr cruza, e um plantei de bereford
purus de pedigríe, imiiortadoa do Inglaterra.

A Irnnsaeçno montou ft Boinma <lc tio
contos dü réis.

W-* '«s
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CATHOLICISMO
O SAM'0 OO DIA

B« Eplieso, dia de S. João Apóstolo e
EViingelista, o qual, depois de ter ua-
criptõ o Evangelho, de ser oesterrado
e ue ter composto o sagrado Aiiocaly

Irnja e na
Proletária.

Castello; áB 9, na ecjrejá de
capella da Graça, ua Villa

CONFERÊNCIAS VICENTINA3
Reunem-se hoje, as seguintes Conte-

rencias Viccntinas: mal? a «le Sant'An-
nn, âs 10 horas, <la Conferência ile N.
9. do Perpetuo Soccorrõ; matriz de

Çsc, 
vivendo até o tempo Uo Imperauor Santa Rita, ás 10 horas, dã Confofetr-

rajano, fundou e rugeu as Egrejas ue cia da Imhiftculnda Conceição; matriz
tona a Ásia, e consumiuo nos annos, da Saictte, üs 10 1|2, do Conselho do
morrendo aos sessenta e o.to depois da N, s. da Salette.
Paixão, do Senhor, foi sepultauo Junto atti ao m? n*T*>rMòMn
da mesma cidade. Em Alexandria, Ue AULAS DL CATECISMO
S. Máximo Bispo, o qual se fez mtí.to Serão dada», hoje, aulas de liathe-
illustre e Inslgne com o titulo de con- cismo nos seguintes templos: matriz
fessor. Em Constaniinopla, dos Santos ua Candelária, As 13 horas; matriz de
Confessores Thcouoio o Tlieopliartes N, S. de Lourdes, as 16 1|2; malfiz de
irmãos, Os quais, creatloB dosue a sua s. Cliristovüo, fls 15 horas, e matriz do
puericla no Moste.ro de S. Salms, pele- Engenho Velho, üs 15 1|2 horas.
Jatiuo depois com grande valor pelo r.\M,\T!A Frrr KitÁSTirA
culto das Santas Imangens contra o! CÂMARA ECCLL..IA3I1LA
imperador Leio Armênia, foram por j Donativo do rcl Alberto nos pobres
sua ordem açoutados e desterrados,, desta cmiltnl

>'¦<*

desterrados,
porém, morto" Leüo, oppondo-se cons-
tautemcnie ao Imperauor Tlioophilb,
que estava becupado da mesma imole-
dade, açoutados segunda vez, foram
mandados para um desterro, oiine
•Jh.iodoro morreu no cárcere, e Tlieo-
phanes, restituida finalmente a egreja
Ãjsua antiga paz, fe.to IJispo de Nicêa,
ficapansou em o Senhor. Também em
Cohatantinopla, do Santa Nicêras Vir-

Xém. 
a qual. em tempo do .mperaUor

rcadio, resplandeceu com grartde ean-
tlüuue.

O conego Carlos Duarte Coata, aecre-
tarlo do Arceblsiiado, fez publica hon-
tem, a seguinte declaração:"Os 10:000$000, que o prefeito do Dis-
tricto Federal entregou ao carck-al-ar-
cebispo, pnra Beirem distribuídos entre j compareceram 1.814 deles
pobres, tiveram o seguinte destino: | 0 |mnoradfir ilo Janrio.

sas, «ias espera prosésuir na obra da3
cseoliis (lonilnlcaes, man precisa que
todos o:i representantes das escolas do-
mlnli-ars orem hoje mais do tjüe min-
ca, haja mais estudo da Palavra dc
Deus.

O sr. Johó nragn, Jiinior da a pala-
vra ao rev. Francisco de Sousa que
começa declarando qne n "Revista", de
anorilo com a UnlSo das Escolas Do-
mlnicaos o com outras escolas vae ser
feita cm commum, dirigida, pela União
o r;ue ja o próximo numero será. pu-
blicailo nesta nova piiase.

Haverá revista própria para adultos,
mocos i: meninos e felicita por esto fa-
cio o Centro.

O secretario, ar. Eürlpedes dc Mel-
lo descreve o liymno official do Centro,
115 e compara-o cbm o distlnctivo tio
Centro.

A ocifulr é dada n palavra ao rev.
Álvaro dns Reis, que como sempre cha-
ma a attenção dos presentes o decla-
ra quo a felicidade da embaixada bra-
ellolra cm Toldo, foi devida, Sem du-
vida, íl infinita vontade de Deus.

Esta convenção foi um dos factos
mais celebres ila reforma e teva resul-
tados de superior Importância, o a ella

idos,
segundo

MARIA ELIGA CATHOLICA JESUS,
¦JOSÉ'

Com extraordinária pompa realizou-
se, hontem, a festa inaugural dos no-
vó eoiuMuartes uas sucções üo Sagra-
do Coração de Jesus, N. S. dn Sak-tte,
S. 'José, SaiiCÁnna, S. Joaquim, S. Su-
bastião e Santa Cedlia, de Catumby.

A solemnldade começou âs 19 horas,
sendo observado o seguinte program-
ma: cântico "A nós descei", orações do
costume, Aviso pelo director, oração
X Sagrada Família, cântico, conferen-
cia pelo revmo. padri Joilo Baptlsta,
benção dos estandartes, procissão ln-
terna, cânticos do manual, benção do
S.S. Saeranv nto e cântico final.

O templo estava bem engalanado e n
cort-orrcncla de fieis e devotos
grande.

MATRIZ DO ENGENHO NOVO
Nesta matriz será feita a Adoração

Koclurna para commrmorar a passa-
gem do anno, na próxima soxta-fulra,
começando a adoraçflo fts 21 horas, ü
revmo. conego Boucher Pinto, que é
promotor dessa Adoração

Senhoras Catholicas Brasileiras, ... | i,-n,in. descendente do sol. mandou aau-
2:000$; Sodallclo de S. José, 2:000$; ] daefies l< Convencilo e concorreu com
lista ile 13 pobres apresentadas pelo : ,.„.., rorlto c clncoentn contos de ,réis
prefeito, 1150?; 7 pobres muito nçcessi- „nr„ „ „|,ra das escolas domlnlcacs.

i tailas, 350$; Conferência de S. Vicen- ; sen,i0 0^tP „ primeiro facto desta or-
I tu do Paulo ilo Espirito Santo, SOOfj | áom nil historia das religiões

Collcglo Sagrado Coração de Maria tle
S. Christovilo, 200?; Orphanato S. Jor.é ]dc Jacarepaguâ, 200$; Escola Domcstl- I
ca Maria Raythc, 200$; Asylo N. S. dei
Nazarr-th, 200$; Orphanato S. Antônio
do Maranga, 2005: DiBpensarlo de Silo
José, 200$; Orphanato S. Antônio, na
rua Itapaglpe, 200$; Conferência» do
8. Vicente de Paulo do Realengo, 5nn$;
Asylo N. S do Pompela, 100$; Confe-
rencia de S. Vicente ila villa Marechal
Hermes, 100$; Damas de Caridade da
Freguezia do Sacramento, 100$; pamiiB
il« Caridade e VicentlnoB da Salette,
200$; Conferência de S. Vicente de
Paulo do Pantju', 100$; Damas ile Ca-
rldnde de Copacabana, 100$; Damas de
Carirla-lc do Engenho Novo, 100$; Con-
fercnclns de S. Vicente de Paulo de

foi :\ja'lnrolra, 200$; Assoclaçilo do Pilo tios
I Pobres do Engenho dc Dentro, 200$;

Damas ile Caridade o Vleontlnos 'ia
Luz. Ü0''$; Damas dc Caridade de fnn-

1 ta Thereza, 100$; Damas de Cnrlil.-vle
de S. Christo dos Mllapres. 100$; Da-
man de Caridade do S. Coração de Je-

; sus. ICOS; Damas de CnrioVc de Pno
...... ^ -! Joilo Pnntlsta ila Laaon, 100$; Damas

Nocturna,! de Cnrlilnde da Gloria. inn«.: Damas de

p'ano fccundarlo, mas necessário para o
cumprimento dn sabia lei linlvèren err-
virtude da qual Jesus proferiu a sentenqri
já delineada por outros m!.t!f''onnrlos! —
"Ninguém entrara no reino doa còos sem
rennfcer outra vez".

Bem ve, portanto, que o papel desem-
penhndo pe o mundo corporal é muito Im-
portante, .maa o mundo dos espíritos nüo
da'xrria de existir nem iKrderla a sua
Importância na ordem das coleas se des-
apfiarecesEo o mundo corporal, mesmo sc
r.unca honvesEe exletldo.

O mundo corporal offerece-nos os melo»
mnls rápidos de prrijresso: é eomo o ei-
rves em cujas mflos vae parar o dia-
mnnte bruto para ser transformado em
bri hante de raro valor.

Os espíritos nSo oecupam uma regido
determinada ro espaço: estão em toda
parte, percorrem e .povoam os espnços In-
fniitos e cftüo no meEmo tempo ven,'.o-
noa, obaervnndo - nos, acotove'ando - nos
actuando incessantemente sobre nôs sem
que d-sso fios a)iercebnmos.

E!l»s desomipenliam papel vario, desde os
dc a'tos ir.iBsionnrios aos de meros Instru-
niMitos de terceiros. De quaquer fórmi
el'es exercem uma actlvldade ¦ncessiinu,
sem jamnl» so cansarem, como acontece
com os seres corjoreos. Do «eu ndeanta-
monto deper.de o fcu raio éí acçilo. Os
mnls e'eviidos podem percorrer todos os
pontos do .universo sem embargos, ao passo
que os mais atrazados nilo podem ir além
fü um Imite nwi-to rertreto, de accordo
com a casse erue oocuprm ou o adeantn-
m?nto que tenham ntting-ido na escala do
progreseo.

0« <mc aotunm robre cada mundo ge-
rnimerte pertencem A esphera despe mun-
do, â excepçilo daqucMes que vêm em
caracter de mestres ou missionários que
nos vfim recordar de tentpos a tempo.»,

do

EXAMES

O presidente ilo Senaiio do Japáo.
convidou a Convenção para um ban-
quete no Club dos 1'aroa.

Os estadistas japontzes sfio mais
adlantndoB do nue os da America do
Bul.

Os estadistas japonezes estão con-
vencidos de nue todos devem saber conviclanelo-iiOB ao traba.ho em prol
ler. mas esta Instrucçao deve ser ba- pouso mundo
seaila na religião — Jesus foi glorifl-
cado pela Convenção do 'lokio.

Foi uma bençüo a Conve-nçno do To-
kio. O rev. Francisco de Souza agra-
deceu ao rev. Álvaro dos Itels a sua
Importante conrerencia sobre a Con-
vohcVo de Toklo.

ESPIRITISMO
OS QUE ARREPIARAM CARREIRA
Nüo foi perdida aquella primeira .phaso

do et-pirltlsmo com o favor do disfarce.
A ieiéa popirari-zou-fc cem vezes mais do
que He tivesse, desde o principio, reves-
tido uma fôrma severa. Dos próprios .e-
vianos . rreiu-ct.dos lairam pensadores sé-
rios. Os phonomenos espiritas, tornados

DRYDEN.
O APPARPLIIO DT. I-DISON PARA

SUHSTITU1R OS MKWUNS
Ha, aliÚs, sempre mais ou m-.-no» incolieren*

cia nas comnuinicaçõcs oim sío fciias nv.uto
pouco lenipn depois da mr.rtc, mesmo quaii-
dn o coiiiiiiunicanle censervou até ps últimos
mnni.-nlos a plenitude dc suas tat"ldades men-
t.ies.

Mas st o communic-anle fosse reaTncme o
que pretc-mb ser, isto i. um espirito, devçrin
çontar-s-; cam isro por Ires razões: o vioien-
to a'ialo d» desincarnaçJo d;ve perturbar o
espirito; a ciicijaila a um lirlo inte'ramcnle
novo onde, no com ço, elle só muitn cnicn
coisa poderá distinguir, d-.-ve peirural-o
ainda; finalm-ntc, essas primeiras tentativa»
cie comniiinic-ições podem ser em'ara?n'!aí

(tom nm ser Inrerlor oo homem, arjrumeri-
Inndo com °er o peso do cérebro tint)uolla
menor aó áé~\c. Prererc o onilor acotnps-
nhar o dcsenvolvlmonlo feniliilno cm to-
tin- os depiirlninonlos do .'aber humano,
tlosenvolvlmcnlo que constituo uma prova
de que u mulher, ln<lrul(la como o hninein,
pútle, como e-te, rtUtlntrulr-?e noa variados
ramos da actlvldade.

IMa dolnofaiiitmetlto rin rcmlnisirtri na
America (to Nona e na Inpatorra, arlinndo,
todavia, que, sn a miilher prtdc, quando pro-
pnriMla parn inl rim, ucciipnr cífgoa ato ho-
Jo (lcsemponlmtlo-i pelo homem, nio tlevoria
descer a conTuntllr-«B com elle na mesma
ntmn nhera de lntrljas e do compotlqfle-!
inglórias. ». , ,.Ai

Applnilde a ohra de mme. Slacl e teco
enciimios í do d. Maria Atnalla Vai de Car-
val^o. ,

Passando (Is heroinas, pfle Phi Joanna
d'Arc, n Imtiiorlal trltimphadóra dn prloips,
queimada hontem por um tribunal eScle-
sinstlco e catinoiilaada boje rnm ioda a
homna daa aàhhôhlànqíbs, Traça, aprts, o
perfil de Annlta Onrlh-ldl, Barbara do Al-
varenirn e nnsa da Fonseca.

Horere-se fts heroinas da Crua Verme-
|i>"n que. diirnnte a ftuerra, foram o anjo
vl«lvel da Providencia, quo amenizaram ns
aurores dos feridos nos hospllaea de san-

Avultafh, poi'. "O mulher, tortas as efièr-
p|is de cnrarfln: dc nenhum morto lhe Tal-
lecem às da Intclllgr-nrln. O que ella rnre-
rc n dn umi -011111 ortilrncílo Inlellcrttnl.
Illuminado a=rlm 0 seu horizonte e=plrl-
lu-il, a mulher serft, no hr. o pharol a
trufir com spirurança a humanidade, rege-
nerada do futuro.

,\s precursoras ilo arande -movimento es-
plrltuallsla que 'so opera — prato lhe í
I,- Ic-nalar — rnmm iluas mocinhas: Mar-
wrlila c Catharina Fo.x, as .primeiras obrei-
ras do e=nlritl-mo.

A miilher esta rartarta a rollabnrar com
etricnrii na rcsrcneraçfln dos costumes e,
para Isto, acertado seria rosse, entro ou-
trás cnlsns, reae-lntln contra os exas/geros
da moda, e se creascp, por caemplo, a "LI-
ga do recato reinlnlno".

Ha dlfrercnça, dizia Francisco dc Salles,
entre o ler veneno e o estar envenenado. A
miilher. detentora do dinheiro, ao envez dc
ricillcnl-o aos oxeessos do niutulanlsmo, me-
lhor delle faria uso, tornando mais suave a
sorte dos que nfto lêm pilo.

o orador termina arrirmanrto que, ««.«Im
como o chrlsto, o espiritismo vem glorirl-
car a mulher, apontantln-lho a elevada mis-
sfln sorhl a rlosepipenhar na torra — como
filha, cotnd esposa, romo tnlie.

Rlhelro, Joüo FernanilM
Werneck, José H s Iva,

Mello, Leopol-
âTACÜtlUDE DR a'F.niri>A IIU IHO redo, Joüo o,

UE JANEIItO Meüo, José K
j i. i„. La ura l . Reis, Lauro F

Relação para os exames de hoje. do P. Sa
3» anno medico, As 11 horas — Ana- SupplomèntBros: Maria N. Hunpri» P

tom.a, ultima chamada — Jorge Mo.t - N(1|ron ^ oliveira. Geographla: lollnli
nho Dorin, Adel Uu.marftea Barbosa,. Araújo, Jalr Azeredo, Joilo F. Melo,
Tolemaco Gonçalves .Mala, Armando B. j08j k. Werneck, José R. Si'va. I^uiro
Studart, Franc nco Dias Filho. Emílio; p Me!lo, Leoroleio P, SV Linneu a
Plmenlcl de Oliveira. Joilo Lacerda, | póPP;oa. Manoel A. Figueiredo

nüo tem poupado esforços para que as Caridade de S. A"tonln, 10n$; lianiai
grande do Cnrldnile S. Christovilo, 100$- '¦•--

sblemnldndos sc revistam dc ,_
brilho. O progranima ê o seguinte: A's mas dc Caridade de S Francisco
2t horas, deve-rüo estar presentes na vier, loas; Dnmns de Cnrl']niio dc Fn-ü.i

Da-
Xa-

dn moda pc° attratlvo da cur.osldade, | pela sua iulialiilidade em se servir rlé um or.
feitos um engodo, tentaram a aUenção j ganismo extr.-inlio: s?r-lhe-ia preciso laser

encristln da matriz todos os vlcentl-
no" c demais devotos.

A's 24 horas em ponto, Berll entoado
solemne "Te-Deum".

A's 17 horas do dia Ia de janeiro
próximo, haverá na matriz sacerdotes
pnra confissões.

O templo estará aberto nos fieis du-
rnnte a noite de 31, havendo eMioBlçio
do S S. Sacran-ento. sob a guarda de
honra dos vlcentlnos o de todas as as-
eocjaçoes religiosas da matriz.

PRESEPES
Continuam sendo muito admirados os

presepes armados, do Menino Jesus,
na Cathedral, matriz de Santa Rita,
epreja da Lapa dos Mercadores, mos-
telro dc S. Bento, egreja do Parto, ma-
tri» de Si. José. matriz de SanfAnnn,
egreja de Santo Chrlsto dos Milnirres,
matrizes de Inhaiimn, rieilade, Lour-
eles. Engenho de Dentro e Jncarêpugua
e egreja do Divino Salvador,

EGREJA DE SANTO ELESBAO E
SANTA EPHIGENIA

Conforme noticNVmos, celebrou-se,
hontem, com rriilto cxplcmlor. na
egreja de Santo Elesbilo c Santa Eplli-
genia, a festn de scun divinos oragos.

A missa solemne foi fl. grande or-
chestra, com sermão pelo revmo. pa-
dre Assis Memória.

A' noite, houve solemne "Tc-Dum".
A concorrendo do fieis e devotos foi
numerosa.

MISSAS PELAS ALMAS
SerSo celebradas, hoje, mlssns em

eüffragiO rias almas db Purgatório,
nos BCguintes templos: A's 6 e 61|2, no
mosteiro dc S. Bento; âs 7, nas matrl-
zes dc Santo Antônio, S. José, Santa
Rita. Engenho Novo, S. Joüo Baptlsta,
S. Chrlstovfto e HanfAnna e no San-
ttthrlo do Meyer: fls 3, na mntrlx da
Concelçfto; lis 8 12 e 9, na egreja do

Anna, I0OS; Damas de Caridade rle Rál
ta Ritn, 1or$. c Damas dc Caridade dc
S. José, 1005000."

EVANGELISMO

esperança de ahl I uma espécie (le apn n-l a.igem
I Quando, porém, nenhuma pertiirbàçüo mçn.

lal pree deli S morte, a iiicnlierrac-d daa
primeiras commun cações não dura; n$o lar-
ilant a srr tão nítidas quanto o permittc a im-
perfeição dos mios dc que o morto se deve
SL-ivir para se màhlfcstftr.

íísses factos, ohs rvado*t por HodRSon

KOnRJA I1VANGEMCA FMIMINHNSB
Como fGrn annunciado na passada,

terçn-felra. 14 do corrente, o Centro
ilas' Espias Domlnlcacs, realizou n*s-
ta E"roja. uma Importante reunião.
esta'i"'o representadas diversas escolas
domlnlcacs e com a assistência de mui
tos interessados no assumpto

A's 19,-15 horas, o sr. .1
nior, superintendente ce
Dominical da F.crcia Fluminense, c
presidente elo Centro das Escolns Do-
mlnlcncs. nhrlu n reunião cnm o cnn-
tico do hymno 3S4, oraçilo polo rev. Jo-
nathas do Aoulno.

O rev. Fortnnnto da Luz leu o t.a-
pltulo II, de Hehrcus, cantnndo-se a
seguir o hvmno ano.

O sr. José Braga Júnior, diz que
esta reunião promovida pelo Centro
das Escolas Domlnlcacs, crendo pela
ultima convenção, para auxiliar as
cs-olas dominlcaes que nao tinham
multo desenvolvimento fiem multa
pratica Crcou também este Centro —
a "Revista das Escolas Domlnlcacs —
ou antes, a "Revista das lições rias Es-
colas Domlnlcacs" —- escolhendo para

Francisco de Sou-

geral dos que tinham
descobrirem novidades.

As manifestações pareceram matéria |
marnvühotam. nte explorave;, e houve mui-
to quem pensasse cm fnze-r dei.as uma |
[niustria; assim como quem «Oii desço- I
bruse uma variante ft adivinhação, uni |
meio (porventura mais seguro que a car--| „.^;mi^feBas"eontrail;scni o que'se tena
tomancia, a chiromançin, dc-, etc., par.i . ^ da ,e|_pal|,ia. Vou c;lsr
conhecer o futuro e descoorlr co.tns oc- ,,'.

THEOSOPEIA

cintas, po s ju travam nnquelle tempo, que
os crplrltos Eablam indo. Dcsrlc. porem,
que esics taes reconheceram que a espe-
culação fniihava e que os espíritos r.ãe
or ajudavam a fazer fortuna, a darem-
¦hes os números sorteados da loteria, a
dlzcrim a buena-d cha, a fazerem-.hes

nsÀ"lirac-a Ju-' descobrir thesotnos ou co her heranças, a
?nl Ia Escola eus:.aarem-.hes alguma Invenção vanta- joea 

que lhes supprisse n gnoranola, e
os' dispcnsasre do trabaho Ifltellçotual e
material, condemnaram os esníiritos por
impreptaveis e taxaram de lllusão as suab
manifestações.

Tanto quanto exaltaram o espiritismo
eminuanlo tiveram esperança de coilicr- be
algum proveito, rebaixaram-no desde ç">.
so desengnnnram, Mala de um, dentre «
que o ri(!cu'arizam, leval-o-!a fts nuvens,
se ele lhe tivesse- descoberto um tio "ia.
na America ou feito ganhar na Bolsa.

OS DOIS MUNDOS
Os esnirlos desinrnrnailos constituem

um mniniio a parte, fora diquelle que vi
mos c que podemos classificar de mudo

seu -ednetor o rov. Francisco ae sou- n°omnJrjn().0 
cgp|rita 0>i dos espíritos é o

7nA i,-.b„ fli=»inntlvn nnra prinoiipnl na ordem das cosas, porq"i

priores" e ífiS-.^ 
f 

pVeexU . sobrejUj¦>*-^«Jg*

mundo corraral podia cessar de existir oi.
mmea haver exlsulo, sem que fosse a •
terada a cssenola do mundo espírita, o'i
dos espíritos, visto que 

"èlleB sflo lndepei-

D^InUl^es^olheuThymno útTWi íahUme.nte . iím _ «bre
seu hymno offlcial, escolheu tres |iln-
nos para organização de Escolas Do-
mlnit-acs de mais de cem, clncoentn e
menor numero de alumnos.

O Centro deixou de fazer, devido a
clrcumstanclas diversas, mulths col- O nmindo corporal ê collocado -cm um

N

rrecioso setredaneo do o!eo t'e Crafo de tacalban. das rimiisíes e das preparações iodadas.
0 melhor icnico [âra trianças e |issôas antm.cas. Fortaltce e engorda tra roucos dias
Receitado diariamente for notáveis clínicos, que àttestam o seu alto valor tnerapeútico,

ATTESTAD03 OS

COM LEAlúADE
.Compram-se e vendem-se joiaa de

todos os valores, na "Joalhena Va-
lentim", rua Gonçalves Dias, 37, te-
leplione 994 Ceutral.

NeurnNthenln e frnqnczn ire-»
! rnl f... Usnl o vcrdmlclro rortl.l-l
cnnte "IIEMOPHOSPIIOTOXE" Me-Í
|i'niiu*ninlly. I

LETAIS^

Desde os 6 até os 9 annos foi mu.fo]
cloenle - Anemia e fraqueza

TOSSE ? SU' Tf- '
GUEM QUER

OYlTíiPV fill, é o MAIS EFFICAimm uiii em nll lqU8. teill )0i veil.
dc>se cm lod i a parte. — Deposito —
Lu I ¦ 154

7,0>At, — lilcnl imr» tollril*
¦ Inilain iln» senhorn». — Itna ¦«• i

te tle Normlirn. !««. f

"A OBBBVITA"
, ê um produeto que deve eer co-

nhícldo por todos; excellente cnldo de
cereaes. Em toda a parte.

Aos 6 annos, meu filho, depois de ter sarampo, começou a
ter fastio e repugnância á comida; começou a emmagrecer, fl-
car pallido, Iristonho. Constipava-se freqüentemente, e raro era
o mez que não tinha eólicas e dlarrhéas.

Fiz sempre o possivel para cural-o e tornal-o forte, nada
conseguindo, durante tres annos, que foram para mim tres an-
nos de sobresaltos e cuidados. Vendo nos jornaes grande nume-
ro de crianças curadas de anemia e suas conseqüências, cora o
fortlficante IODOLINO DB ORH, resolvi experimentar este re-
médio, e agora doü graças a Deus por essa resolução. Sérgio
ficou completamente bom em pouco tempo, só com o uso do IO-
DOLINO DE ORH, desapparecendo aB doenças do intestino, en-
gordando e continuando, depois de tigumas semanas de uso do
IODOLINO, a gozar uma perfeita saúde. Considerando-me feliz
com esse resultado, desejei fazel-o publico, para consolo de eu-
tros pães.

ALBEBTO SILVA GAYOZO.
Rio Grande.

):(
Em todas as drogarias e pharmaciaB. -— Agentes:

GOMES & C. — Rua Ia de Março, 151. — RIO.
SILVA

li 0 BIOTONICO
e cs seus mwm resultadosf  —?¦
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Jt^Tjfinnvrr fàW"1

0 que tliz o Prof. Kortm Vaz
7erh3 empregado constanietrpnt", em mi~ha cVnl

ca, o -BI TÔNICO FONTLUhA", e tal tem s do o re.ultadJ
que nao me /.osso na/s /urtar á obrigação de o receitar.

(Assijjn do) hCCHA VAZ
Professor de Cllnlci Medica da Kaculda do do Medicina do fila do Janeiro.

MeLÍcação tner$'.ca e infallivel dos depauperados orga-
nicos de t:da origem

O BIOTONICO c prcptirudo sob ei íórmadc elixr,com-
pr.ni dos e injectcivel.

A- VfcflDA EM TOÜAS A8 DrtOOArtIAS t NAS m«LHOnE8 PHARMACIAS

DojiokUo: R. senador Dantas, 45
tygaOaCB—-*^^-'a^

O Hr. llnil(t'on tentou ohier cnmmunira:!»
1? utn dos srus amigos íntimos, que ei li* tl«***l-
'¦na pela inicial A., mais dc um a tio tíelo's
Ia mort~ dl-sf. Comagrnu a es-a tcnint v.i
jeis scfsné» inteiras, mas os rciütHadoa Fórum
<?u*. imp.»rlnncin. Obteve algiina tume-, a
.nctKjão Hifficültosà de vários Incidentes da
Vida de A. Ak*ti-i« d-sses Inctd titvi ciíim
''.fsmo naquclle hi.H**i lo desconhéui'!^ *'i

(Ir. Hodgstín, mas o todo estava thíi-l He
enfusãn c dc íncoh rencias. AfftirtL r^'e
r-nfncinií rtê ..nas tèn*alivas, i 1*0*15 din *to
intermediário Jorge Pellimti que affirm n qUi'
a cspiríln de A n^n ritnr^ IucmIo atiièis te
mnric, tinha «oiiruio de violenta» enxaniie-
morte, tinha snííritlo de vioUntas en\aiim,a
cas e de esgotamento nervoso, sem que essafl
perturbações tivessm Ido até A toucura.

Ora. exacjíimnt- ra tpoca em qü? A. era
incapaz de se manifestar claramente, nlitros
ciiinniunicantcs manifestávamos cnm toda a
luciiU-z diKej.ivrl, no mdo de circumstai.i"á9
i«i nt*eas.

Outro caso citado pelo Dr. Hpíiif-wn é o
¦le um sr. R. que ae tinha suiciiladu rm ac.
itmo flc loucura.

Sen. que tivesse sido amigo intimo do con*
sidinntc, este ctmliecia-o bem. ftntrctairo as
communicações do Sr. H. foram ekircmpt-isn*
te conluias, in smo a respeito de uu dentes
mui i.itiilnniei.lr presentes ao espirltu do
1T Ho-lisnll.

Im Iblcelri) Crrnmtlnicanté, amiito iniimo rio
Ilr. Iloilmoiu tinha-se tamb-ni suicidado.

Cerca de um aiinn após ¦ morte, parecia
ainda ignorar incident-s que, entr-tanto, ti-
lha conhecido liem cnl vida, incidentes que
citavam muito nitido» no espirito do cônsul-
lanl-.

Mais de sete ahnos apAs a morte, escre-
veu pila mSo do m diümi "Minha caneca não
eslava lúcida, e ainda nüo o esta deste mo
mento em que lli? falo."

O sr. Paul fiov-tget, dá Academia Pr.u.ce.
ra e a irá. Dourgel tiveram uma sessão cnm
a sra. Pip-r.

O sr. Paul tlnurget tinha grande tiesrlo 'ie
se cnimunicar cnm unia artista que s; tinha
suicidado em Veneza, precipitando.se de Uma
gdhiloia. O dr. Hodgson estar* presente e lo-mou notas.

A artista pareceu fntér esforços desespera
dos para se communlcar mas nüo píde pivtitu-zir nutra coisa senão duas outras PamVrrtsirahcrzns, entre as quaes parecia encontrar-se
a txcbníacão: Meu fleus!" Comtmlo, o Hoinérte baptismoí da inmmúnicante foi d»itó. asiimcnnn. o Incal onde se. tinha suicidado. Ven zae as syllahas fiou e flòur, primeir» íyllaha donome flourgel, forartl repelidas Varias vezes.

Pnr qu- resultados tão pobres? O sr. e asenhora Boúrget ednheiam muito bem essa
pessoa! a sua alma estava cheia de recorda-
cúes, onde bastava que o m.-dium as fossebuscar.

Por que os cmnmunieanteí ficam lúcidos com
o Icmpo? Poi t,u' ficam lúcidos no mnmc.i.to em que, s- a hypothcíe da telepaibia 'i?*e
vetdadcira dcvèllani ficar cada \ez mais ;..n-'usos?

Mas, finalinenU', esía Interpreioçüo cíie in-trirnincnte quando se faz entrar mi linha .le
cinta 05 numeroso* conimuniranies lotai-mente desconhecidos oti qtiasi dcsconh.-odos1I19 -onsuiiant.*, e nns quaes ninguém p.n-.rra. ¦ue vieram II1. tnei', dc uma uss:'.o 'Ia' ..mr-:eailo para os >eus [.tienti» vivos.l-.si.s casos Ho r.tmr-osos e bem intrres-sanlcs. Citarei IU'a a|iellS5i

((Wiriiiua )
OSCAR D'ARGÔNr}EL

A MULHER E A RENOVAÇÃO ESPJRITUA-
LISTA CONTEMPORÂNEA

Logrou o exilo esperado a conrerencia
que, aobre o tliema supra, se annuitclara
pura dumlng-o, no Abrlgu Thereia de Jesus,In.-lltiilçilo espirita, lia puuco Inaugurada,
em que ja encontram carinhosa acullilda
dezenas de orpiias.

Foi orador o confrade Leopoldo Orne,e.vtienuo propag-andlsta dos idoaes esplrl-
ias,

A assembléa, composta de cerca de 500
pessoas, enchia o vasto salão do Abrigo.

O conrerenclsta começou dlicndu que,Indo tratar da mulher, nilo podia deixar de
dirigir, em primeiro, um tieusamento de
gratidão áquclle ser de melgulce que lhe
encaminhara os passos no verdor da Infan-
cia.

Dem quo, no tinlver.«o, tudo tenda pára
o monlsmo, Isto é, para a unidade; apre-
senta-se, por toda parte, ao observador, o
espectaculo da dualidade. E' assim que,
para que a vida na matéria se manifeste,
lia o concurso dos dois sexos. Qual dos drtli
6 mil* importante? — pergunta o orador.
A IntcrrogaçAo deve ficar sem resposta.

Quer um. quer outro, Ull-n o esplrltls-
tnn, tem uma mi8sflo sacrltls^lmo a dosem-
pénn.ir. SAo rqulvalenles na rnnllzaçlio dos
desígnios de Deu*. O homem nilo prtde pre-splinllr da rompinhelra — anjo tutelar que
o ampara em Iodos os transes amargos. Co-
mo aquelle. Icm ella, pnl-, n- mesmo dl-
ie|in3 no concerto da existência.

Entretanto, nns primitivo* alitntimcntns
fiimnnos — ainda nfio havia sociedade or-
ganlzada — ào passo que o hnntem se eti-
irrg.iva aos requintes da ortln Idade, en a
mulher Impedida aos trabalhos mais ara-
nnns.

Estuda-a nas sociedades palrltrchaes,
para dcpol'. cm relevo. ,ipresennl-a nos
lemiios vedlros, em que elli cplendla, ro-
inn ,1 sacerdotlza, toda dedicada ás coisas
divinas.

A mulher orrupou sempre, através dns
Tpmpo-í, loirir do rn^ino no-- ml'tpre* reli-
eln-o». Entretnnto, nenhum legHlidor, pro-
pheta nu grande m!s?lnnsrlo, eomo Jesus, a
(lljrntrirou. A ella dedlrou o Inromnanvel
nréndor doi bsn« um rtn« seu» ml- pro-
runilns rn-lnsmento«. Fala dn enennlrn enm
i e-mirlfna. rri^ndo as palavra» Im-nor-
rednnra» rte Chrlsto: — "DeU» é e-plrlto,
e em espirito e em verdade devem adorai-o
os seus ailor.irtnres."

Eviiln »« nuilneres que, na tinra amirira
dn sarrinelo. lem-n'0 enrrenfdn rnm n re-
ienlrt"rte roo=elente. exemplificando rom os
primeiro» nnnn« do rhrMIanMmn. em que
mocas rtesnbrnfhando para a vida. cheias
da doutrina pulnnic dO cruriricado, en-
rrenlavam o nrrtvrlo c a morte com a
energia dos herdes.

As-lm. em tmlas a« époras, elli, romo o
'¦ornem. tem. eeualmenle. sabido lutar.
• nrfrer e murrer por Idu* grandiosa». E,
tnrtevh. em 5s^. no «eeiiln VI, um enn^lllo
se reunia para dl rutlr se, do facto, Unha
ou nio 'lim n mulher!...

Nos dias correntes, pessoas ba que a Jul-

A Astronomia educa a alma hürriíihn
na contemplação dos grandes pheno-
menoR celestes. Eleva o nosso espirito
pela ndmlraçfto que no» desperta a re-
nulnrldnde mathcmntlcn qUe prehlde a
lenlisaçAo dum dctermlnndo facto aa-
tronomico. Ao sabermos, por deducçles
irrefutnve:», que um ecIliMte solar pdde
ser calculnilo eom a exaetldüo niltiu-
elosa dé minutos e seirundos, qunnilo
nrovamos que n volta periódica de co-
trotas obedece a uma rlporosa lei que
pôde ser formulada por symliolos ai-
L-ehrleoB, symliolos que tioa revelam a
"henomeno que se renllznr4. ae"Ulos
mc'io'3, somos tomados de espanto por
vermos a Iriteil creneln humnnn pene-
trur em mysterlos do infinito, tlèvaa-
sando ns arrauos do universo»

A Astronomia nos ensina que a vldn
e o movimento existem nos esnaqos si-
ilernes, nns profundejá» do» céon ond"
ha outros mundos, outrns hninanldades
ma s perfeitas n«" a no«»n. Ohdè s\r>-
nomos existir pontos fixos, apenas lu-
mlnoso», palpitam irrnnillosos ffl os de
v|fin, eontros potentes do energias In-
sondavels.

As estrelln» silo outros tantos sflos.
eentros de systemns nlnnetfir'os 6m
torno dos quaes gravitam terras des-
nri>von'!o elinses, curva» de atlm rnvcl
perfeieflo geométrica que a nosBa
sclen"la vae poueo a poupo surprehen-
ilcndo no seu lnlior sceiilar,

A ostrelln-Alpha do Centauro, que se
suppBe ser uma dns mnls próximas «le
nns. é alc-ttns mühfles de vezes maior
nue o majestoso Sol, no qnnl devemos
a enerpin vital que desce para feeun-
ilnr a nossa nvmisciiln Terra — esse
ponto lns:gn!flcnnto perdido na Im-
mensldade dos céos.

Oucniros Flnmmnrion: "Sem duvida
o universo visível, eom seus cem mis
ltifies ile sOes. representn apenas Orna
narte lnflnlteslmnl ila totalidade, do
Universo, do Irlflnlto; é \ima 

"aldeia

numa província, ou ainda menos. Por
outro lado. os milhões ile annos, ou
nntes, os milhões de séculos com que
nõs tentamos exprimir o desenvolvi-
mento progressivo das nebulosas, do»
soes e dos mundos nüo sflo mais que
um ranido Instnnte na duracAo eterna.

Imnosslvel nos é, por consegti nte,
nunnilo tentamos conceber estar, gran-
de-.as. deixar de convir que o nosso
eanipo de ohscrvnçflo 6 Insuficiente, e
que o universo é incomparavelmente
mais vasto, mais prodigioso e csnlcn-
¦lirlo que tudo o fluo a secneia nos ro-
vela. que tudo que a ImaglnarjAo pôde
sonnnr."

Isto nos diz a Sclencla dn terra: e
é quanto basta parn perguntarmos:
"Onde fica, pois, a nossa humanidade
trio cheia de orgulho, sacudida por ve-
hementes paixões, sunpondo-se o cin-
tro do universo, a unien preoccupaeao
drt nivimlaile? ,

Onde ficam estes esernvlsailorcs de
ponselencins que procuram convencer
X Irnornncla Inennta ntn um dia Deus,
o Absoluto, o Espirito nue enche o uni-

mandou seu filho primogênitoeste

Guilhcrmlnn ITocha Johnson, Lula Clon-
»aga Blca.ho. Eduardo Carlos Mae Chi-
re, Cyro Nathttlino de Oliveira, Jorgo
Barreto, e Josí Caetano do Oliveira
dttlmaraeB.

KACl'I.DA«|E HAHNEMA.NM.W.v
6erão chamados hoje X prova rrati-

oo-oral: ,„ .
3» aiino medico — A's 16 horas —

Anatomia descrlntiva: Adjalma de Pai-
va iiarc.n, Agrícola l'ius de Barros.
Ernesto V. de Souza, Francisco Xavier
A. Vieira, Generoso de Oliveira -Ponoe,
Ilereulniio J.. dos «eis Ij ma, Jono G.
Miiniz Barreto, José Joaiiu m de An-
drade, José Moreira Lopes, José 1'. dos
Santos, Mario Lopes de Castro, Pedro
J. de Souan Jardim, Theopotnpo A.
Duarte Nunes e Victor de Faria Gon-
çalves.

Prova escripta — Nelson de Moraes

6» anno medico — A's 9 horas — Cl-
nica obsletrlca: Leon Guertzenste.ii,
Hebustião F. Curado Sobrinlio e José
Amancio do Freitas.

ã» anno medico — A's 16 hora» —
Clinica therapeutica nllopatliica: Alva-
ro Antônio Gomes, Álvaro Moreira Pie-
dra», Anton o J. Guerra Maio, Antônio
Salema G. Uibciro. CarlOB B. Ancora da
Luz c Domingos de Menezes.

turma supplementar —i Dorotbeo
Baiianl, José Carlos Braga, José E. lio-
dr.gues Galhardo, Júlio de Souza 1 i-
mentel, Oewnldo da Cunha Avellar o
Raul Eloy dos Santos.

2» anno obstetrico — Clinica ob«te-
trlca: Augusta Massart.

ESCOLA SliPEnlOB DE
COHMEItl'10

Sao chamados hoje, Xa 20 horas, X
prova oral, os seguintes:

iMathematea applicada c cor.rospon-
dencia conlmerclal da primeira série:
Abel de Lima Mendes Pinheiro, Adriano
Ferreira Barreto, Renato Antônio Go-
mCB, Rodolpho Antônio da Cunha Ju-
nior, Mar nho Mftchado Cardoso, Hei-
vuclo Serpn, Cld Cerquelra, Aldo Sere-
narl, Gcrvaslo Prescott, Joaquim Anto-
nio Lopes e JoBé Esplnola FcrnnndtB
dc Carvalho.

Ingle» e historia do commercio na
terceira: Jofto dos SaMoB Júnior, Al-
Tredo Martins, Samuel d-> Queiroz, Re-
nato Magnin, Roberto PitiN» da Luz,
Arthur Ferreira Neves, Eiuvna Lana.
Antônio Rossi, Edlth Joaqulna Ramos,
Antônio do Amaral Cunha e José de
Ávila Tavares,

Portuguez, Francez c Escripturnção
mercantl do terce.ro anno médio: José
Affonso dWlhayde, Mario Cardoso Fer-
nandes, Antônio Henrlques Barata,
Gllbel-to Das Trlsiao, Antônio Costa,
David Joüo Parada, Waldemar Lopes
Macieira e Oswaldo Ribeiro de Barros.

ACADEMIA DE CÕMMÈIICIO
Serlio chamados hoje, A prova oral, os

seguintes alumnos:
Curso diurno — Preparatório — 8s H

h(.ra.s — Portuguez — Lauro M. D. Sil-
va. Lucila C. Moreira, Marln C. A.
Caelrn, Mario Lnmenza, Oswnldo Bourjas
p Os\vn''o Pire» Ferreira; Arlthivetici:
Í,nuro M. D. Silva, Luellla C. Morei-
ra, Maria C. A. Caelrn, Mnrlo Lamenzi,
n»*n rlô Uouens. Oswnldo P. Ferrara,
srvesirc T Galvilo e Wulter Feldmnn.

Cevx) geral — 1* férle. és 13 horas —
Arlthmetlca: Iolnda Araújo, Jalr Aze-

g..ipn!e>"Bntprps': Maria N. Hungria e
Nflfòri N. Oliveira.

2» série Áa 15 horas — Portinrnez: AI-
tredo Ú. B. Sobrinho Antônio .inss \<.
iiir'da. Êvarlsta S. Silva, Fernando W-
vos, Mnroel T. A. niVs. Mario Mont?-
neero. Milton C. Fnrlna Octavlo O, X.
Fonfeoa e Rnhens II. R. M. Vin^an.
Frn"eez: Anton'o J. .VnieMa. Kvarkta
S. Silva, Ferrando Neves. M"ton C. Fa-
r'.« e Rubens H. R. M. Vinnrn. Incloz:
Adellna F Almeida. Alfredo R. n'«tos
Sobrinho, Antônio .1. Almeida, Arirell».
-o i" Mneha 'o, Evnr'stn S Sllvn. isot-
da Monte, Ivo A, L. Camargo, Manoel
T A. flórc, Manoel A. Salles MI'toti 0.
Farina e Rubèiis H. R. M. Vlanna,

Curso noetnrro — Preonralorlo, ''o id
Pòras — Porti'Çtiezt Fernando */'»'«,
Frniielpeo Mendes, Glncomo A. F!Pio,
Iriveii Gonçalves Pinto, Ifn.ie Ai'é«=e, Tvo
Co..i'.-hn. .loflo Troiia, .Io»' nn'lh»rnf*
Ferreira. Lourlval Baunilha, neocraph'ai
Fernando Vieira, Frnncispo Mendes, nla.
co-"o P'Amre'0 Pfho, Irlnen O, Pinto,
Isnnc A'é.'se. Ivo Coiitlrho, José Oullher-
me Ferroírn, Lmtrlvnl físuinPha.

Cii-'o ireri1 és 1ü ho-aq — I" série—
PoHitguez: Ourval M. SMva. José .1 T.
MnrtinP'', Mnr'o D. Barreiros, Mov«é»
!.-'e|n N'tbn!in P. Cunha. 0»par di no.
cha Raul V Meebado. Sern-'h'm F. Si-
va e Vido- A. Sampaio. Frn"e*z: rv,r.
vai >I S'lva, Mnrlo O. Barreiro". Mnv-
oéi Klein. 0»eir di Rsnlin, Rrui1 V, Ma-
e'>ndo. Sera"h'm F. S!'va e Victo- A.
tMmnnlo, Inr'e?.: Mnr!o n. Bnv-^ms,
NsthaMa P Cunha. 0»ear dn nn"ha.
Biml V. M'"chsi'o, Seraph'm F. Silva e
Vi"ior A. Sam"Plo,

3» ef.r\c .- rii'p'l"n: Annlhal Cnmnns
A7Pvedo, ArnnU'0 S"va, Arv P A Fl-
e..p'ra Mnr'o .1. Pelvoto, Nalhnnlel A.
Rloomfeld, Oscy Gn'vl\o. O "ler rtenil-
c'alr Rennto U. Castro e Salvador fa-
rn'o Hstorln Nal"rã': Annlhal Carnes
Azevedo. Arnnlco Sl'vn. Arv P. A Fl-_ .... «._.,!... ,i0-ro n-it-

nlel A.
OiPlntl Boilll-

guelra. F*eonlel M. Pe-nllwr .!o-i
f.-nver. Mnrlo .1. Pe^nto. Njlna
Btnómfle'd. oncv Gnivao Od lon
c.ia.'r Othnn M Vanna, Renato V. Cas-
tro e Salvador Cnru«).

ÒOIit.EGlO MUVAH -1" n,f> ,,B
JANEIRO

Realizam-se as 10 horns, os seguln-
tes exames oraes:

2» anno — Frnnce» —
17 18 12 60 622 609
7°8 ?2Ü e 77S.

3» nnno — Portuguez —
53 72 35 100 111 lll
17S 420 e 117-,

3» anno — Arlthmetlca —
na.: 33 34 44 200 265 2S2
504 505 511 e 520.

4» anno — Portuguez •
<7 66 117 185 257
301 311 Slíl e 303.

,0 „,,nn _ Geometria — Alumno» ns.:
45 89 91 147 189 234 293 SU
411 620 663 e 779.

5° anno — Inglez — Alumnos ns.: 74
117 115 202 211 292 422 451 455
614 551 e 777.

6» anro — Topogrnphla — Alumno»
ns : 1 62 75 92 101 110 141 144
160 e 179.

co an,,0 — Ch'miea — Alumnos ns.:
2",3 261 "62 296 397 404 419 43»
453 457 526 e 822.

O po»to oral para os exumes de ma-
tbematien e pclencias será dado ns 8 ho-
ra« na secretnr n.

Nilo serfio chamados eni prova oral os
alumnos que nao estiverem quites oom
o Collcglo,

A'umnos ns.:
701 704 701

A'nninos ns.t
119 129 1S9

AHimnol
351 408

- AHininos ns.:
266 278 397

PEQUENOS ANNUNC10S
» DVOGADO.
t\— S. Joaé n,

— Dr. Raymundo Moreira.
33 (Ia andar). — Tel. C.

a DM1SSAO A Escola Normal. O Cur-
A bo Normal c Propedêutico prepara
candidatos. Largo do Estaco, 79. lei.
V. 3.217 — Taxa 40?000. ' 

T 1VIIOS — Empresa Bihllocrnphle» Mo-
I *J denta — Cmniira e vendo livros litivoi»
I usados. Kua Tolilii» llnrr. to n. 2,1 leiilre

Cnlisi tUli;ilo e Visconde ilo Hlo branco).
Itlo de Jnnc.ro. Aviso: Cumpram sc liialit.
tliccns e livros arnljoã. Os pedidos do inte-
rior dtverilo ser .dirigidos a Jucelyn Lu.l

i dos S^mos, gerente. ,.„.

s ICÒES DE MUSICA, canto, cultura
M.|ili,v«iolog ca Ua voz, diversos Instru-« OS DOENTES IX) ESTÔMAGO, que noa

A mandarem o seu endereço, acompanha- mentos. — nua Dr
do de um sello dc '200 rés, p.ira a reposta, , n. 21 — Itlncbuclo.
inúlciirenios gratuitamente

obterem unia cura viTiiiiin.ua u ia..,- _.
cal. Cartas ft rcdaco.ilo da "A Abelha", Villa | ${
Ni pnmuceiio — M.nns.

Barbosa da Silva

pnra obterem unia cura verdadeira ç raili- j ^, |,i,u UUFFIBK, proteaaeur

i lOMPRAM-SE « vcnilem-so moveis
v^ e planos uzados; paga-se bem; at-
tende-se a ebamailos pelo tel. N.,
(,305: r. visconde do Itauna. 175.

de Ira».
çai«, ilhisloire. de httér»iiir« et it J>

Icilon. SaJresser. 10. rue Sachet. au l«t.
etage ou ülí. Descuiharuailor isidro. 1'alinca,
4(1511 V.

«vOENÇAS DA VONTADE. O Dr.

\t ATURAI.IZAÇOKS e calmemos &' «•
i' iransfiro» no lliasil, de accordo com a lei.
Dr. li. Moreira. S. José, 3J ti" andai;.

Cunha Cruz. com ao annos dc bra-1 viins-TF*' — S It P Ac»
tlca de psychotlierap.a (snggcs ao) ' 

Q 
8 VAJ AVTES... •-"•»• '/,.*,.

do habito das bebidas alcoólicas^ sem „.„«,:»«. .«tailu.lleeelierá o melo certo
prejuízo para o doente. Rua da Cario
ca n. 31. Das 3 fts 5.

verso, 
pnra salvar a humanl''ad? e que
meiTio virft denois Julgni-a. o assim
aeahar-se-ft o universo? Elles que nos
ntemorlznm com penas eternas c ou-
trns misérias e indignidades de egual
Jaez?

Nfío. A mesma seleneln da terra, nas-
pida das conpepeões humanas. Jft e o
Instnnte rara nos libertar do gasto
docmatlsmo ridlmilo. e que Jft nfto as-
susta mais a nlnruem.

Mas se nos voltarmos parn a ^elen-
c'a Dlvinn. ainda mnls deslumbrante
qne a Sclencla da Terra: sc ousarmos
nenetraf nos mysterlos ^ |t°»io 

S8r
para devassarmos os domínios Inter-
mlnos d&sse niar tenebroso, o Pensa-
mento; se procurarmos comprehejdc-r
a slrnlflcacAo do "Conhece-lo a ti
mesmo", que nos mostra porque a
n ma é a chave do universo, sft entflo
teíe-os a pereenello nlti-la da subi rne
rrran-leza do Cosmos. K ass'm se en-

crandece, pouco a pouco, o espirito hu-
;„. „~ «Plcneln da errn convirehen-
^"os o céo estudamos os astros que"°,am 

na Immensidade: na êclanei; - -

r\R. JAYME ABELHA, medico rtpecla.il-
I* ta cm moléstias Internas e s>'plil:!s. |
It. Criicna.van.i. 9.1. sob., das :t fts 5 hora»,

I lk, BONIFÁCIO IIOUEIREDO. AJeiiico. Cor,
•1'tul ns : Las -as v. i|.
;i 1 Cce rnl

I do restabelecimento. Caixa postal 333 — Itio
; dc Janeiro.  _ 

IJhhDIOS li TEliKBNO-l. Alupuel. compra ven-
* da e hypo luca in urina I. l-in o luu Oa wul-irmã J. I

lójn, cl, Nor c i'J D.

idia wdc Maio á. Tel. i CELLOS tara cüllcicâo; coniprain-je c vendem
I ";c lo cí t collccçõcs. i de aecinuro úJ. «UU
üoincs'.

t\R, 1-ACIIB DE FARIA — Moléstias
*} dos nlhoB.
ves Da», 15.

Consultório: praça Uonçal- rli S'I'0Ü.UAPI1IA — Venleni-s» in.-iliinas
A pnra imprimir, cortar, picoliir.cuícr.
rar i
lii as

l'no, :;. TialinVfVo caran idõ. lapidj c um Ave:ii'o l'ussoa, n
irciiiaun.

leu-
or.tras collBcnere» ü. loilus os »)*!•:•
t(,rnnto8; ua casa Jucoü KuruiKI, na

4U.Dr. Aldo Cunha. K. Mal, Floria
t

dor ttcliricii l.rr f;  ^—¦ ! V ESTIUOS por 50IU00; faz-»e qua-
iil.VlltA TEINEUtA — Viuva, pobre. «, » iro, dentro do 3U dias. por nmi»
ti com 5 filhos inenore». «em recursos | chies que sejam, pagamento adeanta-" ' 

do; .Senhora J..sepbiua, r. Tlicophllo Ottv-
ni. 24. 2" andar.liara bc manter e regrefsar »o sou Etiiaib —

1'arfl, lollcita de »eu» conterrâneos c uos
»ona corações um auxilio para se manter e
seu» filho» e para regressar aquelle Esujj
Pardal Mnllet. 30.

I iKI.ADEIUAS de todos os modelo», pre.
Vjl ço» módicos. Venda» a prestilçô.-a. Km-
ipricadas por L. Ituffier. lim Vasco da Ga-
ma a. Ultl. prosiiuo ft rua Marechal Fio-
'iano

vlnn penetramos nos mjvsterlos da ai-
ma. devassam
sclencla humana,

os os abysmos da con-

E. NICOM.

• T^ciir.* — rnm rnplilft eom
y.\*,íl MiE\OI. — Kit» »'•• **

? «¦unibro. inn.

w YCÊU NAVAL — Pilotos — Maeh. -
li 1'rep. — ALFAIATARIA CIVIL E MI-
1.1TAU  .4«aor nflo Jíií tar Ao lhasil —
«ua da Carioca. Ü0. 2'. T. C. ü 073.

\U.\Di;-SK 
unia opt.ma casa. centro

Ue terreno, ultimamente renovada,
com Jardim, quintal. 2 salas. 3 quartos
superiores. 2 quartos cimentados une-
rlorcs, outras acommotlr.çôes. cm uma
das melhores ruas da estaçfio do ma-
cbuclo, rende 260*000. Trata-se no»
crlptorlo desto Jornal, do meio-dia a
meia-noite. Lincoln.

ATENDE 
SE um automóvel partciilar mar-

cn "OverluniP. Cntn cinco uiezcB de u««.
na rua Meliua Barreto, 44.

á^?!í!mS^elív<wíí"n'1 !; • • Sof- I
I frrl» f... t>nl sem percn dr temp" ¦

I 
"hc" 

1 "HBMOPEPTOVE" Medi- 
|

fBEBAM 
"^i

LÇAFÈGLOBO]
XT^kE'O MELHOR*

a. ' r

Especifico da Crippe
EÜCE1NA WERNECK

?AZ ABORTAR 1IIFLÜBIII
Verba eu rão açoro p:i ii hada

de, lebre

REABERTURA DAS AULAS V UE FEVEIíEIUO

Cymnair io Pio Americano
KUA 1KIXKHU JTMOU. -13 — Tri V. tnu

Dn Fernando Vaz lf lll!
tegre-
¦nilo i

0.1 unirem hu< i.^iailo- t nlilm c A ru
iopa. rcar-suinlii o exercício de ^u,l lil
,lca iiiturirl.i ireral E-tuiuiioi. Itilesli
nos e vias blllares. Utero. ovarlos. nre
ibrn. Iicxlira e rln*. uuii-uiiurUi lln i
r.iUKUayinu fu. Ha* 3 hora- em dlanle

"¦"~"™i^ ^^^^AAgf-f.

ssü

TltVT\MENTí> — moderna .
^^^me sesruro. da
UKttOrrtMKlã c suas compllcaçóe». Syph II»

seus accld nica. rheumntlsmo. via» uri-
¦uirla», estreltamcnlo da urethra eem ope-
-içAo cortante. InJecçAes Indo ore». Ope-
ricões. tons.: AV. IUo Urnnco 175. da»
3 &» ü. Res. Bambina. 37. Tel. Bul. SI».

UR. REGO LLNS. k
UassiliCjíoj em I" locar no coiriirsi fie projectos tara.

PALÁCIO DA J-ST1ÇA
Especialistas em comfruc?3es de cimento armado Froje-

Ctos, construcçò s, edifícios, obras da engmharia
sanitária, viaçao férrea,

n ^^eJí
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PELA EUGENIA DA RAÇA

Ao redor dos últimos dois annos. houve
_ uma Instituição scientlfica paulista mo-"mento muito sympathico pela eugenia
__ raça. N -

0 estado maior dessa oampanha tem
feito uma propaganda para o aperfeiçoa-
mento do nosso povo e seria multo utll
i mocidade brasileira em geral, o ã ca-
rloca em particular, o conhecimento dos
Interessantes artigos o dos práticos con-
oeltos que através de Jornaes o revistas
Muella socledado paulista tem- insistente-
mente divulgado.

A muitos moços do Rio ê mais do que
neoessaria, orientação nease particular. Na
¦ua maioria pertencem a clubs de football,
oe remo e associações athletlcas. Entre-
tanto, discutirem matchcs e regatas, lu-
tas romanas e assaltos de box, em nada
possivelmente lhes melhorara a fibra...
E' problema quo merece muito maior cul-
dado...

Suggerlu-me catas palavras um grupo de
tres rapazes — meus companheiros de
«caso numa. viagem de bonde, hontem.
Camisa de palha de seda, com compridos
punhos & mostra, roupa apertada ao corpo
como manequim, casaco de mangultas Jus-
tas, calça pela perna a cima, os tres mo-
clnhos eram elegantemente ridículos...

B a conversa em alta voz, .para que oa
vizinhos de banco a decorassem? Un»
tristeza — como padrão de Intellectuall-
dade... Perdurou a conversa desde a ei-
dade 4 Tijuca, entre duas fitas cinemato-
graphlcas, o custo da roupa e a notabl-
lldade de algumas figuras dos campos
sportlvos. E que "gaucherle" pas manei-
ras?! Dolorosamente impressionante...

— "O' blchao, to quer um?"
E um delles estendeu ao amigo uma

carteira de cigarros' preferidos da certas
senhoras que fumam... Era, exactamente,
o mais bem penteado, de rosto branco de
p6 de arroz e de roupa mais ajustada...
Como a sociedade sclentlflca de S. Paulo
aecéíBlta de duplicar esforços pela euge-
nla da nossa raça, de tfto pobre ethnloat

E. T.
AMVIVERSARIOS

Fazem annos hoje:
0 sr. Alexundrino Valonguclro, func-

clonario federal aposentado;
a professora senhorita Thargella de

Moraes Brito;
a sra. d. -Nancy Pedreira Alves, es-

posa do sr. Jorge Ferreira Alves;
o pharmaceutlco Anysio SanfAnna.

NUPCIAS
Com a senhorita Maria da Gama Mu-

rat contratou casamento o tenente Fio-
riano Cordeiro de Faria.
PROCLAMAS

Foram lidos, hontem, na Cathedral Me-
tropolltana, os seguintes proclamas:

Jeremias de SanfAnna e Rosa Garrido;
Augusto Sette Ramallio e Prlscllla Viegas;
Mario Augusto Nogueira c idalina da
Cruz Alves; Antônio Severlno de Carva-
lho e Zella de Oliveira Leite, Hercilio Dias
da Motta e Maria José Araújo Ayres;
José Vleltas e Noemla Caria; Francisco
Veiga Campos c Georgina da Conceição
Motta; Domingos Pereira Moura o Ave-
Una Pinto Corrêa; Raul da Rocha e Al-
merlnda Valdetaro Cordovil; Antônio da
Cunha e Jandyra Augusta Gouvêa; Joa-
qulm Peixoto da Silva Vieira e Maria Sou-
res Bandeira; Ed-son ao Vasconcellos Pra-
do e Léa Fernandes de Oliveira; isMeolas
Mario Calderano e Zulmlra Pacheco S:iva-
get; Trajano Rodrigues de Mucedo a Cel-
sa Carneiro da Silva; Mario Buarque Pln-
to Guimarães e Elvlra Gonçalves Couto;
Alfredo Machado Mendes o Evangollna Al-
vares da Cunha; José Mario Ferreira e
Lúcia dos Prazeres da Silva; Antônio dos
Santos Lozano e Rosa dos SantoB Rodrl-
gues; Romualdo Primavera e Jenny do
Carvalho; Murlo de Avellar Pires o Ju-Ileta Paiva de Olinda Cavalcanti; ManoelPinto Mourâo e Angelina Pinto da Silva;Caalmlro Luiz dos Santos e Deolinda dosPrazeres; José Antônio Cravo e Thorczade Jesus; José Joaquim da Costa e Eu-rides Azevedo Costa; Alfredo Leal Vieira
Ja Costa e Heloysa Amaral; Joio JoaquimFerreira e Maria Julia Gonçalves; JoãoAmbroslo Vercesl e Marletta Neves Ro-•drlgues; Manoel Fernandes Alelxo e Mariada Conceição; Antônio Lopes Prazeres eIsabel Pinheiro de Macedo; FranciscoLobo Sobrinho o lida de Araújo Costa;Ângelo da Silva Souto e Thelvlna L. Pel-xoto; Eduardo Dutra e Silva e Iracemaae Oliveira; Mario Augusto da Costa ePaullna R, Câmara; Arthur Lobo do Li-vramento e Lulza de Oliveira; Salvador«arcelllno de Carvalho Frões e Lulza Fer-reira; Frederico Leopoldo da Silva o Lul-
ff-ífi.1* í.e 1i,Xueired°i Antônio MarioMendes e Maria Magdalena Pereira Soa-rea; João Cardoso e Aurora Silva; Allpiojeeus Katton do Nascimento e Odetto Fon-seca Azevedo; Lucas Garcia e Isaura Vi-etra da Silva; aldemlro Nunes e Maria do
r^flT a^WT, Dom:n*oa Chia"relli e Adelina Magdalena; Pedro VenturaMarinho o Ida da Cunha. "«""«ra
NASCIMENTOS

»,tií!!__?í. foí» ° nome '•ecobido pelaprimogênita do casal Virgílio Santla"
!?..,an,ÜS-A,tla,leisa Carvalho Ramo,nascida a 22 do corrente. ¦"<"""».
HOSPEDES B VIAJANTES

nnn,^"30 entre ,nos' vindo d° Floria-nopolls, o coronel Amilcar de AzevedoRegressou it S. Paulo, onde reside.0 advogado Jullo Ferreira Mala
..~DE.mbaí5:a hoJe "ara s- Salvador, oir. Pedro Damasceno.Polo nocturno do luxo, embarcahoje com destino a S. Paulo o tenentecoronel Damiao Pereira. «nento
„!_¦¦ D/Vera chegar amanha a esta ca-Pitai, do regresso de sua vlagom 4 Eu-ropa, o commendador Manoel FerreiraDias, capitalista em nossa praça.Esta mata cidade o sr. Aurélio Bochlno,chefe da "Casa Aurélio Bochlno". destapraça e agento do Lloyd Brasileiro cmoenova,

O sr. Aurélio Bochlno trouxe a ropro-
StoS°" 

* ' "ünlao Cinematographlca

ENFERMOS

«iila«,Ca?a d,a,.Saude Crls»luma, tem
fido multo vlaltado, o senador Octacl-

O referido congressista so encontraau em tratamento da enfermedldadc

3osé flnfonio Coxifo
Granado

»•• St4"3» impulslonador da Indus-
A„a P,ha™aceutica no Braail, sr. JoséAntônio Coxito Granado, vê passarnoje a sua data .nataliola,. rodeado peloconceito da praça do Rio de Janeiro eua estima dos seus numerosoa auxilia-res e amigos.

Essa estima e esse conceito firmam-ie nos sólidos alicerces de mais de

^^^^ ¦_____¦¦ __n___i _____ _ni é__ __» ** "~~ ""'"
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NO CONGRESSO
Senado

A SESSÃO DE HONTEM — O QUE
FOI APPHOVADO

a coragem civil do deixar liberdade ii Ca-
mara para votar segundo a sua consciência.
A lei do imposto odioso 6 do presidente da
Republica e nao do Congresso! 0 Congresso
nao pôde votar contra a Constituição e votar
esse Imposto e uma Inconstltuclonalidadc.Os
rlo-grandenses lembraram o addiclonal, quedaria 33 mil contos de rendas, isto é, mais
do que pedia o governo. Por que nao foi
aceito esso alvltre? A taxa addiclonal tem
tradições na nossa historia rtnancelra. Por
que o governo a repelllu? E por que o go-verno abandonou o alvltre do pequenos sa-
crlflctos, cortando, nas despesas? Esse pre

ii_§ * •¦•ia v* ¦** "

_^__i'' #>f %!_$
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Bl^ MM
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¦ Com a presença de 38 senadores c sob a pre*
stdencia do sr. Bueno dc Paiva, foi., hontem
aberta a sessão do Senado. ._____,

O «r. Fclippc Sscmidt pediu a palavra para celto fot posto de lado e o próprio relator
fazer uma rectificação sobre a acta na parte da Receita, sempre que pude, o Infringiu,
relativa 4 votação em terceira discussão, do or- Da apoio as autoridades constituídas, Mas
çamento da Marinha. c necessário que ellas nao violem a lei.

A reclamação dc s. ex. foi attendida, sendo Pensa que o povo pleiteara contra esta lei
em seguida approvada a acta. no terreno legal. Appella para o poder Ju-O expediente lido constou da proposição da dlciarto, -certo de que elle nüo negara oCâmara dos Depulados orçando a receita geral seu concurso 4 ordem legfl subvertida,da Republica cm 90.707:785$, ouro c réis Confia na justiça, uma vez que o Congres-6i4.2oo:i8o$ooo, papel, c a destinada 4 applica- so falhou.
ção especial cm 17.731:715$, ouro, e reis
55*453:820$, papel, que serão realizadas com o
produeto do que fôr arrecadado dentro do exer-
cicio de 1921; devolvendo o orçamento do Kxtc-
rior, por haver rejeitado as emendas que au-
gmentam ioo$oon mensaes nos vencimentos do
porteiro e demais funecionarios da portaria;

{ Slooofooo, ouro, para aluguel da casa da Km-
baixada na França e diminuindo 50:000^000 na"Expansão Econômica".

Foram lidos os seguintes pareceres:da Commissão de Justiça c Legislação, favo-
ravçl 4 proposição que regula a propriedade e
exploração das minas; sobre o requerimento em

O ar. Joaé A. Coxito Granado
melo século de trabalho. Sao, pois, le-
gitlmo padrão de orgulho, fruto deuma persistente força de vontade e deuma operosidade intellifrento.

po nada fez elle essa Importantecolmeia do trabalho, onde varias cen-tonas de empregados desenvolvem a

TRE8 DECLARAÇÕES DE VOTO CONTRA-
RIO

Os srs. Eugênio MIHIer, Cunha Lima o
Olegarlo Brito enviaram 4 Mesa decla-
rações do voto oontrarlo 4 approvaçao,
pela Câmara, do Imposto de transito, na
sessuo da véspera.

ORDEM DO DIA
A ordem do dlavfol, pela Mesa, annun-

ciada com a presença de 111 deputados.
- .„ „- u ,„„„«  c... „n„_t_2?m anprovaçao varias redacçoes

que moradores da estação de Lages pedem a flnaes sobrc a Mc£a-
desapropriação de um trecho dc estrada de ferro CONDIÇÕES DE ALISTAMENTO E DIVISÃOconstruído pela Light and Power; favorável ft ELEITORAL
proposição que considera dc utilidade publica a I __
Associação Commercial de Mossoró: Bm BCSUlda a Câmara approvou um re-

da Commissão dc Finanças, favorável 4 pro- Querlmento de urgência para immediatoe
posição que torna obrigatória a atracação de na- discussüo e votaçüo dos projectos, que, lm-
vios no Cies do Torto: 4 proposição que man mediatamente, foram approvados, com
da reverter ao serviço activo do Exercito o ca- om nda.t do Senado ; estabelecendo as con-
pitão reformado Alfredo Fonseca, c offercccndo dlções em que o cidadão alistado eleitorura projecto substitutivo do da Commissão de poderft ser excluído do alistamento; eMarinha e Guerra, mandando reverter ao ser- providenciando sobre a divisão das se-viço activo da Armada os officiaes Lyonisio cções ekltoraes no Districto Federal.
Meio.""8'05 

' 1,ranCÍSC° AuS"stinh° * Sou*a 
A BEDflcç,0 FINflL DA RECEITA

Foram lidas as redacções finaea das emendas' O sr. Antônio Carlos requereu e a Mesaao senado aos orçamentos dtfíMariiilu e da deu por approvada urgência pnra immedln-
_. _? a- Pr°l«t0 cquiparando os vencimen- ta votação de redacçfto final do projecto
t?fclo Federa"8 

s"vcn,uar,os ih JMt««» do Dls- de orçamento dn Rec.iito.

"?.M*r- í10'!,0 Jrn,io,r olfereceu um projectoconsiderando de ultilidade publica a Caixa Be-
i","."-"' 5 da,.Ca?a fc Cwrecção c classes cerre-lativas do Districto Federal.
1 rf^i !r,in,eu Mach'',do enviou 4 Mesa uni pro-jecto de lei mandando alterar a tabela dos ven-cimentes dos funecionarios da Casa dc Dc-tertçao.
...7 * -";• ?«1|Pai"'o a tribuna, tas a defesa do«u Projcc,0t mostrando a justiça da medida
2i„t V\? amparar "«'» emergência funeciona-
?M?_ Í5rarregados de trabalhos e responsabi-
etál &:?" UI!2S..fc.._^ií» í ™ intacto

dos, havendo uma única válvula: pu-
lar a barreira e fazer de conta que
ella não existe.

E' o caBO do tempo de embarque,
por exemplo, que, segundo corre na
Marinha, o governo pensa suspender,
senão no todo, pelo menos em par-te, para que os officiaes se possam
habilitar convenientemente, a uma
futura promoção.

Ainda assim, o governo não poderásatisfazer a todos os offlclaes que
precisam fazer o tempo de embarque,
mesmo quando o diminua de uns
tantos mezes. Torna-se imperioso um
novo "salto de barreira" com que o
primeiro arranhão não produzirá ef-
feitos.

Este segundo arranhão é o de se
desprezar o determinado na nova lei
sobre o que ella classificou de "navio
prompto".

Em rigor não se pode afiançar
quantos navios a Marinha tem prom-
Ptos, isto é, capazes de se fazerem
ao mar dentro do prazo determina-
do na lei e encarnando realmente
a personalidade de um verdadeiro
navio de guerra, tal como a com-
prehendem os inglezes.

Elles andam, de facto "promptos",
mas no sentido figurado da expres-
são, sem que possam dizer: "eu sou
aquillo que apparento ser".

De ordinário, elles apparentam
ser aquillo quo não são e como a
lei exige tal requisito, o meio ó
deixar-se enganar pelas apparencias
e não exigir muito.

Por isso se vê que a pressa com
Que formularam, approvaram e
sanecionaram a nova lei, foi contra-
producente; e para que ella não seja

"JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOO DOOOOOOOOOQOOOC. 0 0
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Um vestido de
festas...
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sua actlvldado. N4o cabe aqui dizer o I tririn lí.7i.Cla c °* r"bunacs ue Justiça do Dis-
quanto representam para o Brasil in-l 

•¦•
dustrlal e scientifico esses grandes ia-boratorlos donde s4em produetos paraos mais afastados recantos do paiz. Masessa referencia se Impõo no dia em quecompleta mais um anno de existênciao creador, dessa obra admirável, O sr.Josí Granado pertence ao numero doshomens que se podem sentir bem aodarem um balanço no Beu passado. Aolado do multo- trabalho, verá o velhodroguista as bençSos e a gratidão de
quantos têm recebido o influxo do seu
coração generoso. Não pertence o sr,José Granado ao numero dos que só
pensam em si c em se locupletarem
com o trabalho alheio. O melhor teste-
munho dessa affirmativa pôde ser da-
do pelo dedicado grupo de moços bra-
sllelros o portuguezes que trabalham
a sou lado, naquello grando empório
commerclal,

O sr. José Granado veiu muito Joven
para o nosso paiz e, apezar do elevado
numero do janeiros que lho pesam so-
bre os hombros, ello ainda esta, forte
e lépido, ft frente da sua casa.

Na data de hoje vae ter o velho dro-
gulsta multas e merecidas demonstra-
çfles de alto apreço o elevada estima.

f
Carlos Luiz Scassa

A viuva, filhos, genro, noras
e netos, convidam os seus de-
mais parentes e amigos para as-
8lstlrem a missa de 7o dia, quefazem celebrar amanhã, terça-feira,

28 do corrente, ás 9 horas, no altar-
mór da egreja de N. S. da Candelária,
Pelo eterno repouso do pranteado mor-
to, confessando-se antecipadamente
gratos pelo seu compareclmento a es-
Be acto de religião. ***

do que foi subitamente acommettldo,
ha dias, qunndo tomava parto nos tra-
balhos do Senado.
MISSAS

Celebram-se hoje as seguintes missas
fúnebres:

Na capella do cemitério de S. João Ba-
ptlsta, por Geraldlna da Silva, ftB 8 ho-
ras;

na egreja do Hósarlo. por Josèpha Ru-
fina Fagundes, as 9 horas;

na egreja do Carmo, pelo major JoséAntônio da Costa Braga, fts 9 horas;
na egreja de S. Francisco de Paula,

pelo coronel Gaspar César Ferreira do
Souza, fts 10 1|2 horas;

na egreja do Rosário, por José da Vel-
ga Abreu, 4s 8 1|2 horas.

CINCO C_H_AE8
Mistura Ideai para crianças, velhos efracos. Faz engordar e fortifica. Toda

criança, mesmo alimentada ao seio de-vo usar uma boa farinha depois d'o 6omez.
Peçam "Creme infantil" em po dex-trinlzado. Unlco alimento com basesclentlflca ao alcance das crianças mes-mo pobres. — A' venda nn» boa» cata».

__mn£! '. *• "• passou a tra,ar de °<"ros
HW" 0S quac» a v«l» destinada ft
Si'0"11 no orçamento da Justiça e pc-
SrnÍHnPan f°5'SCUS sc™entuarios a attençâo do
em bcnJct T° *", P""^io "ue apresentou
rcsnelt ?1 

dcs8e5..funecionarios, fazendo a
Pa ando?U^JE_TV,*3 fcfc"fc'";' I «o. verificação de votação. Votaram pela

a continuação 'Aí^KS reforma 110 deputados. A seguir, a Mesa

S „IS™"? 
d<». Deputados, aue ma,!da

5as dc í.,™Çr l.orc,slaI ",?" mar8c"3 d« «tra-
nas ahrinl r'"1 do Urasil c 0"t' fc Mi-

O ., Irln2..CMVel?„° rcdit0 dc 6"o:noo$.
cõe» snnr, „ n .Macllild<» fra «Seiras obscdva-
provado. 

P JCC,° <luc' cra sc8uida, foi ap-

ffM?íP0ÍJ! foi cannunclada a continuação da se-
Crnadb, fl_n,ida PüoP^tfoda Câmara dS
Ag?lcull2_ Ind,?.0, ? de?P"a do. Ministério da"!í!C".u._ Induslrii> « Commercio para o exer-

O sr. Maurício de Lacerda, ao sor dada repudiada publicamente descendopor approvado o requerimento, estranhou ,, . . »""""•«"Jouio, uebi-enuiu
quo não fosse a redacção posta em dis- ae cotação, mascaram-lhe as exigen-
cussão. • cias com enganos e esquivanças co-

A Mesa resolveu que, pelo novo Regi- l mo essas da reduecâo do temnn domento, apenas eram discutidas ns reda- i .»{.....,„ An „,„i.„_„ ,
cções finaes que forem emendadas e a \ 

embar(iue e do embarque em navios
redacção da Receita não recebr.t emendas. . realmente promptos.

O sr. Nlcanor do Nascimento, que es-1 Até ahi a nova lei não faz maisteve escrevendo enviou emendas ft Mesa, 
; que acompanhar a velha musica jáque declarou não poder mais aceital-as. .- . _ ' 

„„. . ">"•» '»uon,u, ja
Os srs. Nlcanor do Nascimento e Mau-1 "° Dem ensaiada pela velha lei que

docemente se prestava aos mais des-
temperados sophismas e torsões.

rlcio de Lacerda protestaram.
O sr. Bueno Brandão explicou que o

sr. Antônio Carlos fazia o seu requerl-
rmnto de urgência, Jft approvado, pnra
Immediata votação da redacção final. As-
sim, Jft estava concedida a urgência e a
redacção final entrava apenas cm vota-
Ção.

O sr. Maurício de Lacerda rcqúeriu, en

avra para

cicio de 102
.-9 !¦'¦ Jrincu Machado pediu a pai

Ih do ar Simã..T ,PraZ?r c .™oçaf ° ,rah;'-
«. ex nue í!_ „Lo"cs' '.st0A ° "latorio dca, a., que e uma peça muito nteressantedo do tom habitual do rematismo ad '

Hortencia Gas e Meirelles

t Capitão Antônio Monteiro
Meirelles, filhos e demais pa-
rentes, convidam os seus aml-
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, mandam ceie-
brar segunda-feira (27) no t.ltar mór
da egreja de S. Prandsco de Paula,
ás 10 horas da manhã, Desde já se
confessam gratos.

i

tJoão Baptista Dias
Teixeira & Macedo, de Ni-

Jctheroy, tendo tido a Ingrata
noticia do falleelmento, em Por-
tugal, de seu prezado amigoJOÃO RAPTISTA DIAS, convidam to-dos os seus parentes e amigos a assis-tirem á missa de 30° dia que mandamcelebrar por sua alma, na egreja doCarmo, á rua 1» de Março, nesta cl-dade, amanhã, terça-feira, 28 do cor-rente, ás 9 horas, antecipadamente

agradecendo aos que os attenderem.
***

JUVE.MTOI, _ Untlniulaatr daaralena craralco. rffrltoa rapl.¦oa c auonihrrmoa. — II ua Sei-éY lelrmliro. IML I

Mary de Lima e Silva
Avcline

Manoel Cosme Pinto, senho-
ra e filhos; Almirante Francis-
co de Mattos, senhora e filhos;
Ernesto Lopes da Fonseca Cos-

ta e senhora e Manoel de Lima e SH-
va, fazem celebrar amanhã, terça-fel-
ra, 28 do corrente, uma missa por ai-
ma de sua saudosa prima MARY
AVELINE, ás 10 % horas, na egre-
ja de S. Francisco de Paula. ***

muamWÊaa*Wm*m»*W****nmmrmmaWs*WÊ»>
(CAMPO GRANDE)

Olinda de Sá Freire
Corrêa

José Francisco Corrêa e seus
filhos, José Dias e senhora, pe-
nhorados, agradecem a seus
amigos, senhoras e senhoritas! A ,cl de 15 de novembro dc 1831, no seu

que acompanharam os restos mortaes arll,g0, ", parag. 1», aboliu "iodas as dls-
^« ,.„„ „„-, i _i «muwMwj pOS|(;ocs ()e qualquer denominação, sobrede sua sempre lembrada esposa, mãe, a Importação e exportação dos gêneros e
madrasta, cunhada e Irmã, OLINDA mercaidorlas transportadas de umas para
DE SA' FREIRE CORRÊA e de novo omras Provlni:las- tanto.nos portos de mar.
„„„..u„„ „. —»««• 

o uo uu»u como nos |,ortos S0CCOR e registos". Haconvidam essas pessoas gradas e pa- mais ainda, e o orador cita um dccreio de
rentes para a missa de 7° dia, hoje, se- 13 de maio dc isai, determinando quo"não fossem cobrados a °|° de salda, nos

casos dc commercio dc cabotagem ou de
porto a porto do-l)rasll". como se vê, 6 um
Imposto atMchronlco, abolido ha 100 annos
como tal.

t

s.iin*

f. 
cx. .lisçu^lõn^ien^r^enda^f o' na'
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nado.V.d,T„SrB°e,fet; »J?* d'.h<"> do„ «•
tamente discutidor c iÔt-Síí „quç sc,a-,ffi|"ri:»'
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DEMORADO PELA OBSTRUCflln «_'PROVADO E REMETt"2ÜAO °SEnÃ".

CeIta" RE_A_f.*2- F,NflL DA "E-CEITA — A FALTA DE NUMERO
Presentes, & hora regimental, oa denu-tados, o sr. Bueno Braiidilo, •secretariado

pelos srs. Juvenal La niartlne o Costa Ho-6-ç., declarou a sessão aberta, sondo, sem
vKa W0™"» a acia da sessflo da

O expediente lido constou de offlclos, dohcnauo, soure o andamento de vários tiro-jectos o de um telefrramina cm quo o sr.Aírton Bapllsia communlca deixar de com-parecer ás scssOes por motivo do forcamaior. *
AINDA CONTRA 08 IMPOSTOS NOVOS

O sr. Álvaro Baptlsta rol o unlco oradorda hora do expediente. 0 representante do
Hlo Grande do Sul, quo nüo tomara, na ves-
pera, parte na votaçilo das ultimas emendas
ao projecto de orçamento da Becctta, pro-duzlu uma longa e velieniente oração de
critica ao governo pela orientação de lan-
çar novos impostos no momento cm quo o
povo, sorfrendo uma crise aguda, se acha
menos nas condições de ser mais fortemen-
to tributado.

Se tivesse estado prosente, disse o ora-
dor, teria votado contra os novos impostos,
assim procedendo por achal-os iníquos c
Inconslituclonaes.

Tratando da acçao do sr. Antônio Carlos,
como "leader" orçamentário. lamentou que
o Andrada de hoje, embora tllustrado, com-
petente c culto, haja adoptado, para con-
dueta na vida publica, uma dlrcctrlz cm
antagonismo com a orientação dos Andra-
das de outr'ora, que sempre procuraram
servir os Interesses do paiz, sem crearem
embaraços A vida do povo,, sem se lembra-
rem de sobrecarregai-os com ônus c taxas
superiores ús suas forças, as suas posslbl-
lidades. ...

Passa a analysar a emenda monstruosa,
que decreta o Imposto de transito. Nilo
comprehcndo porque no concilio do Cnltele
foi aceito esse imposto pela obstinação do
governo, quando outras tributações foram
aventadas. O que o governo devia fazer é
diminuir as despesas e nilo aggraval-as co-
mo vem fazendo. Ha, por força, uma causa
superior Influindo em tudo Isso. Semelhan-
to tributação esta abolida desde os tem-
pos de Babyionta c hoje sd é admtttlda na
África

gunda-feira, 27 do corrente, ás 9 ho-
ras, pelo que se confessam desde já
agradecidos. ***

José Augusto Corrêa
(FALLECIDO EM JACAREHY)

Helena Corrêa e filhos, Ma-
ria de Souza Valle Corrêa, Ma-

O "NECATOniCÜDA SIMÕES
| «pelle qualquer verme Intexilmil 1

A Câmara, consolente ou Inconsciente-
mente, aceitou a idéa. Mesmo aquelles que
declaram que ella prejudicará os seus Es-
tados votaram a favor! Nilo sabe se elles
auxiliam o governo. NSo sabe que política
nascera de tudo Isso. O norto c o sul pen-
sam de modo diverso. E' um apoio ralllvel

„„„, . _ que nilo da autoridade & primeira autorlda-noel Augusto Corrêa, senhora e de da naçilo. E' político velho o esta aco*-
filhos; Antônio Augusto Cor- | tumado a ver cair os homens por ralta de

rêa e Leocreticia Travassos, agrade- ,déas- O numero-nunca venceu senão na
»„^. _- j™ „. .t„ ; praça publica, pelas armas. Vencidos ago-celn as demonstrações de pesar que ra J,s embaraços, a desconfiança entro o

VEND&-S&
uma casa renovada ha doía mezes emcentro do terreno, com Jardim o quintal,com duaa anlua e trea quartoa no pavi-mento aupeiior, duaa suína o doia quar-to» clmentadoa no Inferior e demais ac-comniodaçoes, numa daa melhores ruasdo Hlachuelo, (subúrbios), dando 2501de renda mensal. Trata-se no escrlpto-rio deste 'JORNAL", com o er. Lia-cola.

receberam por motivo do fallecimen-
to de seu pranteado e inesquecível es.

norte o o sul, semeada pelo sr. presidente
da Hcpubllca, perdurara. Teve a esperança

poso, pae, filho, Irmão, cunhado e tio, J^_SmiHW«&% WÍS p°.?aJOSÉ' AUGUSTO CORRÊA, e convi-1 Implantar a Idéa nacional, O presidente da
dam os demais parentes e nmigos pa- I "cpubllca procura rundar grupos. Quer ver
.. oB,in»i.«~ *. JLi- j„ n. ai m O norle prevalecendo o tido consente que sera assistirem á missa de 7" dia, que fa- | estabeleça a acçlto nacional, rmeni a*«lm
zem celebrar amanhã, terça-feira, 28 contraria a Idéa de acçao pacifica o unida
do corrente, ás 9 horas, na matris de {1°.nalí «wmettc "'» """e. o imposin
<3 inün nnn!iot„ s_ vuti.o.n.,  malilllo creou uma situação poluíra queS. João Baptlsta, era Nlctheroy, con- raz duvidar do dia de aiiiniiha e collornu
fossando-se antecipadamente agrade- os rnnstltuclnnallstas na emergência da dc-
cidos a todos que comparecerem a es- cl",r8r 9uf PSf.8 marcha nilo conduzira mui mi reniii it».- ,<-. i,,i
In nr-in d» m,m._ J__ 

«—»«—. 
pa|j a rutiirn tranqulllo. .«orla mellior que Bem °8 1uaeB muitos requisitos ua leiiu uno uu cariuaae. *«• | 0 sr> prCsiacntc da Hepubllca ilvesso lido não podem ser observados e respeita-

d clarou approvada a redacçüo final, rc-
soltado que uma verificação de votação,
requerida pelo sr. Maurício de Lacerda,
confirmou.

O presidente convmunlcou, logo depois
que a redacçilo final do projecto de orça-
m nto da Receita Ia ser enviado ao Se-
nado.
O ORÇAMENTO DO EXTERIOR OBSTRUÍDO

E APPROVADO
Continuou, npfiss, a votação das cmen-dna do orçamento da despezn do Mlniste-

rio dn Relações Exteriores, na véspera,
datada na emenda n. 6, devido â falta de
numero verificada por um requerimento do
sr, M-.iurlclo de Lacerda.

Ralta vam ser votadas oito mendas. Esse
deputado e o sr. Nlcanor do Nascimento,
declarando prellmlnarm nte que assumiam
n responsabilidade de obstrucçao pira do-
monstrar no presidente da Republica quesnblnm resistir 11 essa "valdad mórbida",
falaram dncamlnhando a votação dessas
oito emendas, pediram verificação da vo-
tação do todas ellas, lev.intaram varias
questões de ordem, emflm embaraçaram
o mais oue lhes foi possível a votação. So-
mente fis 17 horas, a Mesa conseguiu dar
por approvada a ultima emenda e decla-
rnr que o projecto voltava ao Senado, por
não haver a Câmara concordado com
düis emendas por elle upprovadas.

Essas emendas são as seguintes:
A' verba — Secretaria de Estado — au-

prmentada de 16:800$, para pagamento de
1:200$ annuaea aos porteiros c mais fun-
cclonarl03 da portaria do Ministério".

A' verba 9" — Corpo Diplomático —
augmentada de 5:000$, para nluiruel da
embaixada na França, cuja dotação é de
15:000$, passando assim a ter a mesma
dotação consternada pira na embiixadas
na Grã-Bretanha. ltalln e Sinta Sé".

FALTA DE NUMERO
Outro requerimento de urgência foi re-

cebldo r>'la Mesa, o do sr. Andride Bezer-
ra — pira Immedlnta-s discussão e vota-
o.ão do projecto concedendo, & viuva e fi-
lhos menores de Raymundo de Faria
Brltto, n pensão de 300$ mensaes.

A Mesa annuncioti a approvaçao d"sae
requerimento e o sr. Nlcanor do Nasicl-
mento requereu a verlfloição. O resultado
foi de 94 votos a favor e 9 contra.

A Mesa declarou qu:, por ser visível a
falta de numero e Ir ndeantada a hora,
deixou de mondar proceder a chamada.

DISCUSSÇÕES ENCERRADAS
Foram, sem debate, então, cerradas as

sepulntes dlF.ussões:
1» do projecto, providenciando sobre a

ligação das linhas férreas e te'egraphlcas
do Brasil com o Paraguay e a Bolívia, com
substitutivo da Commlssão de Obras Pu-
blicas e parecer da do Finanças, f.ivora-
ve! ao substitutivo; 2, dos projectos, do
Senado, mandando reverter ã activldide os
officiaes nnnisttados pela lei n. 310, de
1895, que se demlttiram durante o periodo
de dous annos estabelecidos como restrl-
cção pelo paragrapho 1» da mesma lei e
•lindo outrns providencias, com parecer
'ivornvel das Commlssões de Marinha e
Guerra e de Finanças; e abrindo o credl-
•.o especial de 1:000$ para pagamento ao
^nrcento-íi.ludante r formado do Exercito,
João Baptlsta Júnior.

Presidência da Republica
NO CATTETE

0 presidente da Republica permaneceu no dc-
correr do dia dc hontem, cm seus aposentos
particulares, sem haver recebido visitantes c cn-
tregue ao estudo dc papeis dc natureza urgente.

TELEGRAMMA RECEBIDO
O presidente da Republica recebeu hontem, o

seguinte telegramma:»Ri0 — A União dos Trabalhadores do Cães
do Porto felicita o preclaro brasileiro, a quem
muito deve o operário, certa que estíl que às
suas famílias desta vez terão leito para o abri-
go dc seus filhos. — João Roma, presidente."

No Ministério da Marinha
A LEI DE PROMOÇÕES...

Com um açodamento pouco com-
pativel com a importância do assum-
pto, propôz o governo uma nova lei
de promoções para a Armada, o Con-
gresso a homologou e o próprio go-
verno a sanecionou e mandou pôr em
execução.

Emquanto a velha lei havia pere-
grinado durante tres annos pelo Con-
gresso, dando margem a discussões
bem fundadas sobre alguns dos seus
artigos, a nova lei, com effeitos de
magia, fez todo o percurso e ficou
obra acabada.

Acabada, sim, mas imperfeita, por-
que já, o disse o velho rifão popular,
de que ''nada ha mais contrario á
perfeição do que a pressa".

Em tempo combatemos alguns ar-
tigos da tal lei, não lhe rsconhecen-
do qualidades bastantes para fazer
aquillo por que anseia a Marinha: o
apuro de qualidades entre os officiaes
dos diversos quadros e graduações,
pajmittindo uma justa preferencia,
sem matar aspirações.

Independente dessas falhas, a seu
tempo apontadas, a nova lei estabele-
eeu obrigações que as circumstancias
do momento não permittiam rea-
lizar.

Por seu lado, o governo está ata-
do, sem meios do fucultar elementos,

No Ministério da Guerra
VIVA A PÁTRIA

A brigada de aviadores da Liga
Patriótica, do Buenos Aires, ao ter
conhecimento do insuecesso de Hear-
ne, telegraphou. autorizando-o a ad-
quirir um apparelho em que possa
realizar o "raid".

O telegramma, que traduz o inte-
resse com que na Republica amiga
é encarado o "raid", termina com as
suggestivas palavras: — Viva a Pa-
tria.

Só o sentimento patriótico de fa-
cto, é capaz de impulsionar o homem
aos maiores commettimentos.

E é de louvair a decisão prompta,
o cariinho com que a brigada de avia-
dores argentinos acompanha a em-
presa que Hearne tomou sobre os
hombros.

As provas de amizade, com que por
toda a parte recebemos o aviador
amigo, provam bem que seneramen-
te, sem resetimentos, lutamos pela
victoria do "raid", varias vezes co-
meçado.

E cada vez que um accidente se
encarrega de desfazer as esperanças,
tanto nós, como os nossos vizinhos,
mais enthusiasmadamente nos entre-
gamos ã tarefa.

Cada derrota serve, apenas, para
aquecer os sentimentos patrióticos.

Trata-se de uma victoria da paz,
que em nada faz desmerecer o venci-
do, mas que, por isso mesmo, deve
ser disputada com afinco.

Por que não juntamos nós os nos-
sos elementos e porque os não faze-
mos agir no mesmo sentido ?

A Liga da Defesa Nacional, Aero
Club, Escolas de Aviação, deveriam
ter pressntemente por único escopo a
victoria do "raid" Rlo-Buenos Aires.

Todo mundo acompanha cora inter-
esse a innocente disputa. E nas reda-
cções os telephones não param em
responder ás perguntas sobre a via-
gem de Edú Chaves.

Póde-se dizer que todos nós brasi-
leiros formamos uma liga de vonta-
des, de ardentes desejos, para que a
victoria seja nossa.

Aos aviadores militares, cujo ar-
dor patriótico ó o próprio apanágio
do soldado, os corações devem estar
batendo com força, na incontida an-
sla de galgarem o espaço, rumo a
Buenog Aires.

Que a Escola de Aviação so entre-
gue de corpo e alma ao "raid", por-
que todos palpitam, na convicção de
que lhe será fácil o triumpho.

Façamos questão fechada para que
a victoria nos pertença.

E quando no Campo dos Affonsos
o avião partir, seguro è firme, guia-
do pelo piloto audaz, em coro todos
nós brasileiros, gritemos, tambem,
bem alto: Viva a Pátria !
VARIAS NOTICIAS

No salão da Bibliothcca do Exercito
continuara boje n ser feito o sorteio
dos alistados para completar o pedido
para o anno vindouro.

— Pelo ministro foram despachadas
os seguintes requerimentos:

Homero Itnmos da Cunha, sargentoIndeferido, de accordo com o pare-cer do Departamento da Guerra; Ml-
euel Roma de Abreu e Lima, sargentoDeferido; José Octaviano dc 011-velrn, sargento — Como pede; Anto-
nio Victor Ferreira, sargento — Con-
cedo 15 dias; Tlmotheo do Amaral
Oestrich, capitão, por certidão, o des-
pacho de um requerimento — Indcfe-
rido, visto que o petlcionarlo não pre-cisa da certidão para o fim allegado;
João de Figueiredo Rocha, general —
Deferido; Wolgrand Pinheiro Cruz, 1»tenente — DO-se por certidão; Sebas-
tião Sobreiro de Carvalho, sargentoIndeferido, de accordo com a infor-
mação do commandante da 4" região
militar; Manoel da Gama Cabral, Iotenente reformado — Recorra ao Po-
der Judiciário, querendo. De ordem do
presidente da Republica; Luiz Modesto
de França, musico — Concedo, paradesconto legal: José Bonifácio da Sil-veira, sargento — Attender.

Qual a melhor festa para vocês?
— indagou num riso esta cabeça lou-
ca que ó a Estephaninha Guedes, ten-
tando desamarfanhar os babados do
seu vestido de organdi.

A pergunta assim lançada caiu em
meio ao grupo folgazão, onde cinco ou
seis melindrosinhas falavam mal da
vida alheia.

Um vestido! — responderam a"una você" as seis faceiras filhas do
Eva.

Pois eu, — replicou, rindo ain-
da mais, a Estephaninha — a não ser
um noivo, o que seria o "sueco" das
festas tambem, prefiro um vestido,
ainda um vestido, mais um vestido,
sempre um vestido!...

Todas concordaram risonhamente,
objectando apenas a Genoveva Llmn,
a sensata do bando, um vestido, sim,
mas conforme o vestido! Tinhu rlena-
mento razão esta grave e reflentida
pessolnha. A ganhar um vestido feio,
antes não ganhar coislsslma nenhuma.
Para que não nos pudessem imputar
tão pouco generoso gesto, offerecemos
estas quatro lindas toilettes ao bom
gosto das nossas leitoras,

O modelo n. 1 ó um delicioso ves-
tido de taffetá preto, drapejado. saia
e corpete. O decote aberto em redon-
do, fechando como chalé á esquerda, 6
extremamente gracioso, orlado, assim
como as curtas manguinhas, de valen-
clanas amarellecidas, retidas por duas
carreiras de fina soutache preta.

Na fechadura do decote em cima,
pequeno ramo de rosinhas alaranja-
das.

Elegantíssimo na sobriedade propo-
sital de suas linhas, é o modelo n. 2,

de setim beige, Inteiramente coberto
de pontos de seda preta, formando
arabescos. 0 vestido fecha nos hom-
bros por tres botões pretos e dos lados
a sala abre sobre tres altos babados
de franja de seda beige, dispostos ao-
bre setim preto.

De setim tambem o modelo n. 3;
mas azul marinho, sendo a saia cor-
tada transversalmente por quatro ti-
ras de 3arja branca dispostas num mo-
vimento ligeiramente descendente a
partir do avental de setim que fôrma
na frente um grande panno solto. Es-
se avental ó a melo velado por uma
longa franja de contas de madeira en-
vcrnlzada do mesmo azul que o setim.
Vm;\ franjeta dessas contas reciie so-
bre as tiras brancas da sarja, a borda
das mangas e orla o drapejo do cor-
pete.

Na frente do cinto, á guisa de uma
placa de cinturão, essas contas for-
miun um largo desenho de onde pen-
dem ns compridas franjas que reco-
brem o avental.'

Como vêm as leitoras, toilette do
um gosto fino o original.

CHIPPON.

A JOALHERIA

ISIDORO MARX
138, Ouvidor, 138

FAZ 20 X DE DESCONTO

No Ministério da Justiça
1'OLICIA

Esta de dia na Central de Polida o
3o delepado auxiliar.

GUARDA CIVIL — Dia ã sédc central,
fiscal Xapoleão e ajudante Lincoln.

Ronda gorai — fiscaes: Qulntlliano,Cunha, Madurelra, Veiga, Carvalho. Cal-
mon, Netto, Muniz, Marlano e Freitas.

Ronda aos theatros, fiscal Nlcanor.
Uniforme, 3».
INSPECTORIA DE VEHICULOS —

Dia ft Inspectorla — auxiliar Antunes 0
ajudantes Medeiros c Gomes.

Ronda geral — Madruga, Marques c
Passos.

Ronda nos theatros, Synealo.
Uniforme, 3o.
POLICIA MILITAR — Superior dc dia,

capitão Bacellar.
Offlcial de dia no Qunrtel-Gcneral, 1!»

tenente Frederico.
Offlcial de dln ao corpo fa serviços au-

xlllntvs. 2" tenente Florentlno.
Medico ile dlu 24 horas, 2» tenente hono-

rarlo Llclnlo; medico de dia 12 horas, Io
tenente Barros; pharmaceutlco do dln,
2" tenente honorário Adhemar,; Interno de
dia. 2o tenente honorário Torcnno; deu.
tlstn de dln, 2» tenente honorário Castro.

Auxllar do offlcial d« dia ao Quartel-
General, rargento Achilles.

Musica de pormptldão das 6 fts 11 ho-
ras, a fanfarra do regimento de cuvalln-
ria, o dns 11 fts 22 horas, a banda do Io
batalhão.

A conducção de presos serã fornecida
ix>'oí> corpos dc accordo com o pedido que
for feito.

Assiste ft Instrucçâo no núcleo central,
2° tenente Carvalho.
O Io batalhão fornece: a promptidão

Oe incêndio, 10 praças para prevenqfl.0, o
policiamento, os demais swvlços ja dc-
terminados <> o ninis qu^ for pedido.

O 2° batalhão fornece: 10 praças para
prevenção, o policiamento, os demais ser-
vlçoa jft determinados « o mais que fòr j
pedido. I

O 3o bata'hão fornece: 1 cornetclro |
para o Assistência do Pessoal, 10 praças
para a prevenção, o policiamento, os de-
mais serviço* jft determinados e o mais
que for pedido.

O 4° batalhão fornece: 2 inferiores
pnrn ronda, as promptldoea permanente o
do foceorros, 1 Inferior fis 8 horaa na
Assistência do Pessoal para rondar o 2o
dlstrlcto, 10 praças para prevenção, o pu-
liclam^nto. os demais servlçoi jft deter- ,
minados e o mala que fflr pedido,

O regimento de cavallarla fornece: 10
praças para a promptidão permanente, 1
Infvror pana ronda, a guarda do Quartel-
Gem-.rnl, o policiamento, os demais sor-
vlcoc Jft determinados e o mala que fOr
pedido.

A companhia de metralhadoras fornece
os gervlros jft determinados e o mais quo
for pedido.

O corno de serviços auxlllarcs fornece
mecan'co e 1 bombeiro dc dia.
A s"rçãn de electrlcldade fornece 1 ele- I

ctrlclstn dc dia. '
Guardas — Da Amortização. 2o tenente

Isldro: dn Moeda, 2" tenente Manfredo, c
do Thesouro, 2» tenente RobnVo.

Ronda — 1° Cncntc Bellcroplionte e 2»
tenente Escobar.

Promptldões — No regimento de cavai-
iarln. 1° tenentm Meira Lima, e nn Quar-
tcl-Genornl, 2" tenente Ashton.

Dia nos corpos — No 1" batalhão, 1"

tenente Jayme; no 2», capitão Ferraz; no.
3», capitão Catalão; no I», cnpltflo Vel-.
lofo; no regimento de cavallarla, 1» tfl-
rente Themlstocles; no quartel da Saude,.
2" tenente Confueio, e no quartel do An-
dsiraliy, 2» tenente PicoL

Uniforme, 4» (kakl)

flUCüK3ILH'iNÜKIGIPAL
O QUE HAVERÁ' HOJE

Consta da ordem do dia dos trabalhos d»loje do Consellio Municipal, a votaçãodo projecto n. 240, de 1030, orçando a ro-rata c fl.vando a despesa da Munlclpallda-no paia o exercido do 1021, com aa cmen-ilas apresenladas.

Na Prefeitura
VARIAS NOTICIAS

Serão vendidos hoje, cm lellüo, do c-cordo com as ordens do prerelto ao dlre-ctor do Patrimônio, cinco lotes do terrenoda Avenida lllo Comprido, entre a rua Had-dock Lobo e a travessa da l.uz.
Para que os compradores possam, logocm seguida a acqulslção, procederem a odl-flcaçOes, o sr. Carlos Sampaio rcsolvouaceitar pagamentos em apólices munlcl-

paos, ao typo par. Os proprietários, no em-tanto, serão obrigados a rnzer construcçOos
dentro do prazo máximo dn um anno, de-
pois da cima da compra, ricandn obrigados
it multa de I :ono$ por dln durante o tom-
po que exlrorbltarem daquella prazo.O prerelto -niaiuJou abrir concorren-
da publica para obras do adaptação no pre-dlo 111-143 da rua H. frnnclsco Xavier,
recentemente adquirido pula Munlclpallda-
de c onde lia multo tempo Jft runcclona a
Escola Bezerra de Menezes, — afim de qusas aulas fiquem Insinuadas mais commo-
damente.

A Directoria de Obrns abriu concor-
renda para construcçOcs do um prnrilo na
run Diamantina, em terrenos de-proprlcda-
de da Prefeitura, nflm de servir de sede &
agenda do dlstrlcto de Engenho Novo.No despacho dado ao requerimento de
Henrique Passos, estabeleceu o projecto
que sela Telto o processo de habilitação da
trnnsrcrenrla do prédio do petlcionarlo,
sem prniuizo da Prefeitura, quando ao do*
mlnlo dlrecto do terreno.

NATAL, ANNOBOMEREIS
AO M0INH.0 DE OURO

miAflDE fABKK A DK CMOCJOUTI» K MMOOI» KIP.OS
Ru l~li d» (*.On, .- 1 — TrWr»*-*. «.»» 1 «»"

Tendo recebido grande e variado sortimento de Un-
das caixas e diversas fantasias para bonbons e choco-
late, convida a sua numerosa freguezia e todo o respcl-
tavel publico a visitarem a exposição do magnífico
mostruarlo, para assim se certificarem di bclle/.a dos
artigos chegados.

Recommendam-se tambem os magnificos:—Viu dt
Mel, Biscoutos finos, Palitos Irancezes, de sua labn
caçào.

SOUZA ©OIVIES éV C

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
Capital  5O.0O0:O(K)$0OO

iéde: R/Q DE JANEIRO
Filaes em S. PAULO e SANTOS

Endereço telejrrnphlco "BRASILUSO" — Caixa postal 470
Por conlriito com o governo português o Banco assumiu no Bra-

eil funeções de AGENCIA FINANCIAL DE PORTUGAL
Abre c|c de movimento, C|C LIMITADAS COM TALÃO DE CHE-

QUÊS, c|c a prazo tixo e c|c em moeda estrangeira nas me-
lborcs condições do mercado e

Enoarroga-sc da administração de propriedades
Rua da Candelária, 24 Rio de Janeiro
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| © O Movimento dos Negócios
i

BOLETIM COMMER-
CIAL

/ftôvembro de 1920

CAMBIO
Depressão constante e IndecIsUo. Den-

zlda pelas rendas sobre 8 I|2 **|« da som-
ma de títulos negociados, considerando que
ncsto mez foram, em globo, vendidos
38.204 títulos por I8.l08:3*?3$li00.

As apólices, pondo de parte o seu valor
monetário mulio superior âo dos outros
lliulos negociados e negociáveis, foram os
papel» mais procurado.*, entrando com o
contlnglnte de 30.4*13. Inteiras e miúdas,
tio total dos títulos vendidos.

NOVOS CAPITÃES
tro dos limites fixados por essas duas | Apesar da forle crise que atravessamos,
con liçüi-s, oselllou, movimentou-*»? o mer-1 a? energias econumlcas de nosso povo
cado cuniblal durante o mez dr novem- j continuam, se bem que algo moderadas, a
bro ultimo. demonstrar sua pujança com as maniresta*

O mu*' ile outubro hnvla sido encerrado I roes concretas de novos Iniciativas, appll-nm ,„„„ n„„i„, „...,,„_,„ .i„„ .„„„.. .-. ta|l[lo af| (.ullimerC|U e as mdusirlas, novos•com uma ligeira melhoria das taxas, ten-
do essa majoração st ucicntuado de ma-
nelra tão sensível, que produziu, na nraça.
• esperançu de que a melhoria se esta-
blllzassii durante algum tempo; passados,•poróm, os primeiros dias dc- novembro,
•m que de facto o merende se manteve
•m equilíbrio apreciável, p baixa doml-
fiou-o por completo, levam-o-f pausada-
mente, maa sem apresentar qualquer so* • numeroluçaò de contlnulda''e, qm pudesse ser i ,n.M nntraduzida como prodromo de ume re-
•cqíVo de niTossIliilidiulo. da taxa de
12 6|8 a 10 3(8 paru as operações fecha-
das a prazo, e de 12 3|8 ,*> 10 111° pnra
As negocio» A vista Quer tudo Isso dl-
nor, simplesmente, que no curto período•de dezoito dlof», tantos quantos bastaram
para. que a decadência dt nosso merendo
cnnililal se tornasse tilo "necentunda

capllaet em quantidade bom apreciável,
Durante o mez roram Installndos novos

estabelecimentos com o capital loial de
5.014:61)8*000, entrando as firmas Indlvl-
iluacs cnin í snmuia de l.508:500$000 p as
lollccilvas com a do 4.400:008.$ooo.

Em uma sltuaçllo normal, em condições
do desafogo e franca prosperidade, esses

n.lo teriam grande slguiricaçflo;
momento econômico e financeiro

qui*- atravessamos, esse gesto dos que, em
lal circumstancia allram- suas economias,
seu? capitães a Insegurança de novos nego-
elo* e Industrias, merece a nossa admira-
ç"o. pel» sua audarla e ronNança; o nosso
iipplnii»o, por atenuar a« ron-rqucnrlas da
dcsconriança, que a prnça começou a In-
-pli-ar- i' deve m-recr o apoio do governo
e estlmulandn-o ao mesmo lemyo, para

casso mil réis soffreu depreclncllo, sobre ra,p, u|,r0 (|0 (.rriclenlo p proveitoso em be-
Londres, de pence 2 t|4 a 2 5116

Do exposto, resulta que < nosso papel
«•.«.tava depreciado, nn ultima i-cmana de
novembro dp 62,8 «|» rem'o ainda mais
TUltosn a sun ilenreclnçaonobrp o dollar.

A sltuarjao tornou-se verdadeiramente
temerosa, no período de 16 a 20 em que
¦ baixa augmentou mnls necentuadamen-
te; então o pânico estiibüleceii-ae na pra*
ga; a maioria dos bancos, embora con-
servas-iem tabellas, onde flgtirnvnm as
taxa» afflxndas por oecas'fio du nliertu-
ra das neiíodnçíips, operavam nomlnnl-
mente, outros retrnhlam-se de Iniinelra
tal, que, pode-se afflrmar — nüo opera- i
vam. |

Hlsse estado de coisas perdurou poi nl-
guns dias, tornando-se alndn mais grave
devido ao vulto formldnvol das ohr'ga-

Soes 
da nossa prnoa para com of Esta-

os Unidos: o doP.ir de 5*5670 no come- I
ço de novembro foi a 6*850 e nh1 conser- '
vou-se, apresentnndo, entretanto, tenden
Cias accentundl8s!mns pnrn prosegulr *>»
alta, o que, a pnr do maior desanimo,
estl prestes a provocar, em nossa pra-
Cs. um "ernek", oujas conseqüências se-
rflo ns mnls funestas, destnoandn-se, nes-

ttpfirlii do rommen-lo e d" povo
EMPRESAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR

Sobre pmprosas nutnrlzndas, rol rubllr.a-
do o seguinte decaio*

Dec r. I4.47U, d» 18 d.' novembro de
11)40, qm. nppriivn n ndnpcilo do titulo "S.
A. Fabrica' do Neptuno" em <iib-"liiilcaii
do de S. ' Fabricas floranguer

nheiro, domiciliado nesta cidade do Rio
de Jaenlro, pana "um novo processo de
fabricar tubos metalllcoa, caldeando-os
automaticamente". , .-.... ; , .

N. ti.302 — Alfredo Bolonlnl, Indus-
trlal, domiciliado em S. Paulo, para "um
deposito de líquidos, como óleos, gazolina
e outros, com um dispositivo de transva-
sar o liquido para recipientes, menores
nem desperdício".

N. 11.303 — Alcides Penteado, lavrador
domiciliado em Amparo, Estado de S3o
Paulo, para "um novo dispositivo para
llgacfio de fios e cabos flexíveis".

N. 11.304 — Alberto RlbMro Latnego.
engenhei ro, domiciliado em Nlctheroy, Es-
lado do Rio, para "um novo processo ele-
ctro-chimico de fabricação de soda caus-
tica e chlorureto de cal.

N. 11.305 — Philip Hartley Chose,
Industrial, domiciliado em East Ornntre,
Estados Unidos da America, para "aper-
felçoamentos em cabos eleltnous c iiie»
thodn de fabrlcal-os".

N 11.306 — Internacional General
Electric Company, Industrial, estabeleci-
da em Nova York, Estados Unidos da
America, para "um elemento para nque-
cimento". , .

N. 11.307 — Internacional General
Electric, Company, Incorporated, estibce-
leclda em Nova York, Estados Unidos da
America, para "um systema paru produ-
cçao de freqüência substancialmente con-
stantes pan* svstemas de radlo-communi.
r-açâo". , .

N. 11.308 — Internacional r.eneral
Eletric Company, Incorpornted. para
"uma machina dynamo-electrlca"

N. 11.309 — Int-rnaclonal r.eneral
Electric Company, Incorporated, pun
aperfeiçoamentos em manuaos dp eixos
rotativos".

N. 11.310 — Tnternacionni wneral
Inroruornlcd. par--

lE.SOi, eatablllzando.se ahi depois do ter, N. 16.155 - Silva Araújo & C., esta-
regletrado maior depressão. belecidos a rua Primeiro de^M

...,.,,„.,, a 13, a marca "S. A.", para distinguir
ASSUCAR e ass m mu||lor garantir os suus direi-

O mercado do assucar apresentava-se, | tos ue propriedade, commercio o Jíabrlen.nu começo de novembro em boas condi- " ' "

qões; mag a vo'uma ml o-se «s entra-las,
emquanto que os emb.trques diminuíam

Electric Company, „ , ,
,„ „„„ ,„„_,„, ,"um rm-thod-o e apparelho para fabricar

Essi empresa rol autorizada a runcrlonar aeceBforlos para limr*v.aB di Ipcuiiümí
nnln ripr 1 a -»70 (li* 90 dn ¦""lembro do nencia".
loío ' N. '1.311 - Internaconc r*enera

Séili npsta rld.ido* o capital snclnl é d" i Electric Company, Incorporated, para
500-OÓot. divldldi cm < 000 acenes de 50u$ i "aperfeiçoamentos em alternudores ue
riiilii imia i alta fpeituencla".

Dlrertor-presldente. ¦:• Jofio Paes nar- N. 11.312 - Internacional General
reto- dl'*ccli't* gerente, sr .'"ise. Antônio no- ; Electric Conipnny, r'ira "um systema ru-
drlKlies I dln-receptor de uma direcção"

Foram puhllcadn*», durante o m»z s',
concessfle! dus soguliiles: | .

UnldOB da America, parn

sensivelmente, o "stock", que era de 22Í
mil saccas em outubro passou a ser do
303 mil'.

As cotnçocs dos crystaes estiveram
•ípmpre em baixa, sendo encerradas as
opprnefipfí. despe mercado .cem nue í-'e re-
grlrtra-pF-pm quaesquer tendências de ae-
ceRsiblHdade.

Prruombiiro — O movimento d"sse
mercado foi. tambem, mais reduzido do
qne o dp outubro. O pher.o-neno dn hn'-
xa mnnlfp^tou-se ali com eert" Intensl-
dade, attinglndo para alguns t"nns a
2Í700 em arroba. ,

A condição do merendo continuar*) de*
prcsslva.

TRIGO
Fm Buenos Aires, o merendo dn trigo

Foffreu. tíiir-iiem, a Infitencín da bnlx^
sen.'o reclstrada a de po=os 2.10 no- 100
kllos, para algumas negociações

JUTA
Londres — O fio dn lutn, cujn balx»

sp bnv*n nçppntundo w*- o*ti«bro ponti-
n\iou n domlrnr ppí-e meroado, j

O ardo "clf" Eurn'-ia foi negoelndi 'le .
!h.~ 14 a RI, Isto * nm-os fi p 5 lllr-as I
do n"p no mez nnter'or.

Puiulfe — Ne.ean pra»;n, quer o flo
pnrn urdldnra, qupr o f!o parn trnma Pn-
Ípvp -iitelto ocunlrT.nntP íi bnly.i sendo,
mais on menos, de um sbllllng por
snlndlc

>-,.: O -n-hn.ro ÍP ("¦•VPllt'1
foi. ali, rp^nclndn <"p ents. fi 85 a 8.25
com a hnlxn, portanto, de coi-ts. 0.00 a
2.25 relnllvnniente no- nreço? dn moz
antí-r'or.

De todo o expo-lo cnnclup-sp mie nao
sfl oe prnriiicto" nnturoPS, como. tnmhpm.
as rpelPr'no nrlp-n« p»ti\n fr»p-o"iprto em
bnlxa. o qnp conir-i*1!.-! sonsivPlnipntP com
o niitrmonto dos preços, nue ctüo
rpCstrados em to'0- ns a "ticos, e
«Jndes, rara o consumo publico.

CARNES VERDES
Matadouro de Snnta Cruz nstPvo

sendo
uuu-

PATENTES TF r*VENf**C

N 11 313 - Generai li.ectric Compa- o ¦vininnouro oe .-».ihív wn« '•"*'**
ry. pstolieleclda ee*-. Shenectady, Estados | mn's movimentado neste •"**- ""?? 

^
Unidos da America, pam "um dispositivo tidas um total de o 684 cabeças, ias

p>-ptector, 'siieclalmentp para a protecçilo
N 11 "S3 - Fernando nlza residente : d<> conduetorea electricos contra periurüu-

nesta cliinde do nio do Jarelro. para 'um .ções cmisadas por trovoadas, mudanças o
lnn|- parn escrlpta. rnnln ou desonho" outros pnenomenos de super-voltagem .

N 1158, ¦- Erasmo Trindade Indus-; N. 11.314 — GenTal Electric j. impn*
trlnl residente nesta cidade d»i nio do Ja-I ny. puro "um methodo de rroduzlr ligas
nelro pnra uma nova solda denominada do nço oontendo tungstenlo, moiyoaeno,

inu «s -mui- iiju«»uir,, uc.im-i.nuu-1»-*,«»¦• . ' .. (tiamanlcs carbnnatos nu vunadla. çhromo e outros metaes que ser-
tas. o naufrágio do conceito de problda- "Sinner 

pedra a q l quer metal, e. bem Zm para aperfeiçoar as propriedades do
de.__n.ue sempre exalçou o nosso com- S^^Vlgnr metal a outro metal." I aç? para fins espeilaes, 'erramontas, cou-

N 11.385 — Camllln Crtstnldl, Industrial, r,iça,. e semelhantes",
residente nesta ridade do nln do Janeiro, N. 11.315 — General Electric Compa-
para "umn sola vegetal svstcma Crl-tnlUI.: ny, paru "um fecho hermético pura_ iam*
que substituo a sola animal". padiií ncimilpscenip.- » semelhantes .

N. 11.480 — Jnhn noitbcn lllchard. com I para sustentar os preços que vigoraram
merclanto, residente nesla cidade do nio por oceasião do encerramento do mez os
de Janeiro, para "uma cadeira portátil para . vi-mledorcs viram-se na continitmioln de fa-
Inrdlns f passeios". . crlflcnr interesses dc monta, promover o

N H.887 — Arlhur Ferreira da Costa o a(] aint-nto de certas obrigações i ladearem
Silva. Induslrlal domiciliado nesta cidade do * 

varj(ls 0„lra, iiifficuliludea, afim de, pnln
nic. de Janeiro parn "um novo produeto qllaS| atIBtenc.-flo. adoptada varias vezes, no
Industrial para o rim de construir oble- . |imi|to fc contrabalançar a acefio desen vol-
etns que contenham líquidos ou que flu- ¦-•'  ••- --**¦
cluem sobre a agua". . _

jj ii.jrk _ industrial Electric Furna-
co Company, estabelecida em Chicago, II-
llnnls, Estados Unidos da America, para
"lyicrfelçoamentos cm altos fornos ele-

ctrlcos"

mercio.
Nestas mesmas columnas. dentro dos

limites das ligeiras notns que as constl-
tuem, temos, por varia» vezes, concltndo
os altos poderes públicos a olhar com
carinho, a tomar Interesse pela solução
da crise que nos assoberba; mas tudo
tem sido em vlio — a própria carteira
de redesconto, apparelho manco, defel-
tuoso. cu.1o funcclonnmento teríl para as
cinsses produetoras, commercio e Indus-
tria. o effeito da nppllençtto do balões de
oxygenio num organismo nssaB mórbido,
ainda nllo foi Instnllnda: estíl dependen-
do de uma regulamentação que. dada a
capacidade das Individualidades a que
estd entregue e o tempo nté agora con-
sumido, começa a produzir na praça x
mais franca suspeita de que a demora
consiste em fazel-a com aubtllczas Ines.
que dp* ao novo apparelho a propriedade
de tornal-o perfeitamente Inócuo para o
fim a que so destina.

quaes 5.70(1 silo de bovinos,
O wo lonl da carne abatida foi de

1.541.757 kllos, snlni'0, n.*vlm, aquele
estabelecimento dn ma-nsmn em mm se
er.conirou no mez anterior.

.-ra . Duvido 1 falta /do espaço, n
parlo de pitatlstica rilrfi durante n se-
mana.

HOJP*
hojo

vida pelos compradores, eatubilizar as cota-
cões, preparando a suu ¦•.seunsiliiiidade.

CAPE1
O mercado de café disponível soffreu,

tambem, durante o mez, ilrises sensíveis,
1 tendo, no» primeiros dias do ultimo decett-

N. 11.980 — Western Electric Company,* ,",,„ re-^iatrado sun maior baixa.
I.lmlted, cstabelei ida em Londres, Ingla- Em geru)i ns negociações desenvolveram-
terra, para "um processo de systema para| g,, «meamente: paru a entrada de 255.417

artirirlal
M.".

— Cari Ahraham Forssell, do

T'm os factores que mais efflclente-' 8 transmlssüo electrlca de slgnaes. ¦ saec.a9 toi registrada a salda de 137.237,
•nent» agiu no merenlo nreclnltando a I N. 11.500 - Ângelo Navarro Montes ,owmadas ft» venda., dao o tot.il de

ra os desmentidos offlclosnmente foltos, . um nar vao
o dn Intervençilo de agentes especlaes na | minado A. IV
tomada de combines, supptantando de, 1N!,.*1**'*'' o,„-i,„im„ q„eein naramulto o vulto dessas operações fis effo- mlclllndp cm Stockolnio, S""'». P_™
ctuadas pelo commercio legitimo, que. por "aperfeiçoamentos em e rererenlos a pon
fim. teve dp abandonar o merendo, d*i-'. tos pcnsls i-*,..t.i«i Ar,•xnndo-o entregue ft esneoulacfto normal e N. 11.909 - M BI ei S"va, Ind trlal, do-
ft «ubreptlcla, que tfio nefastas conse- moclllndo nesta cldado do nlo de «nelro,
quenclas produziu, comprando Justamente pnra "um.novo processo de Lr»n-Sr!P-r]?.!._?.e

«.SKE-MTlTK-AS — feallznm-se
as seguintes*

Companhia de Calçados "Pneumatl*
cum". Os 14 liornS.

Socledndi Anonymn Fnhrlca Cordeiro
de Flhção p Tecidos, fls 15 horas.

Sociedade Brasileira dc Avicultura, Ó.B
15 horas.

Si.cledade Anonymn de Pecúlios por
MutiiRlidade "A Ampnradora", lis 15

HEÜNIOBS nE CREDORES — Reali-
r-a-se hoje a seguinte:

Fallencia de Joio Manoel Perpira,
Juízo da 2" Vnra Cível, fts 14 hurus.

CONCORRÊNCIAS -- Encerrn-se hoje
a seguinte:

Estrada de Ferro Goste do Minas, pa-
ra o fornecimento de- óleos lubriflcan-
tes, estopn e graxa, no anno de 11)21,
fts 13 horas.

AVISOS
ANNUNC1ADAS —
parn os dias abnlxoASSEMBLuTAS

; Estilo aniHincimliis

uiMiiiiniiiuu jii;-in.n.:im.- ,...  • .-¦ ¦ , ,, ..,..„ ,,„,.,i„,... A maioria dos embarques foi para os por
quando o mercado resentla-se dn falta de. senhos (riscos) nos erldos para Poraar t__ curol,BU8i chegando a quaBl 50 *\* so
vendedores, o que é assftH condemnnvel, I N. 11.2«3 — M llllpert * .«••-",**t*!"r.,ín'' bre o lotai dos erfeetuados diirutite o mez,
mormento Por nfto «o trntnr de attender com sede nesta cidade tio II o ae J!"«*™' para os Estado» Unidos, a percentagcni foi
a satisfação de compromissos peculiares para "um novo motor para machinas cen-

f.c t de 14.188 «necas.
No começo do mez, o produeto encontrava . morl(,,omi(,oa ttP seguit*.te.s.

liom mercado, vcrlf.cando-se, nesses dias, os , Com„:lnhi„ ,i0 jj-erro de Onyaz, fts 15
preços máximos;_ mas, accentuamlo-8e_n de-1 j,oraa 

'l!o 
(li|l 2s.

Empreso Constrnctorn Rio Grande dn
Sul, fls 15 hora*, do dln 28.

Companhia Flaçílo p fecldos Santa Ro-
Bn. fls 14 horas do dia 30,

Companhia Territorial Vlrnslleirn, fls 12
horns do dln 5 de jnne'ro.

REUNIÕES DE CREDORES — Estilo

_._^ de-
pres.Ão, os cotações furam de quóda em quó-
da, para uuelhorar um pouco uo eiiccrraiiion-

I to do mez, porém, louge ainda dos preços
: inlclacs.

00 commercio trllugas toes como turbinas hydraullcas,!

con
— O tnercqdq.de qambb íntornao|,onal,4urb|ina3J,a1 V.ap,or ,ou 8foz
intlnuon ft desenvolver-se dn maneira. fugas".

e bombas cen tri-

tur*
favorável pnra o dollar e a libra

Na luta em que a Inglaterra e os Es-, — -.--- ...
'í*tttóoi**>*Bnldo»iisei)'emnenha-n, »pelO' pnno*it-»roW»**<»n >*m«cWna6,-'na* nscnirifueas,.
* mento dns respectivas moedas, estes ul- binas a vapor ou gaz".

tln-os, allfls nilo poderln ser de outro N. 11.205 — M. Hllpert & C, para
modo, dndns ns oircumstanclas em que «um dispositivo pnrn transformar em
desenvolveram todn a sua acçflo política, pressílo a velocidade de líquidos em forma
ecrnomlca, duronte o ultimo lustro, con- de gaz. vnpor ou fluido",
eegulram quebrnr a situnçflo de equMibrlo, • n. 11.206 — Manoel Rodrigues dos
em que se vlnhnm mnntendo, pnrn se des- Santos, domlctllndo em Ribelrüo Preto,
tacnrem, acnbnndo, depois de vnrlns os- Estado de S. Pnulo, pnra "um novo de-
clllaçoes, por obter, em média, a vanta- tentor de fiigulbas para locomotivas de-
gem de cents. 50 cm llbrn, sobre as equl- nomlnnido "Detentor Ideal",
vaienclas anteriores. j jj u.297 — Fernando C Peres, indus-

E' certo, entretanto, que no ultimo de- | .,..„•¦ domiciliado cm S. Manoel do Pa-
cenlo de novomhrn a libra reagia, mas miao estado de S Paulo, para "um novo
«em grandes probabilidades de exilo. * sc,narador para mnmona".

O marco, tendo chegado a extrema bal* '. 
N u «08 — Atlas Weke Aktngesells-

xa nos primeiros dias, entrou depnls em cn.,'t com g-j^, om Bremen, Allemanha,
uma phase mais propicia, subindo do cents. ',,„ novo pr0cesso e o melo para a

de 35 •I».
O stock em 30 de novembro, era de

488.438 saccas.
• . . .. ¦-.*„ . t. r, .ira — O mercado do café a termo oselllou,

N. ti.294 — M. flllpcrt & C.. para ; mais ou 
-,-,,„„¦, 

uurantc 0 „,„, üe maneira
um novo systema tle£ regu»"*,,a.i_Ç1*8..". í^aiialoí» fi observada uo mercado do dispo-

nível.

1,83 a cents. 1,54.
O escudo registrou uma forte depressllo,

calndn, lambem, embora fracamente, a pe-
sota e o rrnnro.

No encerramento do moz manifestaram-
ee algumas tendências de accesslbllldade.

nOLSA DE TÍTULOS
O movimento do mercado de títulos foi,

durante o mez e considerado em conjunto,
bastante animador.

A somma das negociações em novembro
tom ns dos demais mezes do corrente an-

medlçilo da velocidade com que um am
blente (ar ou agua) corre por um corpo
ou um oorpo se move em um ambiente".

N. 11.209 — Alberto Otto. cirurgião-
dentista, domiciliado nesta cidade do Rio
de Janeiro, parn "uma caixa de descarga
de agua. aperfeiçoada para vnsos sunlta-
rios funcclonnndo automaticamente de-
pois de desoecupado o vaso".

N. 11.300 — Ipternnelona: Slegwartba-
limen Gesellsschaft. domiciliado em I»u-
zern, Suissn, pnra "um processo de fabrl-

no dou o total de I44.200:734»850 sobre cnçfto de objectos de concreto de cascalho
• renda de 448.284 1|ü títulos diversos — i aos quaes sfto Incorporadas partes de con-
apólices, acçfles e debentures. | creto, de cimento, de amianto, podendo ser

Assim, coube ao mez de novembro,- ap- I trabalhados",
proxlmadaniente, 13 •j" da quantia produ* | N. 11.301 — George Schlelffer, enge-

Lloyd Brasileiro
tervlco gera! de navegação brasileira •— Praç» 8ervulo Dourado (entr»

Ttlepbon* 2.401 Nort»

Linha Norfç-Sül
Ouvidor • Koairlo)

Linha do Norte
O PACJUETB

fV

BAHIA
I Galri no dia B de Janeiro, fts 10 ho*"tas, 

para MANA'OS, escalando em:
Vlctorln, 6 de Janeiro;

Bnhln, 8 de Janeiro;
BluccIO, 9 de Janeiro;
Recife, 10 de Janeiro;
Cabedello, 11 de Janeiro;

Anliil, 12 de Janeiro.
Cenrft, 13 de Janeiro;
jlnninhfto, 16 de Janeiro;

PnrA. 17 de Janeiro;
Snnlnrém, 18 de Janeiro;

Obldoa. 19 de janeiro;
Itniiinilnrii, 20 de janeiro;

< Mnnftu», 21 de janeiro.
AVISO — as cargas jura oa paquetes ds passageiro* a

Cai por mar, ou por terra, at* a ante-veapera do dia da partida e oi valo-
tea até a t/espera. Ordem t*> embarquei, encomm-mdai, valorei, fretei, paa-
¦igeus e mais lDformaeOat. BO Mcriptorlo, fraca Herrulo Dourado (entr*
Ouvidor e Roanrln).

O PAQUETE

Servulo Dourado
Saíra no dia 30 do corrente, As 10

horas, para Montevldío, escalando om;
Snnloa. 21 de dezembro;

rnraniiRui*!, 1 de Janeiro;
Anioiiliiii, 1 de Janeiro;

S. Francisco, 2 de janeiro;
Itiijnhy, 3 de janeiro-,

FloriunopoIlH, 4 de Janeiro;
Ulo Grunde, 6 de janeiro;
Montevidéo, 7 de Janeiro.

Em correspondência no Rio Grande
com o vapor "Diamantino", para Pelo-

As vendas cm numero apreciável e as co-
toçOeB verificadas nos primeiros dias, sue-
cedeu a phase depressiva: os preços caíram;
is renda», cmlioro num ruzoavel limite dia-
rio, foram menos intensas, chegando no pon-
to culminante da crise em 23 de novembro.
Veiu, depois, a rcacçüo, mas seus resultinlns
ficaram aquém da condi-lo Inicial desse mer-
cado. ,

SANTOS. — O movimento do mercado de
café, nessa praça, embora menos Imenso do
que o verificado no mez de uutuüro, foi bas-
tante animador.

O stock, que era do dois milhões e trezen-
tas mil saccas, passou approx iiiadanieiite a
2.700.000, devido A diniiuuiçAo de embur-
quês, onde se verificou a differença de
225.000 saccas.

Os preços, embora sujeitos A condlçAo de
baixa, que dominou o mercado durante o
mez, foram contidos dentro de limites mais
satisfactor.os oaclllamlo, neste mez, o typo
4, de 0*J400 a 10*f500 pela arroba, quiimlo
em outubro as extremas (oram 8{300 e
1ÜÍ2Ü0,

BAHIA B VICTOIUA. — O movimento
desses mercados continua a despertar pouco >
Interesse: o da Bahia foi multo reduzido; o
de Victoria destacou-se um pouco, sendo,
ali, embarcadas 72.000 saccas para ob Es-
tniliis Unidos.

NOVA YORK. — Nessa praça, a condi-
çAo dominante foi a de baixa, quer para o
café dispon.vel, quer para o café a termo.

O café procedente de Santos al>|lu a
cents. 14 1|4 e D 1|2, por libra, pura os
typos 4 e 7, e o do Rio, • cents. 8 3|4 e
8 11-1, para os de typo 6 e 7*

Essas quotaçSes, porém, vigoraram sA noa
prime,ros dias; depois cairam successlvamen-
te, até 24 de novembro, quando se verifica-
Min os preços mínimos. Em seguida, foi re-
gstrada uma certa reacçAo, sem que, entre-
tanto, fosse possível chegar aos preços da
abertura do mes.

No mercado A termo ai coisas passaram-se
de moni-iro semelhante.

A cotaçAo nuixluia foi registrada para as
entregas cm Julho do anno próximo, a cents.
0,45, pela libra de café.

LO.NIWIES. — O mercado do café A ter-
mo esteve submettido, nessa praça, A con*
d.filo geral da baixa de preços.

Em 20 de novembro, furam registrados os
preços niiuimos; a alta dahi em deante, re-
guiou de pence 1,3 a 3, por libra.

A differença em relaçAo aos preços da
abertura, foi de pence 3 a 6, contra os do
em- r: amputo.

HAVRE. — No mercado do Havre os
negócios deeenvolverani.se de maneira ana-
loga A verificada nos demais mercados con-
sumidorei.

A depressão das cotaçSes, depois de ter i

Em tina:
Gaspe

Grande^para^/aBua^o0™ SanTVÍcto? i chegado ao. extremo, de 
"franco.-18 

a ^SÕ
rnnaeLaBaaaadosBliaíoas0 e" nita^Ml- j 

*09" 
^taM 

**• «^
mesma unidade de pesorim. poia

Esses vapores recebem cargas destl*
nadas aos portos de Matto Grosso com
transito cm Montevidéo, conforme ac*
côi-do de trafego mutuo existente en*
tre o Lloyd Brasileiro o a Companhia
Minas e Viaçio do Matto-Groaso.

tititáu ítiCtSi).

10,75

vendidas 54.000

Companhia Nacional de Navegação Costeira
Serviço de passageiros

¦UL NOIITE)

ITAUBA
Telegraphla aem flo

6ae quinta-feira, 30 do corrente, ao
tnelo-dla, para

Siiniin, sexta-feira, 31
1'iiriinngiiA, sabbado 1
Anliinlun, sabbado 1
Kliirliiiniiioll», domingo 3
Itio «rnndr, terça-feira 4
1't-liiiiiN, quarta-feira 6
1'orto Alri*ri-, quinta-feira 6. Chegada.

m I1
4.

Telegraphla sem flo
Sae quarta-feira, 29 do corrente, Aa

10 horas, para
Bohln, sabbado, 1
MncelO domingo i
Um-iíi-, segunda-feira I.

fará pnuai<eaa nu encrlplurlu de l.ngc A IrniBo*. A rua da Candelária

Para tretei e mali lDformaçõaa, no eicrlptorlo tia Companhia, a Ave-
nida Hodrleuea Alrei n. 101. Telepbons 6.240 Norte.

Nesse mercado foram
saccas de café.

SUFTRIMENTO. — O supprimento mun- ¦
dial do café, s.qundo o balanço de verifica.
çAo procedido em 30 de novembro, é de'
8.4511.007, sendo, assim, registrado um ex-
cesso de 400.000 e tantas saccas, sobre o
de outubro. Esse excesso é devido ao café
de outras procedências, que estA sendo em- •
barcada para a Europa c Estados Unidos, '
entrando em concorrendo com o nosso, cie- 

'¦
vandu-se, sã em novembro, a 450.000 sae-
cas e o seu stock a 1.738.000 JA incluído
no total acima referido.

ALGODÃO
O algodão soffreu, tambem, durante omez a influencia da baixa, tendo o de

qualidade "sertões" aldo negociado de
28J500 a 31$, quando, no mez anterior I
foi vendido de 30$ a 37$000. j

Os demais typos soffreram differença
correspondente, tendo esse facto provo*
endo o retrahimento da parte dos vinde- !
dores, que, pretendendo resistir, aceumu- !
Iam seus "stocks".

Pernambuco — Neesa praça, o algo-
dAo esteve, lambem, em halxa: o de Drl-
meira sorte, que era vendi-lo de 13$ i
40$ pela arroba em outubro, foi negocia-
do de 30$ a 33$ em novembro, limitando-
se os compradores a operar somente na !
base dos preços mínimos. |

S. Paulo — A denress-ap, nesse merca-
do, foi de 1$600 a 2f 500 em arroba, «endo
fixado o preço máximo de 43$000.

As sementes tiveram melhor mercado,
registrando a altn de $900 a ljonn.

tluerpool — Baixa tnmhem. O "Fnir"
de Pernambuco e de AlagAas passou das
extremas de pence 15.40 n 21.10 pnr
libra, para as de pence 11.81 a 18.03
pela mesma unidade de poso, fechando na
baixa. |

f/oun Vorle — No Inicio •-,-) mez tra
cotado de cents. 20.75 a 2< '1 por II
bra, mas, estando o merend» impulslo

marcadas is seguintes:
Fallencia de .1 Roslelro & C, juizn

da 2" Vnra Cível As 14 horas do dln 30.
Fallencia de Clutmnnn & C, Juizo du '* sor.te

2* Vnra Cível. As 14 horas do dia 5 do | Mediano
laneiro.

Fallencia de Snur Mlndlln, Juízo da 2*1
Vara Cível. As 14 bor;.-" do dia 0.

Fallencia dn Cnninnnhia l.uzo BraslM-
ru de Óleos», juízo da 3' Vara Cível, As
13 horas do d!n 13.

TRAÇAS A.NNUNCTADAS — EstAo
annuncln.lns ns seguintes:

Frp(.'0 e respectivo tt-rrono íi rua Ou a-
rnbu' n 104, juízo dn 7» Pretória Cível,
fis 12 1|2 hons do d'a 20.

Cnsinhn t"rrea s'ta nn-, fundo? dn ave*
nldn sob n. 1 dn run Theodoro dn Sllvn
a respectivo terreno, juizo da 3* Vara Cl-
vel. A« 13 horas do dln so.

Prédio ascotirndndn pito íi nm itonudu
cln Hyppolllo n. "2, Jnlzo d;i 3' Varn
Cível, ils 13 horns do d'n 3 d.. Janeiro.

Prcdlo' A run Antônio Vnrgns n. 3S, es-
tnc5o da Piedade, Jui™ dn *" Vara do
nrphans. As 13 honir» do dia 4.

Prcdlo sito A rua Anueilncto n. 22,
Juízo da 2" Vnra dc Orphüos, Aa 13 ho-
ras do dia 4. , .

Prédio A rim Mnrcülo Pilas n. 32. Jul-
70 da 2* Vnra de Orphãos, As 13 horas
do dln 7.

CONr-ORRF.N^TAS — EstAo onnun.
cindas as ,ceei'l"tcs:

Fstra.'a dc Ferro Central do Prnsll.
nnrn o fornecimento do nrtlpns pnra o
laboratório dc ensaios, em 1021, As 13
horns do dia 30.

E«trndn de Ferro Central do Prasll.
nara a reforma dp oolchfies e travessei-
ros, pnrn a 2" dlvlsBo, cm 1921, As 13
hora» do dia 31.

Kstrndn de Ferro Oeste de Mlnns. para
n forncclrronto do aros A 3« dlvlsfto. e-n
1921 f*.» 1? horns do d'a 1B de Jnnolro.

VENDAS POR AT.VARA'3 — EstA
annnnclndn n twiriilnte: ^*W-

Pelo corretor Fernando AlvnresSfle Sou-
*>a. 98 debentures dn Companhin Merendo
Municipal do Rio dc Janeiro, no dia 29
lo oorront»?. y,
BSTABELECIMFNTOH TnANSFEItl-

DOS
Durante a semana pnssada foram

transferidos os seguintes:
Botequim, sito A rua de S. Pedro nu-

mero 274, por Gatrlck Gonzalez a José
C. de Oliveira.

rtotequm e charutnria, denominado
"Café Sportlvo", sito A rua Jockey Club
n. 293, por Manoel Alves de SA, aos
srs. Silva Adonlas.¦Botequim, beb dns e bilhares, Blto A
praia do Retiro Saudoso, 31, por Alves
& Ferreira, á Clemente Ferreira da
Costa.

MARCAS RnniSTIlAT>AS
Movimento du M-innnn

Durante a semana titula u 19 do cor*
rente foram publicadas as seguintes:

N. 12.092 — Ventura, Santos & Comp.,
estabelecidos A rua Barão de S. Felix
n. 49, a marca "Parisiense", para distin-
guir o café do seu fabrico e commercio.

N. 7.236 —.Wllllam Page & Company,
Limited, estabelecidos em Birmingham,
Inglaterra, a marca "W. P.", para dis-
tinguir art gos de metal precioso, in-
clusive du ttluninio, nickel o metal Brit-
lania, da sua fabi-lcaç&o.

N. 14.305 — Ventura. Snntos & Comp.
a marca "Parisiense", para distinguir
os chocolates do seu fabr.co e commer-
cio.

N. 15.760 — Oscar A. Vlllafanc, esta-
belecldo A rua da Quitanda 50, 2» andar,
a marca "Picard", para distinguir pro-
duelos pharmaccutlcos, comprimidos pa-
ra os nervos e débil dade sexual, tônicos
fortificante, pastilhas digestivas e pre-
parados medicinaes. do seu commercio.

N. 10.166 — Ctlestn Furlanilto, csia-
beli-clda A run D. GerardO W, a mirca"PeniSo Mineira", pari distinguir b»-
bidas alcoólicas e sem álcool, cervejas,
vinhos de mesa, do Por'o, v.nhos espu-
mosos, licores, etc, do seu oommsrclo

N. 10.131 — A C-impanhla So-j:,i Cruz,
estabelecida 1 rua *3'r'Çi:*."ís Das 28. a
marca 'li", para il»tlng*u!r fumo em

N. ,6.166 —i Silva Araújo & C, a
murca -fi. »V.", para distinguir os pre-
pinados pharinaceuticos dn seu com*
meiuio i- fabricu.
Ui-luvao Uu» luiitrntos, nltcrnçOeai c dl»-

tratos, iirL-hlvudoii uu Juutu commer-
clnl, i-m hcshilo renllsada en» !ÍU de
novembro de llllíOi

CONTRATOS
De Silva oi Mello, t.rina composta dos

sucos soliUanua José l.ui» ua ciuva e
¦jaii.ul Corria Ue *i«.m, paia u ooiiiuier*
c:.) ue puuana, ele, á rua Ei. üiiiisluvdo
n. õoo, num o uup.ul Uu uuiuuu».

Du A. J-Miliulro »« .uulius, Hinia com-
posta uos sucius sulKlarion Auton.o Al-
bcuu ue Aiin«-.da 1'iuiieiro o jusa ue
.•naiios, paia o uoiniiKitlu de lou-jas ele,
a avciihu iaaous lis. 77 e Si, e ruu
òeniiui* uns l-uaooa n. 74, com o capilui
UO HjUlUUUÍ.

Aituiuçues:
jjc j. ... u,as & C, pela elevaçAo do

cap.lal social a 80:0U0* e por outras
niuu. ..caduco au seu cuiiuaiu.

ua ic.it.ia, (Jarvitiuo, minutada, p«iia
niua.uuui.au ua o,aui>ulu »¦ Ue si-u cun-
traio.

Du A. Vieira & C„ pela retirada Ua
i suu.a ue niduaiiia MuriU Martiv-s Bustos

Ve.ia, auin uuUu icccuor, peia eieiui.au
uu uup.iui auu.ul a ».i:ouu» e por nuiras
liiodiucaçoes Ue seu contrato.

Du t-i.utí iuina « C, pe.u passagem
a cuiitiliuiiu.iui-.io do socin aul.Uarn .via-
IIUU1 Jü&C t-UèiO.

U.aiiuius:
De .Mui.i-s d Ferreira, retira-se o so-

co aua,.,inii trruira, leueueiido a
quunlia de 2:835*t,440 e o bucio Lucano
uu Moraes l.ua uuiu o aob.vo o passivo
nu vuioi* du ^:ò*ío*}440.

De 1'uaaos « Torres, retira-se o soc'o
José l'....\uio de l-aaaos. recebendo i
quunliu i'° a:uuuí.

Du Uucliu ií Antunei, rjtir^.-se o bo*
ciu Joãr Ulbelro Antunes da Silva, re-
üt-üeiiüu a quuulia Uu 3:üb3$320 e o suco
Juuijuim llouiia t ca cum o actvo e paa-
sivo uo vuiur du 7:6ti')'f320.

Du C. SilveJra & C, rtlira*ae o sócio
Antônio Manoel Ferreira, recebendo a
quantia du l:174$891, a o sócio Ciariano
l.uiu. uo Cumaru Ua bilvena fica com_ o
activo e passivo no vulor de ll:67U$9õi).

De lloduiplio Mello & C, retirain-se
os socus sulidurlos Francisco Quu.roz
Lubru Uu Seabra, rucebumlo a quantia
du 13:000$ u o du industria Uennque
blmlliano da Silva Chaves, recobendo a
quunlia Ue 2:Uuu$, ficando o activo e
passivo a cargo do sócio Rodolpho SU*
vuira Aviia .Mulio, no valor de 15:000$.

Du Antun o JoAo Ua Costa & C, que
se Uissolve, recubendo d. Ernestina Oo-
mus de Curvuibo, viuva do finado soclo
Âristides de Carvalho, a quantia de
3:000$: o sooio du industria Adhemar de
-juiizu Monteiro nada recebe o Arthur
Costa, filho o unlco herde ro do finado
suco Antônio Jofto da Costa, fica com
o uctivo o pusslvo, no valor de 3:000$.

PREÇOS OFFIOÍAltsh
I-KEÇOS COUKBNTES QUE VIGO-

HAHAM NESTA 1'ilAÇA, 8EÜUN-
DO A JUNTA DE COKUETOKES E
BOLSA DE MEliCADOHIAS

Aonnj tiilncroes Por entro
Caxi.inbú  34$600 35*500
Lnmbnry  so$ooo. 32$ooo
Salutaris  32$000 34J0U0
Cambuqulra  2S*U00 30$00ll
S Lourenço  28$00O 30$000'itoiiurdcnfe Por 

pijia oH8íi litros
De 1'uruty (sem sello) 20USOOO 210*000
De Angra (Idem). . . 180*000 190*000
De Campos (idem) . . 160*000 170*000

Álcool
De 40 grAos (sem sello)
De 38 grúos (idem). .
De 36 grAos (Idem). .

Alfaia
Nac oiial
Estrangeira

Algoiliio em rama
1" do Sertão ....

Amarello de 2« . . 1*600 1*700
Communi de 1* • . líüOO l*'00
Coiiiiiiuiu Ue 2« . . I*óu0 U600

Da lialiia:
Especial 2*800 3*000
áapenor 2*ju0 2}oU0
bom ...... 1**>00 2*000
nerozenc for couo
Auiur.cuiio:

Divcraus murcas. . 25*000 26*000
L.uiiiii/10* i'or imlJit',1'0

Nuc.oiiuua 7*u00 I04U0O
Por metro qiiuil, udo

De Cerâmica .... auuüo *io»uo0
bülrungeiius 3K»i)00 4u*uu0
i/uiu-.iyu Por kilo

Ue .u.uua e do Estado
Uo Uo 3*700 4$200
Du Sautu Cttlliuriim:

Luiua Ue o e 10 Ki.oa $$600 9(800
lioiruiiguuus:

Diveiuua murcas ... — 4*300
Ji 11/10 Por ti fcuoa

Auutrclo 16*000 lti-|j00
Branco 1i*»joo it»ooO
Aluau.uUo 15*000 IüJjuO
Do K.o da Prata . .Nuo hu
üiüo Por kilo
De l.tihaça ürttto

lim barril 2*600 2(900
i-in lula 2(600 8(800

De caroço de algod&o i-or Iiliu
Nuu.ouul -...,,, 1£200 1(400
biSlruugelro , . lltuuu *í»oUJ
í»oii...«o Por kilo

Do .u uni. Rio e Sfto
Paulo -... (350 (400

De 1-orto Alegro. , *Jõ0 (400
Di Suma Cuuiunna. (350 (400
/'«n.o Por pt

Amuriuano ...... — (700

cedente de Nerfolk, com carregamento
de vários gêneros consignados 1 Com-
panhia Expresso Federal — ]l dias ile
viagem em boas condições.

SAÍDAS NO DIA 26
vapor norte-americano p».

naoionsl *.

•IVaco" —
ra Dovver.•Itaquéra" — paquete
aara Porto Alegro.

VAPORES ESPERADOS
Portos do sul, "Uberaba" , . . ,furtos do norte, **Bene"ento" . , .
tllo da Prata, "Gelr'a"
Bordeaux e esc., "Samara* . . , ,-Londres e esc, "Higbland Prlde" . ,

Janeiro:
Amsterdam o eso., "I.lmburgla" ,
aio da Prata, "Lutetla"
i,lverpool «1 esc, "Roasettl" . . , ,
Liverpool e <-sc, "Darro" ...
doulhamp"'* e eso., "Hlghlsni
Laddie"

•ftlo da Prata, "Arianas"
Alo dt Prato, "Ceylan"
Rio da Prata, "Córdoba"
Alo da Prata, "Vestrls"

VAPORES A SAIR

P. t/n-tio co.ic
320|uU0

220*000
190*000
160*000

230*000
200*000
170*000

Por kilo
$360 $380$400
Por 10 Mios

25*H00 27*000
23*000 25*000
20*000 22)000

iíegulnr
Paulista  28*000 . 29*000
Airoz Por HO kilos

Brilhado de 1* . . . 46*000 48*000
Brilhado de 2» . . . 42*000
Especial  44*000
Superior  39*000
Bom.
Regular ....
Branco do Norte
Rajndo do Norte
Melo arroz . . .
Sunga 

Assucar
Branco usina , .
Branco crystal. .
2" jacto
3" sorte ....
Mnscavlnho . . •
Mascavo

Bacalháo
Diversas marcas:
Ca'ra
1|2 caixa . . . .

36*000
28*000
34*000
26*000
21*000
16*000

44*000
46*000
41*000
38*000
32*000
36*000
30*000
23*000
20*000

8*000

(900
(80O
(760

Pnr metro ouliico280-000
250*000

170(0':0 190*000
Por 'olo

73(000 71(000
12*000
72*000

Por sacco o|6u kilos

9(000 9*500
Nominal

6(000 7(009
Nominal

18(000 14(000
Por kilo

Nominal

Nominal
Nominal

¦Nominal
Por milAdro

1:400» 1:500*
500*000 660*000

Por kilo
1*200 1*400
2*300 2*400

Poi- barril
86(000 95*000

Por pljm800(000
950*000
1:200(

Por kilo

NS.0 ha
2(100 2(300

Por kilo
Não ha

(700 $780
(550 (580

Não ha
(480 $560
$320 $500
Por caixa

120*000 135*000
65*000 68(000

Por tina

Ds resina • • .
Spruoe 
dueco branco . .
Suvoo vuiniu.ho .

Uo l'..raiiu,:
1' qua.iUaUe, . ,
2a qu.i.iuuua. . .
V qiuulUuUe. . .

•Uu-Juiiu de M
Cedro ....
Perooa branca, .
Outras quuliuudes

Phosphoros
Murou Oihu. . .
Murca. Brilhante,
uutrus marcas. ,

Sal
Do Norte:

Gi-oíbo. ......
Alui iio ,

Do Cabo Frio:
Grosso, • 
Moiuo
hsiru ligeiro

Bebo
Do Ulo Grande e fron*
telra

Do Matadouro a Xar*
queudaa ... . ,

Do K10 da Prata . ,
Tapioca

Di diversas proooden-
cias
Tolhas

Francezas
.Nacionaes

Toucinho
Conimum
De Fumelro

ViliAo
Do Hio Grande , . ,

Estrangeiro
Virgem
Verde
Collares

Xarque
Do Rio da Prata:

Patos e mantas , . .•
.Mantas

Do Rio Grande do Sul
Patos o mantas . , .
Mantaa 

De Matto Grossn:
Pato3 e mantas . . ,Do Interior de Minas,

nio e S. Paulo . .
ifaiitionca

De Minas Oeraes, de
theor metulllco de e
além de 48 %, nos
vagões da E. F. Cen*
trai do Brasil, no
CAes do Porto . , .

in r\r,
ENTRADAS NO DIA 21"Assu*" — vapor nacional — com 779toneladas Ue registro. Procedento dePorto Alegre o escalas, com carrega-monto de vários gêneros consignados

Pereira Carneiro & C. — 10 dasviagem om bous condições sanitárias."A Sallandrouse do Lamomaix" — va-
por franooz — com 3.466 toneladas deregistro. Procedente de Hamburgo eescalas com 171 pnBsagelros para o Rioe 74 em transito o carregamento de va*
rios gêneros consignados a O. Coatalem.47 dias de viagem «m boas condi-
ções sinltarlas."Cushnoo" — vapor norte-americanocom 3.927 toneladas de registro. Pro*

2*000
2(000

N&o ha

2*160
2*240

1*600 2(180
Por 1.000 kilos

— 50(000
¦-'...1,

"Plauhy" .-
'Sierra Ventuna" |)ItassucA" jj
Italpava" (10 hrs.) it

II
. • . . ii• . . »• . . iin
.... ti»'

10is
10
II
10
11
11
II

¦;amoc|m e eso
Rcrdéos e esc.
MoBsoro e esc,
Pelotas e esc.
Portos do sul, "Caplvary"*
t*arÀ o -nar!., "O-ovaz" ....,,
«¦"ortos do sul, "Pyrlnous" .....
Amsterdnm e esc.. "Ge'rla" ....
Rio Ua Prata, "Sergipe"
Laguna e «sc, "Dlna  ,
Rio da Prata, "Valparaiso" ....
Rcclf» e cac. "Itapcma" (10 hrB.)
Montevidéo o esc.. "S. Dourado" .
Aracaju', e esc.. "Ualtuba" . , . ,
liloiliolmo e eso.. "Lima" ....
Recife rt esc. "S raulo" ...
Portos do sul, "Itauba"
Ponta d'Areia e esc, "Helena" . ,
Itio da 1'rsiu, "lliglilnnu 1'riUe" ,
Rio da Prata, "Snmnra"
Nova Orlean*, "Karplaka"

Janeiro:
Rio da Prata, "Llmbur-arls" ....
Bordeaux e esc, "Lutetla" . . . ,
Nova York e esc, "Tennyson" . ,
Ri o da Pratn e esc, "Darro" . , .
Nova Vork, "Aeolus" .......
Laguna e eso., "Laguna" ....
Recife e esc, "íris"
ManAos e esc, "Bahia" .....
Rio dn Prata o esc, "Hlghlani

Laddie" . 
Ponta d'Arela e esc, "Aqulqul* .
Southampton e esc, "Arlansa" . .
Havre e esc., "Ceylan" ...... I

Nfto ha
Peielln  . 105*000

Banha
De Porto Alegre:

Lntus com 20 kllos ,
Latim com 1 kilo. . ,

Da Laguna:
Latas com 20 kllos ,

De Itajahy:
Latas com 20 kllos .
Lutas com 10 kllos .
Latas com 2 kilos. ,

Mineira e Paulista;
Latas com 20 kllos ,
Latas com 2 kllos. ,

Batatas
Nacional:

Mineira e Paulista, ,
Rio Grande. . . . .

Por

1(950
1(900

115(000
fcilo

2(000
1*950

1(780 1(900

1(900
1*900
1*950

1(900
1(960

2(000
2*000
2*050

1*950
2*000

Estrangeira .
Breu
Americano:

Claro . . .
Escuro . . .

Café
Lavado . . ,
Moka. . . .
Maragoglpe .
Typo 1 . .
Typo 2 . .
Typo 3 . .
Typo 4
Typo 5
Typo 6
Typo 7

(400
NSo ha
Por caiio

.— 12(000
Por 268 libras

Nominal
Nominal

Pela arroba
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

18*400 13(800

DECLARAÇÕES
Sociedade Beneficente
Auxiliadora das Artes
Mecânicas e Libcraes
OI, BUA DO LAVRADIO, 01

(Edifício próprio)
Assemblea geral ordinária segunda-

feira, 27 do corrente, ás 19 V4 horat,
para eleiçilo do terço do CotiBelho
Administrativo (art. 88, § 1**, aliuea
c, doa Estatutos).

Secretaria, 25 de Dezembro de
1920.

THEOPHILO BETHENCOURT.
1° Secretario.

0 empréstimo do Es-
tado do Rio Grande

do Sul
*** Está aberta a suhscrlpc&o pi.

ra um empréstimo de DOZE MIL E
QUINHENTOS CONTOS DB RAI8,
emittldo por este prospero Estado, pa*
ra melhoramentos das Estradas de
Ferro da Compagnle Auiiliaire, •
amortizavel durante 30 annos.

A Importância deste empréstimo é
dividida em apólices de UM CONTO
DE RÉIS CADA UMA, NOMINATI*
VAS OI' AO PORTADOR.

Estes títulos vencer&o os Juros u*
nuaes de SETE POR CENTO (7 %),
pagos por semestres vencidos nos prl*
melros dias dos mezes de Abril e Oo*
tubro de cada anno, nesta capital e so
Estado, sem despesa ou Imposto para
os seus portadores, percebendo as apo*
llccs ngora omlttldns o Juro do pre-
sente semestre pago noa primeiros
dias de Abril p. f.

O prego da emissão é de NOVBN*
TA E OITO POR CENTO (98 %),n
novecentos e oitenta mil réis (Réis
980)000) por conto de réis nominal,
pagos do uma só vez no acto da eut*
crlpçfto, contra um recibo provisório
que serA proxlmamente trocado pol»
titulos definitivos.

Em virtude de contrato com o Oe*
verno do Estado do Rio Orande do Sul
o empréstimo é lançado pelos Banco*
PORTUGUEZ DO BRASIL (Rua d»
Candelária, 24) e PELOTENSE (Qul*
tanda, 113), ondo se encontram M
listas de «nlisoriprão.

A 8Un8CRlPÇ,*.0 HERA' ENOBR*
RADA EM 28 DO CORRENTE.

Sabemos que este empréstimo tia
tido uma grande aceitação em todo o
Estado do Rio Grande do Sul, aqui e
em S. Paulo.

AVISOS

APbDiPQS
FALTAM 4 DIAS

As pessoas que desejarem ontnr
para a Associação dos Empregados no
Commercio do Rio de Janeiro, derem
entregar suas propostas Já, poli 1
Isenção de jóia só vigorará até 81 do
corrente.

Diploma 58000
Mensalidade . . . 3 $000

. 12*800 13$200
. 121200 121600
. 11*700 121100
. 1U200 11JC00

Typo 10J700 11*100
Typo 10$200 10$600
Typo 10 — —
IJscolha — —
Cimciito Por borrien

.Mnrcn Dova .... — 405000

.Marca Atlas .... — 40*000
Marca Pliomlx. ... — —
Outras marcas . . 36$000 38$000

Farello de trigo Por 35 kilos
Dos Moinhos Nacionaes 5J300

Farinha de mandioca Por 45
Do Porto Alegre:

Especial 131800
Fina 12$800
Kntreflna 11$800
Peneirada 10$S00
Grossa 9J800

De Lafruna:
Peneirada. ..... 10$800
Orossu 9$800

Farinha de trigo Por sacco o\H kilos
Moinho Fluminense:

l" qualidade 47$000
2» qualidade 46JOOO
II qualidade —

Moinho Inçlet <R. P. M.)

SÍ700
kilos

14*000
13*1)00
12*000
11*000
10*000

n$ooo
10*000

47*500
46*300

tolha, em corda e em roli. turno picido,
destiado e migilo, aconcllciona.li im
latas, paotes e quaesquer outros n-ci-
plentes adequados, cigarrllhos e cigar-
ros de palha, Ia sua (abrlcaçio e com-
meio o.

N. 16.185 — A Companhia So-j-ja Cruz,
a marca "C0", oara distinguir cachlm-

I» qualidade.
2* qualldads. . . ,
3" qualidade . , .

Do Rio da Prata:
I' qualidade,
2" inalidade

471000
46100')
45*000

47*500
I-51501
151500

The Leopoldina Railway
Company Ltd.

AGENCIA DOS DESPACHANTES
A Leopoldina Railway avisa ao pu-

blico que em virtude do fallecimento
do Sr. Porphirlo Guimarães, Conces-
slonario da Agencia dos Despachan-
tes, que funcciona d rua General Ca-
mara n. 110, a referida Agencia pro*
visorlarcente deixará de funoclonar
como estação official desta Compa-
nhia a partir de 1° de Janeiro proxi-
mo futuro, até novo a/iso.

M. C. M1LLER.
Director Gerente.

VIGAS DE AÇO BELGA I
e arama f.rpado. Rua =>So Pedro N. g-*,

VELHO» — A rnrrsl-i volta
delinr 11111 riillrr de

Una Ut.s <• Ia
1 

VELHO» — A
tomnndo no drl
jLYi-vroi. —
leniliru, 1NO.

¦JkSMaVHB

1» qua'idado. ¦ , ¦ .
Am»r'cana:

Barrica 00 saccos , •
F-?rrV(0

Preto superior . . ,
Pre-o regular ....
Dp ciVes — Dg Porto

Alegre

Nominal
iNomlnal
Nomlnsl

Por V kllos-
28$000 34$000
21*100 7-Ü100'

I

PERFUMÁRIAS FINAS

para presentes
CASA GERALDES

1

Rüa Qrtigüayana .42

i0»1i*l)
bos, boquilhas, pliosphoroa, de cera. ¦ Manteiga  43*01"}
madeira, carteiras, cigarrtiras para si- - Enxofre  56 kllos ,
ijarros e bolsas oara turnos; isqueiros, j Rrn-co
re9 duos di fumo e r-ipí: palha nara *:.• I Amer !„•;> . . , ,
garros, Ja ?ua fabne-içii-o e commercSr I Fr*ld!,iíio . . ,

N. 10.140 — AWes Magallile* i C, i Mu'«iHj,Ir.-i ...
estiibeleciiloa â run .ic S 1'tdro 91, a I D* iiir.« nrocedenciu
marca **Cor5-|i9's Oriental", para dis-j Fmiiio

nado pela baixa, desceu a cenu*. 15.30 e. seu (abrlco.

tinguir perfumaria! um gerr.-, fie arii
Oufitmerclo c fabrico.

N. 18.199 — J. Ilalbl, estnbeU-c do S
rua dns Aiidr.ulus 157, a marca ".l-uiiti.t
Li'.\rc", para dislintsulr a manteiga de

Em cord»:
Rs^ecal ....
Ho  . ,
huIko

Do IHo Orande:
Amarello de 1* .

í«**""10
15M0O
ISIOiO
|0|i*00
151100
14|0'0

•o*

21-10)
U600
inoo

321000 .
11*100
30*1.10
ISÜOO
16*0.10
Jjj-.n0
161300
22*000
kilo

2IJ00
il-00
I»100

CAMSACOPOKLXIE^U
UE TRABALHO

Cura c Vinho Icdo-Tannlc?
Fhosphatado t iitencourt

CepciiU ii ILAdHiCIl llTiliCOOST
J>i" l tfpu• y-ni. II! RIO

Hic animi pa bulam habeatis

pela
mocidade

esfndi»i
jo Brasil

0 ^^^^^

emblema ^ wfefi$§ *.
preferid" j^^^r^X.

2*000 1*200

Vendem*** im gi-iPOi aufHdiilt, t «ua
Centrai Camsrt n. 103. ío O'«Co, eicripto*
rio, Preço «ncepclonal.

CUTEX
a maravilhosa preparação dt Nor-
tham Warren Corpòr. de No« Yor*
quem, cem poucaa applicagõei, remo*
ve a cuticula aem ter necessidade dl
cortal-a. O livrinho "O tratamento du
unhas" será enviado gratuitamente 1
quem pedir a Betellle & KUianer. Cal*
ia do correio n. 1907, Rio.

Pmíuraeter sandel
sereis felizes

\7</1nl/\<-i aendo am remedt»
ViaalOn em caja composl*

çflo entram a QUINA, COCA, MARA-
PIJAMA, NOZ MOSCADA e ÁCIDO
PHOSPHORICO MEDICINAL, see
eso dinrlo e constante torna-se Indl*-
pensavel porque evita ea pertnrba-
ções dlgcstivns dos quo soffrer.-. do
estômago, robustece os enfraqn-vldos,
ncnlma os nervoso», revigora ou eee-
(ndos pelo trabalho intellectual oi
physlro, dá appetlto aos tuberculosoi
e convalescentes de qnalqner moles*
tln, evita os enjôos nns senhoras -pa-
vlilns*. è um excellente tônico par»
aa mães que amamentam seus filhos,

i em «unima VIDAI.ON 6 o mais taer
. nico restaurador da energia vital d-»*

bllltoda.
1 Milhares de médicos receitam VI*

DA LON dlnrlnmente e milhões dl
curado» bemdlxem seus effeito».

DEPOSITÁRIOS PARA TODO O
BRASIL: NELSON SAMPAIO A ft

RUA LiaülAVANA N- IH»^
RIO DE JANEIRO

0S"'''y
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THEATRO. MUSICA E CINEMA A a
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Cinemania e Cinelatria
-o-

Um novo mal social: A phobia ciuematica. As pessoas ptiotoçenicas.
tma písychose moderna. Casos caracterisados. A causa

a cura do terrível mal

â.W---%.''lt-'r ' "'''"' "r'"" ' ' ¦" ¦¦ ¦""¦'

&&». M §**
*¦' ' l'N" --«- mmjJmAÊÊLmiii m I

Deade pearuaea «me «Mieca m aa élnematOBraphfa Aa íntora» her delraa daa arrandes «estrcUaa»..

Clemente Vautel, numa perfeita, mono-
graphla Intitulada "Cinemania", fac um
estudo completo do que tem aido na Ame-
rica do Norte a industria e Influencia da
arte mímica. E' uma verdadeira doença
soolul, cujas conseqüências, presentemeti-
te, nfio sfio das mais funestas, porém,
se nao houver uma salutar repressão, a
cln, mania poderá ser tfiojudlcial a so-
ciedade, como a rhorphlnomanla, a a'-
coolatrla e outroB males que boje sfio com-
balidos ate por leis penaes.

Outr'ora quando se consultava a uni
rapaz qual a carreira que pretendia se-
miir, obtlnha como resposta:

Quero ser, pòr exernlplò, marinheiro,
pintor, musico, medico, engenheiro, ádvo-
gado, etc, uma carreira honrosa e qüe
promettosse futuro e poslçfio.

Hoje, o ttmpo é outro, os oostumêè des-
tea tudo é diverso.

Desejo ser actor de cinema.
Nessa phráse estfi envolto todo tim

grande Ideal. Pareoor com Carllto ê na
America do Norte, mais nobre dò que Iml-
tar Wilson, Wllllam, Bryah, ou Hardlng.' 

Do mesmo, quer na alta, como na mé-
dia e nas camadas Inferiores sociaes, se se
indaga das mocinhas qual a profissão qüe
mais as seduz, 1& vem a resposta:

A arte clnematographlca.
Parecer com Marjy Plokford, I*anlne

Ward e Perol e Whlte, ê mais do que sim-
plec honra, é orgulho e ambição nó seu
mais alto grfio. Interessante também é a
Muaçfio das pessoas que tem qualquer
Ingerência na arte da tella; rapazes e mo-
çat pedem ou suppltcám árranjàr-lhèá um
lógár em que possam começar a carreira.

E' uma phobia, uma paixão, a fraqueza
dos Indivíduos do todas as condições, en-
trar para o cinema, seja homem eu mu-
Ihcr. As mulheres quftntb mais. louras málà
se convencem de que o cinema ê o verda-

deiro campo de seus triumphos. O argu-
mento que apresentam é também de peso;
o typo louro se presta a melhores relevos
nas photògraphias, saem malB perfeitos na
pellicula.
mmmmmmmnmmmammwmmmmmmmnmmmmmmmwa

Sou extraordinariamente photoge»
nica.

Ora, os pretos também tem qualidades
dè photogenla, sfio, pelo menos, negativos.
Actualmente até os "Pelles Vermelhas", os
ultimes Mohicanos estão contrados para
grand's filme, em 36 séries narrando os
episódios da sua vida selvagem no Far
West.

Se uma mulher bonita ou que se julgue
bonita se sente em apuros de vida, tem Io»
go uma Idéa — o cinema; nfio cuida de
outra qualquer profissão.

As mamas americanas admiram ae artes
dos filhos, vendo nas suas traqulnadas a
tendência artística para cinema.

—• iFufu' vao para o collegio, onde se
dedicara aos sports necessários a entrar
para o cinema.

Nenhuma mentalidade tem tido tanto
retrato, andado em tantos jornaes, falado
em tantas cidades, como Carllto. Se Carlos
Chaplin se apresentar candidato fi presi-
dente da Republica, derrotara todos os
partidos mesmo alliados pára eleger ou-
tro candidato. Ninguém dlrfi no mundo In-
Inteiro:

Nfio conheço Carllto.
E' um absurdo nfio conhecer o Rei doe

Risos.

Claplln ganha annualmente um mllhSo
de dollar, mais ou menos 7 mil e 300 con-
tos em nossa moeda, ou sejam 600 contos
por mez, Carllto trabalha 4 horas por dlá,
ganha portanto, S contos por hora. E' uma
poslçfio Invejada, nfio ha duvida.

O mesmo Bücccdo com as grandes artls-
tas, autores principaes da cinemania nor-
te-amèrlcafia. Ê' uma loucura infrene.

Peáfl Whlto recebe todos Os dias 1.500
cartaB de amor, em estylo assucaradoC
violento, humilde, apaixonado, supplloe. O
que òccorre com Pearl Whlto, dfi-so tam-
bem com Panlne. Mlnii Plnson uma vez
recebeu uma carta com uma simples ini-
ciai em que üm apaixonado obscuro (po-
bre ou rico) achava satisfeito o seu Ideal
offerccendo-lhó uma lembrança do grande
valor.

Na America de Norte, às agencias de
Informações andam attentas ás viagens
dos artistas. Multáa vezes quando estes
vao comprar passagens, recebem logo a
resposta.

— As ordens de Y. ex. acha-se um trem
especial com 3 carros Pulmon, 2 dormito-
rios, buffet, com orchestra, etc, è serviço
telegraphica gratuito, pago por üm admi-
rador. Seguirá a hora qüe for determina-
da, para qualquer ponto, onde ficará as
suas ordens pelo tempo que qulzordes.'

Demais, 6 clnema attrahe pelo facto de
ter produzido o triumpho de multo nome
que fracassou no theatro. É* o caso da
photogenla.

Wantel relata üm facto engraçado. Na
pensão em que morava, residia um actor
que era o incommodd dos hóspedes; Vivia
estudando os papeis, declamando alto, toda
uolte versos dos grandes trágicos. Súbito
transformou-se a situaçáo; o homem ficou
silencioso.

Uma noite viu entrar o foi espertal-o
màls tarde. Um quadro horrível, 6 actor
amarrado a um sofá sem poder falar, fa-
zendo gestos e uma mulher de revolver,
em punho ameaçando-o; deu alarma. Os
moradores invadiram o quarto.

—- SenHores o senhoras, peço hfio nos
perturbarem. Nfio tendo tido sorte no

Atheatro, estou ensaiando para o clnema.
Escusado é dizer que o homem trium-

phou, e actualmente ê artista do clnetuá.
Por outro lado a cinemania é considera-

dá um officio nà America dó Norte, que
deve ser aprendido como o ds ferreiro, sá-
patelro, etc.

E' preciso saber dar ponta-pés, «opapós,
cáchações, facadas, Jogar esgrlma, saltar
Jãaellâs,. descer do trem em movimento,
fingir qite morre.

E' preciso saber apanhar na cará, ha
cabeça, ho corpo, bordoada de verdade o
defender-se nos momentos difflcels; co-
nbecer todos os sportB. Ora o theatro nílo
xlgo taes conhecimentos. As vezes uma

scena dc grande movimento 6 repetida 30
ou 4(1 vezos, para satisfazer o dlrector de

cirieMns
Programmas novos

CENTRAL
"Ô Príncipe da meia

noite", fllm dliui-
marquez, jiela actriz
lMamler e actor Car-

los Hadruckd
Em programma novo offerece hoje õ

^'nema Central, aos seus "habitues", um
espectaculo primoroso, original e attrahen-
tissimo, fazendo exhlblr a primeira pro-
ducçfio dlnamarqueza de 1920 que vem a
esta capital: — "O príncipe da mela nol-
te", em 6 actos cheios de emoçfio, admi-
ravelmente Interpretados, entra outros,
pela actrlz viuva Pslander e pelo grande
actor Carlos Hadreckd.

Apesar do seu tttu'6 romântico, "O
príncipe dá mela noite" é um drama de
assumpto veroslmll. tratado com elevação.

Como complemento de tfio bello pro-
gramma, será dada a comédia "A estatua
vl.va", um constante suecesso de hilarl-
dade.

O THE/TTO
ús festivaes artísticos de hoje

NO O. PEDRO

Reallza-se hoje, no S. Pedro, o festival
artístico das actr'zes Julia Vldal e Nair
Alves, dois bons elementos da companhia
daquelle theatro.

Consta o espectaculo da representação da
burleta "A Capital Federal" e de um ex-
tenso acto de variedades a que prestam
o seu concurso vários artistas dos nossos
theatros. entre ós quaes Abigall Mala, VI-
cente Celestino e Manoel Durfies.

O esrJectaoulo, que será completo, terá
Inicio ás 20 1|! horas.

A Julgar pela procura que tlveranv os
bilhetes e pelo pequeno numero delle» que

scena; e o artista tém de o fazer sorrindo,
alegre, contente.

O americano gosta das coisas absurdas,
por Isso é natural que a cinemania se te-
nha expandido.

Quando um casal se depara, ao em vez
da mulher dizer que volta para á casa de
seus pães, assenta com esta: *

— Vou para o clnema...
Ha rapazes, quo em vez de procurar

unia nobre occupaçfio, passam o dia de cl-
nema a cinema vendo fllms, apaixonados
nelós actores e actrlzes, c acabam social-
mente Inutilizados.

As casas dessa enfermidade so refun-
dem em diversas áffecçSes conhecidas: a
vaidade, a Ignorância, o amor á gloria ba-
rata, emfim uma mistura de ingenuidade
nretenclo6a e crassa estupidez da geração
crescente.

Ha pouco tempo, na Bahia, um rapaz
sulcidou-se do amor por Pcrola "Whlte,

vista na tela. Em Porto Alegre, um outro
enlouqueceu amando Máry Plckford. Aqui
mesmo, ha quem possua as paredes de sua
irarçonleres corbertas dos retratos daB es-
trellas dó clnema. B* uma loucura cara-
cterlzada.

Depois que se tem exhlbldo os fllnis so-
bro as aventuras no Far West, as cstatls-
tlcas de conflicto o barulho tem crescido
assombrosamente. Farnum o Tom Mlx tt-m
satellltes e proselytos fis manchelas.

E como cUrar ou prevenir a enfermlda-
do?

Do mrsmo modo que a policia reprime Ò
vicio, a embriaguez e outros males so-
claeB: por uma censura justa o impla-
cavei.

resta á venda ná bilheteria, O 6. Pedro
deverá ficar totalmente cheio.

NO REPUBLICA
Os dois artistas do elenco da Comba-

nhla Cremllda dè Olvelra, Mattos e Car-
loa burilo realizam hoje, no Republica, a
sua festa artística.

Subirá á scena, em ultima representa-
çfio, a opereta em 3 actos "A viuva ale-
gre", üm dos grandes suecessos dã com»
panhia héstá temporada.

8. B. A. T.
Em seBBfio ordinária, reune-se boje, fis

16 horas, em a sua sede, hq edifício do
Theatro Municipal, a Sociedade Brasileira
de Autores Theatraes.

A PRIMEIRA DE "OS MAXIMAÜS-
TÀ8", NO 6. PEDRO

Üma nova peça de Gastao Tojelro vae
ser dada a conhecer dentro de breves
dias. Intitula-se esse novo trabalho — "Os
maximalistas", e será representado , em"premlére" no festival das actr'zes Ma-
tbilde d'Avl|a e Emilla de Souza, a rea-
llzar-se no S. Pedro, a 30 do corrente."Os maximalistas", segundo soubemos,
6 uma engraçada farça em 1 acto, que
proporciona ao espectador momentos de
franca hllârldade.

Completam o programma da festa a re-
preséntaçfio da burleta — "A Capital Fe-
deral", e um acto de variedades, em que
tomarão parte, entre outros, os artistas
Vicente Celestino, em romanzas e canções
dó seu repertor o; Lais Areda, OS duettis-
tis "Los OrlandlnOB", etc,

O espectaculo será completo, começando
ás 20 1|2 horas.

Pura esse festival resta Um diminuto
numero de bilhetes á venda, na bilheteria
do 3. Pedro.

"WtM.I-CnANG", NO PAI.ACIO
THEATUO

Já noticiámos aqui a estréa. quarta-
feira próxima, no Palácio Theatro, da ex-
cellentè Companhia Hespanhola de Come-
dias que está a terminar a sua temporada
no Munlc pai.

Os applausos Unanimes do publico e da
critica, que com tfio carinhoso Interesso
vem acompanhando os seus cspectacu.os
no nosso primeiro theatro, sfio uma prova
mais que sufficiente do brilho das suas
recitas, do valor Incontestável desse Pu-
nhado de artlstaB dlrlgldOB pelo grande
actor Ernesto Vllches.

O publico por certo lr& levar os seus
applausos á companhia no Palácio Thea-
tro, tendo sido felicíssima a escolha da
peça de estréa— "Wu-ll-Chang"— do lindo
assumpto o deslumbrante montagem, na
qual Vllches, no protagonista, o mandarim"Wu-ll-Chang", tem uma admirável crea-
çfio característica.

A companhia dará uma curta série de
recitas no Palácio, mas que, é de prever,
resultarfi brilhante.

Os espectaculos da magnífica compa-
nhla hespanhola èstfio assim organizados:
quinta-feira, estréa, com "Wu-ll-Chunfc" e
"A cela dos Cardeaes"; Bexta-fera. "Jl-
meny Sarnsfio"; sabbado, "Chuva dc fU
Mios"; domingo, "Maria Vlctoria", de Be-
navente; segunda-feira, "Aventura dol co-
che", e terça-feira, "Kit". Pura despedida
ainda nfio foi escolhida a peça, sendo pro-
vavelménte o "Eterno d. Juan", em que
Vllches é Inexcedlvel.

Sessões de thelepathia No
cinema central

A' nólte. recebemos .a visita do sr. Car-
loa Manden. med uni telepatha, e da sra.
Therês DeshyB, somnambula, que so pro-
punham a fazer uma sessfio especial de
telepathla cm nossa rcdacçfio.

Acolhidos devidamente, Iniciaram desde
'ógo òs trabalhOB de transmlei-fio de pen-
samerito, tendo sldó vendados os olhos da
senhora, que ficou em sala contígua á da
rcclacçfio.

O sr. Manden. solicitou, cntfio, dos nos-
sos companheiros fossem alterados os seus
relógios, o que feito por alguris deu en-
sejo á sra. Desliys de precisamente as-
Blgnalar em voz.alta qual a situaçfib dos
ponteiros no mostrador, Inclusive os ml-
nutos. ...

Outra experiência, e a sra. Deshyg no-
vámente demonstrou a prec'sao com que
recebia o pensamento transmlttldo pelo
seu companheiro.

Uma expcrcncla, porém, que merece ser
destacada, entre tantas praticadas com
exito, foi a que a somnambula, na iberiba
sltuaçfio em que se encontrava primitiva-
mento, determinou com segurança o valor,
o numero e a série de uma cédula.

Essas provas concorreram para quo ob
redactores d'0 JORNAL saudassem os
seus visitantes com uma salva de palmas
e, lhes apresentassem ob bcub cumprlmen-
tos.

. Testemunhas, assim, dos trabalhos do
sr. Manden e da ara. Deshys, nfio pode-

' ¦

mos deixar de dizer que súa estréa, ama-
nhfi, em sessfies especiaes, das 10 horas,
ho Clnema Central, será áev'damente re-
oeblda com syriipathla o merecido acolhi-
mento por parte do publico, que terá en»
sejo assim de apreciar interessantes e
curiosos factos.

"Ò COLLAR DA BARONÈZA»
O nnaso collcca de imprensa Eduar-

do Faria e o escriptor argentino A.
Guido Branchl, desejando demonstrar
a sua solidariedade ao convênio thea-
trai ultimamente asslenatlo ontre o
nrsail e a Araentiná resolveram és-
nrever uma peca para um dos nossos
theatros, E' ella "O collar da Baro-
neiia", comedia policial, ora em en-
salos no Theatro Carlos Gomes pola
Companhia Frnnclsuo MárzuIIo. Um
escândalo em nossa alta sociedade eer-
viu rto pretexto nara a peca. Os seus
antóreR phantaslaram o caso ft sua
vontade fazendo de um simples facto
policial uma p;ça, ao que ouvimos, In-
teressnntissima."O Collar da Baroneza" substituirá
no Carlos Gomes "A Ponsftó da Nico-
ta".

íhpormacOes e boatos
Despcdlu-so hontem. tio Palácio

Theatro, onde realizou oa aeua. Ulti-
mos espectaculos, a Companhia for-tugueza de Operetas dirigida pelos artls-
tas Satanella c Amarante.

A Companhia segue hoje no "Slerra
Ventana" para Lisboa, Indo realizar as
épocas de Inverno c verfio de 1921-1M2.
por conta da Empresa José Loureiro,
nn» hidhilès de Llshoa o Porto. Com oicu elenco reforçado e repertório no-
vo; voltará ella ao Brasil em 1922.• • A Companhia Hespanhola dá-
rá hojo no Municipal, em 6' e ultima
recita de asslgnatura, a comedia emil actos, de Jaclntho Benoventè — "Ro-
snn rtn otono".• • Na quarta-feira 29. o oomo••oral masculino da companhia Crcmll-,la de Oliveira farA beneficio no Re-
publica.

Foi organizado um excellento pro-crramma, em que alem da representa-
çfio duma das melhores operetas do
repertório, haverá um Brando acto va-
rlado.

Corporaçfio humilde, é digna do io»
dos os favores rto niihilro e nor Isso
estamos certos que o Republica de-•jols d'amanha terfi uma das maiores
enchentes da temporada.0 * * Em recita extraordinária ò em'esta artística do actor Erntsto Vil-
cbee, serfi representada amanhtt, no
Municipal, a comedia "El amiKo Tcd-
dy".

Coiti esso espectaculo encerrara acompanhia ã sua temporada no noBso
nrlmelro tliealro,* * Amanbfi. em ultima represen-
taçfio, leremos no Republica a "Du-
quCza do Bal Tabarin", em que tém ma-
"lilfjco trnhnlho Cremlldavd'.Ò!lvc'rái Al-¦"o'díi Cruz. Mnrtn Abrnncbos, Mathias de
Almeida c Vasco SanfAnna.

m

'*ECLilMÒS

TRIANON — "A Cnsa de tio Pedro",
:om o mais nnlmndor suecesso, segue a
nin. carreira trlumplinntc, no Trlanon.

Arrastando o Imbrorirledade dè «poe*. •
arlstrocratlco theatrlnho da Avenida om»
tlnun a ser procurado belo melhor publlo»do Rio de Janeiro, que nao UrH poUtJnà»
applausos ft interwsartto ,eomeâlé.*r*#» 4>lelra, tfio honestamente' dcfèoBiW!*fKM
companhia A. Azevedo. ¦• ' *

Hoje a "A Casa de Tló Pedro" ter»
mais duas representações. , ' "

MPUBLl(ÍA--j-Fv*ta artistica rios nètó»?es Mattos e Dur/ló, com a oberetò déLehar — "A vluvã dlcgr*".•S. PEDRO — Realizou-sé hoje, no SloPedro, a fostft artística «as actrlze» Nair
Alves o Julia Vldal. do|s bons elementos
da companhia dó 8. Pedro.

^Alérrt.da.representação de "A Capitai
Federal", que irft em espectaoulo comple-
to, as beneficiadas í.-àllrmrfo um «Acto va-
rlado, cm que tomam parto Abli-all Mata,Vicente Celestino, Mahoel Durfies, etc.

Tem havido grande procura dó loeallda»
des para rase espectaculo.

CARLOS. GOMES ~ A cométlla de At»berto Deodato — "A Pennflo da Nlcobs» ias
que a companhia do aolor Marzilllo est*
levando por s*»s5es. no Carlos Gomes,
continua a attrnhir grande conoorrohéla
Aquelle theatro. g

Para boje erttSo annuncladas mais duad
rcpre«»nt»ç"ies dn engraçada qomoalâ,S. .TOPE* _ A burleta de .1. Mlraftrja—•"Os CanirnceliW»" — ora eni scena noT***»
.Tose, mantejp-Eo no Cartaa com grande
suecesso. W

O synipa.tblco theatrlnho da prnen *$•
r»d«ntes,.que tem um publico certo. r*+
corglla, tcd'» as noites de eop»ct»do»#*i
que, nfio art apnltuflèm c-s IntTnrete». da
hurlctn dc ,T, Hrlrandá. con'p. tnmhcm, "OS
8 batutas", que ali se exhlhem eni nume- ;
-os varl-do», do eeu repertório de eárj»
ilBes pertanejaa

RECREIO — "Re ft, bomba arrebenta**,
nèlo seü espirito, desempnho é 1ln.fiá -'
•"ptitairem, ê a revista dn momento. Np

•ue de novo nconteeerfi hoJo.l.poH ri™
duas »cs?"es da «olt* srft representada
"Sc a bomba Arrebenta".

r«rt".rr.».n'*.n« papa »m.»!*)
MTTvfcTVÂD — "Rosas de Outono*
TPIÍV^N -r "A C^ft de Tio Pedro".
RP.pi'"i TCA — "Vlu\"a A1f"'e".
8. PFltiRO — "A Canltal Federal".
CARLOS GOMES — "A penfitio da NI»
•ota".. ¦

ç» .TnsP.'  "Os Conirnelro'",
REÒTIEIO—"Sô a bomba alrobênt*... .

CINEMAS
(PHiitratmnM harói»

P\TTTE' — "Suprema tortura". ..._ .
ODr.DN — "O ladrão" o 6* episódio «o

"BarrabfiB". . ¦• «i ^
PA 1.ATS — "Vida Selvagem". .s **
AVEXIDA — "Esposa eô no nom*....
PARISIENSE —- "Uma mulher apalxo»

nada".
CENTRAL — "O príncipe da nólte".
PHENIÍC — "Procrnmma novo ,
PARIS — "O demónló do fogo".
IDT5AL — "Vida Sclvaçem".
ÍRIS — "A cidade perdida".

' /«WMVMI^WKV»'wwxwei».»»»..»»»* * " **~***r^*~~~**»~~

HOJE - Iíiintçrrütfà Série áe siiççessos! — HÜJJ

HÀRU CORWiHi á íestéjadi "etoile" itilia»a. ni irotagonUta do BHjHiliéí
trabalho

O DEMÔNIO DO
0 extensos e fcrtios aètoí de aventa rái imòróss» 1

•cD<>

!

HEH-ST KRTEHj á fcrmôsa è itatèl actrlt ailéfcl, «m

SUPREMA TÕRTUi
Intensa âcçfio dramática tra O emoeiohnrttei aelos I

-i friiiii
ftnlwta-felra — Tcriiilnn « TnltOBIÁ DB ¦ÀélST^. aám •"-• lM.i-1

ma» in anhna dó lifeMárâvèl irtlatà^itMet»» ,«¦ — "O TÈÍT.
DE MACláTE". 0 éntnlrieiiilos actos de «ventnrns. m

riieutro hépublica
Empresa JOSE' LOUREIRO

companhia Portuguesa tt Operetas
Cll EM I LUA D'0LIVE1KA ,'

De qüe fazem parto Mnrlo Abrnn.
cheN c Alnirltla Craa

Grande orehtntra sob n direcção
dò mnealro AfeüÜ Pacheco

HOJE — A'a 8 3|4 — HOJB
Fcitla nrllrtlcn doa artistas Mat»

tos c Carlos Durão.
A opereta em tre» metem

A Viuva Alegre
Anna Glavárl: Cremllda «'Oliveira

Amnnhl — A DUQUEZA DO BAL
TAUAUIN.

POLTRONAS, 69NM

Bilhetes á venda nas bilheterias
dos theatros, dás 10 horas em
dcante, e na casa Lopes Férhan-
dos, A Avenida Rio Branco, 118,
das 11 ás 17 horas.

TRIANON
O ponto prífsrldo dis fsmlllal — t»"*-

n»lotarloi i. B STAFrA.
COMPANHIA ALtXAHbHÍ AZEVIDtt

HOJE — 7 3|4 —'9 á|4 — HOJE

Snccesao nunca visto no TrinnOÉ

¦epreenntaçõet da linda comedia dè ooato»
mes cariocas, am S âotos

i Casa de Tio Feiro
Original flè ODUVALDO VIANKA

Enchntes consecutivas!
Lotações esgotadas I

Bapiá «*.! —• Espia so! — Bspli •«!

Aiiuinhfl — SeMNOesi Aa 7 3|4 « • S|4 — ¦
O maior «ncce»«o da temporada »^ A ]CASA IIB Tlê PRDttO. !

Cinema Central II „ "^
At. É Branco 168-Tol. 4218C. jj 

° 
^íf^n^lLi,!D D Ê-MPRE8A PINFILDI G IUI..IU lll |MMIII|

HOíIF- Um '"""«••"-"•P pHmooso, original e attr I entissimo.n**VU t.- ^ primeira producção dinam.irquert de 192J qiè \em»d Rio

O príncipe da noite

AFw ¦ m\

mmmmAm^ÊíwA mW^^mmm^^W^^^m^^L^^Smm
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Éliie* àtloa «hílos ÉH Mlté MUftèaè tínoeos*, «n« o Intaftssa pelo daien»
rolar dot fictos HO num er«io»ndo admlranel ds éoana para aosns. Rsipparl-
«Io de uma artista notivsl — a VIUVA PSLANDEft, é ó actor extraordinário qoe
« CABLOÍ HADRECKD

O PANC1PE DA NOITE nio è tim drama do ¦•«nturis binMo. O Mu èfllreoh»
nada tem da fantaatleo. Todo «lio é Veroslmll., ., , .

Como complemento, daremoa uma deliciosa comedia que provocara tónltròsrt»
tea gargalhadas.== Á ESTÁTUA VlVÁ =±==

Prtots eommttnè — camarotss, gjgÓOj poltrona». 1tO0Ó.
A stgulr — LEVIANDADE.

Fil
Grande drahi» loclal — MARTHA? se A

AViifTÜHEffJA — fiUM DE AVENTURAS SENSACIONAEt.
«JuInUfelra — O TESTAMENTO DE MACI8TE — Film do quorldo o «fmpa-

"""¦rs?.0-"-» •coMMlisAWd 
DE POLICIA - coitiodié portugusú oè t. LO-

BATO

THEATRO RECREIO
vwJAixniAru^rvvv^

(Empresa arrendatária RANQEL * C.)
grande: companhia nacional de REVISTAÜ

Espectaculos por sessões
HOJE ~ fl noiIe' 4s 7 3j4 e 9 3j4

k peca niala luxuosamente montada qüe tem aubido á acena no Rio.
ESPECTACULO *ARA FAMÍLIAS..

A revista em tros actos, dc Cardòto d» Maneio», Carloa Bittencourt o Rodo
Barros ,

SE A BOMBA ARREBENTA.,
Suecesso colossal do todos o» artistas — EJtltb dá cantora e fád'stá

,A Trnnumontnná e dos bailarinos Le» Demos e Carlltos. Nnmero earra-
¦' çaülmilmo. Direcção musical de Sorlano Robert.

? (Pregos — Frlias o oamarotèi, 1B$; cadeira» i» 1', Sf; caleira» 4» Z»,
tf; galeria, 1$800j geral, 1$000.

"H* Àmanhi 
- 7 S|4 . * 3|4 - SI A BOMBA ANREÉtNTA

ODEON t Companhia Brasil
T Cinematographiçá

o trabalho c/e úm artista qüe-
um romance sensacional..Em un novo programma, damos

rido, além oa contiutlapão d<

CARLYLE BLACKWELL
Apr.ytà-sò. de noto, em nm film dt fabrica WORLD, cujo sticcjss-d

íol estrondos), -.

O LADRÃO
Üm doa seu» mala sensacional trabalhos -Draml de granárt emócòe»

A "GAUMONí" continuará a aar-nos o grande fllm dj aventuras

BARRABXS
Na apresen tação do séú 6-Üptsóáh

A Filha do Côndôrrinádp
QU\RTA-FEIRA .Um gr rtdc triumpho, um -randé lim da iÈLECT-HICiIJaBS, eom o

trabalho irtcguálavel Nbrml Ta madge, eni -AMOit b MENTIHA.

HEHKY PORTEN
Me ster Film PATHE' PAiTHE' HEWS

Snwrma

HOJE - Una actrlz allemã de grande fama — HOJE

HENNY PORTÊN
A latüoéi artista *J«» tela eleva<o, no tnondo Inteiro eoflceito» ie,

alto valor para a Fnhrlca Metater de Berlim, «pplánlldá cm toda ¦
parte, UterpKtalra i «raceèla aaaoroèa

SUPREMA TORTüRAJ
(MONICÀ VÒCBtl*AN61Í

LA m^^X \^±r LmAm % Ai wR^^iklAV¦1 RidM ¦ K fl/j'i&sk£w^m\
B*B*H^nE|*àmTB?^ - . ' vStaS

¦L.... MM A yrV»w
M bV • I

\ÍMA^mmmmm\mW^mÊÊA''y

^mmmmWr^mwr

0*600
Varia paclM de ardor, «ra

•plaodio pancenta e nobro^
¦O amor, palxio e morte. *

O potentado capito o sei.
Vasem qne pretende imã»

Íalar 
a pnrasa de I tima

oaaella, nnkndo -H-'»--(l ,
perfídia e forca, lonilin VP
«tima de laa própria ai»i
<¦•*¦•¦• ,

, fera mel* do «andrt» te
toalliiaue Krandlo»«, He)
reeonatltnl{Bo. Inxnona en»
aeenncflo tombn uma vida.
morta pelo poluo vlcorosom «jaem a*Mt apaiaoaafa-
¦tóate è qãe no amor en-
contra trágico descanso.

El*tnimtnt» p»M»nteso
e ankllme paRtna para

WlíV*» «ft..»?»*?* d*»-
afrontar • feonrá o dignl-
dade.

O O O O ?

HÉNNY PORTEN
peraènllt-khio É t.<"krekal io mlrt y+l» àprolMtk «H jfórtnoKi Htlta
•oure * flrmeaá lemlèláa ¦•¦ UM do • eoM-sovt-mt* irania <é atto
alcanço aoelal.

Hoiieias «V MttrcaM «àlvoirml peto «jéeHt*

PATH1E, NÈWS
Mb?

»-. %..^.^, ^v>ct»www»»»v M***^*i**«wr*mr***»~**>*>**m***>*>**~*~-'*^***~*"iEMWilliam Desmond
f NOIVO SU3ÍE1T0

HOJE O 7li2,Óli. felült2 ?> HOJE

Q( THEATüü -rHENJX )ó
Hoíldaíes mternicionaes *&**¦ üma .eicoihlda omed a engraçadissima

O melhor f.r oram-na da âematla no Thiatró méis
confortarei o chie do hio

I «mun' foi8redora k im é m^is uoder^sa iõ mú
Qu.nta-kira

Bessie Barriscale
em NQRMfl fl SOMNflMBOL

Poltronas
1$00C

LÜ
ihoatros «Ia !i iiMit:<*//i r.»s«l,.,ii. .ç|fítí.t*tt> 8 DIRECÇÃO '• «i ÃO >EGiETü

Pedro
Granda Companhia Nacional

da Operetas, ó melodrama» (oensro
do theatro Chitelet, de Parla) —

Direetlo artística da EDUARDO VIEIRA —
Regsnte da Oroheatra, Paulino

Sacramento
HOJE — A'B 8 8|4 etn ponto —- HOJE

ESPECTACULO COMPLETO i
Feau artiatlea das actrlzea JULIA VIDAL o

NAIR ALWEÍ

A Capital Federal
E UM ACTO VARIADO

»irl qd» tomam ptrtsi ABIQAX MAIA, VI
-ENTE CELESTINO, LES ORLANDIS, ÃU»
.USTO ANNIB.1L, PROCOPIO FERREIRA,

MANOEL DURIE8, NAIR ALVE8, oa popula-•ei mualelstat 8IKHO o FRANCISCO ALVES
io« ultimo» «ambas oarnavaleaoo», o mui-

..-*•• outro», «rtlatai
FLohEsi mustcAt ALeanini

Am»n"i — A ÇSP TAL FEDERAL

S. José
Companhia Nacional fundada em 1 do Julho
de 1611 — Direcção artística dé ISIDRO
NUNES — Regente dt

moSSURUNQA
HOJE -á Tre» «easota — A'» 7, 8 8|4

e 10 112 — HOJE

Ceflòs Gomes
o COrrlrdiaa,1
rRANCISCO

parte

Companhia êt Drrtma*
dlrlRlda pelo afctor.

ONhoatra, BENTO MAnaULLO. da «aal
EMMA UE SOtíiA.
HOJE — A'a T 3|4 «O 3|4 — HOJE

DUAS SESSoBÍ
Ftata oroaniiada polo *'"*j;^j,"JjLjJt,^*»' BrpresentncBo da nllarlnnte comedia
em homenagem a^lt.^C. RECREIO DA8i *m 

tnn met0mi to Alberto Deodato.
VICTORIOSO CO-AUtOR DA FLOR

TAPUYA

_. R. C. RECREIO DAS
FLORES

RrprossriUtde» da btirltt* d» «rand» «ue-
eatso

FORROB
GUARDA NOCTURNO DA ZONA

DO 8ILVA
Grande «ueceaaj d» OS 8 BATUTAS, no»

seus numerda origina»», atmpr»
bleadoal ,

Amanha — Featival d» actrlí Lttlz» Col-
'"'iNEMA 

MODERNO — A CIDADE PER-
DIDÂ (8* O 10').

Sm Pensão ila Ua
j. Bjtnhnrca — MAílZUI.Lo
D. Nento. — *AiHA DB SOtlA

kikm \*Mi ttLK'!
Aiun«h« M A tUSSAO DA NICOTAJ

•*"*¦*•*•**¦*"'"* n-rriT -,*.»,*¦•.*¦ ..¦¦¦-¦«¦¦»- "rr^n'irrA*u*.*Lv\jTiTJuijuijAAJuuijuui^
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ÈLEClRO*BflLL ClNÊMflmSB
J!""Jl -

3hRUfl VISCONDE t)0 RIQJiR/.Nt0-Sl.
A MàU popniar « «jatrtdM oasa d* dlvohMM dcttà capital f

HOJE^ Prograíiima novo ^ HOJE.

A. Voz da Consciência
Vibrante arama fa vida real difidiuo em cinco- partes, tenda par

protaicitsta Mary Mac Lareti
BrefEmente — Ü HOMEM DB FE/tRO: flín de ««fitar.. B-fidiè.

Piúg-Fong, Bilhares é outras d versds — Artística è abiinaa/jro
illuminaçio eléotrtca

banda rs àAtraroA s«t-Zs'TA.n

AO ELEOTRO-BALL CINEMA
s ajahW cèmècal.i i» 6 hor à di tudo

>» M

M
.. m «.*'
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12 Q JORNAL — Segunda-feira, 27 de Dezembro de 1920
¦:.*.
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OS ÚLTIMOS TELEGRAMMAS AS ULTIMAS NOTICIAS
0 comercio entre o
Brasil e os E. Unas

m

Declaraçõ3s Jo sr. Firmo Butra
á "United Press"

Os sports em s. j questão ie Fiuie
Paulo *

O "Coriníhans" venceu o
torneio &uminatorio de

f ^ot bali

0 qus os exportadores exigem aos
importadores brasileiros

.Communicado telegraphico dc Harry
W. Frants

NOVA YORK, 26 (U. P.) — O conheci-
do homem de negócios brasileiros sr. Pir-
mo Dutra, concedeu uma interview ft Uni-
ted Fr.sa sobre o estado netual das re-
lações entro as firmas commerclaoj do

| Brasil e dos Estados Unidos. O sr. Dutra
declarou ser a sua. firme convicção quo
no anno próximo assistiremos ao grande
melhoramento (pie ha do produzir-se da
complicada situação ora existente entre
os importadores brasllclroa c os exportado-
res americanos.

O nosso Intervistndo tem sido porta-voz
nos Estadra Unidos dos interesses brnsl-
leiros, mostrando grande actlvidnde esi>e-
oialmente nas rticentes conferências de
banqueiros americanos e representantes do
(irmãs brasileiras o americanas.

O sr. Dutra declarou que o que os lm-
portadores brasileiros reclamam, é o se-
ffulnte: *

Io quo as ordens sejam executadas exa-
ctamonto de accordo com os termos do
contrato, evitando-so assim qualquer mo-
ti,vo para quo aa mercadorias sejam re-
jeitadas a sua chegada ao Urasil;

2» pagamento cm letras a 90 ou 120 dias
do vista, como costumava-se fazer com
os exportadores allemaes antes da guerra;

3° remessa Inrmodinta o dlrecta das fa-
cturas ao comprador brasileiro, ao envez
de virem acompanhando os saques.

liis o ponto d« vista norte-americano,
continuou o sr. Dutra: Torna-se. necessário
que o Importador brasileiro offereça ga-
riintlas seguras de quo nem annullara as
encommendas, nem recusara os gêneros, e
de que nesse particular podora contar com
a' proteeção das Associações Commerciaes
do Brasil.

Quando o importador brasileiro pedir
uma prorogaçiío do prazo para o pagamen-
to, devo estar disposto a pagar uma per-
ccnüagom do juros sobre a letra reformada,
afim de permlttlr ao exportador obter cre-
ditos de seu banqueiro e para dar a este
a opportunidade do empregar dinheiro om
novo negocio."Todos os banqueiros de Nova York, do-
sejam cooperar com os importadores bra-
sllelros, mas fi indispensável que esses cs-
tabelecimentos possuam a firmo certeza,
ou alguma garantia de quo o comprador
brasileiro cumprir! aa suas obrigações no
prazo marcado. Por outra forma, f; lógico
quo seria Impossível ao exportador iniciar
novas operações".

4/VmfV*************

i política io rei Gonstaotino
A Grécia seguirá e aceitará as

suggestões dos aluados
'ATHENAS, 26 <U. P.) — O rol Con-

ntantino Sm uma entrevista quo con-
cedeu hoje declarou que a sua política
hasear-se-á em fornecer nos nlllados o
especialmente ft França todas as ga-
rantlaa do amizade quo lhe sojam pe-
didas.

O soberano disse ser a sua intenção
visitar os exércitos gregOB na frente
da Turquia. Com grande Indignação re-
pelliu o boato de que elle pensava em
lazer a paz com Mustaphfi. Komal Pa-
châ; cliotó dos nacionalistas turcos.~Hstou 

disposto a dar a minha pro-
messa pessoal de que II Grécia seguira
« aceitar* M 8Ugg.estões doa alliados",
declarou o rei, "até demittir os func-
cionarlos contra os quaes a França ou
a Inglaterra tenham alguma objecçao
a fazer. Nilo importa que eu considere
'esses funcclonarlos necessários e feis
aos ilnteresses da Grécia — se a Fran-
ça ou a Inglaterra o desejar, clica so-
rão demlttidos", terminou o monarcha.

S. PAULO, 25 (A.) — No campo da
Floresta, promovido pela Associação
Athletioa das Palmeiras, teve logar hoje
o torneio eliminatório ds> 1520, em bene-
tido da Associação dos Chronistas Sporti-
vos e Asylo Analia Franco.

A Assistência foi numerosíssima, sendo
todas as provas disputadas com grande
empenho, tendo desperiado muito inter-
esso. O resultado geral dus provas foi o
seguinte:

1" Jogo — Palmeiras x Santos. Venceu
Palmeiras por 1x0;

2" jogo — Internacional x Portugueza-
Mackenzlo. Venceu Portuguoza-Maclcenzle
por 1 ponto t' uma reversão a 0;

3" jogo — Choritiiinn x K. üento. Vcn-
3» jogo — Choriiithinns x S. Bento.

Venceu Chorinthiana por 2 pontos o 2 re-
versões a 0;

•1" joso — Qnulistano x Ypiranga.
Venceu o Paulistano por 2 pontos e 2 re-
versões x 1 reversão;

5° jogo — Minas x Palestra. Venceu
Minas por 1 ponto o 3 reversões x 1 ponto
r, 2 reversões. ' ,.---.- . .

fio jogo — Palmeiras x Portuglieza-Ma-1 qualquer missão
ckenzle. Venceu o Palmeiras por 1 ponto I mandar , disse i
x 2 reversões;

7" Jogo — Paulistano x Chorlnthians.
Venceu Chorlnthians por 1 ponto e 3 re-
versões x 1 IKinto e 2 reversões.

8» jogo — Palmeiras x Minas. Venceu
o Minas por 2 pontos e 2 reversões x 2
reversões.

!)" joíio — Chorinthlans x Minas. Venceu
o Chorlnthians 7 pontos o 4 reversões x 9.

Foi esta a collocuçilo final:
1" logar, Chorlnthians, 6 pontos; 2» lo-

gar. Minas Geraes, I pontos; 3" logar.
Palmeiras, 4 pontos; I" logar, Paulistano
2 pontos; 5° logar. Portugueza-Mackenzle,
2 pontos; 6», 7", H". 9" e 10". respectiva-
mente, Palestra , Ypiranga, Santos, São
Bento e Internacional.

0 sr. Giolifíl não vê çÇito erq
qualquer mediação

ROMA, 26 (U. P.) — O Jornal "Stam-

pa", de Turim, órgão do presidente do
conselho de ministros, sr. Giolitti, pu-
blica hoje novos detalhes das declara-
ções feitas pelo chefe do governo pe-
ritnte a commissão dos negócios es-
trangeiros da Câmara dos Deputados,
sobre a questão de Fiume.

O sr. Giol.ttl teria Informado essa
commissão que o governo estava resol-
vido a dominar a resistência da regen-
cia de Quarnero ao Tratado de Rapai-
lo, afim de evitar a execução desse con-
venio pela Yugo-Slavia pela força. Fez
notar o sr. Giolitti as conseqüências de
tal attitude da Yugo-Slavia, acerescen-
tando que um novo conflicto armado
seria a calamidade que necessária cai-
ria sobre a Itália. Explicou o sr. Glol.t-
ti as razões de sua opposiçao a que o
duque de Aosta, amigo pessoal de
D'Annunzio, ou o ministro da Guerra
general Bonomi, se encarreguem da
mediação entre o governo da Itália e
a regência."Nenhum emissário que seja enviado
a Fiume leva a menor probabilidade
de suecesso. As divergências entre o
governo u D'Annunzlo são enormes,
paia que a mediação seja possível a

que pretendêssemos
presidente do conse-

lho.
O jornal acerescenta que duas hypo-

leses são agora possíveis; ou o blo-
queio obriga D'Annunzio a capitular,
ou qualquer acto desesperado do poeta
soldado vira infelizmente precipitar os
acontecimentos.

Provavelmente a ultima das hypõte-
ses 6 a que se tornara realidade, ter-
mina a referiria folha.

0 "raid" Rio-Bnenos
, Aires

^-———-. . ,m i ¦¦¦

Edú partirá de Guará-
taba ãs 7 horas

MIL IRBEMEÜIAVEL

S. PAULO, 20. (A.) — Do gabinete do
chere do Districto Telegraphico, nesta ca-
pitai, recebeu a imprensa a seguinte com-
munlcaçflo:"O sr. dr. Alfredo Ferreira dos santos,
chere do Dlstricto Telegraphico de S. Pau-
lo, acaba de receber unia nota, coinmunl-
canüo que o aviador Edu' Chaves saíra de
Ouaratubn para Porio Alegre, ainanh.1, as
7 horas da manhã."

O AVIADOR ARGENTINO HEARNE DES-
CREVE O SEU "RAID"

S. PAULO, 26. (A.) — Com o intuito de uiiri  ... _.
darmos algumas informações mais detalha-1 ,)0 d .^ntueücs e escoriações generaliza
das sobre o "raid" emprehondldo pelo pi-1 dnaloto Eduardo Hcarne,. Infelizmente fracassa- | pratiaaV|0 « desastre, o motorista cul-
do em Sorocaba, destacamos um.dos TOSMUS j pado nbandonou 0 vehlculo que conduzia

e que ficou completamento Inutilizado,

Um auto precipitou-se de encontro a
outro, ieiintio quatro pessoas

Em grande velocidade o automóvel de
n. 3.057 descia a praia do Flamengo, em
dlrecção .1 cidade, nâo obstante os pro-
testos dos passageiros, que pediam para
que o motorista diminuísse a marcha do
vehlculo.

O motorista, porém, a nada attendia e
continuou com a mesma velocidade que
levava.

Ao defrontar o automóvel com a ponte
do pa:acio do Cattete. o motorista, que
doidamente proseguia na marcha fantas-
tica, levou o seu carro de encontro ao
d0 n 3.490, conduzido pelo motorista
Joaquim Ferreira Primo, viuvo, portuguez,
de 36 annos de edade c residento â praia
de Botafogo n. 404. ,

Este ultimo carro, colhido pela reta-
guarda, foi arremessado a grando dlstan-
Cia. O motorista, atirado fora do logar,
foi bater de encontro ao melo-fio. rece

Quiz morrer
A ácido borico

A sra. Dolores Lopes, casada e com
28 annos de edade, por motivos que
ainda não quiz explicar, tentou morrer
ingerindo uma grande quantidade de
ácido borico.

A Assistência Municipal aceudiu-lhe
a tempo, na própria residência da sra.
Dolores, ã rua Ferreira dc Araújo n.
32. Posta fora de perigo, ficou em tra-
tamento em sua casa.

partido socialista sabe a quem deve ex-
pulsar do seu seio", declara o sr. Ser-
rati.

A ptibl'cação da carta dc Zinoviov,
apparece simultaneamente A do uma
carta do sr. Filippo Turati. o conhecido
socialista moderado de Milão, em quo
este diz que a revolução 6 impossível
aclualmente na Itália.

EM NICTHEROY
*>

Conilicto em um baile em
S. Lourenço

Um homem ferido a bala

UMA COXFEIIE.NUM SOIUtlO
TIAÇAO

A SI-

AS CORIUD.VS NO JOCKEY CLIB"DIAVOLO" .VUJíCKU A "TAÇA
NACIONAL

S. PAULO, 26 (A.) — Com boa con
cunvniiu.'o Jockcy-Club realizou a su
ultima corrida do corrente anno. sendo este
o resultado dos diversos parcos:

Io Parco — Grande Prêmio "Taça Na-
clonal" — 3.000 metros — Prêmios: 
10:000$ off'1'ecldo pelo Ministério da Agrl-
oultura. Industria o Commercio, 1:033*400
e 516$600.

Venceram: om Io Diavolo, em 2" Corta-
vento e om 3o Drlsco.

Não correram: Café. Ioilto Kinp, Kit-
chner, Mysterlo o Hygéa.

Tempo: 198.
Batelo: simples, 10}: dupla, íaçõfin.
2» Parco (Ensaio) — 1.500 metros —

Prêmios: 1:600? e 300*000.
Venceram: em 1" Lucky Nlgiit, em 2°

Crlso.
Tempo: 90.
Rateio: simples. 46$800 ; dupla, 55Í6000.
3" Pareô — "Extra" — 1.609 metros —

2:0005 e 400J000.
Venceram: em 1» Mallsiona, cm 2o D'An-

nunzio.
Não correram: Copper Mint c Bodoque.
Tempo: 100 1|2.
Rateio: simples, 24$SOOO; dupla. ir.$:'.0".
4» Pareô — "Mlxto" — 1.009 metros —

1:500* e 300*000.
Venceram: French Wnrrlor cm Io o cm

2» Ioilto.
Tempo: 1041|5.
Rateio: simples, 13$700; dupla, 92*000.
5° Pareô — "Emulação" — 1.700 metros

— 2:000» e 400*000.
Venceram: em Io Buckless o em 2» Del-

tenebros.
Tempo: 108. ^^
Rateio: simples, 23?; dupla. 21*000.
6» Parco — Grande Prêmio "Dr. Ita-

phael do Baros" — 1.800 metros —Pre-
mios: 8:000*. 2:000f, 1:000* u o 4» 11-
vrarfi a entrada.

Venceram: Boutrlcoem 1". Sumara cm
2«, Lady Love om 3° o Brotwlno em •!".

Rauíías: simples, 53*700; dupla, C0|600.
Rateio: simples, 53*700; dupla, 60*600.

7o par^o — "Consolação" — 1.500 metros
_ 1:500* o 300*. „

Venceram: Plumlta em 1» c em 2" Gallo.

RaTeto: simples, 32*100; dupla, 32*800.
O vomlmento geral da casa de apostas

foi de 98:234*000.
A raia eslava regular.

-.<-*»-V*»i*""

ROMA. 20 (U. P.) — O presidente do
conselho de ministros, o ministro da
Guerra, general Benomi c o ministro
da Marinha, almirante Sachi, tiveram
hontem longa conferência sobre a si-
tuação de Fiume.

redactores para uma palestra com aquelle I
destemido "Az", actualmento hospedado
na notlsserie Sportman.

O piloto argentino, não manirestnnüo pe-
zar absolutamente com o succcdldo, rece-
heu-nos cordialmente, promptlflcando-se a
fornecer todos os pormenores do seu cm-
pretiendlmcnto, desde .1 partida de Buenos
Aires, oceorrlda precisamente ha 8 dias
atras, em 19 do corrente, até a sua queda
em Sorocaba. ,, „,„

Abslendo-nos de perguntas, pedimOí-uie
que nos informasse de tudo.

ilearne começou:
"Em 19 do corrente, deixei Buenos Aires,

pilotando o meu "Brlstol U", e trazendo
em minha companhia o mecânico Can 1110
Brezzl, Iniciando assim o vôo para ligar
as duas maiores capitães da Ainerlca Lati-
na. A's 7 112 horas aterrávamos em Passo
de los Libres, na rrontelra, Isso depois de

quasi duas horas de. vôo. DeIxjmos esta, prl-
mclra parada as 10 horas dlrigln o-nos pa
ra o interior do nio Grande dc' Sul.íatenan-
do em Cacoqui. nesse Estado, para nos
nrtent™ mos. 8 terreno era multo £«&*>

por oceasião.d"_a.erraKem,.llvomo^um

denuncia, de qoe a AUemanha
armava-se

Igado Sao
Saúde Perfeita

iO Fígado o o regulador da saúde Se o
Fígado lunrnona normalmente, prevale*

l«'Pm « sandí' e felicidade
mas. se ,• afixarmos
i-niorppcet s vida
uirna-si um soílri
menio consiante
Uyspepsia Indl-
gestão Bilis. Pn-
sae ae Ventre
Dn- de Cabeça 
Meiancholia resultam em. falta de er.ergia,
perda de memória e abatimento geral.Lemhn.se. porem, que a> Pfq urnas Pululas do Dr.Pane. para o Fi-ado aclua ra sobrf esiic or-an.rurrifindo todos os defeitos. '
•3 itidiltiris Ic-id a asiimilari dwn7$£rcC
Pillola Pea«na—Dose Pec-n*nu—Pr«- nimlnni»

S pRTER^J-HUTTLE
^ H IVER

A recepção da missão
Golby na argentina

¦—
BUENOS AIRES, -b (U. P.) - O gabinete

rcunir-se-a anianliü afim dc discutir o progranv
ma dc recepção offlcial do ministro dus Ivela
ções Exteriores dos Estados Unidos. Acrçdi
ta-se que seríi considerado hospede do ks-

Além das homenagens officiaes preparam-se
vi-rias festas particuisrcs promovidas por im
portantes elementos soclacs c pela colônia nurte.
aibcricana.

A proviíiciaTde Cre-
monaeui absoluta

calma
ItOMA, 26 (U. P.) — Um despacho

procedente de Cremona diz ter sido
restabelecida 11 tranquillldade cm toda
a província, devidos aos esforços bem
suecedidos do sr. Michell, ministro da
Agricultura.

n| Receia-se uma guerra
entre a Bulgária

e a Grécia
0 motivo é attribuido ao porto de

Deadagíiach desejado pe.os
búlgaros

Coiiuiiuiiicaiio telegraphico de ErdUllna
Hullinger

PAUIS, 20 (U. 1'.) — Notuva-se lioje
grande preoccupaçuo nos círculos ml-
luares desta capital com relação as
conseqüências que pôde acarretar o
1 mpenho da Bulgária de obter o por-
to de Deailaghach, no, mar lSgoo, como
umu saída martima.

Ksse porto acha-se actualmente sob
o controle da Grécia, sendo a cidade
uma das mais importantes localidades
marítimas da Thracla, situada na foz
do rio Jliirllza e servindo do termo ft
estrada de ferro do Salonlca a Adrla-
nopla.

Receia-se que 11 insistência da Eul-
garla em possuir esse porto possa pru-
vocar a guerra entre essa nação e a
Grécia. O caso, entretanto, fornece aos
aluados a nccaslilo de poder ameaçar
o rei Constantino. Os búlgaros soffre-
ram relativamente pouco durante a
guerra e possuem um exercito tilo im-
portanto como o grego o tilo capaz co-
1110 este de defender os interesses da"líntente" contra os nacionalistas tur-,
cos.

Bin círculos diplomáticos desta capl-I tal nffirmava-se que a Bulgária havia
offerccido pôr o seu exercito fl dlàpo-
siçilo dos aluados, para as operações
na Turquia, em troca' de auxilio flnan-
celro para u campanha militar c a re-
compensa do concessões terrltoriaos
na Macedoniu e a Thracla, incluindo o
porto de Meadagliach.

Faz-se notar que, se os aluados ac-
celtam essas propostas, elles poderãoimpunemente bloquear a Grécia.

O temor de perder terrilorlos quevenham a ser incorporados ft Bulgária,
causa tremendo descontentamento na
Grécia, e explica o empenho do gover-
no de Athenns de conservar o favor
dos aluados e de continuar a guerra
contra a Turquia.

O rei Constantino procura obter per-
missão dos aluados para Ir ft frente da
Ásia Menor e assumir o conluiando dos
exerceltos gregos.

Consta que na ultima nota do gover-
no hellenico aos aluados, cm resnosta
a communlcação destes, desmente-se
categoricamente que o soberano tinha
synipathlas pela AUemanha.

Não so acredita em rodas diploma-
tlcas que- se manifeste na Grécia um
forte movimento a favor do ex-presi-
dente do Conselho sr. Venizellos con-
tra o rei Constantino. dentro em pouco
tempo, considerando-se que os parti-
darios do ex-chefe do governo, ora exl-
lado. reconhecem a popularidade da
monarchla e nilo desejam provocar agi-
tnções no paiz, Iniciando uma campa-
nha contra o rei quo acaba de ser re-
posto no throno. Os venezelllstas estilo
certos de que as perturbações Internas
da Grécia causarão a perda dos terri-
torlos que ella ganhou, graças ft acti-
vldade do sr. Venizellos, durante o pe-
rlodo de seu governo.

mos nntin0 do apparelho,'partido
Vwido reparo, alçámos novamente

•io de Passo FÚndo, onde atorrft-
do dia, visto que Jâ

um
em dl
mos ils ultimas hora:

^r"^^- depois de preparar
«nwnSeSSrS .ris.oU memos oom
que o motor entrasse em nioi monto e 10
vantamos vôo para o norte. ^'«fjVaTtavartnnnis (lo Pa«'o Fundo, notrtmo* que íanavj
napM» nos dep°ositos. estando bom próximo
rte ruladouro. netrocedemeos a P. Fundo |
- aterrámos om um péssimo local, mim»

conseguindo e.icapar ft aeção daa autori-
dados do 6» dlstricto.

Eram passageiros do automóvel 3.03'
os srs. Ângelo San Pietro, solteiro, Ita
liano. capitalista, com 40 annos do edade
e residente ft rua Dois de Dezembro nu-
mero 95. o Guido Perrone. casado. Itália-
no, negociante, com 42 annos de edade,
e sua senhora Santa Perrone, italiann. com
45 annos de edade o moradores ft rua
Senador JBuzebio n. 90.

TodoB receberam ferimentos, sendo os
de maior gravidade os recebidos pelo ca-
pitallsta Ângelo San Pietro o sra. Santa
Perrone, que apresentam feridas contusas
no frontal o no parletaj.

Após receberem curativos na Assisten-
cia Publica, recolheram-se fts suas respe-
ctivas residências.

Na delegacia do 6" districto foi aberto
inquérito e iniciada diligencia para a ca-
ptura do motorista crimlnoEO.

rr gúl com grande declivldade. Tam-

ÍXvain =nSa^ «°C, ?

haíla nrossllo nos depósitos de naplita, tia
píJÍS.F™?»™." nara limpes» do motor.orcosó aterrar, para limpes» W"»™.

0 Ministro do Exterior, allemão,
ridicularizou-a

n^TÍ^^TtvanHpa. naquelle
tempo paru
dia.

Itítomou o Tfn na ma
mando para

ntiíi ssffiilntc, rn-
Ponta lirossa: vftanios por es-

paç„ de uma hora, sobre gr andes na1. w.

aprovl^^'a-Catiarb^^isnl
Era jíl ..em tnrde quaiidn fizemos ,,ovo
*"S 

prra^leaiiçannosS.^au.o.Po.,
pois, nessa cidade.

lioras do dia sceilintc, Wj

SoS"9 omltro 
8dípaSo°s co,,, 1'ortlssima

íirracSo c tivemos que reWraat ft 1'ont.i
c"r"'°;i 

horas mais tarde deixávamos essa
9 alcançávamos o Estado de Sftn

Paulo, vindo atfi a «Idade do Sorocaba,
vido une ora impossível attliiBinnoa
Paulo nâo podendo cruzar a cadeia «te mon-
faiduis ue circuinda aquella ultima cidade,
icr eslarèin as nuvens muito baixas, depois,

Urnbcm 
"o! 

não coiilincernios a natureza do
resolvemos procurar 11111 campo on-

fazer uniu parada, tnooii-
do Itinga c «li flzerooB a aterra-

cru
Blilll1

A's primeiras

Grossa,
cidade Ali,

São

terreno
dn puilosfonu'
trftnios
gem.

Esperámos duas hora» em Itinga, ompre-
¦.aniUi esto tempo na limpeza do «rião.^H-

almontc, decollãmo! fazendo com Uris-
tòl se énciiiuinhasso por entre çs cupins,
que ali os lia cm grando quantidade. O ter-

completamente, snlvando-nos, eu e mais o me-
cnnico Brezzi, por um verdadeiro milagre."

Indagámos de Kenrne das condições dosnossos terrenos o elle respondeu com a se-
guinte phrase: -Sáo simplesmente pesai-mos!!!"

QQiianto ao novo tcntaniem de Edu' Ch.vve, 1 piloto Hcarne, quando nindo cm Soro-
calin, disse no nosso enviado especial queKdu' 6 um piloto compcntcntisslino, arroja-
do e muito capaz de \vhcer o rald Itlo-Iiuenos Aires, eom o sou Doriollc 150 II. v.

0 accordo commercial eitre
a Inglaterra e o Soviet

¦
Será assignado antes da abertura

do Parlamento
I-ONFRES, 2fl. (A.) —• Segundo so annun-
cia nos meios bem informados, o accordo
commerelal entre a Inglaterra e o governodo Siivlet deve flrmãr-sn antes da abertura
Uo Parlamento, sendo provável que so ln-
cliiain no lespectlvo texto os ante-projoctos
já publicados.

O delegado do governo russo, sr. Kras-
slne, que brevemente, regressará a Moscou,
declarou, numa entrevista, que está abso-

I lulamenlc convencido dc que qualquer nova
tentativa para obter o reconhecimento do
governo do soviet por parte da Inglaterra,
mio logrará melhor resultado do que o
obtido até agora.

Nos mesmos meios diz-se que, na opl-
nião do governo Inglez, náo possível actual-
menle entrar em grande relaçOoa comnier-
ciaes com a llussla, pois que sfio multo
restrlctos ns produetos que esto pail podo
exportar. O unlco oom que se podo contar
fi o ouro em burra, mas este mesmo náo Irá
alem de ciumenta mllliijes esterlinos.

\ Impressão geral fi que o governo Inglez
está obedecendo A orientação política da
frança o dos Bstados .Unidos, no que con-
rerno á tiuoslllo russa.

/^±f\0*j^l*^^0^t^*******t

0 governo Jo soviet desconten-
te G3m os socialistas

italianos

BERLIM, 26 (tf. P.) — A denuncia
feita pelo ai. André Lefovre, cx-mlnls-
tro da guerra da França, de que o. Al- I
lemanha estava-se armando para ata- ;
car novamente a sua antiga inimiga.
6 r.dicularizuda pelo -Ministério das Ko-
laçflos Exteriores.

Alto íunccionario da administração,
declarou que ao invés dc estar-so ar-
mando para atacar quem quer quo seja,
a AUemanha apressa o seu desarma-
mento, acerescontando que toda a arti-
lharia pesada, com excopção de algu-
mas baterias da costa já. foi entregue
aos ali lados, de accordo com o tratado
do Vcrsaillcs."A nota que enviamos esta semana
ft "Entente", prova que jft romottemos •
bos aluados 71)1 canhões, grande quan- |
tldade de lança-minas, 9.133 metralhn-
doraa o 1.373.700 fuzis 0 pistolas.

E' lógico que a AUemanha náo pode
rearmar-se sem um trabalho enorme
de suas fabricas de material bclllco. 1
Esses estabelecimentos não podem fun-
ccionar além do limite concedido pelos
aluados, sem o conhecimento destes.
Portanto, não 6 certo que nos prepare-
moB para atacar alguém", declarou a
referida autoridade.
•bVVVVVVVVVVVVVVVVVVWtrV^AArV/VNrV^^

O Grêmio Paladinos do s. Lourenço Iexistente ft rua do mesmo nome n. 70 éuma sociedade donsante familiar. '
Hontem íoi dia dc bnile, 0 o "choro"

corria com bastante animação, quando urarios cavalheiros, Juventino Pereira dosSantos, preto, do 23 unnos, estivador econhecido desordeiro, quiz dnnsar comuma das damas que maior "brilho" era-
prestavam ao baile, lista, portnv porqualquer motivo, recusou-so a dansar comSantos, razão por qu\) eite a injuriou cm
plena sala.

O "mestre-eseola", Antônio de Sou-* ad.vertlu o grosseiro, quo retrucou aludi
atrevidamente, Intervindo, então, um dosdirectores do club, Ormlmlo de Alencar
que, pana. manter a sua autoridade, sacoii
de um revólver, fazendo dois disparos.

Uma dns balas errou o alvo, Indo aoutra attlnslr no mamelão esquerdo Ho-rarlo Gomes, preto, casado, dc 23 annos
e residento ft travessa do Mala sln.

O criminoso evadiu-se, o pouco dopola
chegava ao local a policia, quo provldea.
ciou para quo o ferido foss^. removido
pura o Hospital de S. João Baptlstl, ond«
rcocboii os iiecesf-nríos soecorros,

Pouco depois do conflicto, a polida Ml-
controu oceulto om baixo de uma cama o
causador do '-rolo", Juventino Peixoto.

.Na subdelcgacia do 4° diutrlcto íoi aber.tu inqiuTito .--obre o fucto.

Quando caçava

Um homem attinrjido por uma carga
de chumbo

limos tele

ns ventos,
todos o» la-reno oflcrecia grande ilechve

Irr,ciliares, uruziivaiil-se para
dos. Ao largarinoB o terreno, a aza esquer-
dVrlo iiv.ã» baixou demais, obrigada pelos
vento. Um cupim, próximo, toour-lhe-ia, se
não fizéssemos uma rápida manobra, m-
zemol-a rapidamente, nivolando-as. Lm con-
«cnuencla desta manobra o apparelho tocou-
so multo pura a direita c a cauda d» Uris-
tol foi dnr dc encontro a um cupim, rom-
pendo a fuselagem. Manobramos ainda o bl-
plano, consegu.udo, com muita surto uma
bõa nterragem.

Trabalhamos dois dias c uma noite na
reparação dos estragos, fazendo uma íuse-
lagem quasi que completamente nova.

liontem, dopols de tudo prompto, decollil-
mos fls «•-"'¦ eom o fim de alcançarmos di-
rectiinioiito o Itio de Janeiro, ü apparelho
estava jfl .1 20 metros de altura, quando per-
demos completamente o oommnndo. A fusc-
lagem rompida novamente, fora a causadora
doste accidonte. Sem eontrôlle, ao léo dn
borte, o apparelho caiu a pique, espetando

A revolução na

grammas
dos Estados -

l Panlo
UM BANQ1IKTE AO AVIADOR

HEAItMO
SAO PAULO, Jj (A.) — O aviador argen-

tino sr. Kdu.irrio Hcarne, que hoje chegou » esta
capital, vindo de Sorocaba, onde foi victima dc
um desastre que n impediu de prnpfguir no
raid Buenos Airevfcio, tem sido muito visitado
no Hotel du UotHseria, onde se acha Itospc-
dado.

Agora, A noite, o bravo aviador recebeu ;i vi-
sita do major í«uiz Fonseca, secretario do Auto*
movei Club, que foi convidar s. s. para o lian-
quete que aquelle club lhe nffcrccerfi amanliã.

Nesse hatiqui-te, atem do aviador Ilearne, to-
marâo parte o aviador tenente Salinas, o meca-
nico sr. Jt. C. Tresíi, o cônsul argentino cm
S, 1'aulo c varias outras pessoas.- .»*o*»<

UM 8INISTRO NO MAR
Nio houve nenhum desastre poiaoal
S. SEBASTIÃO" K. Paulo, Jti, (A.) —

liontem, devido ao forto venio u íi grando
agitação dn mar, aconteceu virar a emliar-
raçilo que ooudiuia de Villa Ilella para es-
te porto o padre Paschoal Iteale, nflo so
lendo, registrado nenhum desastre pessoal.
O padre o os tres tripulantes da embar-
caçilo foram atirados n grando. distancia,
lutando dosespeiadainento contra as ondas.

O padre lleale, tendo uma das pernas
presas por uma corda, foi salvo por pes-
soas que na praia presenciavam u triste
scena. Foi necessário cortar-se a corda,
arim de retirar o padre, ji completamento
sem sentidos.

Um soecorro mais demorado e, talvez,
nilo pudesse salvar-se. pois nilo podia níais
lutar contra a violência das ondas,

Km companhia de um amigo, o m-
clonul Paulo Francisco de Souza, sol-
telro, de 21 11 unos de odnde c residente
no Estado do llio, na estação du S. l'e-
dio, saiu liontem paru uma caçada.

Ambos, satisfeitos, salrtun para o
mattn, indo cada qual, armado do uma
espingarda carregada do chumbo groí-so, Ao passarem por um capoeiriio, 11
espingarda do companheiro do Souza.

I ngarrando-so ao galho de uma arvore,
j detonou, indo a cama d« chumbo gros-so attlngir o joelho osquordo do Souza.

Transportado em irem ate a estação
de Alfredo .U.-iin. dali foi Souza remo-
vido para 11 Assistência Publica c mais
tardo para 11 Sunta Casa, depois do ro-
cebor curativos.

ções no seu ueroplano, conduzindo paasa-gelros.
Em uma dessas aooençüos, subiram ossrs. Francisco Job o Archlmedes Ftortinl.

reporta do "Correio do Povo",

lÉrmaçõe. uleis

Pará
P.OMA, 26 (ü. P.) — A commissilo

executiva do partido socialista, puhll-
cou uma carta do professor Zlnev'ev,
membro do governo do soviet da Rua-
siu, em quo se declara que os bolche-
vUtas estão descontentes com a attitu-
de do deputado «oclnllsta por Gênova
e Porto Maurício, sr. Cario Serratl.

O sr. Zinovlev, fi o director da Ter-
ceira Internacional Itussa e nessa qua-
lidado avisa que a Internacional vae
pedir a expulsão do partido dos depu-
tados Murar! e d'Argona o outros por-
tencontes no grupo dos moderados.

Commentando essa carta o sr. Serra-
ti desmente as aceusações do sr. Zino-
vlov o diz que. elle continuara a rojeltar
o principio da interferência pelos rus-
sos nas questões internas da Itália. "O

E'COS DA CHEGADA DOS 8RS. RECO MON-
TE RO E THAUMATURGO, EM MANA'08

BKl/BM, 20. (A.) — Acabam de chegar
noticias tolcgrapblcas do Manftos, dizendo
que nlln se verificou, ai!, nenhuma portur-
bacilo da ordem publica, por occnslao da
chevada dos sr». Itego Monteiro c Thauma-
turgo de Azevedo.

O general .loiiquira Ignacio também roce-
liou informações officiaes, dizendo a mesma
coisa.

Rio Grande io Norti
A8 ASHEHÇOES UO AVIAOOll ASSET

PORTO ALEGRE, 26 (O Jornal) — O
aviador Hassot fez, A. tarde, varias uscon-

O TEMPO

O dia do hontem permaneceu offuacaiio
com mormaço, tendo chovido do quando em
vez com pouca inunsldnde.

A máxima da temperatura foi 22»,(5 e
u mtnlm.t do 21°,5.

Para hoje, a previsão do Obserratorio
e que o tempo continuara Instável, com
chuvas o trovoadas o ti. temperatura eiu
iiscniçfto.

COHIIEIO

Esta repartição expedira hojo. malas pe-
los seguintes paquetes:

"Itaasúcê", para \"ictoria, üahln, Ma-
ceI6, Recife. Caliedello, Natal e Mos6or6,
r'icebondo impressos até fis 6 horas, car-
taa para o Interior até (Is 6,30 e com
porte duplo até âs 7 horas.

"Slorra. Vfmtana", para Bahia, Dakar,
Europa, via Llaboa, recebendo impressos
até fw 8 lioras, cartas para o Interior ate
As 8,30, com porto duplo o para o exterior
atfi ás 0 lioras.

"Stcphcn", para Paranaguá, Florlnnopo-
lia o Rio Grande, reccbcaido Impressos até
fis S horas cartas para o interior até «a
8,30 e com porte duplo uté fis 3 horas."México Mam'", para Santa Lucla, Xo-
va Orlenas e Japão, recebendo Impresso*
ulé fi» 8 horas c curtas para o exterior
até âs 9 horas.

LEILÕES
i

Rcallzam-se hoje os íwsgulntes:
Terrenos, fi avenida Itlo Comprido, üs

12 horas;
Penhores, fi rua Solo do Setembro 227,

fia 12 horas;
Ferragens, fl, rua da Assembléa 79. as

13 horas;
Contraio de arrendamento do prédio, t

rua Joaquim Silva 64. iis 13 horas:
Moveis, a rua S. Francisco Xavier a3S,

ils 17 lioras, o
Fabrica, de perfumadas fi rua da Ml"

sc-rieordla !)9, fis 14 horas.

ítk^DaviíCoiBrfiBl^i
r 1

a-*-?*-2S-=r-ãssssss ssasssasasasi

declarou—que, ai o senhor não lizer| sem i]je qUerer prestar atteuçao —
objecçõss, poderemos esvaslar um ou • ignez -\vickfield é, posso-o desassom-

CAPITULO XXXIX

WIckfield o Meep
daquella creatura, b<5 porém, naquel-
le instante avaliei o quanto amon-
toara ódio implacável e sede de vin-
ganga naquella alma vil o longo con-

christão, foi' graças à humildade — 1 strangimento da sua infância. O que
"Seja humilde, Urick" — dizia-me j houve de melhor nesta confidencia,
sempre, o você fará caminho." E' o j foi que a effusão do desabafo fez-lhe
que mais nos repetiram,, ao senhor, | afinal largar o meu braço. Uma vez
como a mim, no colleglo e em toda separado delle, caminhámos á certa
parte. E' o que mais ajuda na vida.

dois copos á saúde delle. Mister Cop
perfiold, bebo á, sua saúde e prospe-
ridade! *

Fui obrigado a tocar, por fôrma, a
mão que elle me estendia, com que
diversa emoção, porém, apertei a da
sua pobre victima.

— Vamos, meu caro sócio, — tor-
nou Uriah, sorrindo infernalmente —-
permltta-me que lhe dê o exemplo be-
bendo á saúde de algum amigo de Cop-
perfield!

bradamente dizer, a mais divina entre
as mulheres. Olhem amigos, posso li-
vremente falar. Pois bem, pode-se ter
orgulho de ser pae delia, mas ser-lhe
o marido...

Deus me preserve de ouvir jamais
grito semelhante ao que soltou M.
WIckfield, levantando-se de sopetão.

— O que tem elle? — perguntou
Uriah que se tornara livido — não fi
um accesso de loucura, espero, M.

você... mas elle, olhe para elle!...
E com o dedo tremulo apontava
Uriah, pallido e encolhido - um can-
to. Evidentemente este commettera
um erro, falando cedo demais, es-
pera por certo outro resultado.

E' meu carrasco — murmurou
m. Wieckfield —- é o homem que,
a pouco e pouco, me fez perder meu
nome, minha reputação, minha paz,
o socego e a felicidade do meu lar.

Diga, antes, que fui eu quem
lhe conservou tudo isto — repartiu
Uriah com ar conciliatório — não

Seja hqmilde, dizia meu pae, e vo-
cê vencerá na vida. E realmente, o
conselho não era máo e não me tenho
dado mal com elle.

Pela primeira vez, vinha eu a sa-
ber que aquela detestável apparencia
de humildade era hereditária— na
familia Heep; apreciara até então
apenas a colheita, sem pensar na se-
menteira!

distancia um do outro trocando raras
palavras.

Não sei se a noticia do meu noiva-
do, ou a confidencia que me fizera
sobre o seu passado o haviam alegra-
do, o facto é que elle estava muito
mais animado do que de costume. Ao
jantar conversou muito, perguntando
á mãe, que elle retirara da sua facção
ao chegarmos & casa, se não achava

' que era tempo delle se casar. Lançou
, Nfio era ainda maior do que um • mesmo, uma vez, um tal olhar a

guarda-chuva — continuou Uriah— i Ignez que tive Ímpetos de lhe que-
e sabia já apreciar as vantagens da I brar a murros a cara insolente quan-
humildade. Tomava humildemente 1 do ficamos sós os tres depois de jan-
mas com appetite, muito humilde so- j tar, Uriah enthusiasmou-se ainda
pa. Não quiz levar multo longe meus j mais. Bebera muito pouco vinho, não
humildes estudos. O sr. me offereceu | era isto pois o que o excitava e sim
enslnar-me latim, mas não fui tão, a embriaguez do seu Becreto trium-
tolo que aceitasse! Meu pai dizia sem- i pho e o desejo de o patentear a meus
pre: "As pessoas gostam de dominar, | olhos. Na véspera observava que elle

. WIckfield. Tenho tanto direito como „.,„,,... . _„„ .ftnEarmo.
Passo rapidamente sobre as varias quaiqUer outro, me parece, em dizer, vale, entretanto a pe na «ngarao-

saúdes propostas, em seguida, por M. „„„ um dia sua Ignez ha de ser minha nos por tao pouco Se fui um pouco
Wickfield, a minha tia, a M. Dich, a ignez! Tenho mesmo mais direito do mais longe do que devia, posso de
Corte dos Dactors Commons, a Uriah,; que ninguém. Mister Wickfield cam- novo^ recuar. E depois onde .está o
a mãe delle, etc, etc. baleou, como se o tivesse. feTido um mal •

A cada novo brinde esvasiava duas' raio. Estava fora de si. Arrancava os - Sa bi_a quí1 todos têm uniM
vezes o copo, sentindo a sua fraqueza, cabellos. batia com a cabeça na mesa, na 

gíir—eontinuu^m 
Wickgld

mas arrastado por ella e lutando em tentava empurrar-me, gemia, sem at- ^np'n^v^/^t°er!Lenala25a3 ™ 
VV „tender ás minhas supplicas para que motivos de interesse. Mas ouviu o

se acalmasse. Pedi-lhe em nome de Que disse, Trotwood, e pôde vêr que
tudo, principalmente em nome do seu homem ó este !...
amor pela filha que se dominasse e
serenasse. Não ouvia nada, porém,
nem a nada attendia no seu cego des-

vão contra o seu mizeravel vicio.
Uriah evidentemente o incitava a be-
ber, o desgraçado comprehendia-o, sof-
fria com isto, mas cedia sempre, no
receio de se allienar as boas graças
delle. A cada novo copo, o semblante
de Hep, resplandecia, triumphava, nem I espero. Tinha o rosto congesto, o

olhar fixo, os gestos trêmulos, a ex-seu

abaixa a cabeça e deixa fazer" Neste
momento, por exemplo, continuo bem
humilde, mestre Copperfield, nem
por Isso deixei de adquirir um certo
poder!" Findo o que me dizia, lia-o
eu estampado no seu lindo semblante

procurava fazer beber faiss Wick-
field e, a um olhar de Ignez ao dei-
xar a mesa, eu propuzera que, em
vez do nos eternlsarmos os tres ao
redor da mesa, fossemos para o salão

em companhia de mlss Wickfield.

O senhor fará bem de o obrijar
a calar-se, Copperfield — exclamou
impaciente Uriah, voltando para
mim as mãos ossosas — senão vae

 .. dizer, preste attenção, vae dizer coi-
pressão desvairada, que espectaculo sas que se arrependerá mais tarde
assustador!!... de ter dito e que o senhor não gos-

No meu receio de o vêr praticar tara de ter ouvido !...
Direi tudo! — bradou m.

Wickfield exasperado — desde que
estou á sua mercê, por que não ficar
ã mercê do mundo inteiro ?

Tome cuidado, repetiu Uriah,
continuando a dirigir-se a mim —

exclamou m. Wickfield torcendo as
m50S — desci tanto desde que o vi
mãos — desci tanto desde que o
vi pela primeira vez nesta casa,
cai tão baixo!... Já começava
então a escorregar no declive
mas quanto caminhei, quanto trls-
temente caminhei ! Foi a minha
lembrar menos, esquecer um pou-
co !...

A dolorosa recordação da perda do
minha mulher, da mãe de minha fi-
lha, tornou-se para mim uma verda-
deira obscessão, uma moléstia. Pre-
cisava esquecer, fosse como fosse. E
viciei-me então, adquiri esse mal in-
curavel infeccionando tudo ao redor
de mim. Fiz a desgraça daqulllo que
mais amo, pois você bem sabe o quan-
to amo a minha Ignez!... Julguei
possível excluir-me do mundo para
unicamente chorar alguém que do
mundo sairá, e falhei a minha vida.
Devorei-me o coração numa cobarde
(¦•c(p7-i p. fi <?'le neora quem se julga
devorando-me por sua vez. Fui flgois-
ta na minha dôr, egoísta no meu amor,
ego'.sta cm tudo e por tudo. Sou ago.
ra uma ruina viva, veja a minha mi

lismo e de arrogância — teria feito
melhor não dizendo nada. Aliás su nao
tivesse bebido como bebeu não fo
acharia nesse bello estado. Amanhã
vae se arrepender mortalmente. Se eu
mesmo disse mais do que devia, a des-
graça não é tão grande, assim! O se-
nhor bem viu que não insisti, multo
pelo contrario!.. .

A porta abriu-se, neste momento, e
Ignez entrou devagarinho, palllda co-
mo uma morta. Passou os braços ao
redor do pescoço do pae, dizendo-lhe
com suave firmeza:

Papae, venha commlgo. O Be-
nhor não so está sentindo bem.

Elle deixou tombar a cabeça no
hombro da filha, como acabrunhado
de vergonha e saíram ambos estreita-
mente abraçados. Os olhos de Igner
encontraram os meus: é que ella aa-
bia o que 8e havia passado,

Nunca pensei que elle tomasse
a coisa tão a peito — disse-me Uriah,
ao finarmos sfis — mas não é nada.
Amanhã faremos as pazes. O quo dis-
se foi para o bem delle, pois desejo,
humildemente, só o bem delle.

Nâo lhe dei a honra de responder

retrato da filha e levando 
'< 

gos delle, esforcei-me por lhe evo- ee o senhor não o fizer calar é por-1 continuou mister Wickfield, juntando; _ ge, que- y parte amanhã cedo,- •¦"¦¦ «—-¦— "o para me pedir que o Trot v)m dizeHhe adeug E1]a cho-

illuminado pelo clarão do luar, e eu Ia-me levantando quando Uriah me
bem compTehendia que se me falava j deteve, dirigindo-se alegremente a
do seu poder ó para que eu soubesse mlss Wickfield do outro lado da
estar elle plenamente decidido a ser- mesa.
vir-se desto poder. Jamais duvidara — Tomos tio raramente o prazer
da baixem, da perfídia, da malícia da visita do nosso hospedo de hoje —

se constrangendo em mostrar o
diabólico prazer.Agora, meu caro sócio, terminou
por dizer Uriah — delxe-me propor-
lhe um brinde especial, mas peço hu- um desatino conjurei-o a não se
mildemente que tomemos os copos abandonar daquelle modo, Toguei'
grandes para beber: bebamos á mais jllle <lue Pensasse em Ignez, em
divina do seu sexo!... Ignez e em mim. Lembrei-lhe como

O pae de Ignez, tinha o copo va-1 ella « «u haviamos crescido juntos,
zio na mão. Collocou-o na mesa, fixou 1 quanto sempre haviamos sido ami
os olhos no retrato da filha e levando i gos delle, esfoi.. .
a mão á fronte recaiu pesadamente na' car a doce figura da filha, expro- que não é amigo delle. O sennor
cadeira. I bando-lhe mesmo aquela falta de pergunta por que não ha de ficar a

Sou um humilimo personagem firmeza em não lhe poupar o conhe- mercê de todo mundo, tn. Wick-
para lhe propor tal brinde — retornou; cimento daquela triste scena. Não field ? Porque tem uma filha. O se-
Uriah — mas admiro-a tanto, tenho- sei se minhas palavras tiveram so- nhor e eu sabemos o que devemos
lhe tal veneração, adoro-a!... 1 bre elle effeito calmante, ou se a saber, não é ? Não acordemos o gato

Que angustia a daquelle pae, aper- crise serenou por ter chegado ao que dorme ! Não serei eu quem vá
auge, mas a verdade é que um cia- commeter esta imprudência, o se-
rão de intelligencia lhe brilhou nos nhor bem vê que ou sou o mais hu-
olhos vidrados e pôz-se a olhar-me mllde possível. Digo e repito que se
com comprehensão, embora ainda a fui longe demais, lastimo-o e peço
meio desvairado: desculpas. Que quer o senhor o,ue

— Eu sei, Trotwood — articulou eu faça mais ?
por íim —- minha filha adorada e • r— Oh ! Trotwood, Trotwood —

serin! Odei-me, Trotwood, fuja de uma palavra e 8Ubi ao tranqulllo apo-
w'" '.•¦•• i sento onde Ignez tantas vezes se viera

Recaiu sobre a cadeira ao pronun-, assentar a meu iado, emquanto eu tra-
ciai estas '.alavras e poz-se a soluçar, 1 balhava_ Ani fiquei até tarde sem que
num inesprimivel abandono, não es-: n|nguem me viesse fazer companhia,
tando mais sustentado pela força da TomeI um ]jvro e tentei Iér. Ouvi os
sua exaltação. Uriah saiu do canto on-1 reIogioa baterem meia-noite e lia aln-
de se abrigara. j d3i aem saberj no emtanto, já o que

— Não sei o que fiz, não sei tudo „a. quando Ignez me tocou suavemen-
»" 'r.lnhn lonmirn tenho feito te no hombro.

tando convuUivamentc nas mãos a
cabeça grisalha como para comprimir
um scfírimento interior, mil vezes
mais cruel do que todas as dores phy-
èlcas!

— Ignez — continuou Uriah, sem
dar fé do estado de M. Wickfield ou

não condemnasse — elle o sahe, pn-
rém, elle está sempre a meu lado nre-
parnndo-me, insinuando o que devo
farer. Não tenho mais a cabeça certa,
não sei o que me faz iraticar!... Agar*
rou-se a mim. installou-sn nn m'nhn
casa, immiscuiu-se em todos os meus

rar evidentemente mas o seu cia-
ro rosto novamente se tornara bello
e calmo,

Qup Deus o alionçoe !—disse-
me estenrlendo-me a mão.

Minha luerida Ignez — exa*-
mei num tapeto insopitavel—-

negócios. Você ouviu o que elle disse yocfi nâo 
" 

que eu lhe faie disto
ainda ha pouco! O que posso eu ac-, hoje Mag nio ha nada a fazer"
nrAnrflntnr ? . . mi.ii.. _«. i-in»-. ?  rftD!crescentar

— O senhor náo precisa acerescen-
tar coisa alguma — atalhou Uriah
com máo modo, num mlxto de servi*

Cinflar em Deus ? — replicou.
—. E eu não posso nada em eett

(Cndúml


