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EXPEDIENTE

BONIFICAÇÃO AOS SRS.
ASSIGNANTES

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

Essa importância poderá
serremettida por meio de va-
le postal, registrado, ou or-
dem contra ca3as commer
ciaes ou bancarias desta pra-
ca.

O JORNAL
Edição de hoje 12 paginas

A POSIÇÃO DO MINIS-
TRO DA FAZEXDA

A competência, financeira do actual
ministro da Fazenda nunca foi toma-
ria u sdrio pólos seus antigos compa-
nheiros de Congresso. Relator da Re-
celta na Câmara, os seus longos pa-
receies annuaes revelavam apenas um
paciente trabalho de pesquizador de
archlvos; nem nma idéa nova, uma
suggestâo feliz poude colher delles
iinuellii casa do Parlamento.

Presidente do Banco do Brasil, dis-
tinguiu-so pela força da inércia. Mi-
nistro da Fazenda, pelo extraordina-
rio critério de competências do pre-
sldente da Republica, o velho repre-
senlante rio-grandonse tinha que ser
coherente comsigo mesmo e com o
seu passado — oscillando entre a so-
mnolencia burocrática de um chefe de
secção e a acção desastrada dos seus
momentos de actividade.

Mas um renome innegavelmento o
ministro da Fazenda pondo conquistar
ua sua carreira politica — o da leal-
dade ao seu partido e da independen-
cia pessoal de caracter. Mais de uma
vez no Congresso, a. sua "débil voz"
se ergueu para protestar contra cer-
tos actos do governo federal, que o seu
partido sustentava. Dahi, esperar-se
geralmente que o ministro da Fazen-
da não toleraria uma hora sequer
uma situação dubla ou esquerda.

Infelizmente para o sr. Homero Ba-
ptista o para a Nação, os factos vêm
trazer ao publico mais uma desillu-
são sobre os seus altos dirigentes. Col-
lado á pasta, que em má hora lhe foi
confiada, o ministro da Fazenda se
mostra superiormente alheio á veri-
ficação diária dos seus erros, como
— o que é muito mais grave — aos
próprios constrangimentos moraes.
Tendo apresentado ao Congresso, co-
mo um ponto capital do seu program-
ma (?) de governo e como uma quês-
tão do honra, a reforma das tarifas
aduaneiras, assistiu á sua derrota na
Câmara, como vae assistir agora no
Senado, sem a mais ligeira contra-
ccão physionomica. Titular da pasta
de maior alcance o da mais alta si-
gnlficaçâo, permitto que o presiden-
ciallsmo do chefe da Nação interve-
nha nos casos mínimos do expediente
ao seu cargo.

Faltava-lhe, entretanto, uma prova-
ção final, como esta que vem de lho
ser offerecida publicamente pela ban-
cada a quo pertencia e pelo partido â
sombra do qual iniciou e coroou a sua
vida publica. O imposto de transito
que, retomando uma antiga suggestão
do sr. Carlos Peixoto, lembrou ao pre-
sldente da Republica, teve nn Cama-
ra a opposição formal da bancada rio-
grandense e, mais do que isto, a con-
demnação vehemente do sr. Álvaro
Baptista, cujos laços de parentesco e
de estreita estima com o secretario do
sr. Epitacio Pessoa ninguom desço-
nhece.

tra ella se manifestou o governo deentão.
Mudada que foi a face politica,com a eleição do sr. Rodrigues Al-ves, cujas sympathias pela missãoeram notórios, o assumpto voltou aser debatido no Congresso dondesaiu victorioso.
A questão do commando foi afaa-tada, ficando a missão com o cara-cter de instruetora, sem restricções

nesse ponto, conforme já tivemosoceasião de salientar, reproduzindo
aqui o decreto que lhe autorizou ocontrato.

Ao ser discutido ipela primeiravez o problema, á objecção de queos nossos segredos militares impe-
diam o ingresso da missão no Esta-do-Maior, o então deputado Barbosa
Lima classificou esses segredos co-mo egunes aos de Polichinello.

O facto positivo, porém, é quepelo decreto a instrucção do Exer-cito deveria ficar a cargo da missão,
sem peias de espécie alguma, o queera indispensável para que á mis-
são fosse dada toda'a respiftsabili-
dade pelos resultados de seus esfor-
ços,

Mas o que se viu foi uma série de
actos, alguns contraditórios, redu-
zindo de muito as funeções commet-
tidas á missão pelo ¦decreto, em vir-
tude do qual foi contratada.

De instruetora do Exercito ficou
a missão reduzida ao papel de dire-
ctora de escolas.

E mesmo em todas as escolas a
missão não dirige o ensino.

A Escola Atilitar ficou no esque-
cimento e a nova Escola de Sargen-
tos, cujo fim é preparar auxiliares
dos instructores saldos da Escola de
Aperfeiçoamento, só podo ser fisca-
lizada pelo chefe da missão quandoa isso fôr autorizado.

Temos incessantemente nos bati-
do para que termine esso estado do
coisas, que só serve para retardar
o preparo do Exercito o difficultar
os trabalhos da missão.

Por quo esses entraves; porqueesses obstáculos ã missão militar,
cuja necessidado o governo reconhe-
ceu ?

Tempos atrás, quando de volta da
Allemanha, ondo fora assistir ús
manobras imperiaes, o marechal
Hermes, ao que se afflrmava, deixa-
ra lá contratada uma missão mi-
litar.

Alguns políticos foram contrários
a esse contrato por penderem para
a França as suas sympathias, justi-ficadas pela afflnidade de civiliza-
Ção.

Foi quanto bastou. Em uma re-
vista militar esses politicos foram
consideirados negocistas, caixelroB
das usinas francezas.

_ Allegavam os defensores da mis-
são allemã que a França não tinha
estado-maior e que toda a historia
da superioridade em artilharia, de-
mon8trada na guerra dos Balkans,
não passava de "blague".

Precisávamos,, diziam os escripto-
res sympathicos da Allemanha, de
homens que, como Kroner ou Nekèl,
viessem dMglr o nosso Estado»-
Maior e tomar conta de nossas Es-
aolas Militares, que aó serviam paraformar romainticos bacharéis.

Não foi possivel vir uma missão
allemã: veiu, porém, uma franceza,
quo o Exercito em sua gsrande maio-
ria recebeu de braços abortos.

Agora, porém, porque não faze-
mos o que se queria outr'ora, isto é,
entregar a Escola Militar ti missão
franceza e abrir-lhe as portas do
Estado-Maior ?

Cremos que o governo a isso não
se oppõe, tantas têm sido as demon-
strações de sympathla prestadas á
missão.

Temos aqui repetidas vezes regis-
trado com prazer os actos do gover-
no prestigiando a missão, reconhe-
cendo a lealdade com que tem agido
o ministro da Guerra.

E procedendo desse modo, não
nos deixamos levar por sympathias
a este ou aquelle ministro, senão
unicamente tendo em vista os in-
teresses da defesa nacional.

Fieis ao nosso compromisso, en-
caramos os factos com a máxima im-
parcialidade.

Ao que nos consta, ao orçamento
da Guerra, em 3" discusão, foi pelo
senador Abdias Neves apresentada
uma emenda, dando á missão as
attribuições que lhe foram conferi-
das pelo decreto, que temos citado,
e estendendo sua acção até á Esco-
Ia Militar.

Coherente com as declarações,
tantas vezea repetidas, queremosNenhum deputado, nenhum jornal i crêr que 0 govreno prestará o seuopposiclonista estiginatisou com maior apoio a essa emenda, de grandeenergia o governo actual, do que o : vantagem para o preparo do Exer-honrado deputado gartcho, que não c|t0.hesitou em attribuir-lhe o pensnmen- | A* renovação do contrato com ato criminoso de bipartir o Brasil em m|S3âo do aviação, submettendo-a aduas regiões distlnctas e desaffectas. j uma orientação mais sabia- o con-O ministro da Fazenda, secrotario, trato de médicos para que o nossodn confiança do nresidente dn Renu- i corpo de saúde receba os benefíciosbllca, autor principal do famigerado ¦ de conhecimentos militares, são fa-Imposto, julga serenamente que a sua ctos que servem, como seguros in-continuação na direcção das finanças indícios, para esperarmos que aestá de accordo com as regras da as-; emenda do senador Abdias serátttcla politica. Mas será po*n'vel? Não : bem recebida pelo governo.

E' bem verdade que as condições
precárias das classes contribuintes,
em luta e a braços com uma crise
sem egual, ainda que filha da pro-
pria imprevidencia e da reiteração
dos erros do governo; não são das
mais propicias a que se lhe exijam
dobrados sacrifícios para obras de
luxo e de magnificência, como as
pretendo, projecta e annuncia o sr.
CaTlos Sampaio. Na difficil hora, que
atravessamos ' careceríamos de ter
mão . e commedimento nas iniciati-
vas, • tomando dellas apenas as que
se fizessem de todo em todo impe-
rlosas e inadiáveis, Não ê segura-
mente o que se está fazendo e muito
longe o que se projecta fazer.

Para o anno vindouro, a vida ha
de encarecer enormemente em con-
seqüência da acção conjunta e malsã
dos poderes executivo e legislativo
do municipio. Se o prefeito e o Con-
selho augmentam o imposto predial
e inventam o de beneficiamento, se
augmentam a taxa sanitária e os
emolumentos e alvarás de constru-
cções e de obras, se lançam o im-
posto territorial mesmo sobraA^s
áreas edlficadas, está claro que'*g-
gravam a crise da habitação não só
difficultando novas edificações, as-
sim sobretributando as existentes;
se o prefeito e o Cons lho elevam
esse imposto territorial a propor-
ções inacreditáveis na zona rural, a
tal ponto que logares ha em que o
preço da propriedade será inferior
no imposto de um anno, e se é essa
zona rural, ondo viceja a pequena
lavoura, que abastece o mercado de
legumes, frutas, aves e ovos; se o
prefeito o o Conselho, não conten-
tes ainda criam o imposto de carga,
descarga o atracação nos cães do
mercado, claro e evidente que con-
correm dó modo efficaz pam a ca-
réstia dos generos de Ia necossida-
de, completando essa obra perigosa
com a majoração de todas as taxas
de licença, de aferição o sanitária
do commercio em geral.

Não ha sophisterla capaz (te ne-
gar a própria evidencia. O prefeito
e o Conselho, concertados e irmana-
dos, estão levando a termo, na hora
presente, prenhe de difficuldades o
prenuncios sombrios, a mal9 inop-
portuna, temerosa e temerária de
todas as obras.

O nosso artigo de hontem, refe-
rente ao desmarcado augmento dos
impostos de transmissão foi larga-
mente commentado no foro, onde a
nossa divulgação causou verdadeiro
pânico, merecendo o acto do gover-
no a mais vehemente e justificada
condemnação. Freqüentes os casos
em que a nova tributação valerá por
um quasi confisco da propriedade.

Hontem o Conselho e o prefeito
investiam sobre as heranças, não se
sabe inspirados por que rubras con-
cepções socialistas. Mas essa acção
deixaria de ser lógica se não alcan-
casse aos próprios cadáveres. Estes
nâo poderiam ser e não foram pou-
pados. Tambem os mortos hão do
concorrer para a exposição maravi-
lhosa com que commemoraremos o
Centenário, no local preciso em que
n natureza plantou o estafermo co-
bicado do Castello.

E as9im e dentro desse lógico
propósito tambem foram oneradas
as taxas de enterramento. As sepul-
turas razas para adultos, <por 5

selho são coherentes e estão sem ne-
nhum favor com a boa razão e a boa
lógica.

O SENADO E
O SUBSIDIO

Parece que desta vez o'Senado
dará uma lição á CaraaTa. E' de hon-
tem ainda o acto desta ultima casa
do Congresso augraentando o subsi-
dio dos representantes da Nação, a
despeito dos protestos que isso le-
vantou no seio de todas as classes
do paiz. De facto, em uma oceasião
de grandes difficuldades financeiras,
Invocadas pelo presidente e pela Ca-
mara para estabelecer o imposto
de transito, o augmento de subsidio
dos deputados e senadores seria um
acto affrontoso do Congresso. Não se
pôde admittlr que este venha emba-
raçar a circulação livre das merca-
dorias no paiz, lançando ô imposto
iníquo o Inconstitucional, pela razão
de que não ha outro meio para re-
forçar a receita orçamentaria, e, ao
mesmo tempo, aggrave a despesa pu-
blica com a elevação do subsidio dos
congressistas.

O Congresso actualmente não tem
autoridade moral para elevar o sub-
sidio de seus membros. Se essa ele-
vação pôde ser impugnada em outra
opportunidade, com maioria de ra-
zão o é actualmente, deante da si-
tuação de aperturas em que se en-
contra o paiz.

A Câmara, porém, não fez essas
ponderações. Só quando se tratou de
augmentar a receita publica, muito
embora com o inqualificável impôs-
to, e do dar uma prova de submis-
são ao sr. Epitacio, é que para logo
acudiu aos deputados a' situação real
das finanças publicas. Felizmente,
parece que no Senado a meditação,
neste caso, é maior.

A commissâo de finanças do Se-
nado, approvando o parecer do sr.
Gonzaga Jayme, acaba de monifes-
tar-se contra o augmento do subsi-
dio proposto pela Câmara, opinam-
do pela conservação do que actual-
mente percebem deputados e sena-
dores.

E' de esperar que o parecer da
commissâo, que nâo perdeu de vista
qual a situação real do Thesouro,
oriente a discussão no plenário, pa-
ra o effeito de rejeitar a proposição
da Câmara. Aliás, a manifestação
do Senado não pôde absolutamente
ser outra, uma vez que,' em um dos
seus últimos dias, não votou o au-
gmento dos vencimentos do Supre-
mo Tribunal federal, a favor dos
quaes militam razões, qua não po-
dem ser Invocadas pelos reprtsentan-
tes da Nação. Exercerá, assim, o
Senado, uma de sua9 principaes
funeções. Já, pela sua constituição,
já pela sua Índole, essa casa do
Congresso tem a missão de ponderar
e examinar detidamente as proposi-
ções que lhe vão-da Câmara, para
o effeito de corrigir os excossos e
aparar os exaggeros, de que elles se
reslntam. Se na historia do nosso
regimen nem • sempre se tem isso
dado, não significam os factos con-
trarlos quo essa não seja a missão
do Senado. Se este, porém, quizor
realmente se desempenhar de sua
funeção, em toda a sua amplitude,
poderá ainda rejeitar o imposto de
transito, em torno do qual o sr. Epi-
tacio arregimentou na Câmara, to-
das as bancadas que intransigente-
mento o apoiam.

Seria esse um acto de grande des-
cortino do Senado, por isso que evi-
taria fosse estabelecido um imposto,
contra o qual amanhã se levantarão
os nossos tribunaes, em que pese a
opinião daquelles que, a despeito
dos textos da Constituição, defon-
dem ardentemente a constltucionali-
dade do novo tributo.

flSSOMPT S ECONÔMICOS

As intervenções do governo

A LUTA DE CLASSE EM FACE DO
DIREITO MODERNO

Todos os methodos de reforma so-
ciai indicados pelos socialistas ou
por seus adversários podem ser re-
duzidos a dois grandes processos fun-
damontaes:

1" Que a reorganização da socieda-
de presente se ha de operar lenta-
mente, sem precipitações, dentro das
suas actuaes condições de existência,
por cooperação do todas as classes,
ou por directa iniciativa dos deten-
tores do capital e do poder.

2° Que ella deve fazer-se brusca-
monte, por um golpe fulminante de
força, que abala de chôfre o regimen

riado a liquidação da ordem bnrgue-
za, os seus mentores syndlcalislas in-
sinuam-!ho que ello se organize por
seus próprios esforços, sem a inter-
ferencia de elementos extranlios,
"tirando de si mesmo as suas insti-
tuições autônomas, a sua ideologia,
a sua arte, a sua moral"; uma philo-
sophia da vida, da historia, da socie-
dade, sobre a qual se erigirá a "or-
dem operaria", de que nos fala Edou-
ard Berth.

Dessa doutrina deduzom-se pois,
dois pontos essonciaes e inseparáveis:
— a revolução, como recurso unlco
de transformação social, o a stíppres-

burguez, com as suas instituições i sã0 do Estado que se tornará uma
compressoras, entre as quaes se des- instituição desnecessária, sem finall-
taça o Estado a manter e a perpetuar dade histórica. Um dos adeptos do
pela coacção o goveruo tyrannico do
uma classe.

Os defensores deste processo crOem

syndlcallsmo revolucionário, A. Ma-
ter, chega até a prophettzar "que no
novo regimen econômico os Juristas

que as medidas postas enftpratlca nSo subsistirão mala, como os pontl-
pelos governantes em beneficio do flces e os guerreiros",
operariado; que as concessões feitas

Quo só
* * *

pela revolução se possa
é

deprehende <le um examo

à este pelo patronato; que as corpo-
mrus niüii» imru m-iuiu-.. j.u. ., rações de beneficência, de auxilio Bnhitw.:,p nm rp„in,pn nor 01Itroannos, passaram de 15$ para 20$; mutuo, de educação, que attendem «ubs«tuir 

Zrehende <le um exa',
para anjos, por 3 annos de 7$ para ao {im do melhorar a situação dos s°un\7nceald-t história N^ ha um10$; para adultos, por 7 annos. de trabalhadores, valem por tentativas ^ma econÒmico reiigiõso juridi20$ para 30$; para anjos, por ephemeras ou inúteis, que. definiti- W*™™* econômico, religioso, juriai
annos, de 10$ para 15Í000. As se- vãmente, nada resolvem; e, para os
pulturas em carneiros, passaram, as mais radicaes, são apenas um oxpe-
para adultos, por 5 annos, de 200$ diente machiavellco de que se lança
para 250$; de anios, por 3 annos, mão para deter ou desviar o avanço
de 120$ para 150$; para adultos, aag idéas libertárias, um meio a que
por 7 annos, de 250$ para 300$; calculadamente se recorre para con-
para anjos, por 5 annos, de 140$ pa- ter os opprimidos nos seus Impulsos
ra 200$; por palmo quadrado para de rebeldia. Allegam elles que onde
jazigo perpetuo, do 6$ para 12$, 0 operário não se revolta ou não re-
apenas o dobro ! clama, não passa de um escravo, de

co ou político que se tenha implan-
tado pacificamente, sem uma portur-
bação qualquer da ordem social do-
mlnante. Os hlstorlographos são os
primeiros a registar na chronica de
um povo, co-mo aspectos salientes ou
característicos do seu evolver, as mu*
danças bruscas operadas na sua cons-
tituição, nos seus costumes, no seu
governo Para elles e para o vulgo

...  „!„,',•„,„ que não aprofunda o nem discute as
Quanto aos carneiros temporários um servo da gleba, de uma vlctima , é de uma reVolução, as revol-

e perpétuos, temos os renovados da esperteza e da voracidade dos que populares, a9 guerras civis, os
por 5 annos para adultos elevados de lhe exploram o trabalho; que o que nclament09 mllUare8 formam
160$ para 200$; por 3 annos para se tem -feito «n^jitería Je ^«M como «w „m tecido connectivo que

vincula as gerações entre si, ao mesmenores de 7 annos, de 100$ para ção operaria:- a hyglenizaçâo das fa-
120$- carneiros perpétuos para con- bricas, o augmento dos salários, os
jttges', ascendentes e descendentes, institutos de assistência ou de segu- escQ]a fle ed ao moral de cadft na.
naturaes e afflns dentro do 1° gráo ros, a protecção das crianças e das ,,d de
civil, de 900$ para 1:000$000. Car- mulheres nas offlcinas e outras col-
neiros para enterramento de meno- saa a qne se empresta a força crea-
res (irmãos), de 7 annos, a aggra- dora de uma virtude altruistica, lon

mo tempo que se tornam uma grande

Por outro lado, as idéas, os princi-
pios sobre que assenta um regimen

vação foi de 000$ para 700$; os ni- ge de emanarem de um sentimento . dominante em um dado período de
chos perpétuos ou columbarios, su- espontâneo de solidariedade humana, I civilização foram or.glnr.riamente
birTm de 50$ para 100$; a licença resultam da pressão das classes • idéasie principie» revolucionários re-

Para aformoseamentò de sepultura obreiras sobre o poder ou antes so-1 pell idos pela orça e depois pela fo-
de 5$ para 10$; conservadas apenas bre o capitalismo que lhe serve de ça impostos, á custa de muito sacri-
as taxas de 10$ para exhumação apoio. São conquistas da lute que, i ficio e de muito sangue Subsistem,
retirada de ossadas para fora do sêm tréguas, vêm ellas sustentando I desafiando a toda tentativa de inno-
Spi-ío contra a prepotência patronal, luta vação, em quanto corresponderem a

Se é verdade que os mortos go- que deve proseguir sempre mais -vio- j necessidades -de ordem collectiva, em-
vernam e influem d facto c de ver- lenta, como escola preparatória para I quanto reflectirem a psychologia das
dade nos' actos tó.vivos, c'se essa um desfecho decisivo que ha de massas ou traduzirem o estado men-
influencia se estende tambem aos emancipal-as de vez e permlttir-Ohes tal das maiorias,
actos mãos, absurdos e imnensados, a posse de todos os instrumentos dei Para que um movmento revo u-
«aturar e justo é que sobre elles producção e de troca das riquezas.! cionario possa realmente ser um fa-
tambem recaiam os effeitos e as Mas, ao mesmo tempo que. pela sabo-: ctor preponderante no destino de
conseqüências dessa mesma acção. tage, pela boycotage e outros proes- uma sociedade, é preciso que elle re-

Ahi pelo menos o prefeito e o Con- sos reacclonarlos, apressa o o*wa* suite de um "processo" natural, du-
uuuuuw.rii-.-.-.-.-.-i , ¦.»»«>«w-^»*-»*-*»*»|w»w>>w'

. ,i-Vy*t)*t*^yvi^vvv>/>y'>«'»*¥v**^^^^^ m^**á^0^t*a+*m»*é** ¦

O "RODAPLANO"
(De OSWALDO)

sente o ministro da Fazenda o que
sente todo o mundo, o quo sente o
seu irmão, o que sentem os seus an-
tlgos correligionários, o que sente,
talvez, o próprio presidente da Repu

E se assim não fosse, difficil coi-
sa seria a previsão, mesmo após a
observação de uma série de factos.

Desde que o governo queira ob-
tor os melhores e mais rápidos re-

O FUTURO ORCAMEN-
TO MUNICIPAL

blica, que a sua desesperada resisten-, sultados da missão, o caminho a se^cia no ministério, não é semente uma gu|r é prestigiar a emenda resti-calamidade publica para ser tambem tuindo á missão as attribuições que¦ um desrespeito a si mesmo, ao seu ihe pertencem,passado, ás tradições do seu partido?
No silencio das ruas horas domesti-

cas, reflicta mais demoradamente so-
bre a sua intolerável situação, e ve-
rá que acima de todas as vaidades es-
tultas de um ministério sem brilho e
sem prestigio, devem pairar para um
homem de responsabilidade os deve-
res de decoro, de lealdade e de grati-
dão políticos. Volto o ministro á sua
actividade particular, e deixe a mis-
são que não soube cumprir a quemse Julgar ainda com forças para sal-
var o resto do nosso credito e da nos-
sa fortuna publicas.

A MISSÃO MILITAR

Cerca de mil foram as emendas
apresentadas ao projecto orçamen-

í tario em seu terceiro turno. Ellas
eram de molde a alteral-o e refun-
dil-o Integralmente, sobretudo as
subscrlptas pela commlssão de fi-
uanças do Conselho. For maior que
fosse o nosso esforço, dias seguidos,
analysando as modificações que se
procuravam introduzir na lei de
meios para o próximo exercicio, mos-
trando a inconveniência, o absurdo
e mesmo {Ilegalidade de grande nu-
mero dellas, impossível se tornou
um estudo completo sobre todas.

Colhendo a população de sorpre-
sa e sem tempo e quasi possibilidade

Quando so discutia no Congresso
o contrato de uma missão militar
estrangeira, em torno de um proje-cto de uma grande generalidade, I
o ponto atacado foi unlca e exclusl-1 de defesa, tratou o sr. Carlos Sam
vãmente a questão do commando | paio de mandar aggravar todas
que, segundo os constituclonallstas, i as tabellas de Impostos, dupllcan
não podia ser exercido pelos offl
ciaes da missão.

Essa primeira tentativa, a despei

do-as e quadrupllcando-as do sorte
a abarrotar os cofres munlcIpaeB, fl
cando elle desfarte apparelhado pa

to da grande corrente que a apoia- l ra executar o Beu maravilhoso "pia-
ya, resultou improfleua, porque con-1 no de administração".

— Chauffeur: Quantas pessoas matou o tal "Rodaplano"?
—Nào matou ninguém.
—E, como é que estão dizendo que a experiência deu bom resultado?!...

Em presença do desequilíbrio eco-
noniico cujas consequemV-as se fa-1
ziam sentir cada vez mais a amea-1
cavam de provocar perturbações so-
damente, dando razão aquelles que j
devia intervir. Elle o fez desastra-1
damente. dando razão aquelles que j
o julgam incapaz de agir com effica- ]
cia e condomnam de ante-mão a sua í
intervenção como mais prejudicial j
que Utll.

Em uma das ultimas sessões da j
Sociedade de Economia Politica de
Paris (5, julho, 1920), o sr. Yves
Guyot apresentou um relatório cheio |
de factos. Os governos pregam aj
economia e as restricções. Mas elles i
mesmos desperdiçam sem conta; £o-
ram a todas as prodigalldades, não
somente durante a guerra, onde es-1
tas prodigalldades podiam achar
excusas •na necessidade de produzir
a todo custo, mas tambom depois do
armistício, como provam os escan-
dalos dos "stocks".

Que dizer da politica no tocante
ns importações e exportações ? Tal
dia, prohibe-se; no dia seguinte,
concedem-se derogações; no dia im-
mediato, volta-se á interdicção. Nes-
ta lncoheroncia como o commarcio
pôde abastecer o. paiz ? Aliás, não ha
mas ellas fazem subir os preços no
ias prohibições: a theoria parece
muito simples; na pratica ha reper-
cussões inesperadas. Concedem ex-
portações para levantar o cambio;
mas ellas fazem subir os preços no
mercado interno. Querem reduzir as
importações do luxo; mas algumas
dellas são vantajosas. B' o caso da
seda. Com a preciosa matéria com-
prada, a alto preço, na Italia ou na
Syria ou no Extremo-Orienle, fnbri-
cam-se tecidos, os quaes são em
grande parte revendidos no estran-
geiro por preço superior ao da ma-
teria prima, deixando, portanto,
aos fabricantes e aos negociantes um
beneficio Importante e ú mão de
obra salários elevados. O valor dos
tecidos de seda francezes exporta-
dos representa em média o triplo
da matéria importada. Ent 1919,
por exemplo, com 174 milhões de
seda bruta importada, foram fabri-
cados e exportados tecidos no valor
de um billião e melo. A França boné-
ficia-se, pois, da differenca, isto ó,
de mais de um billião que fica no
paiz. Ante estas cifras os partidários
das economias forçadas foram obri-
gados a render-so á evidencia. Era
preciso deixar entrar seda do estran-
geiro, por mais elevado que fosse o
preço. Entretanto, como queriam
impor â força restricções, elles pro-
puzeram admittir a seda bruta des-
tinada unicamente á fabricação de
tecidos do exportação. O voto do Se-
nado francez impediu esto dispa-
rate.

O Estado procurou tambem fixar
os preços. Recorreu á taxação, sob
a pressão do consumidor, todas as
vezes que estes so sentiam dura-
monte feridos pela alta. São conhe-
cidas as famosas leis do "maximum"
em 1793. Longo de melhorar a si-
tuação, ellas trouxeram perturba-
ções taes que a opinião publica que
as tinha imposto á Convenção Na-
cional manifestou-se com violência
pela sua sttppressão. As consequen-
cias da taxação sáo fataes: todas as
vezes que o produetor se acha em
presença do preços fixos pela auto-
ridade administrativa elle tendo a
dar os seus forneclmentos;as mer-
cadorias são escondidas. Os merca-
dos officiaes nâo estando providos,
estabelecem-so mercados clandesti-
das sancçõe3, productorès e consu-
midores se entendem para suas tro-

pio, de dissolução e de recomposição
da vida social; que seja como que um
precipitado chlmico a cryntallizar na
grande retorta da consciência com-
muni, um forte impulso para romper
com instituições anachronicas, com
costumes archaicos, com hábitos an-
cestraes que, como certos órgãos, so
tornam inúteis, se não um obstáculo
ao progresso da espécie.

A não ser assim, a revolução deixa
de ser um symptoma de saude, do
•¦rejuvenescimento, de ampliação da
existência, para ser um phenomemo
pathologico, regressivo, que nada re-
novarâ; ao contrario, fará o aggre-
gado recuar ainda mais, concorrendo
para accentuar e aguçar o estado
mórbido que ella procura combater
ou debellar. O methodo dos syntVen-
listas revolucionários só so justifica,
pois, plenamente, desde quo as suas
conclusões praticas decorram lógica-
mente das circumstancias que actuem
sobre o meio que elle pretendo reíun-
dlr; desde que seja uma deducção
apoiada era inducções tiradas de uma
nova realidade existente, ou previa-
mento preparada pela educação, não
sõ do operariado, mas tambem das
gerações novas filiadas á burguezia.

Aliás, os syndicalistas reconhecem
que uma revolução, se se faz de subi-
to, não transforma de um salto o
viver de um agrupamento humano.
Emquanto vêem elles na guerra eco-
nomica a arma que se deve manejar
de preferencia contra o capitalismo,
falam insistentemente de uma con-
scieneia proletária que se não desen-
volve só no ambiente da luta, mas
tambem por processos de analyse e
de critica de todas as instituições de
origem burgueza, pela acquisição de
conhecimentos, technicos, de uma ar-
te, de uma scieneia, de uma ethica
próprias, em synthese, de uma regra
de viver, de sentir, do pensar sobre
que se ha de elevar o regimen a que
a sociedade futura tem de abrigar-se,
livre do antagonismo de interesses,
de sentimentos, de gostos, de ideaes,
que a dividem em duas classes distin-
ctas e Irreductiveis.

Connir.ento da evolução, a revolti-
ção não só se justifica, como é neces-
saria; é uma intervenção cirúrgica
que se impõe a um organismo que,
para poder viver, tem de amputar
certas partes gangrenadas ou que
perderam a sua funeção; é uma inter-
vonção que a sociedade exige de si
mesma, impellida pelo próprio ins-
tineto do expansão vital que tanto
in-oside ao transformismo biológico
dos seres, como ao dynamisrao sócio-
lógico dos povos.

Joaquim PIMENTA.

cas. Portanto, náo se devo perder
nunca de vista que o consumidor,
reclamando contra a alta, a provoca
muitas vezes com todas as forças.
Naturalmente, elle paga neste caso
muito mais caro do quo se o mer-
cado fosse livre.

Em virtudo dos mãos resultados
dados pela taxação em melados de
1919, o governo renunciou-a es-
cepto para o trigo o para o carvão. •
Ensaiou outro systema. Na ausen-
cia de um constrangimento mate-
rial para conter a alta crescente e i
deter "praticas vergonhosas provo-
cando protestos legítimos dos con-
sumidores". elle emprehendou "exer-
cer um constrangimento moral sobrt?
os vendedores e permittlr aos com-
pradores discutir com conhecimento
de causa as exigências exaggera-
das". Era preciso para isto dar ele-
mentos do apreciação exacta sobre
o» preços. A idéa era justa, mas de»
npplicação difficil. Como. por exem-
¦pio, fixar os preços normaes dos
generos alimentícios e das bebidas?

Esta tarefa foi confiada em cada,.
departamento a uma commissâo,
composta do modo quo todos os in-
teresses fossem representados. Ella.
comprehendia o director dos servi-
cos agrícolas, presidente; quatro re-
presentante-- do commerclo, dos

I quaes dois negociantes em grosso ft
dois retalhlstao. designados pela Ca-
mara do Commerclo; dois represen-
tantes dn agricultura, designados
pelo officio de*iaríamental agrícola;
dois operários escolhidos pelos syn--
dicatos profissionaes; dois represen-
tantes das sociedades cooperativas
do consumo; emfim, do "maire" de
uma communa rural o de um con-
sèlhelro municipal da capital (Io
departamento.

A tarefa da commissâo era muito
complexa. Para fixar os preços do
revenda, devia, com effeito, tor om
conta da remuneração do capital, aa--
larios, custo das matérias primas
ou do produeto, despesas do trans-
porte, ônus do toda a espécie que ca-
biam ao agricultor, ao industrial ou
ao commercianto. Accrescia ahi uma
majoração de 15 "|u, representando o
beneficio normal. Ora, quando se-
truta do produetos agrícolas, produ-
ctos do herdades, ó muito difficil es-
tabelecer esto preço de revenda;
ello varia em cada exploração. As
commissoes so limitaram, em gran^
de numero de casos, a registrar ok
preços que eram de costumo. Após
alguns mezes de funccionamento es-
tas commissoes dissolveram-se.

Este Insuccesso náo Impediu uniu.
segunda tentativa. Em fevereiro de
l'»20, o ministro do Trabalho expe-
diu um decreto creando uma com-
missão central, composta do 22
membros, parlamentares, represen-
tantes do organismos industriaes,
commerciaes, agrícolas o coopexati-
vas e representantes dos mlnisterl^fç
interessados. Esta commissâo des-
ignou outras reglonaes, encarrega-
das de recolher e transmittlr todos
os elementos de informação utll so-
hrt» it variação dos cursos o o proçti
da vida na sua circumscrlpção. Tra-
tava-se ainda de constatar os pre-
ços, afim de poder fixar as indemni-
zações que seriam attribuidas aos
salariados do todas as categorias,
systema preferível á elevação do sa-
larios. Hoje, a commlssão de Finan-
ças da Câmara dos Deputados, reco-
nheco que as indemniznçõcs devera,
ser incorporadas aos salários e ven-
cimentos, pois o preço da vida não
tem nenhuma tendência a baixar.

Todas as tentativas officiaes fica-
rão Impotentes emquanto o consu-
midor não tomar a resolução de
combater em si mesmo os factores.
da alta. Ora, ató agora, elle só tem.
favorecido a sua acçâo. O que torna,
difficil a intervenção dos consumi-
dores ó a ausência de associação. A
primeira coisa seria facilitar estes,
agrupamentos. E' a intenção do go-
verno francez que por decreto de 16
de outubro ultimo acaba do crear"conselhos do consumidores".

Esperemos os resultados... sem
grande esperança, diz o sr. Antoino
de Tarlé.

0 1CD.L eos i:
t> .

IDÉ^S DE HON EM

"RIO.,TOKN<U,"

O rcccimramcnto e seus resultados.
"Mio lia mül« noncsflrtriile Mo i-ncnrcrar

o valor do* Inquéritos ccnslt,irln«, t.io evl-
dentes «c apresentam os benefícios delles
tlnrnrrnntes.

P-ilz extenso, lutando cnm a- mnlore» tllf-
flculdndes no-i sorvlços dn rnmmiinlcnçlio
ftu tnilT .1 va«tld*o de sou opulento terrlin-
rin. i-ni pnrolleln eom n« der|e|eneins di;
cultura intellertual da inaaaa popular, nun-
cn fui pn5«lvel levarmos n exltn feliz a pa-
trlotlcti empreitada de um roroii^enmonto.
«eiiíiii completo, apprnxlmndo da perfeir.-o,
lnrtl"no.n*>nvPl ao eonheelmento dn no"^
próprio valor, apurando a lu«ta relnçüo en-
Irf. n to'"t fi*. £/.*!«¦ tinhltante1» f* n orflclen-
cia da Dlrectorla floral de **cmti=tieii. na
prova que lhes servem de caraote.rlstlcas.

Rnearando o problema, eom np«olnta von-
tade de rosolvel-o .satisfatoriamente, a Dl-
rectoria lieral de E-=tntl=lirn. na nova quo•.-<•• ar*h*i om nrn**ft««o, nfio rnntthi físrnr^o??,
mio poupou dedicarmos, pnra levar o rnnse-
lho nsptarprlrln e a nriivld^do forte n todos
os tiM-Uir-e dn «ervlço. ainda ns mais In-
Kl-rnirtcantes desde a propnsnndi erreotlva,
íntelllltento e Incisiva, desanuviando os re-
colos ii populaçlio tlmonta. atC a provido
de Inennvcnlonolas e dlslates na precipitada
dlvultraçfio dos dados resultantes dos In-
querltos pnreiaes.

Pa visita que aealia de fa-.er aos traba-
thn.s da Pelepacla neral. em P. Pmitn. o sr.
dr. Bulhões Carvalho, director srornl de Es-
latlstlca, trouxe ns rrnls anlmidoras lm-
prossnev com Justificado orirulho e sfli-sfa-
eíio. nnr s. ?. dlviiltrndos francamente.

Aliás, diz o dr. nulliííes Carvalho nüo Ihn
terem sorprehcndlclo os dados, ati*» o nro-
i-ente apurados, porque, alóm da feliz es-
rolha do dr. Sampaio Vianna, para respon-
savel pelo Recensenmento da ndeantnda re-
lílílo, o desenvolvimento econômico dl Es-
tado. o seu rápido proirressn no tocante sü
condlçflos materiaes da vida. dCerminando
o aperfeiçoamento moral da populaçlio, a
(renerallzaçílo da cultura. Intellertii*l e,
consequentemente, dos hábitos de dl«etpli-
tia entre ns rolaeflos do publico com os nr-
píns da administração — davam-lhe o dl-
relto de vatlclnar o exito satisfatório do
Ilecenseamento, nn trrande Estado.

AUB-iirandn. pnra as demais unldide» dn
ltderaçflo, relativos resultados de Idênticos,
trabalhos, apraz-nos aguardar confiante* o
termo rinal da Ina-ente e patriótica tarera,
rara nos cnns-ratularmns eom ns nossos pa-
trlclns, nn mc-mn tempn que levar ao sr.
dr. HulhOes carvalho, o protto das nossas
melhores felicitações,"

¦Mm
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0 DESASTRE DA HOEIDi
1" " • 1 comÊÈntÃrios j

=QO «o=
(Ao primo Acberbal í>« ae AaoHae)

Em nina tarde dc sexta-feira, no entrar
pcln rua 7 na rua Gonçalves Dias. dei ele
car» cora nm sujeito que i n conhecia c que,
pareceu-me conhecer. Mais duas perna-
da» a sem me conter voltel-W: o sujeito
jrt rarado, olhava-me; C quando os nossos
olhus se encontraram, elio chamou pelo meu
jionie e eu exclamei:

Conzasn!
Atlrnmos-ncs nos braços um do ontro com

um tal cípílhafato dc eífiiBÜo. «ue «»
transeuntes pararam.

 Mns tu estils um homem, com os dia»
bos!

Qncrins, e-ntilo, qne eu toe estagnasse
nos <nscn't<; be:n?l

E como eu t rnsse o chapeo para limpar
o suor, elle berrou :

 E carccti, com mil diabos, carequlísi-
moll

E desandou a rir de tnl maneira, que cm
torno de nós se fez n.liintiiniento.

Mns, como ln cstfls careca!
Isto nllo ii-calva, ê testa.

 Testa ?! <JnS. 1»A, qu-. qurt ! Ou testa
onral! Quií, quiei, quíi, quá, a,oA'.\

Ãrrastei-o pnra a Colombo e> pedi um "Iroc-

iit'a.1". EU.» pediu nm "Ilhum". E, entre
peles, fleílmos n recordar o iiosko tempo no
Kocifo, lia eflintowe annoa passados. Gon-
7,ai;a, que-mado do sol, qnnr-i preto, de h'f»o-
ele apafado fl amerirann, ern Com P')iieti dil-
íorença o tneshio caboclo hum daquella e>>-
ea, meu raninrndn inseparável, aniiao pnrn
toilns as occaslOcs, valente, estourado, um
obcira-barnllio lncorripivol, homem ati dc
bulxo iVigÚi.'. Tor sobre tudo sto um oo-
raçtlo de ouro; c tudo isto sempre posto
no servien eln defesa dos fracos e dos Uu-
inlldes. .... . - , Lemeiras-to dnqneile tiro qne en dei
íia cara do neirro no cofC- Pncrta dei Sol?

 Se me lembro...
Loco que solid ficamos relações — nos

trames meninos, cn Com 15 annos e elle
,.„,„ it — contou-me o GonznR. qne em nm
tr.m de Titr'pio nm noerro tentou dosrespel-
tal-o. EUc jurou viu. nçn. E tres atiiioa
depois estávamos a imiti mesa do Pnerta dei
t;cl a tomiir refresco*, quando de repente
elle me disse:

 Tu to recordas do cnso do um negro
qlle tf> ror»Nu?

Rccordo-me.
Pois o tieern t aquelle qne ali estft.

Vou dar-lhe um tiro nn cara.
E antes que eu tivesse tempo, de Tazer

qualquer movimento, Gonznjn levantou-se,
caminhou para o negro que, descuidnilo, to-
Tiiarn café e, pr tnmln-lhe "coiilieees-me.
bandido!" sacou do rcvíilver c atirou A
ntlèlmn-roiipa. O ne^ro teve um (testo ra-
jildo, ergueu-te. A bnla furou o seu ehnpín
dc palha, arranhou o coro eabelludo e ern-
vou hc em uni espelho, espatlfando-o, O se-
piinelo tiro foi para o ar, pois quo Gonzaga
teve o braço BCgttro por um popular.

 Tu eras um doido, Gonzaga. Ainda

 X5o; riitorn tomei lu zo. Fechei o Ca-
ipltulo cnm unia de arromba.

Sm?
 Tu mo conheces, caboclo, tn me co-

checes.
Omheco-te. Mas. que fíines por aqtit?

 Vim trazer a mulher parn ter ouc-
rada.

Pasnste-tc hn multo?
—Ha ouro nnuoB.

.- E'8 feliz?
Aeorn, sou.

i— Aeorn?!
SH*; no começo, nKo. Mas pnra te

coutar esta coisa, ei preciso que almocemos
juntos. Víes almoçar commigo un pensão,
vaes?

Von.
IViniintro?

Sim, doniineo.
Elle me forneceu o endereço e, como jí

fio faain noite, sepnranio-no3.*
* *

No domingo compareci ao encontro tnnr-
enflo.

Gniizaun me recebeu com a aleirla ele
sempre. Nn sala eln petisün, Insta liados num
"dvan" macio, continuámos o recnrdnt o
nosso passado do Iteeife — o Choca mnls dt-
ctosa ela minha vida, a in'n|ia ednde d* oiro.
A preseni:.-» do meu inseparável rompanhel.
io ac juventude chamava n !ii'n!in lembran-
çn ò qn* o lonso csptiço, de quatorze annos
tinha refutando. 15 durante nina hora todos
os ..Incidentes, .da minha existência dc doid •
varias e moço passaram p-los meus olhos nns
seus niinimos detalhes. E como fizéssemos
silencio, elle me disse: '

Vou npreifntar-tc fi patffla. —- E cha-
mou prm dentro:

Zilda!
Minutos depois tinha diante de mim a es-

Tios» do meu velho amigo. Moça ainda,
bella, ele grandes olhos luminosíssimos n
sorrir pnra mim dopois do unr w,1ft n contic-
cin Se nome", clln sentou-se no ladb eln rs-
poso, sem qne n (traça dos jeits gestos voa-
vizasse-me a violenta impressflo que soffrl
ao constatar quo o seu braço direito nilo ti-
uha rnüo. Oomo eu tivesse os olhos pre-
p.vlcs naquelle braço sem mSo, Gonzaga me
disse:

Foi um desastre. Mo nosso en ponho
«lin se melou a botar canoa nn m<enda c
csmnirou n milo que foi preciso coi.nr.

R mo plscotl sienlflcntivainontc trn olho.
Lamentei o desastre. E d. Zlldn. com nmn

encantadora voliiblliilndc, narrou a mentira
o desastre em qne t!nha perdido n mio.

sem om itlr ei mnimos detalhes. En es-
cutnvn-n sem pestanejar, emquanto Gonzn-
ga a aparteava, lombranelo mais minúcias.

*

encher carro que IS Sc Ia, cirando, t»ra a
moenda. Os quatro primeiros dias Z:lda
muito enthusiasmada pelo trabalho, a meu
lado, a cavallo, assistiu a tudo. Depois cín-
sou e meteu-se em casa a ouvir as lerias
elas miuamaB, pregulçcsnmetite deitada em
uma rede un varanda da herdade. Durante
uma semana os carros conduziram canna para
a moenda, f.ndo o que metemos mios a
obra e íoi iltn esprchier caiann qnv era om
go6to. Eu saia ele casa fis cinco, voltava
no mc-io-dia, almoçava, tornava A Wiocndà
— c preciso dizer-te qne da herdade ft niucn»
ila iam nns bonB tres kllometros — e re-
prensava fi casa íIb cinco. Ksae programítia.
era variado quando necessário.

No fim de üm anno de engenho, certa
manhã rítoiirou-me pot IH o nosso osuiiv.
rada Otto, .Ja bacharel como toela gente e
Jula de el.teitn de uma v.lla a cincu leuoas
tle CabrobO. Quando Vim pata o nltnoço, Jft
o encontrei. Nilo gostei ela presença delle
em minha casa; c esse "não .gostar" niv-
gnieutou quando pereb. que «ilda nao caba
cm si de contente. Nfio dei o broÇo n tur-
cer c aparentei satisfaçBto. cônveraainlo u
ir.Ris amistosamente possivel íom o parente
de in.nhn mulher. Para lhe faner pr seiu-a
nilo tornei ao engenho, depois do almoço c
ii tarde'montei a cavnllo e o acompanhei atío
meio dd caminho. A' noite, de vo tu, eliisi! a
Zilrta dn mft imprcsíSo que "o outro" me
causara. Ella sorriu — v nesse tempo Zil-
da estava lio apv eu de SUa belleza — Oz
f-raeinhns, -chamou-me 9e oblio crescido,
iicarlciou-nic, l.eOou-me 0 o ro3to tn saues:
acabei pelo me convencer que fórum uma
loucura os meus pelisaivehtos aziagos. Pas-
sarnm-se os tempos. Otto continuava n ker
tn>. na vllla, eu n ser utlnelro cft no >n-
genho e Zilda cada ves mais pre.rtilçosa e
bonitii a tuzer cC-slu lia rede no alpenóre da
hei dade-.

Eo quasi jíi esquecem a existência de
Oito, quando, certa mauhS, ao voltar ela
uzina, topei em caminho t» tnoleqnc do con-
fiança ele m.iihíi mulher que. cnvalgnnln
uma mula, se metera pela picada que dava
para a villa.

Interrogado, elle nüo sohbe explicar a
quo ln. Àpertel-o dc soirelrn em punho « o
moleque escurregou: ia levar Uma carta da
"intuí" moça.

Umn cnçta, p'ra qnem?*~- Nilo wi.
Dclva-tne ver a. Carta,

• Elle ontrcgou-m'«. O subscrlpto era pnra
Otto. Abri c .11': vou repetir-fa porque a
decorei:"Otto

Em tesposia fi tua ultima carta, tenho a
dizer-tc: nilo te amo de hoje nem de hon-
tem. O meu nmor por tl vm dos meus,
ou melhor, don nossos tempos <te criança.
Como resistir-te? Tudo quanto quizeres dc
liilm, tcl-o-fis,

fua Zllda."
Rnardei a cartn c depois de ohttr do mo-

leque que esta nilo era n primeira carta qne
elle levava an dr. Juía, comecei pelo o cor-
tar de chicote ate? enricar o braço. Ao cito»
par cm ensa chamei Zilda, que se não alvo-
roçou com a volta Inesperada elo «ea leva
o trfiz. Mostrei-llie a corta.

E' tua?
E'.

Tudo quanto «sti ahl í verdade!
E'.

Guardei a cartn c depois dc obter elo mo-
de repente veíu-mo nma Idôa. ToTftft'-Ihp do
braço diielto, arranquei do meu fneno dc
matto, afiado na véspera, e dc um golpe de-
cepel»Hie a indo. Ella perdeu 06 sentidos,
esteve fts porths da mofte o eu hospedei
em casa um medico durante nm mez.
Quando o mcd.co se foi, cila estava quasi

DBMTSSSO BO SR. HOMERO BA-
PTISTA
Está ahi ura assumpto, Já multas

vezes offerecido ao commentario; mas
os commentaelores têm sempre per-
dldo o tempo e o latim. A demissão
nnnuncla-se: os eommentarios saem;
mas o sr. Homero fica, firme c inde-
finldamente.

Agora, porém, o boato pareço ter
mais consistência e vem amparado em
certas minúcias e circumstancias que
lhe dão muitos visos do verdade, che-
gando-se quasi a precisar a data em
que terá substituto o actual ministro
da Fazenda.

O dia 6 dejaneiro, dia de Reis e ul-
tlmo das festas do Natal, é o termo
que o boato declara improroçavel pa-
ra a permanência do sr. Homero &
frente ela administração do Thesouro
e das finanças do pniz.

rovrnsi-ouele-m, mals ou menos, a
essa perspectiva, innegnvelmente mui-
to irrat>i ao cnnimerclo, A lavoura, ás
outras industrias e ao resto dn paiü,
certos netos de expediente, dlrecta-
mente determinados pelo sr. Homero,
com recommenelncfio de serem feitos
até o dia 5, "que è quando tudo vae
melhorar" na phrnse, ntnarsrimente
irônica, com que dá epsaa ordens.

Como das outras vezes, á noticia da
próxima snidR do ministro, ncnnrnn-
nha a indicação do ministro que lhe
vem sueceeinr. Desta vo2 são dois ns
nomes mais insistentemente indica,
elos': uns dão como certo o senndor
Ffnncisco Sá, ao passo qne outros dão
como assentado que seja o deputado
Ahtonio Carlos. Sáo ob dnis relntores
do orçamento da receita, no Senado e
na Onmara dos Deputados.' DuVIda-se, com os melhores funda-
mentos, que o primeiro condescenda
em trocar a sua situação de senador
pela prehetida de ministro, na preseh-
te slttiaçno, embora, lambem com os
mais justificados motivos, des?.inssem
todos que tl provada competência do
senador cearense fosse confiada a pes-
lão econômica e financeira da Repu-
blica, em momento como este, de tan-
ta dlfficuldade, em que tnnlo se pre-
cisa de homens de real valor.

O outro ministro do boato é nbsur-
elo. Srt mesmo hontp. porque o quo
qnor 6. zumbir e voar, sem se dar ao
trabalho de refleotir, lembraria o sr.
Antônio Carlos pnra ministro, em oc-
cusião como esta, e das finanças, de
mais a. mais...

Por mnis que o sr. Epitacio Pessoa
capriche em trntnr do resto a politi-
ca, do bnde, alins, velu para a alta
magistratura qne está evercendo, a
sua situação especiallfsima, perante o
Estado-de Minas, não lhe permiítfHn
Ir tirar para seu ministro, na repre-

rem attendldo aos edltaea do «o»
Verno.

A Câmara poderá corrigir essa
injustiça, rejeitando a emenda Ja
approvada no Senado.

Ou queremos concurso ou não
queremos. Nada, porém, de assanhar
os candidatos, f&zel-os passar pelos
niáos quartos de hora de uma ar-
guição e, depois, da victoria dizer-
lhes: paciência; talvez daqui a tres
nnnos os senhores possam ser apro-
veltadoB, se não surgir até lá outra
emenda dando vitallcledade aos
professores em commisá?.

Nâo é bom que ee confio sempre
em promessas.

1 lei orçamentaria
-para

A reunião de hontem tio
palácio do Cattete

OLAVO BILAC

hoa.
tionzaga silenciou. Eu suava em blcas.no! sentaçno mineira, exactrmente nm dis

* *
' 1>pn's «ln almnço níls tomos fnmar clin-
rutos no pnrquo da pcnsfio. Sentado* lado
s lado em tini banco, Oonznpi rcspohiien n
minha rierpinita, narrando-me o sosiiluto:

Um nnno depois da nioVte de meu,
velho, resolvidas todas ns elemnrohes do tes-
talnento, nos 23 annos wie encontrei
senhor dc tretentos contos o rio cn-
genho e tisinn de assucar, que vocei
conhece em Cnbrnho. JU entilo eu era In-
tímo dn familia desta moça, que me com-
imiluva de gentilezas, inclusive nm apiron-
lado da cnsn que nesta ípocn era terceiro
ann'stn da Rscola de P'r-ito de Itecire. E
taes foram as demonstrações de ded.caçilo
a mim dadas por parle da hojo mlulia mu-
lher. que cn nilo vacilei mais: pedl-a em
cTsamento. Ella possnln optlmns quallda-
des: moça, lionltn, cnTla e pobre. Obtido
gòstosativntc o bÍiÁ, noivAmos durante seis
mezes. Minha noiva habitava o pocteo liair-
ro das palmeiras e dos lyrlos brancos...

Musdnlcna.
líCmliras-tc ? Mnjdnlena. K eu nas nol-

tt-s de lua, ao perfume doa lyrlos, ia me
eluixando levar pela torrente dc sedilcijOci
er.i que clln me arrastnvn. Mas, durante os
fieis mezes de noivado, por (res vezes tive
pcoasiiin de chamar a attctiçilo de minha.
noiva para a manc'ra nffeotrtoín com que-tratava e era tratada pelo tal terceiro «Tinii-
tn do tiome Oito Cavalcanti Sobral. Ella se
Justificou sempre amplamente e eu, por
fim, realizei o casamento. Habitamos Recife
ulvuns mezes e depois embarcamos para a
Dahla, onde moravam os avfls de minha es-
pusa, àesejosos ile me conhecer. Nn Bahin
«lemorAmo-iicis dojs mezes e regn'Ssímos a
JKeeife. Isto foi c-m setembro e cn me casa-
ra em janeiro. Em dezembro tis malas,
comprei as piissaiens o nielemo-nos eu e m'-
nha senliora, no trem rumo ao cnetenho onde
eu pretendia demorar-me um anno e talvct
nin's. Ohcgíimos. O tempi e.vplendblo c o
cinnavial n'aduro esperava só pela minha
cheirada parn s r cortado, pois qne cn fa-
zia qnestüo de ver cortar n canna para tirar
e limpo umas lorotas dc meu feitor dc en-
genho que, possivelmente, me ronbnvn.

No dia teçnintc ao da minha checada, o
- pessoal meteu a foice na canna c toca a

IMPRENSA CARIOCA
Communicam-nos:
"A Tribuna", ora sob a direcção do

deputado Maurício de Lacerda, dr-
culará, de hoje por deante, ás 16 ho-
ras, obedecendo essa mudança aos in-
teresses do, publico, que nesse sentido
ee manifestou .

Inteiramente transformado, na par-
te material, pelo numero de paginas
que, máo grado a crise do papel, será
augmentado em dias certos e segun-
do as exigências do noticiário, este
jornal, feito órgão de combate o de
critica à deplorável situação financei-
ra, política o mora! que ahi apodrece
ao relento, conta que o favor publico
não deixará de corresponder a esse
Beu esforço e sacrifício.

Com collaboração escolhida, secções

onvlr-lhe a narra. o. E depo'8 de aceender
o charuto que se npanara, elle «Juntou:

No din seculnto no ela "operaçilo" da
niTin, embrulhei a dita cm folhas dc hana-

.,neira e a rnietti ao dr. Jula, com unia cur-
t.iiba ne.les termos:"Vae ahi a mRo que lhe eücreven delicio-
sas cnrtinlias. E você, Otto Cavalcanti So-
hral, nunca mas' cm dias de sun vida f quo
an alcance dc minha milo on de minha pis-
tola. No din qne isto acontecer, você setü
um homem morto."

O portador que levou a enenmmenda, dls-
íc-me que o Juiz, depois dé lft a tíartn e
ao deparar com a nulo de Zililn arrox ,-ido
e jft meio pfklro, perdeu os sentidos. Sei
qne elle do;5 dias depois desappnrceeu, nilo
66 dn_vllla. cpi. quc-etâ-.Jul»,-«oii*i-iilo~l>er-
nnmluico. Ato hoje nüo soube noticias delle.
Cre'o nte"; que morreu ile lucilo. ..

Quanto n Zilda; de entilo para ctl se tor-
nou a mais earlnnosn e a mais honesta das
esposas. Tem por mim uma pavorosa «do-
ração. Eu lhe faço todas as vontades e,
troilxe-a ao Rio parn soffrer uma operação
no apcndVe qne nSo a deixa soce;n»ta.
Ella decorou aquella mentira que lhe preçose prepa a quantos se espantam da fnlta de
sua milo e, afora Isto, vlveinoa como dois
nnjcí no eco.

Mns Gonzaga, tu UveWe a. coragem dc
docepar...

.Naturalmente, meu enhoclo. O que lm»
portn e o todo. üm enfeite de mnls ou de
menos nilo Inflne. E, quando tsrt> enfeze
suprimido assegura "perohin secnla" « fell-
cidade conjugai, nilo lia que vacilar: é lp'c,
fdrs I M,i< mudemos de nssunipto que a pa-Iríla vem nhl.

Elfectivamente ella verti, sentou-se ao
lado do esposo e encctümos palestra até ocair dn noite. Mais uma vez lamentei o
desastre da moenda e admirei a flliura dá
onttii rnüo de mine., mâo branca, de lomroS
dedos e unhas pol.das como devera ser n
ouirn, a nnii-a que o facilo dc matto do Gon.
za.ça dcccpnra.

Kio, dezembro, MC.MXX.
Marto HORA.

Isenção de impostos para uma
V cooperativa
¦ '"' ' m

Utn requ:r'meat) de operários da
LeopoLina indeier.do

Declarahôo nio haver fundamento
lecal nue o autorlse. o ministro üa Va-
zentla Indeferiu o requerimento cm
que Antônio Ribeiro Ferreira e outros
solicitaram a concessão ele registro
frratuito e Isenção ele qualquer liupos-
to ou emolumentb federal para uma
cooperativa alimentícia tlesiinailn a
fornecimento ele gêneros nos operários
da "The Leopoldina Rallway C°. Le-
mited", pertencentes & otflclna de Por-
ío Movo ilo Cunha.
******************^**********JWV^Wf

Varredores-antomoveis para a
Lin.p:za Publica

m 
Encontra-so na Alfândega o primei-

ro varredor-nutomovel que a Prcfeitu-
ra cncommenelou na Europa, para a
Liirmézii l'ublica.

Esse varreelor é do tynO Laffly,

MARINHAMERCANTE
A circular do inspector de

Portos e Costas

sptts momlirns oue menos affinlrinde
tem com o pensamento e os intuito1;
politlcos ali elnminantes. Sahe-so que
O sr. Antônio Carlos. n"esnr d"s seus
vallosns títulos, sn terá renovado o seu
mandato ror complncencin da alta dl-
recão política do Estndo.

Isso elo pontl» ele vista político, qne
nao poderia ser posto de lado, justa-
mente ntrorsi, nnando a Mlnas deve o
presidente da Republica n sna tfio ee-
leTirnflri victoria elo imposto InconstI-
tucional de. transito.

A prevalecer ô critério da compe-
tencla, o que seria essencial, depois do
fracasso desnstroso dn sr. Homero Bi-
Mista, nfio se exnlicnria que a este
fosse sticceder o honrado sr. Antônio
Carlos. Por mais vontade que se te-
nha de reconhecer as suas aptidões de
financista, em vfio se prncurn traço
dellas. na sua acçfio parlamentar ou
na sna passaerem nelo governo, como
ministro da Fazenda.

Hn. todnvla, um indicio quo poderá,
ter, talvei .Induzido a isso o boato.
O próprio sr. Homero Raptista attri-
bue ao sr. Antônio Carlos manejos e
diligencias, pnra arrebatar-lhe a pas-
ta, a ser verdade o que, a propósito,
ouvlmns referir em rodas da rua da
Alfândega e da Candelária, onde o ca-
so psnpcialniente interessa.

Resumindo, é -Isto. mais ou monos:
no Intenso da pugna pela famosa
emenda n. 25, o sr. Homero teria di-
to, entre amigos, que o presidente nüo
fizera questão do Imposto que ella
consigna; queria recursos, é verdade,
para fazer face ao "déficit", mns acel-
tnria os succednneos Indicados do mal-
s!nado imrosto. O sr. Antônio Cnrlos
é que teimou, manobrou e compromet-
teu tudo (sicl porque queria a pasta.

Ora, o sr. Homero tem os melhores
Ynotlvos para saber essas coisas mais
bem sahidíis do que qualquer de nos
e nilo teria tido taes evpansões, se os
factos nio as autorizassem.

E' natural, porém, que tambem o
presidente ealba o que sabe o sr. Ho-
mero. com quem. segundo a carta A
imprensa, foi sempre solidário. Neste
cnso. o sr. Antônio Carlos não é nome
viável para mlnl6tro, por mais este
motivo.

Outro será o sticcessor do sr. Ho-
mero. Sic Vos non vobls..,

# * *
ESTA' I'ETrtOPOMS EM SUAS

"SETE QUINTAS"!
Petropolis — a linda cidade ser-

rana de veraneio elegante, não se
preoecupa exclusivamente de elegan-
cias, bailes, "cotillons" e floreB, co-
mo muitos pensam. Preoccupa-se
iinmensamente com outra espécie de"mexericos", muito mais pittorescos
e, porque não diior ? — mais gra-<
res, que no emtanto uns e outros
fazem a delicia da formosa estan-
üa "do Imperador".

Essds "mexericos" são os dil "po-
litica" e os do "foro". Como Potro-
polis se delicia toda com um "no-
ün" politiqueiro, ou com r.m escan-
dalosinho qualquer de cartório, com-
mentado em cochichos e reticências
no vasto saguão do 6eu... ''palácio"
do Fórum !... E' um gozo.

Quando o verão decorro sem um
"pratinho" desses, a impressão ge-
ral é que "o verão gorou".

Pelas noticias que de lá chegam,
rejubileta OS Veranistas: o de agora
não... gora. E ao que parece, a
"nota" pittòresca da estaçâ.i é dada
simultaneamente pela "política" e
pelo "fórum".

Imagine-se que dum livro, o de
compromissos de funecionarios, exis-
tente num dos cartórios, foi ar-
rançada uma folha. Por onde ella
andou, ou para que serviu na ville-
giatura, nào sa sabe. O que so sabe
ó que depois de vijar por ahl fosse
para o que fosse, a folha doidlvanas
resolveu voltar e voltou para o bojo
do livro, e lá se quedou muito quie-
tinha no seu logar próprio, que a
é que depois de viajar por ahl fosse
numeração' lhe prescreve...

Ora, em dado momento, prècisan-
do alguém de uma certidão qualquer,
o tabellião, que não sabia que a pa-
gina estava passeando, procurou co-
pial-a do livro. E não a encontrou,
porque o assentamento de que ti-
raria a certidão fora passear com a
tal folha doidivanas. No dia seguln-
te, porém, o assentamento lá estava,
porque a folha voltara "a sa place",
como nas quadrilhas...

Curioso, não é? E complicado. A
folha voltou intacta. Intacta lá está
no livro do cartório, Que teria, po-
rém ella feito no passeio, ou que
perversidades fiíeram com a pobre-
zinha ?...

Não oe sabe. A noticia investiga.
Estão sendo interrogados offíciaes
de justiça, tabelliães, advogados,
chefes políticos, um horror de gente
graúda.^Tudo porque a simples fo-
lha de um livro de compromissos de
funecionarios entendeu descollar-se
de seu sitio próprio e dar um pas-
solo pelas formasas alamedas pe-
tropolitanas, perfumadas pelas ma-
gnolias o estrelladas pelaa carne-
lias !...

Os eommentarios borborinham e
fervem em Petropolis. Começa bem
o verão. Deliciosas festas de Natal o
Anno Bom abiscoilaram as "rodi'
nhas" da Avenida Quinzo e a da
praça Don Affonso !

Conforme ànteciplimos. o presidente
da Republica deixou, hontem. dè coít-
e»edcr n andienct» ile costume ftôs eson»
gressiatas federàe*, para conferenclar
rom oh srs. Hòmefb Hantistã. mlnis-
tro da Fn7.onil«: Pires do Rio. ministro
da Vlaçilo; Ferreira Chaves, ministro
da Marinha; senador Francisco Sa. re-
lator d.1 Receita: senador .ToSo Lvra.
relator ria Fazenda: deputado Octavlo
Rocha, relator ela VlacAo. e deputado ,
Osrar Soares, relator da Marinha, so-
bre assumplos aelmlhistratlvo'8 de na-1
tureia urgente, que se relacionam a
lei orçamentaria pnra 1921. em eaabo»
raejflo nau duas CaisaB do Congresso.

Iniciada a conferência Ais 15,30, no
saião do9 Despachos, do palácio elo
Cattete. ella se proloncou atft fis 19
horas, sem nue, entretanto, fossem nl-
vulg-aelas ouacsquer informações orri-
ciaes, relativas fts rêsoluçOes pôrven-
tura assentadas.

Os senadores Francisco Si e Joilo
Lvra. por6'm. a salda, quando solicita-
dos pelos representantes dá imprensa,
fizeram álsumas declarações. Afflr-
mou o embaixador cearense, relator da
Receita, que comparecera ao convite
do sr. Enuncio Pessoa, sem que o nu-
desse informar, como desejava, sohro
ns emendas apresentadas Aquelle or-
çamento. ha Catúnra Alta, pois. desço-
nhEfiia ainda o te\to de alerumns nel-
leagfriKis que. por outro !n<io. o s.Hi pa-
rS, acompanhanelo-ns, jfe se achava
rJmglflo e nue poella adeantnr que o
Senado nnprovarla a proposicfeo da Ito-
celta como a Cnmnrs a envlnm.

O sr. Jofio fcyra, limitou-se a deola-
rar que ronforonolflra sobre a distrl-
huiçfto das rnbr.Tis nos orçftfftftUos fln.
Despesa e ela Fa-ie-nda, ficando rosol-
vido n apresentaéSo ela emenda ele sua
autoria, imlf0rml7ando os venclmen-
tos dos funecionarios daquelle Minls-
terio.

D?-- nenhum poeta brasileiro sei,
uem entre os da minha geração,
nem èhtte os qne Conheci, que mais
enternecidamento amado fosse dos
seus conterrâneos do que o sereno,
luminoso, pontificai artista da
"Tarde".

Nem o majestoso Alberto de Oli-

obra de suprema graça e de raaravl-
lhosa perfeição — pelas elu.is graa.
des causas nacionaes. foi largamen-
te, fecundamente, divinamente res-
gatado pela decisiva acttiaçào d0 pa»triota que, como Demosthenes, fe:
da palavra o nobre vehlculo da
grandeza da Pátria — Pátria da

veira, nem o grande Luiz Murat, qual tevo a mais elevada eonctvçao
hem t> extraordinário Luiz Delfino,
Bem 6 insigne Vicente de Carvalho,
nem o divino Raymundo Corroa—e
Bão todos poetas glorlficadores de
Uma época — nenhum logrou apai-
xonar mais profundamente os seus
almiradores do que Olavo Bilac que,
Ou a "Ouvir estrellas" ou a falar
"Dentro da Noite", como que trazia
uo infinito dentro da alma".

Dos seus dois notáveis livros —
üm, tem mocidade, tem enthusias-
mos, tem transbordamentos do amor I de Lamartlne aftirmou
carnal; 6 farfalhanto e ardente; ou-1 póde-se dizer: "poeta

fazendo, para servil-a, nascer e florir
na alma da mocidade, um aiuur à
um enthtislastno novos, já desabo-
toando em abençoados frutos.

E se o poeta se foi, "derois do seu
bem cantado e bem voado ella", 0
patriota partiu para èempre depois
de haver rasgado, aos o'hos i%.
lumbrados de duas gerações, novos
e mais vastos horizontes. l"m com-
pleta o ouíro. Seja, para somiirc
bemdito, Olavo Bilac. do qual como

Victor Hugo,
raelioso. ora-

na grande vida desconhecida
elio 6 estrella".

Iiooiulo CORIU3IA

c
onde

O "IiEADER" MTXRIRO CONFE-
REXC1.V

O presidente ela Republica recebeu,
hontem, A noite, em audiência, o dêptl-
tado Afranlo de Mello Franco, *leh-
¦ler" da bancada mineira, com quem
conferenclou sobre assumptos do natu-
T07.A política, relacionados nos traba-
ihos orçamentários, no Monroe.

1 nova representiçia diploma-
tica em Berlim

O presidente ela Republica assiçrnou,
hontem. na pasta do Exterior, o decre-
to extlnçulndO a oommiSKfio que exer-
cia o sr. Adalberto fJunrru Duval, na
qualidade de encarregado de Negócios,
na Allemanha. e nomenndo-o para o
cargo de enviado extraordinário * ml-
nlstro plenlpotenclarlo, junto ao mes-
mo governo.

Renuncia ie m director ia
ís:ociação GGmmercial

O sr. Valcntlm Fernandes Bouças, M»
eentemente eleito dlrector da Assoelnção
Commcrclnl, .tn carta fllrlçlda hontem a«s
demais dlrectores daquella nwocinçilo re-
nunclou o seu cargo, que julga Impossível
exercer, dadus as grandes dlfTiculdade»)
que todo o commerclo alravssa.

Declara alndn o sr. Ilouçac que seu pe>-
dldo ê Irrevogável, considerando-se, desde
Ja desllq-ado do qualquer compromisso
como elirectbr.

z^wVN^WWW^^^^^ ****A**+***^

tro, tem meditação, tem conceitos dor potente e perduravel, possue to-
profundos, tem invocações solemnes; j das ns fôrmas da gloria, desde a
i harmonioso e tranquillo. Ambos, | popularidade até a immoiialldade.
porém, cheios de radiante belleza e i Elle nos parece morto, mas não esta]
de crte excelsa. I Jamais deixou de irradiar. Tem de

Nâo se pôde dar a Bilac, como, de ora em deante um brilho duplo: ca
resto, a nenhum dos nossos mais] nossa literatura, onde elle e alma,
cuidadosos poetas, uma consciente
filiação ao parnasianismo, a despei-
tò dft pureza de sua fôrma, sempre
marmórea e magniflea. Heredla e
Lecomte são os dois prodigiosos
mestres, e, se permlttem, os dois
únicos verdadeiros representantes
da arte sem nervos.

A fatalidade do nosso tempera-
mento, a imponência dominadora
da nossa natureza, o ouro quente do
nosso sol, a nossa própria exuberan-
te generosidade, são elementos ne-
gativos para uma arte medida e
pausada, majestosa, mas de uma
majestade fria e severa.

Alberto de Oliveira é, de todos,
pela sua teclinica, o que mais se ap-
próxima, em parentesco espiritual,
dos dois impassíveis pintores de bel-
lezas immortaes, mas, ainda assim,
delles dista porque, não raro o
traem frêmitos do enthusiasmo me-
ridional.

Como estas linhas não têm pre-
tonsões a um estudo de literatura
comparada, mas visam, apenas, fa-
landO pela boca da saudade, deli-
near, em apressados traços, uma das
mais nobres, das mais altas, das
mais representativas figuras da poe-
sia americana, serão ellas uma iaivo-
cação.

A 19 de setembro de 1883 publi-
cava Olavo Bilac, na "Gazeta Aca-
demica", este seu primeiro soneto:

3 suporint2ndenlG ío serviço
, EiiFcpen Ja 0. Press

—-  —
Visita ao O '''ornai"

O sr. Ed. h. Keen, superintendente errai
dns Agencias da United l'r íi nn Buropa
ora nesta capital, onde so demonríS atJ
principies do próximo mn, seirulndo op(s
pura' Londres, visitou-nos hontem, lendo
entilo ensejei dc p rmanecer iiluun» mo-
mentos nn redncçllo d'0 JORNAL, em pa-lc-strs. «obre vnrlos assumptos. entro cs(iiineç o referente no s fvíço teleaxaphleo
do Velho Mundo para a Imprensa brasi-
lelra.

Acompanhavam o sr. Kccn os ?ro. N'nb«
Taylor e Lawrcnoe S, Hna«( ro^iectlva*
m 'X\lo clns succursnfts dn ünttcdalwtíi ca-
pltnl o da do Buenos Aires4 lendo nôs b1-
frnifíondo n todoa o< nn-t?03 ftgríideclmtn-
tou ixila gemlloza da visita,

çii8 é comprebtt por"industria fabril'

Greve de armadores
» —

Em Matto Grosso

O almirante Barros Gnbaglla, Inspe»-
ctor ile 1'orlos e Costas, recebeu um
telegramma do capitfio elo Porto elo
ISstado de Matto Grosso, communlcan-
elo-lhe que os armadores encostaram
os navios ate que as associações dc fo-
gulsins e marinheiros se resolvam a
diminuir o numero de Imposições,
*j^V*^*^^^^^^^^^*****f%**a******tS}+'m***ty»*

lâiü uma acçãi contra a
i União

A reforma cio Patrimônio
Nacional

ma'; ¦ i' m < ' " "''
' Sobre assumptos nue se. relaclofiam
A reforma ela sim repartiçilo, confercn-
ciou, homem, ii tardo, com o presiden-
te da nepublica. o sr. Joaquim Dutra
da Fonseca, dlrector do Patrimônio
Nacional.

ÃrevWtetórifas
Conferenclou, hontem, com o chefe

do Estado, pobre a marcha nos trana-
lhos parft a revisilo das tarifas, o sena'
dor I-atiro Muller, presidente da cott>
mlBsüo respectiva, na Câmara Alta.

1 reorpÉiçâí ia Mini
flo iiüisbrio ia Justiça

MANMí DK MAIO

TA fira a natureza alegre e verdejante
Expande-se no calor elo sol da nrl-

mavera...
r.orc-ela a natnllva um cnnto Inehrlhnto
U como que sorri, contente, o ar.unl ila

esphera,

Pnr«eo que a campina esplendida e
brilhante.

Bm vestir-se do rosa e õe jasmim se
esmera

Oomo a noiva gentil que, tremula e hc-
sltanlc,

Com cuidado so veste c o lindo noivo
espera.

E emquanto em frente a mim duas
pombiiihns mansas,

Mnls brancas elo que a alma inerenua
(in^ crlnncns

Conversam eobro.amor. belJantlo-»se esm
delírio.

EM penso em tl, compondo esta cfincSo
floriilii

Quo' qtílsefa enviar-to, 0 minha flnr
querida.

tinta aml, nas pftnlns de
um lyrlo..Escrlpta a

Para annullar uma
eposintadcr.a

A Inspectoria de Portos c Costas
mftnélDi) circularei aos capitães de por-
tos da Republica recommendando a
execução do Regulamento das Capita-
nlas ele Portos, relativamente nos offl-
ciaes da Marinha Mercante, visto ter-
minar, agora, o praío concedido, para
a normalizado do serviço.

A giMtilieaçao pruviso-
ria e a situação

¦ m

Os funecionarios da Inspectoria das
Lbras Contra as Seccas

O dlrector ela Despeta Publica, res-
pondenilo a um officio do inspector te-
deral das Obras constra as Seccas, de-
clarou «ue o ministro ila Fazenda, por

I despacho d* "6 de outubro ultimo, ne-
novas proletária e feminista, alem das cou 0 direito A gratifiiaçito extraonll-
suas tradicionnes, toma "A Tribuna",! naria, creaila pelo derreto n. 3.990. tle
i. .j-,.,„„.i. .„„ «„.i„ ti» Inin nu» I 2 ele- Janeiro ultimo, ao pessoal da ai-
decididamente Reu posto na lutn que, |ui||iU» rp|iarl|cAOt por tl,ri.m „, mre.
com o encerramento do Congresso, «e m09 S|ili aiignicntailos em seus venci-
estabelecerá entre O governo autocra- mentos, em virtude dn reforma nor nuei ii, . ,i. „.i» », nasaou o mesmo ilsiiartamento publ co
tico e aa correntes llberaw do palz. [j;j 

t,,l^el1;1 
„. 14,w'0( de 17 ü9 março

*** ultimo.

MAGISTÉRIO MILITAR
Foi uma grande satisfação no

Exercito, nnando o Congresso, em
boa hora, restabeleceu o concurso
para recrutamento de professores
para os institutos militares de en-
cino.

Por maiores que possam eer as
desvantagens do concurso, este ain-
da é o único modo democrático e o
mais seguro para o domínio da com-
potência.

Dir-se-Ia que um candidato que
brilha num concurso, pode. perfei-
tamente ser um máo professor.

Mas esse inconveniente será evi-
tado pelas nomeações feitas á von-
tade ? Não.

Ao concurso vêem os que se fiam
6ó no preparo para a obtenção da
cadeira.

Ainda agora no Collegio Militar
assistimos á realização do Io concur-
so para o preeichmento das vagas
existentes no Ceará.

E não foram poucos os concor-
rentes.

Na primeira escaramuça enj tor-
I no d:.s cadeiras de mathematlca Já

uns tantos candidatos alcançaram
victoria, sendo de notar a justiça
com que estão agindo os examina-
dores.

Pois bem. Quando ns coisas iam
correndo do melhor modo, eis que
ns vagas do Collegio do Ceará ficam
tapadas por mais tres annos, em
vlsia-de uma emenda do senador
Benjamin Barroso.

E candidatos que queimaram as
pestanas, quo fizeram viagem para
esta capital, fazendo grossns desve
sas, vêam ns esperanças cortadas e
Be arrependem amargamente de te-

Em resposta a um officio elo pro-
curador da Republica, na sece^eo dó
Estado do Plauhy. relativo no podido
feito pelo mesmo, no sentido de serem
prestados esclarecimentos ele informa-
cíies que habilitem A Procuradoria da
Republica naquelle Estaelo a defender
os direitos da Fazenda na acção pro-
posta'' no Juizo Federal, naquella se-
cçfto. por Benjamln Elysou ele Moraes
Avelino, parn annullar o acto que o
aposentou como 2» cscrlpturarlo da
Delegacia Fiscal do 'Thesouro no Esta-
do do Atnn^onaB e obter melhoria ele
vencimentos, o procurador geral ela
Fazenda Publica transmlttiu Aquella
autoridade o processo onde se contém
esclarecimentos necessários â defesa
ela Fazenda, na referida acção e doela-
rnti cine. nos tormos do jirt. *»fí. ti. TTT.
do decreto n. 13.2-IS. do 2X ele outubro
de 191S. compete ft Procuradoria a seu
cargo congregar e fornecer os elernen-
tos pedidos naquelle officio.

nossa i¥prensa
01.° aniversário -da "A Fclha'

"A Knltia", vespertino do sr. Medriros '«
Alhitqurrque. completou dnmiuRo o primeiro
nmiivcrínrio ile seu apparccimcnto. tendo resse
petjti rm cyclo dc existência continuadafncntc
participado dos ri:ba(es dos problemas d; im-
mediatn interesse colicctivo, a -par de uma
pr-oecupação pouco vulgar pios asjnmptos
artísticos c ontros que 5Üo objecto da modjr*
na vida quotidiana.

Com uma feição característica, gazeta de
combate, "A Folha" foi, no dia de s.-u anni-
veríario, cumulada dc cvmprimentos e home-
nacens, aos qna-n O JORNAL vra agora
frisar a tua solidariedade.

O ministro da Justiça dirigiu ao i" secreta-
rio dn Cumaru dos Deputados o aviso abaixo,
prcstiindo inlormaçôc» sobre um proj-.cto dc
reurpanisaçao da secretaria do Ministério da
Justiça. , ,"litn resposta ao ofiicio n. 64S, ne 18 <ic
deirmliro corrvnte. no aua] é solicitado o meu
parecer sobre o proj.-cto que rcorsan n a se.
cTctaria do Estado do Ministério a meu carjeo,
tenho a honra d.- declarar a V. ex-, que. «se
projecto não consulta, absolutamente, o inter-
esse publico, por isso que, convertido cm lei,
d terminará avultado acer^s-imo de dcípesa,
alem do que. modificando a actual organsaçâo
da s-cretaria, viria colocal-a em condição
especial As- suas congêneres, visto que, cm

' quanto os aeiua-s vcncim títos dos seus fnre-
clonarifts equiparava-os aos da secretaria dessa
Câmara, correspondentes fis respectivas ca-
tegorias." <

. ww— iwmww»iV»WWWW^MMW^M^MA<

J estado sanitário ia ciáaie i
'tolW lii o director

Ja Saude PnVica
O sr. Carlos Chagas, director do Departa-

minto Nacional dc Saude Publica, apresentou
ao ministro da Justiça o relatório dt todos
os serviços, do departamento, em novembro ul-
timo.

Na parte referente ao Laboratório Hacterio-
lógico, o director da Saude Publica figura a
£cnuinte estatística de exames, dcniun^trando a
excclleicta do estado sdfiitario -da cupital:"Biptiteria, S4 notificações, ícnilo Ji posi-
ümebiana e s nesativas.

Desyntheria, 9 notificações, sendo 3 positi-
vas üe deaynteria baciliar, uma de desynteria
annelina e 3 negativas.

Febre typhoidc. 15 hotificaçSes, sendo 6
positivas.

Para-typhoide, o, sendo 7 positivas.
TUBERCULOSE, io« NOTIFICAÇÕES.

DAS (JL'AES 101 POSITIVAS.
Impaludismo, 6, ?eiMo uma positiva.
Meningite cer.bro-espinhal, 17 notiflcaçues,'

das quaes o positivas.
As 5 notificaçó-s dc peste resultaram neta-

tivas, todas cilas."

flsliouis^irníis^para
o Exercito

ppdído a
rnr:i
ües&o dia

k*^^^tf<*^^^*^a***^^^**^tí^0Êrm**i\*^*^****Ê^a%m

1 collação Se gráo ios douto-
ranáos ia Faculdada de

Nei Ministério ila Jusiiça. estere hontemo «r.
Aloysio de Castro, diretor da Faculdade dc
Meilcuu desta capital, que convidou o sr.
Alfredo Pinto para assistir 11 sol ninulade d»
crJlncAo de grão dos doutorandos daquella
Faculdade 1

A cerimonia reali ia-íí no dia .-o do corren*
te, i» s\ hora, na men» Faculdade.

As eX">:'rre:icias em G:ric'nó
X03 tampos de InstrucçSo d^ Gerlcinô

realizaram-Se hontem experiências de no-
vaa armas adquiridas pelo goveVno. afim
de ser dada dellas uma idéa aos alumnos
da KscoIa de Aperfeicemm uto e Estado-
Maior. Qufe acabam de terminar os cur?0s.

Com uma loteria T5 Salnt Chamond foi
feita ulna barrasem ro'ante e com eanliSes
155 curto *Ii?paPos eobre trincheiras e te-
des dc flo de íerrò.

OFcrnm experime-ntados tamhem o oa-
nh?o 37 dc acompanhamento. 03 bncamar-
tes V. B. c foirwte de eIctiíps.

O gene-ra! Gam Hn a pvopewlto ele cada
arma den minuciosas cxplIcaçCias roo a'u-
mnbB, eendo eecuhd.ido peloa Inutructores.

Cem a nswlMeneta des?aa experlenelas
ficaram terminados oe trabalhos esejola-
r.«.

Os exerr/lclos flue começaralti A» in ho-
ms. terminaram fis H e 31. acompanha-
dos sempre com o n"ilor carinho.

Estiveram presentes o sr. Cilorerna,
ministre da Guerra, chefe do Btndo-
Milor: e nerses Petémbrino. Ilnrbedo.
e'hrln>lm « Cyprlano. offl.ltes di mlasflo
franceia e muitos dos nossos orflclaeg su
p«rlorei.

Rasldiâ, entSo o poeta 110 Entro-
nho novo, cm casa de seus pães, e
fnala, sem entlinsiaBmos, o seu tiro-
einio acadêmico, nüo rematado, na
Faculdade de Medicina.

Em 1884 chegava ao Rio de Ja-
neiro, em retumbante) "tournée" ar-
tlstlca, que valeu uma apotheose
ttlamphíil, essa dona da voz de ou-
to, <i«e é Sarah Bernard. A' luz errta
do gaz, no tradicional S. Pedro, a
plWéa do Rio, JA sagrada das mnis
exigentes e das maiB intelllgentcs do
mundo, ahalava-se, commovia-se, vi-
brava, delirava, tempesieláva sob o
Influxo poderoso e fascinador da ge-
nlal interprete de gênios Paula
Ney, as abaô da casaca pannejando
como dnas flamnuilas negras, os
gestos largos e expressivos como a
sua palavra encantadora, dirigia a
mocidade. Joaquim Nabuco, cujo
verbo ga-nhíra prestigiosa formosu-
ra na iucarnaçSo elo esplendido so-
¦nho da Pátria, saudava-a em phrases
épicas, numa oração flammejante.

Foi qundo appareceu um soneto,
Vasado num francez elegante e crys-
tallno, publicado no mais interessnn-
te dos matutinos de então, e no qual
a figura, quasi immaterlal da excel-
sa artista, nimbava-se de um res-
plendor Tle deusa.

Traziam esses quatorze versos
uma assignatura: Richepin. E que
gabos que elio provocou ! Viveu,
durante horas, entre os repiques ela
adjectivação ruidosa e doirada. Al-
guem, que lho assistira ao nasci-
mento, e que Já de Bilac era compa-
nhelro e Ja ao poeta queria conimo-
vldamente, denunciou-lhe a origem.
Que profanação ! Os defeitos, como
uma espessa camada de pó, esconde-
ram e fanaram a rosa viva e ver-
melha que, por toda a manhã deli-
ciosa sorrira, enlevando e perfn-
mando. E do soneto, dentro em
pouco, do admorado o louvado sone-
to, apenas ficava, cantante ^e sonora,
a assignatura.

Olavo Bilac não se agastou: sor-
riu. Oh ! o sorriso do poeta ! Era
estranho, subtil. enigmático, myste-
ríoso, indecifrável, tal como o da
Glocònda na sua desesperadora im-
penetrabllidade, através o qual, en-
tre irônica e chorosa, parece passar,
soiuçante e angustiosa, a alma tor-
turada, desse divino monstro que foi
Da Vinci...

O que haveria provocado esse sor-
riso inescrutavel do poeta ? A pieda-
de pelos pygmeus ? A visão radlosa
do futuro ? A gloria que, já se lhe
estendendo 06 braços de ouro, o cha-
inava sorridente ?

Dias de. ois a "Gazeta de Notl-
cias" dava, na sua primeira pagina.
a "Sésta de Nero", e a "Semana",

revista literária de Valentim Maga-
lhães, illumlnava a giorno, es^m-
pando "A morto de Taplr". O nome
de Olavo Bilac.começou lo;. a rc-
soar como um liymno victorioso... 
quando sairam, enteixadas em livro, | jí jircstõu
as suas poesias, todo o Brasil aben-

A AssoeünejUo Oomtnerclal receben do
sr. VospIo Bri. do, dipvtor d:i R-c horto,
ris. do Districto Federal, «m officio em
quo chftnw attençfto pura o despacho cm
quo esclarece o fjue devo s r comprehcn*
dldo por "indiiiilrín fabril".

Esso officlo ê MspíWta dc um nutro qu^
!he dirigiu ;i Assoclnçfto Commercial,

O despacho 6 o scRuInte:"l© —. Xíio ha pnr que sepnrnr nn e.tpo-
ele. 11 Industria fabril dn |ndn«trla minu-
facturelr.i. Ao Invés do recorrerem -i"^ te-
xlco3, revia ninln acertado t|ti<» os re^iue-
rentes se acen.^elhass tn txini o« eco^onus-
tas. E?tes c!íirnn'jento dlscoirem sobre aa
differentes InelusllrlaB, espcclflcindo-a».
d-^vlilnment¦¦: 1", a e.xtrnetlva; 2", a acrl-
con: 3n, n Fnhrll ou a míinufflcturelm; 4^,
a commerolnl, e 5°. a de- transportes. Mes-
tus condlçí-M a Industria fabril, que üo
exeVce, emhora pnr tronnformaçflo apenas
manual dn mat ria prima, « mesmo por
oporrirloa. dispersos, trahalhnndn fAra (Ij
o.-tphclT.inicntn. nfto podo ftlKlr da Iníl-
elcncln do imposto fi bra a renda, Ao cn-
lorlo da admlnlstrnçllo estnrfl, entretnnp,
dlstlnuilir ÜO c-.-.t,-ih4l cimento fabril pro-
prlnmento dito a simples officlna eu o
pefitrcrin fabricante, toninhdo por hs«p o
¦iíi ndoptndo no artlio 10. letra )' no re-
i:ul.i;enlo a, «ue ,sq. C- ftffi o dccrylo nu-
mero 5.141 de 27 dc fevereiro dc 1501.
quanto n Indiistrlna e proflsíiVa c nn. 1
a> I a IH do roeulamento que nco-ntn-
nhou ò d creio n. 11.951, de 16 do tevcrel»
r<> elo 10K>, cobre Imposto dc 'onüiimo,

nttebdltlo o dlspopto no paracranho 1» *)
alto nrt. 9". . , ,

;o _ A pccqãn fabril, que o estabeleci»
n'cnlo cornmièrolnl mantenha poder* ?em
tnconvehlenl ter sua escrlpta nos pmprlw
ltvTi.s desto, mas em cenitii ou locor a
nnrt-, de modo n epie «ela apurado com
t-n-1'lelade qual o lucro liquido dn nccçSo
fabril. , , . .„„

jn o inTiltnl perfi o registrado na .nm-
ta Commercial, resalvndn, enir tanto, a
hypi>these de eer verificado cela escripta
uu per nutrew elemento.» prnbantea que o
cnpltnl o mn'or que o r irlstrndo

ll» _ e . bilanqos deverSo =er firmados
nelos proprietários doa refpectlvna ttim-
leolmcntos ou por Beua gerentee, nu indo
os t nhnm. , .

r.o _ Deedu que o remiln mento roí w»
1 do acosto ultimo, o oompmo

f<-ilo a iwntarim|in--ln dever.-' per „
nüo a partir dc jau U'0.

0 sEcrefariD Colby ra-
dographaao presi-

dente da Republica
Sretariò "<¦ Btttadb do poverno no ru-
americano, em ml*y*o t«|iM nl no r»
sil, o seguinte radlosrnm ™\,™<'7ÍT',1c borrlo 'lo "dreailnnusrlh .•''""*•

Tarlo Icvahdo a mais profunda lm»
nressao ela vossa hosoltall-lade sem II-
n-ltt-s e Inexcodlvel Ip-ntileza. W
aeeilels m cxi.rcssilo dos meus -nais
sinceros votos de felicidade. - Uniu»
iirtiltre- rnlliv." _^^^*~u>»«

Antecipação de pagamen-
tos no Thesouro

———•**»
Attendenilo ft olreumstancla dc ee-

rem os eloln primeiros ellas do mez pro-
ximo vindouro, um feriado c outro at-
mlniro. o dlre.-tor da Despcüa Public».
dcpola ele consultar o ministro da, *»•
;-en.la. As I!) horns do hontem, [«*»';«"
providenciar no senlldo de serem ante-
clpados os pajrnwentos correspondtn
tf»í* no me?, narfentft.

Imáa as obras Ja_
msirsção Fronlin

A acção da Prefeitura centra o
engEnlieiro Farina

I-m elos cncenhelros estranhos * Mu-
nlcipalldade nue tiveram empreitadas
obras publica?, foi o sr. Cyro Farina,

.-...__j. . ... «', rrf.irA «necedeu eo sr.

Frontin, aquele engenheiro, wb"**™.
maçao do governo^mun o pa para eoa

Co covernn mun clpal para. w
c'nir as obras ou apresentar-se

de Fazenda afim ie prestar cont»»
¦;, Directo-

ria oe ruiei.ua ...... — ¦•-,v;.1_,„r,cr,to
d, eiuanth. recebWa por *&£***£&
para realização das alludl.lns obra..
ÍJvinntlâ cí?a estimada cm cerca do *»•

C'°PeSiudo 
isto fe, a Prefeitura «MW

edital; o sr. Cyro Farna.
:„ do Braall. r.5o fez om

, rose. c o prefeito Si
-rr.-.lío da primeira PM

Fazenda Municipal Intentou
1 moemo engenheiro.

(~vro Farina, de reçre^s
onde. provaveimw»

inforninçõat ao sr. '-•irpo;

Sampaio. E' o que. ee ,!.f"",',.';,"r;„"'^r...
, ¦ i nm nf'ic'o nu« o -refeito dirigiu ao V

e;6ou nesse nome o nome elorioHO da i (,(0.. dê 0brai!j p0'!n,io míormaci*¦¦ sonjj
Pátria e da raça. i q que constava jwntra ^nnnfp|'re^0cr|n „«

offlcialnie-ntc
porém, aiiícr.ín
nma nem outr
Frclr». por Irte
curadoria da
r.cção contra o

Aírora o PT.
esteve na Prefeitura

Poder-6e-á nolar, talvez, que ten-1 do* 
^sflèntamentos

do BBse livro sido publicado na épo- j 
>"!>'!ir 

Aifre.io •<>>¦»--¦"¦-
ca em que apaixonavam o Brasil a | |,n-te
campanha abolicionista e a propa-
ganda republicana, dellas nSo parti-
clpasse a alma do poeta. Que impor-
ta ? O tilhelamenlo do cantor liesl-
tante da "Manha de Maio" que cul-" 

1 minou uob verBO« da "Tarde" —| Va nada realizou.

.\:freelo Nlemeyer. «tf
nffic'0 do rr Car!r« Sam

paio conflrmardo n qne fi™'1 r'c0|r., »
vo rrrrera psrie ile-in potlcj» 

- ;
que. de façtei. o^^íl^ir»^!™^.

ror »*!**•
„r»it!iir Cia-lanienin t IJIIV

de facto. o cee
f,',ra Incumbido d» nhrs
re 'filando RVttíln 'ít-1 ntia'1*'*
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'es raíds aéreos
Edú Chaves a caminho de

Buenos Aires
Dois aviadores argentinos desceram

no Rio Grande
DE GUARATUBA A PORTO ALEGRE

GUÍ.1A,THÍ!A' "•,*¦> — ° "cslcmldo pi- .._„.  _,., .,„„-
loto Edu ciiavcs levantou vôo directo aro pelo qual so pudesse avaliar com se-
torio Alegro, ds 11,15 minutos do hojo, de- ¦¦- bu nova phase artística do sr.
talxo das mais entlmslasticas manifestações Navarro da Costa, S«ntc-30 entretanto,An nnnnnn fic.1 ctr, nr>l n .nm «i«....»..  _*_... _.. .

EXPOSIÇÃO NAVARRO DA COSTA
Na "Galeria Colucci" foi hontem fran-

queada no publico uma exposição de telas
do pintor patrício sr. Navarro da Costa.

Conta a mesma de impressões co.hidas
pelo artista aqui, na Itália, em Portugal
o em Montevidéo.

Nilo ha na exposição, como fora Justoesperar, um quadro definitivo, um qua-

da enorme assistência quo circulava o 
'seu

"Oriolo".
PA8SAGEM SOBRE CAMBORIU' j

CAMBOniU' 27. (A.) — Passou sobro es- 
'

lt ridade o aviador Edu' Chaves, (il horas ,
e 15 minutos.)

NAS TIJUCA8 |
TIJUCAS, 27. ia.) — o dostemldo Edu'

Chaves acaba de passar sobro esta cidade
voando com dlrucçiio ao sul. (as 11 boras
e 5.1 minutos).

80BRE A CAPITAL CATHARINENSE
FI.OniANOPOI.lS, 27. (A.) — O patrícioEdu' Chaves, As 13,20 minutos atravessou

esta capital, cm bello vOo a grande altura.
EM LAGUNA

ro e a capital da Republica Argentina, pas-Chaves, que vem brilhantemente reallzan-
do a travessia aérea entre o Itlo do Jauel-
ro e a capital da Aepublica Argentina, pas-
«ou sobre esta cidade ás 12,15 minutos.

PASSAGEM SOBRE TUBARÃO
FLOMAi-iOPOLIS, 27. (A.) — Communi-

cações dc Tubarão, informam quo Edu'
Chaves passou sobro aquella cldado íls 12
horas e 55 minutos.

SOBRE TORRES
TORRES, 27. (A.) — Edu' Chaves pa3-

sou sobre esta cidade, ás 13,55 minutos.
A populaçüo cm peso, que assistia ao

, vóo do notável aviador patrício, o acclamou
. nrolongadamcnte.

CHEGADA A PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE, 27. (A.) — O aviador

Edu' Chaves, debaixo do estrondosas accla-
miçfles, aterrou aqui as 15 horas e 20 ml-
autos,
I0U' CHAVE8 ATERROU EM BOAS CON-

DIÇÕES, SENDO FESTIVAMENTE RECE»
BIDO
PORTO ALEGRE, 27. (A.) — O aviador

Edu' Chaves, depois de uma bclllsslma c
arriscada cvoluçílo, aterrou aqui, na Várzea
do Gravatahy, ás 15 horas o 30 minutos,
sendo multo cumprimentado e prolongada-
mente acclamado pela enorme quantidade
de povo que ali estacionava, desde que fo-
ram divulgadas noticias do que estaria aqui
ás 15 horas. *

Era desejo do Intrépido piloto realizar
eroluçOes sobre a nossa capital, tal poróm,
nfio fazendo, devido â falta do principal
combustível.

Em nomo da A. A. apresentamos votos
de boas vindas, colhendo algumas impres-
lõo* do notável aviador, que, entre outros
assumptos, alludiu A travessia do Guarani-
Do a esta capital, dizendo quo a mesma rol
feita sem nenhum accidente, com tempo
firmo, céo desanuviado e clnrcj, apenac
clrrulando, em alguns pontos, ventos des-
encontrados, que mio sendo fortes, 11,10
prejudicaram o vOo.

Edu' Chaves cstA bem disposto e con-
flantc da victorla.

0 seu companheiro Thicrry manifestou-
se da mesma rórina, tendo phrases elogio-
sas para com o Intrépido Edu' Chaves.

Julga JA conquistado para o lirasll o ti-
tulo de campeio do distancia na America
do Sul.

Logo aprts a aterrissagem, foi o appa-
relho conduzido para local seguro, onde
Thicrry Iniciará a llmpesa do "Oriolo".
aprestaondo-se para a partida, quo, segun-
do nos disso Edu', será amanha, pela ma-
nti9.

O presldento do Estado, sr. Borges dc
Medeiros, quo tem demonstrado o maior in-
leresse com rehiçíio ao "raid", fez-se re-
presentar pnr occnslllo da descida do Edu'
Chaves, orferccendo-lhe hospedagem e cnl-
laçando ao seu alcance tudo aquillo do que
porventura viesse a necessitar.

As demais autoridades estaduaes cerca-
ram de todo conrorto os nossos destemidos
ho.pcdcs patrícios, cumulando-os de gen-
Ulczas.

Todos os Jornaes procuraram obter ln-
formações do Edu' Chaves, acerca da tra-
Yessla.

Edu' Chaves mostra-se satlsrctto com o
acolhimento que lhe tem dispensado o pn-
vo rio-grandense, procurando por todos *
meios retribuir as constantes manifesta-
ções de apreço do que contlnu'8 alvo.

Thlerry, com um sorriso nos lábios, ma-
nlfcta o seu reconhecimento.

A' noite, com a adhosüo do todas a=
classes sociaes, será feita uma grande mn-
nl.estaç/Io ao arrojado piloto, que, como
foi anminciíidn, srrá tambem banquoteado
pelas nossas autoridades.

O tempo aqui continu'a rirmo, tudo
fazendo crer que Edu' chaves possa proso-
gulr, amanha, pela manha, como 6 seu dc-
ÉOjO.

as maneiius expostas e entre as
quaes ha algumas Interessantes, feitas
com alma, vibrantes de luz, de cor o de
sentimento, quo o .pintor norteia agora a
sua arte com uma vlaâo elevada, boi» dit-
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A nrte cxlravnsnnio «lc Arclpcnko -"Umn linnhlNlnn

ferento do tempos Idos. O convívio cor
os prandes mestres o os grandes musei
encheu-lhe a alma dc um ideal iwv•iitma eterna ancln ds attingir p bom, d
alcançar a perfeição. ;'

Esperemos pela jrrande exposiçflo
sr. Navarro da Costa, em que clle s
Apresente com peças definitivas para
noder dizer algo de justo o do slncer
sobre a sua obra. Pelo que ahi est.1 nc
i possível fazer julgamento criterioso, C'
mo o devem querer todos os artistas sin
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ceros, amigos da sua arte o inimigos do»
seus maiores adversários: os falsos lncen-
sadores.

As Impressões expostas na "Galeria Co.
lucci" merecem ser vistas pelos nossos
eclieocionadores. Os entendidos sabem
perfeitamente que ha Impressões meho-es
do que quadros deflnitivoa, impressões
que o artista colhe em momento de rara
felicidade e que-, nem sempro consegue
ampliar o reproduzir com o mesmo sen-
timento daquelle momento feliz.

O espirito do pintor esta presente A ex-
posição num magnífico retrato pelo Seu
collega portuguez o pintor Alves Car-
doso.

A oxposiçiío foi muito visitada, La es-
teve o ministro Azevedo Marques, das Re.
lações Exteriores.
O PINTOR CARLOS OSWALDO VAE

EXPOR EM S. PAULO
O pintor sr. Carlos Oswaldo, v;ie fazer

uma exposição de telas sluas em São
Paulo. O artista embarcará paru aquella
cidade no próximo mcz de janeiro.

ARCIPENKO
ESCULPTOR E PINTOR RUSSO

Arcipenko, esculptor e pintor u. ó
muito popular em Veneza. Talvez ar-
tlstns russos, saidos do ambiento uiri-
slense, seja o mais extravagante na con-
cepção das suas obras. Ii se a sim arte
ncomprehonslvcl, Irreal e airtistlcii

não houvesse apparecldo ha uma dezena
le annos na Hungria, diríamos ser .1 sua
escola, um dos productos da arte l.o.-
:hevista. No emtanto a Inconcebível feitu-•a artística de Arcipenko nenhuma raiz
tem nas tfieorlns de Leninc.

Um critico de arte e seu biograplio, cm
um opuscolo publicado ultimamente, con-
\i-nos que Arcipenko apenas saldo dn
escola, fugira revoltado ás tradições da
\rte, pelo exemplo dos grandes mestres
Ia fôrma, da cor e da linha. Miguel An-
;elo o todos os demais artistas do secu'o
e ouro não escnpa-am » malvado- da
ua critica. A rebeldia artística e cstho-
'ca deste artista origlnii-. *- ni.<.
anto aos exemplos dos clássicos da fina
rto, pensou em apparecer com qualquer

bra, comp'eta e diversamente d"* tudo.
\ssim quebrando o laço da verdadeira e
ura escola do Bello, Arcipenko, começou

¦ jogar nas telas os prismas do seu en-
onho e, com trapezios, triângulos, ea-
heras quadradas e cores, desenhava flgu-
•s que lhes pareciam mulheres, homens e
aysagens. Estas concepções fanáticas da
in arte. talvez lhe causassem prazer e
-llclosas fossem á sua exqulsita phan-
islã, mas para o publico alheio e profa-
o, s6 poderiam causar horror e espanto.
Na ultima Exposição do Veneza, Arei-
mito figurou nella e os seus trabalhou
Hre os demais, chocavam-se pela nuda-

Ia da forma Impura e duma loquacldude
impletia. querendo provar pela dcfbr-
ação de certas estatuas suas, a sobre-
'iencla, ante a vista humana, de tudo
luilio que o artista não vê, deixando
sim d0 parte as particularidades da vi-

a da objectiva que tanto nos anima,
os encanta c nos extasia.

1 I
AS MAQUETAS FORAM EXPOSTAS EM LISBOA

O INTERE88E NO URUGUAY
MOiYl EVIDE'0, 27. (A.) — São aqui re-

cehldas com o mhalor Interesso as noticias
com relaçüo ao notável o grandioso em-
prchcndlmento em quo se acha empenhado
o estimado c disllncto aviador brasileiro,
sr. Edu' Chaves, que, Inrellz na sim pri-
meira tcntntlvn do realizar o "raid" nin
de Janelro-Ruenos Aires, com grande bri-
lhantlsmo vem dc rcinlclnl-o. JA tendo al-
cançado as suas duas primeiras escaladas,

Confla-se plenamente na victorla dc Edu',
que assim conquistara para o llrasil o tltu-
lo do campeão de distancia na America do
Sul.

REPERCUSSÃO NA ARGENTINA
RIIENOS AIRES, 27. (A.) — Desperta o

maior Interesso o notável "raid" de Edu'
Chaves."La Razon" tem fornecido um longo e
detalhado serviço do novo ncommettlmen-
to do dlstincto pllnto brasileiro.

E' nplniilo geral que Edu' Chaves con-
qulstarâ o titulo tão brilhante dc campeãn
de distancia 110 Novo Mundo, quo tem sido
disputado, sem resultado, por diversos e
competentes collegas seus.
CHEGARAM AO RIO GRANDE 0018 AVIA-

DORES ARGENTINOS
PORTO ALEGRE, 27. (A.) — Chegaram

i cidade do Rio Grande, vindos dc lltienos
Aires, pilotando um apparelho "Alreo", sob
o numero fi, os pilotos aéreos Arthur Da-
cker o Adolpho Janrlquez.

Por oceasião de elTcctuar a aterrlsagcm
naquella cidade, o apparelho soffreu uma
avaria na liellce o nas rodas. Por esto mo-
tlvo, os aviadores permanecerão ali alguns
dias, ato que o seu apparelho esteja em
condições de levantar vflo, quando preten-
dem fazer varias evoluçOes sobro esta ca-
pitai.

0 apparelho pertende A empresa Hlvcr
Plate Aviatlon, do Ouenos Aires.

BABANI!

4 Universidade do Rio
íe Janeiro

0 regimento interno
O regimento da Universidade do Rio de

Janeiro, approvado por decreto de 23 de
dezembro corrente, compõe-se do 4 ca-
pitulos, divididos cm 21 artigos, erlati-

Créditos exfraordina-
rios e suplementares

para a Prefeitura
. « .

Os decretos ba:xidos hontem pelo
Sr. Carbs Sampaio

O sr. Carlos Sampaio baixou hon-
tom, decretos, abrindo os seguintes
créditos: — Do 5:000$000, como rotor-

. co da rubrica "Expediente o debates"vos ao intuito da Universidade, que é es- (]B verba material;
tlmulnr a cultura das sclenclas, estreitar r> f!,317:07!i$870. como reforço da ru-
uitre os professores os laços do solida-| brica "Divida Passiva":
riedade Intollectuiil c moral, c aperfeiçoar! Os extraordinários: de 1.145:0149302,
os methodos de ensino. i nflm de oncorrer ãs despezas da Dire-

A síde é esta cldode do Rio de .Tanoiro | doria do Obras, Estatística o Archivo

Que será?

le Lamare, Faria
Faicrm adlnntnmrnto* «obre ro.

nhfc.mentos e «obre mercadoria-,
dc*po«llcicln» rm acue rcrmnien».

Emiirrnlnm dinheiro pnrn a re.
«Irada de mercadoria» da Alfuo»
ttga.

ESCniPTORIO

Rüa São Bento, 10
TF.U:.'HONE N. 3.441 NOIITB

ARMAZÉNS

Rüa 5. Christovão. 500
Tl'.I,I-:i'IIONE VILLA 4.S14

Universidade fica constituída . pela
Escola Polytechnicn, Faculdades de' Me-
cllclna e de Direito dc-stu capital.

A Universidade serã dirigida por um
reitor, o presidente do Conselho Sune-
rior de Ensino, a quem compet» siiperln-
tendor o funecionamento dos Institutos dc
»ns1no superior que. a compelem; presi-
clir aos trabalhos do Conse'ho Unlverslta-
rio, oonvocando-o paru as sessões, annun-
ciadas com -18 horas de antecedência, pelo
>,enos; fazer cumprir, por Intermédio dos

directores dos Institutos superiores, as
leis referentes ao ensino, decisões do ro-
verno e do Conselho Universitário; cor-
responder-se, em nome du Universidade,
com as autoridades publicas, in.lUul-
ções «cientificas nacionaes e estrangeiras,'
promover, por todos o.s meios ao seu al-
cance, ns boas relações da Universidade
com os congêneres, estabelecendo p"-riiiuta
le publicações e trabalhos dos respecti-
vos professores; fiscalizar a escriptura-
ção da Universidade, ordenando o paca-•nento das drspezus que tenham sido au-
torlzndas pela própria Reitoria nn Cons"-
lho Universitário: nomear e exonerar os
funcclonarios administrativos da Secreta-
ria, cuja nomeação nilo for da alçada do
governo; exercer jurisdíciilo disciplinar
na sc5de da Reitoria o Conselho Unlversl-
tario; levar ao conhecimento do Conse ho
Universitário as communicações feitas
pelos directores dos institutos superiores
da Universidade, sobre qunesquer oceorreu
cias extraordinárias havidas nos serviços
o trabalhos dos meamos <* promover a
¦ulopçilo do medidas Indispensáveis ao
nerfeito andamento do ensino o da admi-
nlstraçfl.o; assignav com os respectivos
directores dos Institutos, ns diplomas 0
títulos conferidos pela Universidade, ans
quaes serã appo.ito o sello grande da
mesma, de uso privativo do reitor.

TCmquanto nilo for nomeado um pro»
sidente, interino, para o Conselho Snne-
rlor de ensino, soríi o reitor substituído,
nos seus impedimentos, por um vice-rei-
tor nomeado pelo governo, dentre os
membros do Conselho Universitário.

O Conselho Universitário é composto ,
pelo reitor, pelos directores em exercido
dos instituto', de ensino superior compo-
nentes da Universidade e por dois pro
fetrores oatlieclnitlcos em exercício, do
cada um dos institutos pelas respectivas
.Congregações eleitas blennalmente.

O Conü.-lho Universitário fuiicclonani
de lã de marco a 31 de dezembro do
cada anno, reunindo-se uma vez em ca-
da mez, durante os dias necessários c,
extraordinariamente, sempro qne o rei-
tor o convocar para casos de urgência, ou
nirando cinco membros o requererem do-
clarando o motivo da convocação.

Ao Conselho Universitário Incumbo
exercer com o reitor a jurisdicção supe-
rlor universitária; organizar o seu resi-
mento interno: approvar ou modificar os
regimentos internos dos Institutos Com-
poneiites, harmonizando-os nos pontos
fundamentaes o communs; crear e con-
oeder, quando possível, prêmios nocunln-
rios o recompensas honoríficas para es-
tlinular a producção scienfica no pnlz;
conferir a brasileiros ou estrangeiros
eminentes o grilo de doutor "honoris cau-
sa", pela Universidade do Rio de Janel-
ro, mediante proposta justificada e assi-
gnada por tres membros do Conselho e
aceltn por unanimidade de votos, cm
votação secreta; resolver os recursos dl-
rigidos por funccionarlos e aluirmos dos
Institutos componentes, dnr Informações
sohre os quo professores, docentes e can-
didatos aos cargos do magistério dirigi-
rem ao governo. !

Os patrimônios dos Institutos que con-
srlttieni a Universidade não serão aliena-
dos nom onerados a favor d-»ta co-H-
nuando a ser feita a sua administração
como nnterlormento no decreto n. 14.343,
do 7 de setembro de 1920.

As despezas provenientes da creação da
Universidade, independentes dns que são
próprias a cada instituto, serão custea-
das nelas verbas a este fim consignadas
no Orçamento Oernl da Republica, em-
quanto a Universidade não possuir ren-
dns que lhe permitiam dispensar qual-
quer subvenção official.

A Universidade terã uma secretaria dl-
r'gldu pur um secretario, auxiliado pelo

I pessoal que o Conselho Universitário fl-
xar o for approvado pelo ministro da
liigliçn, O secrv-tario que devera ser gra-

I c'",idn por um Instituto de ensino supe-
| rlor da Republica, terá nomeado por por-

fjimnozft Publica
Do 241:000$000. para oecorrer A di-

versos pagamentos referentes ao cor-
rente exercício.

A reforma da Fazenda Mu-
nicipal e os addidos e

em disponibilidade
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O povo portuguoí, admirn octual-
mente as maquetas do monumento
que o paiz lrmilo e amigo vae levan-
tar em Lisboa ao descobridor do Bra-
sil, Pedro Alvares Cabral.

Essas maquetas estão expostas na

sedo ua Sociedado do Geographla,
ue c-isuna. hão autores das mesmas os
esctilptores Simões de Almeida, sobrl-
nho; Moreira Kato e Costa Motta, tio.
São Ires nomes conhecidos e consagra-
dos entre os grandes esculptores que
Portugal possue.

Vemos num deiles, o primeiro, a fi-
gura do grande navegador, em bella o
vigorosu attitude, mão em pala, con-
templando terra. O segundo é orlgl-
nal: domina sobre o mesmo uma vela
com a gloriosa e symbolica Cruz de
Malta. A base do terceiro offerece ao

olhar agradável conjuneto. Repousa
sobre ella, erecto o firme, peito aner-
to, a figura de Pedro AlvareB Cabral.

Em baixo os medalhões com os re-
tratos dos esculptores Simões de Al»
meida, sobrinho; Moreira Rato e Cos.
ta Motta, tio.

.8 serviços ie abastecimento ik
carnas no Districto Federal

A construcção de um novo
matadouro

Um empréstimo de sessenta mil con-
tos para melhoramentos

mtmiciraes

AS PONTES E OS RIOS DE S. CHRIST3VA0
Uma reclamação justa

Duas mensagens do
Carlos Sampaio

sr.

O prefeito dirigiu bontem, ao Conse-
llio Municipal, iluns mensagens, sobro
n reforma dn Fazenda e sobre a sitini-
Cüo de iiltíiins adtlldos o em disponibl-
lidado.

Na que solicita ilo legislativo autori-
zação para reformar e ampliar os qua-dros da Directoria de Fazenda, diz osr. Carlos Sampaio que os serviços de
arreoadacilo so estilo resentindo da
mil distribuição do pessoal, o que tem
prejudicado a arrecadação das rendas.

Na segunda, pede o prefeito ao Con-
sellio providencias, afim do quu figu-
rem na relação dos "addidos e em dis-
ponlbllidade", (Directoria do Instru-
ccão) os nomes dns adjuntas de ]*
classe, dd. Amélia Nunes de Carvalho
e Venancia Carvalho Reis. — de ac-
corclo com a sentença judiciaria quolhes deu esse direito. Idêntica provi-delicia solicitou quanto .1 d. Maria
Thereza Velez, professora de dactylo-
eraphia em Instituto profissional, enue tem os vencimentos do ... .3:600$ooo annuaes.
V*i»*-V - ¦*V*y*»*-.** i- ir**i*-V,-i*' i*V*ti*V*V^r*VV*lr,VVVV*W*VVWVVU*U.-

10 repatriamento Jo consnl toa-
sileiro em Sydney

Achando-sc gravtmcntc enfermo, cm Sydney,
Austrália, o sr. Guilherme Fernando da
Silva, cônsul do Brasil naijuclla cidade, o sr.
Manoel Coelho Rodrigues, director da Conta-
bilidade do Ministério das Relações lixteriu-
res, pede á familia do mesmo senhor a fineza
dc mandar procurai-o no liamaraiy, afim cie
serem combinados os meios de promover o
regresso ao llrasil.

taria ministerial; os demais funecio-
nnrios serio nomeados pelo reitor.

O Conselho Universitário regulamenta-
rfi os serviços da Si-crelaria.

A Universidade do Rio de Janeiro go-zará do autonomia didática e tidinliiis-
trntlva e terá a necessária representação
no Conselho Superior de Ensino.

A sede da Reitoria. Conselho Unlversl-
tario e Secretaria scr.1 no edifício do
Conselho Superior de Ensino, emquanto
não houver sede especial para esse fim.

O presente regimento entrara em vigor,
no dia 1 de janeiro de 1821.
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0 fallecimento do almirante
Bueno Drcnfão

> ——
0 seu enterramento no cemitério de

S. João Baptista
Na madrugada de hontem, falleceu na

casa dc saude do cir. Eiras, o vcce-iilmi-
rnnto reformado Francisco Augusto de
Paiva Bueno Brandão, prlmo-irmiio do
deputado Bueno ürandão, presidente dn
Cumaru dos Deiiutndos.

O alui ira u te Bueno Brandão nasceu em
1 tle março de 1 s l o, no Estado de Minas
Geraes, era filio de Francisco cie lJnivn
Bueno Brandão e d Franclsca de Paiva
Sü""'""' '"i c-o Br-"n'!iin

Mntriculou-se na Escola Naval a 26 dc
c-iiti. ue ISC2 saindo guarda marinha
eni 1864, quando embarcou na corvem"D. Janunria",

i Por ordem do Quartel General da Ma-
I rinii.i somiIii a bordo do vapor"Cnizeiro do
| Sul" para Montevidéo, onde foi servir nu
; esquadra do Itlo da Prata, sendo desta-
¦ cado nara bordo do navio "Vplranga".

Tomou parto no ataque de Corrlentes,
quando a esquadra brasileira protegia o

i desGnihnrciUti dns forças allladas,' A bordo do mesmo navio tomou parto
na bri talha do Riachuelo o no bombar-, (!„~r»».,co do forle de Itnpiru' servindo o"Yplranga" de navio cliefo durante todu

I''*"' nnvio tomou parte tnmbem nas
opcraçõos contra Curuzu' e nos focos de
l urupayty.

ttocTi-ssaniln no Rio do .Tnnelro a bordo
ria navio "Apa". om janeiro de 1868, foi
condecorado com a medalha de prata ar-•¦it'' '*. oiilt-ni da Hosa por serviços
do guerra.

Kci "'-omovldo o segundo tenente cm
20 do janeiro de lSfiT, a primeiro tenente
em - de dezembro de 1869, u capitão le.' nento em !• do julho de 1883; sendo en-

I tão ro-nm-iirin em cc-dtão de fragata em
. -I do dezembro do 1889.
I Em 12 dc abril de 1»9n foi nomeado do-

conte da cadeira dc descrlpçílo o manejo
I cv iriiclilnns n vapor na Escola Naval

¦¦ 'vi- decreto de 11 do setembro de 1891
reverteu A activa sendo claslficado no• fiundro especial.

A II! de outubro do 1001 foi promovido.
por antlguldndc a capitão de mar e guer-
ra o a 15 dt* janeiro (\o 1002 reformado
pc. .-n»to de contra-almirante com a gra-
duiição de vlce-nlmlrante.

O seu enterramento realizou-se liontem
üs 17 horas, no cemitério de 8. .Tofio ha-

| '1'sih. s '-iio o feretro da Cnsa de Saude
do dr. Eiras.

O sr. F->rrefm Chaves, ministro da Ma-
rinha o almirante Pedro de Frontln, che-
le do Estado Mulor da Armada. fiz"ram-
.«o representar pelos seus ajudantes de
ordens.

As honras militares a que tinha dl-
reito o morto, foram prestadas pelo Ba.-
tnlhílo Naval, por nm pelotão do primei-
ro regimento d>> cavallarin quo a compa-
pho*- n corno ut' n nem! te Ho, e pela Ia
bateria de artilharia do l" firuno de Obu-
zes (pi© dou as salvas do estylo por ocea-
sião de baixar o corpo A sepultura.

O Conselho Municipal approvou, hontem,
em ultima discussão, o projecto niitorznnilo
o prefeita a providenciar conto achar mais
conveniente, pnra melhorar immcdlalnmcutc
os servidos de abastecimento de carnes no
Districto Federal, fazendo construir um
novo matadouro, e aperfeiçoando os respe*
Ctlvos transporte»; e distr bui(,'5es,

O referido matadouro deverá ser construi*
do em Santa Cruz, em locai conveniente c
dotado dos melhoramentos necessários no
perfeito tratamento das carnes e suHprortu*
etos, pnra o que disporá de dcpeiuleiic'a3
necessárias, inclusive câmaras frigoríficas.

Os serviços de matança deveráo ficar con*
jusados com os de transporte, de modo a
serem ns carnes ent reúnes mi consumei uns
melhores condições possíveis,

As obras do novo .Matadouro serfin feitas
pnr contrato, eni concorrendo piiliilen ou
adni-nistrati vãmente, si nito appireeerem
concorrentes quo satisfaçam ns exigências
dn lei.

Parn custear a reforma dns serviços de
abastecimento ile carnes, como outros quaes*
quer que de momento se façam preciso para
outros melhoramentos que Importem ou
aitjimr-nto de renda para a MunVpnlida-.e,
o prefeito, de accôrdo cnm umn emenda ao
prn.leelo iiii'e<ontnilo pelo Intendente Azeve-
do I.lmii, poderá realizar no paiz ou no es-
tranircirci, uma operação de eretVto atò ses-
sentii mil contos de réis, quantia que pode.
rá ainda sor elevada no dobro, para o
nmnrtizaeilc) de compromissos anteriores da
mesmu Municipalidade, até 11)12.

Por ama outra emenda addi)7.*da an pro-
Jecto c iissltinailn pel.» int. iidontc Nest»r
Arfns, serão rc.ervnilos da importância desse
empréstimo <|u'nze mil contos, pnra n effe-
ctivação de serviços o iiielliorameiitOB dos
districtos municipaes de Esplr'tn Sinto, '¦'ciei
Cliristccvãn, En-.-enlio Velho, Andnraliy, T'Jn-
ca. Ençenno Novo, Meyer, Irajá, .InenrC-pn-
cufi, Campo Grande, Santa Cruz e Gunra*
tlba.

CURIOSIDADES
¦ 11 , ,...-

Um gigante extraordinário
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A ponte «lo mn Flsuclra dc Md lo, cuia conxtrucçflo catfi Rendocone Inicia

O francez Eugênio Aroenn. eom dois
metros o 38 centímetros de altura, que
se exhibe actunlmend n*.
Vovn **n»v „-¦¦.- ,¦••'¦; fnscntlo um jus-

Uma estatueta
onom mode
porcellana de

om presente distiocto
bom gosto. *

Õ "Lomtn" dexouo porto
de Florianópolis

O almirante Barros Gabai;!ia, Inspector
de Portos e Costas, recebeu communica-
Cão do capitão do 1'ortn de Santa Ca-
tharina, dc nuo o "Lomba" deixou o porto
d» Florianópolis. Esse roliocndor arribou
ao porto do S. Francisco devido a forte
temporal.

Alterações nas tarifas da
Leopoldina

¦
A companhia intimada a

apresentar o pr jecto
Conformo ha tempos noticiamos, a"Leujruiu.na Kallway", sem prévia an-

nuencia do ministério da Viação. intro-
duziu varias alterações nas tarifas nueviporam entre a estação de Traia For-o "- •¦ dtron ".'imontocom a Es-
trada de Ferro Contrai do Brasil, em
Porto .Novo do Cunha e Entre Rios.

...•.oii .rreirular.tíade da companhia
Incleza levou o sr. Pir.-s do lüo a ro-
commondar ao inspector federal das
Estradas quo a intimasse a suspender
a applicação das referidas lar fas e a

I m*'""'-n cm "inco contos dc réis.
j Tendo, porém, a Leopoldina roque-

ri' 1 1 fi - o novembro ultimo a manu-
tenção das alludidas tarifas para as

i linhas do Norte e -Sumidouro, o minis-
j tro autorizou o inspector federal das

Estradas a intimar a requer, uto a
apresentar, dentro do prazo cio 15 dias,
o nrojer-to das mencionadas tarifas

As enchentes no populoso arrabalde du
S. Christovão constituem flagolio antigo.
Os seus effeitos, entretanto, podiam sor
suavizados so houvesse um serviço offi-
ciente de dosobstruccjfto dos rios que cor-
tam essa vasta zuiia do lilo dc janeiro,
O assumpto ô relevante e merece prom-
pta attenção Por parte du administração
publica a cujo encargo estão os serviços
do saneamento dos rios o conservação das
pontes. Elle d'z respeito aos interesses
cia saude da população o dos cofres pu-bUens.

Pelo aspecto que as immedViçclcs das
pontes apresentam, pode-se avaliar o es-
nulo dos I-iios desses rios. Lama esta-
«nada, detrlctos, ramos do arvores, tocos
de madeira e o capim 11 vicejar larga-
mente, tudo isso Impedindo o livro escoa*
monto das nguns, A ponte da rua SãoChristovão. nas proximidades de Fran-
c'sco Eugênio, .estã nossas condições.
Como essa todas as outras. .Não ha' uni
serviço permanente de desobstrucçilo dos
rios do Districto Federal. A zona do São
Christovão é a que mais se resento dessa
lacuna

A própria ponto da rua Figueira de

Mello, cuja construcção ainon eflt.i senaft
! concluída, precisa dc um serviço de lim»

peza nas suns ImmedlaçOes para que asaidn das aguns se dê mais livremente.
^ Esse serviço so Impfle Para suavizar 03effeitos dc possíveis enchentes e mesmo
; para melhor conservação das pontes era
I questão.

MMIS LE MiBLER
Preços reduzidos

31 ¦ RUA CHILE - 31

I N.cir.-iMli.-nhi e frnqiir».n re-mif... IJj.nl o vcrcl.-ccl.ln, forllVlcnnle "IIIlMOIMIOSIMIOTONf.'» 
Me-ilf(*miirnfnll>. I

GRANDE VENDA|
de jóias, pedras preciosas, perdas, faqueiros. crystaes, serviços
lavatorios, bronzes. mármores e òbjectos próprios para rresentes
de festas durante este mez ¦

MARCADOS
SEM COMPETENn A"J0ALHERIA ADAM0" (Filial)

OUVIDOR-98

tlficado succesEo nela sua excepcional
altura.

Este gigante come diariamente a ba-
cntella do duus dúzias de ovos e nois
Uilns b mi*ln <le rume.

Nilo c- nuilio para acuentar do pé
aemelliantu carcassa...

! ELIXIR DE INHAME

I Impureza do sangue
Moléstias da pelle
Syphilis adquirida e
hereditária ;: ;: *.¦

MAPPIN & WEBB
JOflLHEIROS

PRESEMCES PflRfl flS FESCflS
Linda escolhei cm Joaíheria fina, Pra-
taria, "Prata Princeza", Marroquina-
ria, Porcelanas e Crystaes SS S2 gg

100 - OUVIDOR - /OO
i
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CtironicaL da Cidade
Produeto de um

crime ?
Naufrágio tnysterioso de

um bote

0 vigia do "Flamengo"
declaraçõ.s

prestou

NO REGIMEN DO TERROR
i _

Mais uma padaria atacada
_____——_-

Resultado do exame de um petardo

Tendo sclencla do naufrágio do um bote,
nas immedlaçôes da praiu do Caju, o In-
cpector du Policia Maritima intimou o vi-
_ia do vapor "l*lamengo" u comparecer
fuiuella Inspectoria, afim de prestar de-
ciiiruçües nuc esolareoessem este facto.

•Xa presença alo eub-luspector de ser-
viço, .leão de Oliveira, depois de declarar
sor marinheiro, hnisllelro, de 22 annos de
tdadu, casado e residente na Praia Por-
mosa, á run Dr. Piraglbe 31. disse que,
cerca de 2 horas du madrugada do dia
l;.'a do corrente, achava-se a bordo do va-
par "FlanieliBO", como vigia, quando no*

Mais um at tentado a dynamlte te-
mos a re.lstrar. hojo, apezar da poli-
ola estar confiada na sua argúcia, pe-
Ia aual houve a conclusAo de aue o
iinie.o semeador (le petardos era o por-
tu_.es Joflo Marques de Mello, que
confessou ser

lou que, ti pouca distancia daquelle navio,
vlrarn uma eiubarcuçao de pesca que
traiiasportava dois Indivíduos, c que em
dlrecçüo ao costado do "l'*lametigo" diri-
gia-se n nado um dos tripulantes do mes-
ivo Ijoto, ajniijUíiiito no local formava-se
furte esiiumoiro e rodamolnho.

lnimedlulamcnte fez descer um barco
daquelle viipor. prneurando salvar os nau-
írasos, conseguindo logo salvar o que
paru u'i se dirigia, emquanto o outro, sem
sir vlstu. gritava por soccorro.

Uma vez posto a salvo o primeiro pes-
ciuloi-, os dois continuaram a procurar o
desappnrectd-, eniiiuunlo o salvo gritava:
"Moraos! Moraes!" e exclamava em voz
lamurlosa: "I.oko hoje, noite de Natal,
meu companheiro morreu 1"

mutilo ouviu um "Al! Me açudam!", nao
notando o local de onde partia aquelle
pedido de soccorro, « vendo que nüo acha-
vnrn o naufrago, que desapparecera em
Reçuldo, diii-iiam-se pari n praia rio
Caju, deixando o que fo! snlvo oncami-
nliar-se para a Quinta do Caju, onde elle
dizia residir.

O naufrago era branco, magro, vestia
calça escura e camisa branca, estava des-
calço, tendo na ctibeçn um chpéo de pa-
lha próprio dc pesendor, nilo tendo de-
elarndo o seu nome, dizendo, no emtanto,
a Oliveira apio iria procurar as nutorlda-
des parn conimiinlcar o occorrldo.

Prestadns estas decla rações, Joilo de
Oliveira retirava-se, quando o interroga-
mos se a bordo do "Flamengo" mais ai-¦puci. vira o desastre, ao que elle nos rc-
..«pondeu dizendo que a bordo sfi estava
o prnllcniite de machinas Joilo da Silva,
o qual fura despertado por ello, ficando
o:itnii oo par do qtie houvera.

Disse ,-iiinla ipie absolutamente nüo sup-
poz que se Irálas.e d,, um crime, pois que
o naufrago salvo muito se interessava pelo
salvamento do companheiro,

A' vlstu des.tas declarações, foi o mesmo
mandado apresentar 4 3» delegacia auxl-
liar, acompanhado de um officlo do In-
spector, sendo entfto aberto inquérito a
icspeito do caso e reduzida-s a larrao as
dec! a rações d,. .Jofio de oliveira.

Foram determinadas diligencias para a
doscoberta do naufrago.

O "Itaipava" entrou
á noite

\j$r-,-0>$F ¦ .-.--*~^.è____%^

0 Rio repleto de

Mysterioso furto de um
collar

mns. Em a parte superior encontrei
tres estopins reunidos com segurança,
o seus ra.-snectlvos detonadores e esses
cm relaçAo dlrecta com a carga do ex-
ploslvo, nchando-se presos na extremi-
dade exterior e coberta com um peque-

responsável ate por I no pedaço de panno de algodfto que
I guardava do modo conveniente, para
| os devidos effeitos, uma carga do cln-
> co grammas de pólvora negra, bri-
I Diante, nchando-se o mesmo cosido

com fio de llnhn de eflr preta. O re-
: vostimenlo era constituído por massa i
I de vldraceiro, pesando novecentns
1 grammns. que. por sua vez, guardava.

uma sírle de pregos longos, denomina- |
dos "Pontas de Paris", pesando um ki

Um valioso annel subtraído

Em nossa edlçllo de 26 do corrente re-
glstramos o facto de haver procurado as
autoridades pollclaes uma senhora que as-
neverou haver sido furtada, no camarote
do theatro Recreio, onde assistia ao es-
pectaculo, em um rico collar do pérolas.

O facto foi Immediatamente avocado

CARNAVAL
j TODOS OS SPORTS]

füKi-

lo e vinte grnnunns c todos collocados
I juntos uns nos outros, em disposição

paralleln. presos sobre a superfície de
I um estojo do pnpelülo encorpado, eon-
i tendo a carga explosiva, que era uni
| kilo de dynnmlto. O estojo que _uar-¦ dava a reapeltnvel carga explosiva, na!
i pnrte superior estava em relacflo com j' os estuplns prepnrados conveniente-|

mente, e. na Inferior, obturado, de mo- •
do grosseiro, com a massa referida.
PT, certamente, umn dns bombas ex- |
ploslvns dotndas de maior carga de
dynamlte que conhecemos e. natural- '
menle. destinada a effeitos dos mais1
funestos, onde a desgraça facilitasse a
damnosn explosão,"

0 que a policia ignora

A padaria "Globo" que foi ntncada

Já desço-vários ataaues com autores
liertos pela mesma policia..

Marques de Mello foi expulso o jft
dista do Brasil multns milhas, porém,
uma bomba foi arremessada sobre
uma padaria e oxplodiu. Certamente,
dessa nilo serft apontado como ataca-
dor esse mesmo confesso anarchlsta.

O attsntado de hontem teve logar na

A(K!iRI3SSAO — No predio de n. 6T, da
run Formosa, foi nggredldo t\ formno o
menor Pedro, de 7 nnnos de edade, filho
de Affonso Zlmhoardl, brasileiro e resl-
llente ft rua Genernl Pedra, 47, tendo re-
oobldo ferida Inclsn na face externa do
braço direito.

Pedro, depois do medicado na Assisten-
ola, ra-tlrou-se e a policia do 14* dlBtrlcto
de nada soubo.

i:-3-______Í- ' lj_HWamm WÈÈ
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Falleceram subitamente
«wjwWrí.

Fundeou, ft noite, em nosso porto, o pa-
quete nacional "Itaipava", procedente dos
portos dn sul oom piussagelroa e carga
para o "Rio.

A's primeiras horas de hoje serl des-
embaraçado, seguindo-se o desembarque
dos passageiros, por meio de lanchas da
Companhia Nacional de Navegaçfto Coe-
telra.

Em sua residência, íi rua Vieira Ferrei-
ira, 104, o trabalhador Joilo Arnelo. portu-

gtioz, de 38 annos de edade, solteiro, foi
aocommettido de um mal subido, falleceu-

! do repentinamente.
Aa autoridades do 22" districto fizeram

' remover o cadáver do infeliz trabalhador
1 para o Neoroterlo da Policio.
j  Quando trabalhava nos armazena da
i Bmpreaa Frigorífica do Caos do Porto,
i falleceu subitamente o nacional Vic.torino
! de Souza, de 41 ,-innos de ednde, 3° sar-
I gento reformado do Exercito e musico de
I 1* classe.
i O oadaver do infeliz foi com guia da
| policia do 11° districto, removido para o
Neoroterlo.

»at-V**a-l,-'*a>l**ai**>-*,**»<-*>-»,,*a.

BOFFTADAS

Manoel Ua Sllvn, u homem do nave»

ao 1» delegado auxiliar, que determinou
providencias relativas ft descoberta do
autor do dellcto, sendo guardada a maior
reserva pobre a peaí-oa da lesada.

As diligencias proseguem sem resulta-
do e os investigadores Jft ostío propensos I
a acreditar no faeto de haver a dama,
que estava em companhia do deputado |Cnlso Bayma, lançado nifto desse recurso .
afim de justificar o desappareclmcnto do I
collar n quo o!ln deu um destino diverso l
do dotorminado pelo offertante, '¦

Comtudo, os policiaes continuam invés- i
ligando.

0 annel desapparecRu do bolso |
offerecer as festas ft sua se-

BATALHA DE CONFETTI
Esteve multo concorrida a batalha de

confettl organizada para hontem, na rua
Moura Britto. Na melhor ordem correram
os divertimento- que perduraram até tarde
da noite.

Para o pro.xlmo dia SO de Janeiro, ja foi
organizada uma batalha em Catumby, que
correrá por conta dos nohemio* de Paula
Matto.*, que nesse sentido entraram em
combinações com os negociantes da locali-
dade.

B.M-A MEU BOI
Os editores Viuva Guerreiro _ C. nfre-

recoram-nos a musica e a letra do samba
carnavalesco "ttumba meu boi", de autoria
do folllin "Chico Drlclo".

Esse samba, que pronieitc provocar mui-
to suecesso, lem n seguinte letra:

I) O senhorio
O tavcrnelto
cantam tia brisa

Em fevereiro.
010, olé
Ola, olá,
Bumba, meu boi,
Boi maroá. íbis)
Deixa de luso,
Tem quo samba,
Iiiimba, meu boi,
Iloi maroá. (bi*)
II) Velho paltelro
Oue se casa
com moça nova
Tem que canlar:
Olé, olé, etc.
III) Moça brejolra
Que escorregar
INo Carnaval
Tem quo canlar;
Olé, olé, ele.
IV) A vluvinha
Eslando a chorar
Esquece o morto
Se ouvir cantar:
Olé, olé, etc.
V) Ninguém resiste
P-an-n, afinal.
Ouvindo o samba
Do Carnaval:
Olé, olé, etc.

CRI.--
O próximo dia 31 marcará para esta an-

tlgn sociedade suburbana com o baile a fim-
tazla, uma nota cm commemoi'aç.0 á pas-
sagem do anno.

Já se acha contratada uma das melhores
bandas militares desta capital que ahi-lllian-
tara a festa.

A sua sede, na esiaç.lo do Engenho No-
vo, cerlanienie será pequena para conter os
seus Innumeros convidados.

RESERVISTA CLUB
A veterana sociedade recreativa llescr-

vlsta Club, que Iodos o* annos toma parte
nas pugnas carnavalescas. Já está em gran-

j des preparativos para o grande baile de 31.
dama ' 0fi sympathlcos rn-llíics Ja. me, norges

FOOTBALL

e mais meia dúzia de "Invencíveis", vSO
contratar um "choro" para o baile de sex-
la-feira pro.xlma, que será á fantasia.

ATHENIENSE CLUB
Mais uma oxplondldn matinée offereceu

domingo ultliiin o cnneelluado Atlicnlenso
Club, que lem a sua sedo íi rua do ('.atum-
by.

Parn o próximo dia 31, já estilo sendo
preparadas grandes sorpresas. segundo as
Inrormaçocs dn Aceacio, que o um dos ba-
limites do Alhenlcnso; a noile de 31 será
dc grande suecesso.

Morreu asphyxiado sob o
corpo do irmão

Residem na casinha de n. 37, da -ave-
nlda existente no terreno de n. 57, da
rua S Leopoldo, Antonio de Araújo, sua
mulher Maria de Almeida Araújo e dois
filhos do casal, Jofto, de 2 annos de eda-
de e Armando, de seis mezes, apenas, de
ednde. , ,

Pela madrugada, Armando rolando na
cama, aconteceu ficar sob o corpo do seu
Irmão, morrendo asphyxiado. Mais tarde,
tol que- os paes do desventtirado menor
verificando a sua morte cointnunlcaram
o caso ás autoridades do 14» districto,
qu. o registraram. _,_._.,

O cadáver do pequeno Armando rol,
com guia das autoridade sdo 14° dlstrl-
cto, removido para o necrotério policial. !

O port__*-c_ Feliciano Neve- dn Prun-
fa. prmo oomo «ii ao cito dn autoria

do attentado

Ao commissario de serviço no 18" dis-
trioto o naclonnl Jasé de Almeida, resl-
dente ft run Vinte o Quatro de Maio. 75,
casa 3, queixou-se de que em sua residen-
cl» fora aggredido a bofetadas pelo seu
vlBlnho e antigo desaffecto Benedicto da
Bllva, morador na casa de numero 2, da
me-nra avenida.

Registrada a queixa,
As autoridades do 18» districto pro-

metteram providenciar a respeito.

Pesappareceu
Blblana Santos, residente ft rua Maga-

Ihftes Castro, 133, procurou, hontem áa
autoridades do 18° districto de quo sua
filha Eunlce, de 9 annos d.^ edade, desap-
pareoera, ha vários dlns, de sua moradia.

A queixa foi registrada e as providen-
' oias promettldae.

,MWVVWV*a>,tA>Ma<s_aA. ¦

I Afim d
| nhora. o sr. Raul Mala foi ter á joalherla

ale Isidoro Marx. !i rua do Ouvidor, o
comprou um rico atinei de ouro com cin-
co brilhantes, cada um de uma côr.

Ura mtiilo original a jóia que custou
vartos contos do réis.

Dispensando a calxn, afim de sorpre-
hendep mais facilmente a esposa, o sr.
Raul Maia collocou embrulhada em uni
papel a join no l*o'sn dn pnlotot, dos tf-
nando-pe íi sua residência.

Ao eliegiu- próximo á rua Gonçalves
i Dias, pondo a mão no bolso em apie bo-
I tarn o annel. verificou o sr. Maia que
ío mesmo jfi ali ní\o se achava.

lTma revista cm regra foi dada em to-
i dos os bolsos, mas ludo foi debalde, .' annel jft havia desapparecido.

Sem perder mais tempo, o lesado cor- - .____•_ <— ¦
: reu á delegacia auxiliar de dia, ondo I r\ r_-ntt_p t-if nfttilHn fP7 dl?S

,' apnsentou queixa, sendo-lhe promottlda U gOipÇ prüTUnUU IC/. UC3
providencia para que seja descoberto nt*PníÍDr-SG dO C_LÒOautor do furto. |ll vnuvl i-w yt\i v

i As t-asas dc penhores jft foram paliedo-
ras do dellcto, afim de que seja preso
quem pretender effectuar negocio com o
annel furtado.

BOHEMIOS OE PAULA MATTOS
Os incansáveis carnavalescos Bobemios

de Paula Mattos, estiveram em reunido du-
rante domitiRO ulllmo. n sniáo era pequeno
para os muitos convidados. O JORNAL, que
esteve representado por dois collegas de
redacçao, rol multo dlstingiildo pela dire-
cttu-ia dos Itnlieiniais. No dia 31, haverá
lambem um baile :i fantasia. Paia ossh sui-
réo loi contratada uma banda dc musica.

I Insultos e navalhada

A FESTA DA LIGA SUBURBANA
No próximo dia 2 do janeiro, a sub-

liga da Metropolitana realizara, no cam-
po do Flamengo, uma festa a-m homena-
gem ao eeu presidente, o tenente Gui-
lhermo Paranaense, campeão mundial do
tiro do revólver.

i A prova principal serft disputada polas
equipes do America.
O ANDARAHY CAMPEÃO DO TOR-

NEIO DOS .»» TEAMS DA METRO
Com a victoria obtida ante-hontem

em seu campo, ft rua Prefeito Serze-
dello. sobre u Fluminense F. C, no
mnlch dos 2°° teams, ficou o Andarahy
A. C. definitivamente detentor do ti-
tulo de campeão de 1'J-ü desse "Tor-
neio".
O PALMEIRAS LIVROU-SE DA ELI-

MI.NATOlllA ME 1920
Vencendo niite-hontem o Jogo Pai-

meiras x Villa Isabel, realizado no
campo du America F. C. á rua Cam-
pos Salles, livrou-se o I'almeiras A. C.
definitivamente ale disputar a ellml-
natorln com o canipeüo da 2" divisão,
o Carioca F. C. que o anno passado
fez parte da 1» divisão da .Metro.

Essa prova eliminatória serft dispu-
tada pelo campeão da 2' contra o Villa

I Isabel ou S. C. Mangueira, conforme
I venham a ser os resultados finaes dias

matchos que esos do.s clubs lem ainda
; a disputar e que levarão um delles u
l oocupnr o ultimo locar da div,são em
j que se acham.
i ECOS DA FESTA SPORTIVA DE AN-
I TE-HONTEM, EM N1CT11EROV

Na festa realizada ante-lionletii, cm
1 beneficio do Instituto ale Protecçao o
; Assistência ft Infância, ficou patente o

extraordinário progresso dos players , •-

I filiados ft Liga Sportiva Fluminense. | .
Muito embora o empate du Bell j 

•'
i scratch nilo fosse com o verdadeiro ; '«

! toam do campeão carioca, comtudo a , J>
i acttiaçfto desenvolvida contra o toam -"

carioca foi a melhor possivel. o esta- | .1
i mos certos de que o resultado desse jaa- :i
! go muito terá llsonjuiido a roda sportiva 2il
! fluminense, imis realmente a nclutiçilo 21
| da representnçtlo do Niclheroy loi do 25
; molde a Justificar plenamente Inl seu-

llmento.
O organizador desse serntcli tle-' iiiotistrou ser um competente u a sele-

! cção feita na sua organização tal evl-
I dencia.

He todos os players porém os que me-
I lhor Inipressfto nos deixaram foram: o
; keeper. realmente escplendldo, e os
i players pertencentes ao Canto do Rio
! F, C, que são muito resistentes o se-
l _tiros.

1C Justo, porém, que se dlgn que
' multo contribuiu para a fraca actua-
| ção do campeão carioca, além dos des-

falques e das substituições, o próprio
I terreno, arenoso, quasi sem graninia,

u muito mal nivelado, de modo que a
j pelota tinha a sua trnjectoria e o seu

a-tirso natural, constantemente tnodlfi-
1 cado ao tocar o sCilo. Disso muito se
i nprovoltaram os fluininenaes, jft co-
' nhecedores de taes vidos a- defeitos,
I omqunnto que os onrioens cm tal sô
• encontraram dcsvnntngetis, pois viam

a todo instante- os seus cálculos falha-
' dos.

Fraco cm foot-ball. pelo que vimos,
,'¦ o município de S. Gotiçalo, pois o
Mangueirn. dn Metro, sa-m lnr.er es-
forco logrou vencer o seu scratch por
7x1).

A nota Interessante, porém, foi o
niotch infantil entro "plnyors-mlgnon ,
que nfto tinham mais do 12 nnnos de
edade.

Aos vencedores o vencidos desse jo-
go foram offerecidus medalhas de pra-
ta e ale bronze, respectivamente, o a
"Taça" e medalhas do jogo entre o
scratch de Nletheroy a- o C. Ii. Fia-
mengo serão desempatadas brevemen-
te entra- essas equipes em um dos
"grounds" cariocas.

CONSELHO DA 1* DIVISÃO DA
METRO

ASSOCIAÇÃO DOS CHROMST.VS nn
THU*

Com a ultima corrida do JocHey Club
terminou a disputa do concurso d«_ pai-
pites instituído pela pujauto a_i_i-._,a.
ção cujo iiuiiu- encima estas linhas.

Esse importante torneio, a que oon-
correram quasi toalos os d -trios c r<.
vistas cariocas teve por vencedor, cori
lll pontos, o nosso collega da "A Tri.
buna", Daniel Blatter, -i quem coube j,

| posse temporária do rico bronze ofíe-
recido pelo sr. Olival Costa, presidentij

, da Associação dos Chronisuis Sportlvai' de S. Paulo.
: O segundo logar íoi alcançado p.'i_
i chronista do "Jornal do Brasil", sr. Ma.

noel Vallo Junlor, quo marcou 110 por,.
tos, menos um, portanto, do que o cata*
peão.

| Luiz Nascimento, da "Onzetn de No.
ticias", obteve, tambem, um total de no
pontos, poróm ficou class.ficado uni ter-
celro plano porque o seu contendor ai-
cançou maior numero de primeiras eol.
locações.

A classlflc-içílo final sl..s concorrentes
ficou sendo a seguinte;

Pontos
lll— Daniel lllatt

— M. Valia- Jnn or . . . . .
S — Luiz Nascimento
4 —¦ Armando Amaral
,r> — .laymc Cunha

Raul Ferreira
.1. Briiiul Junlor
Simões Ferreira
Francisco Calmon
Adjiilmu Corrün
Francisco Valle

1_! — Ismael Cordovl!
ia — José Calmon
11 — Gu lhenue Selxas . . . ,
Ki — llrnz C. Vianna
IT *- Newton BrandAo
ls — Henrique Bolteux
):i — Perfeito de Carvalho . . ,
2n ¦— Netto Machado

¦— Celio de lia tros
iliiini-i-i-iiulii de Castro . . .
Carvalho CorrOa
Kduaixlo Motta
Homero Cnmpisln
Cardoso Maoliado
José l.onv, nla

2S — Antônio Autrnii
Ü9 ¦— t^l uidio Toussaint

Tara solemt.ii.ar a entrega dn
ao campeflo ais redactores turfista

110
110
103
101
101
ino

51
n
91
M
;ii

2 li

90
sa
S7
^?
SI
SI
19
79
ãS
69

Ta.a
reu.

nir-se-fto, domingo vindouro, na Tljuca,
em um almoço Intimo.

Diversas noticias
Aocontunrnm-se, felizmente, ala- hon-

tem para hoje, as melhoras no eslado de
saúde do est ma d o jockey í>. Suarez vi-
clima de uma horrível queda na ultim.
rer ii lão da veterana,

Ònbito, que continua cm tratamento
na Casa de Saúde de S. Sebastião, se*
gundo pensa seu medico assistente, ar,
Agenor Porto, est.á f ra d- perigo,

Acompanhando vários dns som
pensionistas seguem ainda esta semana
para S. Paulo, os entralneurs Joi-é I.ou-
ronco o Fernando Barroso.

De bordo do "Sierra Ventana*,
hontem chegado a nosso porto, ilesem-
barcou o potro argentino Don 1_nncio,
filhai de Why Nat.

Don Ignacio, aiua' vae tomar parti- nos
moeUngs da Mooca, defendendo aa río-
ríosas cores do sr. Carlos Coutlnho, __£
importador, será amanhil embarcado
para S. Paulo.

Chegou bontem de S. Paulo o on-
traineui- Álanool ala- Mello, quo va-lu hus.

. car os animaes Mulatinho e Don Igna-
i cio, que vãaa correr na Mooca.

O sr. .M. .1. Aguiar resolveu desfa*
zer-se de si-u pcnslnnistii Monitor, nue
estft a venda por módico preço.

COM LEALDADE
O presidente communica aos interos»

sados que fica transferida para quinta*
feira. 110 do corrente, a sessão do Con-
selho da 1» Pivisão, que devia realizar-
se terça-fclrn, 2*.

Ôompram-so e vendem-se jolaa de
todos os vnlores, na "Joalherla Va.

j lentlm", rua Gonçalves Dias, 37, te-
¦ lephàno' 9!)4 Central.

a lamina

Sõ o CONTRATOSSE
é o ideal CONTRA. TOSSE!

E' de effeito sensacional 1

padaria "Globo", â rua Senador Pom-
peu. 47, de propriedade de A. Pereira
.. Irmão.

A's primeiras boras do dia, np6s a
abertura das portas e quando ja esta-
va em franco negocio, um petardo foi
arremessado contra a casa c-ouimer-
ciai.

Não passou da calcada, porém, a
bomba, aue explodiu, sem que fosse
dnmiiifioada u nadaria.

Houve, comtudo, grande panla-o e,
depois das correrias. foi preso o ex-
empregado da casa alvejada, o portu-
guez Feliciano Neves da França, com 
"5 annos dc edade, que foi encontrado
uns Immediacõa-s. \ São ambos estivadores e talvez por isso

Conduzido á delegacia do 2" dlstrl- i mcsnl0 sejam inimigos, c quando traba-
cto, negou, terniinantemente, Fellcla- |nUVnm „0 armazém 13 do Cães do Porto,
no haver atirado a dynamlte, o i|iiei d) Antônio Luiz, solteiro, brasileiro
não o livrou de ser recolhido ao xa- ... .........._.-..._
drez. afim de que seja removido, hoje. |
para a Central de Policia, a disposição
alo ." delegado auxiliar.

A prisão de um larapio
O nacional Manoel da Silva, solteiro.,

com 2,1 annos de edade e residente ft rua
da Saúde n, 71. pela manhã, carregando
um volumoso sacco contendo roupas mo-
Ihadas. passava pela praia dns Saudades,

Jogava, tranquillamente, uma partida de |
bilhar, no botequim Madrid, sito ft praça Ti-
rndentes 85, o estivador Sebnstilo de Oliv-i-
ra, quando ahl entrou o hespanhol Guilherme ,
Rodrigues Macias, solteiro, de 40 annos de i
edade, que começou a insuitnl-o, por motivos j
ainda desconhecidos.

Sebastião, reagindo, Investiu contra o seu j
provoeadaar de taco cm punho. Gulherme, |

.( FARINHA POlllH V

qi-ando um policial suspeitando delle o i porém, abrindo uma navalha, enfrentou-o

Entre estivadores
Esfaqueou o compa-
nlieiro e foi preso

i prendeu
Levado para a delegacia e não sabendo

: explicar a procedência das roupas, foi
] Manoel recolhido ao .xadrez.

Manoel vae ser regularmente proces-
, sado.

mi imi

kmtswíHB-l

EXAMI3 PKltlClAI, DE UM
EXPLOSIVO

Noticiamos a apprebensão de um pe-
tardo na rua Conde de Honifim, em po-
der do João Marques Mello, que con- 1
fossou pretender arremessal-o na casa |
alo gerente da fabrica "Minerva". i

Marques Mello, o confesso terrorista. ,
foi expulso, conforme acima assevera- .
mos. e n bomba foi rcmetllda para o
Uaboratorio Chlmico Pharmnoeutico |
Militar parn o necessário exame.

com 31 annos de edade e residente em Me-
rety o Manoel dn Silva, tambem brasi ei-
ro 

'e 
morador ft rua Uiirão de S. Fellx,

216, desavteram-se, tendo Silva, com- uma
faca ferido o outro na região eplgas-

*. victima foi pensada pela Assistência
e o aggrcssnr nreso nela policia do 11"
districto.

;gressor preso pela policia

M_>VVVVVMa*-N»MaM«V.

Morreu no hospital uma
victima

Sebastião, ante a arena amençadora, fu- ,
: giu, sendo perseguido pelo hespanhol, que I

lhe vibrou tão fundo e forte golpe nas cos-
tas, que a lamina da navalha se desprendeu |

| do eaho.
Guilherme, deixando a sua victima esrain-

! do-sc no chão, correu para a rua, onde, per.
! seguido pelo clamor popular, foi afinal preso
! p.lo guarda-elvtl de 2* classe n. 1.039.
i Na delegacia do 4° districto, onde foi ter
í unia testemunha de vista, lavrou-se contra
; o aceusado o necessário auto de [la_.rai.te.

Sebastião, soccorrldo pela Assistência, foi
internado na Santa Casa, apresentando uma
grnnde ferida incisa r.a face posterior do
lieniitliorax esquerdo. E' selte.ro, portu-
giiez, de 112 annos do edade c reside fi la-
deira do Faria 121.

FOGO

PARA
(amêndoas)

LAVAR O ROSTO
Amacia a pelle o evita as rugas e asperezas produzidas pe-

los sabonetes, cujo uso é prejudicial. Muitos estragos produzidos
na cutis são causados pelos alcalis e gorduras, uiaterius primas
de qualquer sabonete.

A "Farinha Pollnh" da Americai*. Beauty Academy encon-
tra-se na casa Crashley & C. — Ouvidor, 58 e nas boas puríu-
marias.

Accidentes no trabalho

No ho.-pital de s. Zacharias, onde havia
sido Internado, falleceu o menor de 6 an-
nos dc edade Eduardo, filho de Francls-
co Magalhães, residente A rua Conde de
Ilomrim n. I.S85, e que foi pilhado por I IIjm
um automóvel nesse logradouro publico. jO cadáver do menino rol removido para o
Necrotério da Policia, onde fui procedida a |
necropsla, depois do que baixou á sepultura ; _, . ...
o corpo de Eduardo. Erí'm P°uc0 ma. ou menos 20 horas,

As autoridades locaes dc nada souberam 1uan'!0 rrompou Incêndio no predio de
ou, pelo menos, não solicitaram do gablne- h- 38°a da_ rua. General Canabarro, onde
le medico legal a autópsia, que, comtudo, l 'Jrílm estabelecidos com negocio de fazen-

armarinho destruído
por um incêndio

CATAKIIIIO DOS PULMÕES -_
Cn» raiilda com o PE1TOHAL
MAH1M10. — Bu Sete de 8c-
l.-liiliro. 180.

)

, 
" 

Executada essa perícia, foi o chefe medicadas pela Assistência as
I de policia sclente dp seu rcsult:.tio. i>or lnt€s victimas de accldentes no tra-

um orfi.-io das .autoridade 
m lares • w^n. 

Jo5o Naí_lmonto Vieira, residente
| o pharmaceiitlco José Mnrcel 1 inío de «•* Rezende n. 137, com fe-
1 Souza Marcai, que procedeu ao exame
I nericlal. assim o descreveu: — Apre-
1 sen ava a conformação cyllndrica, me-
í uirido vinte e cinco sentlmetros de nl-
j tura. nor onze de diâmetro e tendo o

peso de tres kilos o quarenta _ram-

a rua Capltl- ,
rida contusa na mão direita, na rua ala
Misericórdia n. 121: José Nunes de Sil,
residente ft rua Itacuaty n. 207, com con-
tu-ão e hematoma no globo ocular es-
querdo, na rua Senador Eusebio n. 224.

médicos leglstas fizeram por coma pro-
prla. prevendo o descaso do pessoal da de-
legaria que devia lumar as providencias
relativas ao caso.

Outro menino morto por automóvel
O menor Armando Rodrigues Pinto, filho

de Francisco Pinto e residente .1 rua do
Mattoso, 50, ii noile, na Inconsclcneta dos
' annos de edade. brincava A porta dc sua
residência, quando, ao atravessar a rua, rol
colhido e mono pelo auto particular de

das e armarinhos os Irmãos do naciona
dado syria Salina e Nemay Choelra.

O fogo, que tevo Inicio no centro do
edificlo, que é comiioslo de um sô andar,
dentro em pouco t*-mpo, não obstante os
esforços empregados pelos bombeiros da
estação de S. Christovão. se communicou
a todo o edificlo, anv.nçando os que lhe
ficavam próximo.

De facto, as chammas em poucos mo-
mentos. destruindo todo o armarinho se
passa vem para o predio de n. 387, onde
funcclona o armazém de se.-cos e molha-

JA' O/E. TD0O c so obtive proveito
com a WEMOCL£iJVA

DROGARIA B PH-tltMACTÜ «VERN-XTC

PÍLULAS DO ABBADE
Para o estômago, íigado e intestinos. - Uma vida levou o fibbade Moss a cumprir o
seu sacerdócio! alliviando a humanidade. Rproveitae os resultados d'essa vida de

da efficacia d'esse maravilhoso remédio =

Só com purgantes e lavagens
Dyspepsia antiga

estudos. Lede os attestados

LEOLERO á O.
Agentes de Privilégios e Marcas do Fabrica

o commercio
RUA DO ROZARIO N. 150

EncarreRnin-sc, juntamente com DAVIDSON,
PUILEN aS C., estabelecidos ncsia cidade, A Rua
da Quilanda n. U7, de contratar c promover o
fornecimento das poitas dc ancoramento auto-
niatlcas, dotadas dos aperfeiçoamentos privile-
ciados pela Patente dc invcn.So n. 8092, petten-
conte a VICKERS LIMITED.

TO-S-ra-tE- *? so' tem
I <__»?__>OC. . quem QUER

0 MOPE GEé ° M?ls tEFFlCAZv __ui«i_. __j cm quaiqugf tempo, ven-
de-se cm toda a parte, — Deposito —
Rua Lar.;.; 154.

1l"< 

I.I. 11 Vi.li EM •a>A^^**l^.

li1.}.) Ir VIIV VondaB u dinhol.
Iilílírl illll ro ou a *""66-'--
J-illlIJ-IliVrJ çOes, desdo 60},

bituados em ruus qae est&o lendo cal*
__das o próximas da Unha doa bondo».
í-oçam plantas - Informes _ Com»

¦ ¦nubla Conitructora Ipanema. •— Ou-
titior, 60.

Dyspeptico, nervoso, neurasihenico, agüentei a vida por não
ter bastante energia para supprimil-a. Soffri e lutei durante mui-
tos aunos, só comia niingáos- e leite, tal era o estado de meu es-
tomago e intestinos; a prisão de ventre só cessava com Rubinat,
Água Viennense, lavagens, etc; para continuar depois no mesmo.

Não tem conta o numerp de remédios que tomei e não fos-
sem os soffrimentos intoleráveis, teria abandonado tudo. Na an-
sia de tudo experimentar, li os a:testados das "PÍLULAS DO AB-
BADE MOSS", e a ellas, unicamente a esse maravilhoso remédio,
devo o estar radicalmente curado em pouco tempo, e voltar a ser
um homem útil e feliz.

Aos milhares de indivíduos inúteis por suas doenças de es-
tomago, figado e intestinos, indico a salvação com as "PÍLULAS

DO ABBADE MOSS".
ADALBERTO AXCKER, Agrüncusor.

Cachoeira.

Em todas na drogarias e phapma-las. — Agont«e: SILVA.
GOMES & C. — Rua V do Marco, 181. — RIO.

n. 1.1.8, cujos motorista, apôs o desastre, L_oa _., propriedade da firma Ferreira
conseguiu fu. Ir A poliria, imprimindo a Teixeira, quo teve grande3 prejuizos rau-
maior velocidade no vehiculo. sados nao somente pelo foco, como ainda

O pequenino cadáver foi. cpnj.jMjJ d|Js j pela agita, que jorrou em abundância.
Tambem soffreu alf-tms prejuizos cauea-

dos pela a_fua, o predio do n. 389. onde
funecionn a padaria e confeitaria Veneza,
de propriedade da firma Almeida e Mar-
tina.

Um dos i-ocios desta firma. Alfredo Lou-
renço de Almeida, í o arrendatário dos
prédios sinistrados, que o tem segurados
em dez contos do reis cada um, Ignoran-
do-so porém a companhia.

Tanto o armarinho como o armazém
nüo se achavam segurados.

O predio destruído, bem como os de ns.:
387 e 389 são d* propriedade da Compa-
nhia Locatária Constructora.

Na delegacia do 15» districto foi inicia-
do Inquérito, tendo sido detidos para nelle
prestarem declarações José Manoel Tel-•teira. sócio do armazém o Antonio Dias,
um dos empregados.

Entre trabalhadores
— _ —

A páu e a pedra
_»

Manoel Rufino da Silva, solteiro, do 27
annos 'le edade. brasileiro, padeiro c re-
sidente em Ramos, e JoAo de tal, vende-
dor de pâo, trabalhavam numa padaria,
em Suru'. no Estado do Rio.

Ha poucos dias, João adoeceu c. no vol-
tar ao trabalho, reclamou da? Manoel a
quantia de 600 réis, que elle dizia ter este
recebido de um seu freguez.

Manoel respondeu-lhe que nada havia
recebido. Discutiram e reasolveram Ir d«_-
lindar o caso *m presença do comml_sa-
rio da localidade.

JoAo, porém, não tev9 paciência de
chegar até IA e, em caminho, investiu
contra Manoel, atlrando-lhe pedraalaa e
vlbrando-lh# varias cacetadas, deixan-
do-o inanlmado no leito da estrada, eva-
dlndo-ae.

Manoel, removido para a estação de
Praia Formosa, veiu, dahi, para a Aseis-
tenda, onde foi soccorrldo e, depois, ln-
temado na Santa Caassa, em estado gra-
ve, apresentando grande ferida contusa
na resl-° parletal direita e cscorlaçOes
geraes p-k) corpo.

Dn Asfd_tencla. communlcaram o faeto
& delegacia auxiliar de dia.

autoridades do ir,» districto, removido pa
ra o Nccrolerlo Policial.

Na delegacia foi Iniciado Inquérito c to-
madas todas as providencias para a captu-
ra do motorista culpado.

Na Assistência
Municipal

¦

Concurso para auxiliares-
acadêmicos

Conforme noticiamos, lnlclou-se hon-
tem, o concurso para auxiliares academl-
cos da Assistência Municipal.

A' prova i-seripta compareceram 24
candidatos e faltaram dois.

Por motivo de excusa do sr. Menezes
Pinto, foi este facultativo substituído na
banca examinadora pelo sr. JoAo Cos-
tallat

0m*amfmP**\am**V***l>*»*'*am*

I Protecçao aos animaes
o

0 chefe de policia felicitado
a»

Em virtude do novo regulamento re-
iativo aos vehiculos, o chefe de policia
recebeu o seguinte officlo:-A Sociedade Brasileira Protectora dos
Animaes sempre encontrou em v. ex.
um cooperador devotado na benemérita
cruzada de protecçao aos animaes, extil-
tando de contentamento cm face do re-
gulamento que aaiuba de baixar com o
decreto n. 14.5.9, de 9 do corrente, ft
oombra do qual o„ anlmaea encontrarão
a protecçao que até aqui nio logravam,
envia a v, ex. as mais slnoeras fellcl-
f 'i f' ___M_

Reiterando os nossoa protesto» de alta
eastima e ooncIderaçAo, subucrcvo-me —
Qa-ido Viciro, 1" e-cretarlo".

ua _i*__-----t-a-RJ

4 Nossa Senhora Ja Paris—AIOTRE-DAIE liE PARIS

DESCONTO DE Q&
O//o

Além da prande variedade dc arüRos cm STOCK nc;'c impor'an'e estabelcclmcn o, a nossa
Iteguczia cnconraril lambem um lindo sor mento dc noviJade- checadas de Paris ultima-

mente como sejam: modelos das principac- casas dc moda- em oilca.esc ch-pios, vcos,

roupa branca finíssima para -cnhora, meias, sed43 e muiioi uu.ros artigos dc lanlasia.
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O GAMIZEIRO 
'£Sma
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MONA L Puramente vegetal.
Para tosses, bron-
chites.asthmasedo-
enças pulmonares

TOSSE TENAZ
Cyrillo Bernardino Fernandes, cnpitão ajudante do II" ba-

talhão de infantaria do Exercito, eto.
Attesto quo fiz uso do xarope PULMONAIa para combater

unu» bronchito com tosse tenaz, tlc que soffria lia tros para <!"«•

tro annos o ao terminar o qunrto vidro vi-me completamente res-

t-iboleddo e, Jublloso, passo o presente.
Uio, r> do Fevereiro de 1002. — OYBILLO BERNARDINO

FERNANDES.

Em todn_ its drogarias c pharmaclas. — Agentes'. Sll-Vd,

GOMES & C. — 1* do Março, 140 o 151. — Rio.
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SERVIÇO TELEGRÁPMICO DA UNITED PRESS
Tarifas prohibltívas

»

pjra prDteccãi dos prodüçto-
ras dç írigD ç lã

.«nu nu
Uma entrevista cdhi e Presidente da Ca-

mara do Commerci3 tio Antuérpia

Os adorados debatas no congresso norte» i As ojndi;õ8J principaes para o succc-sio do
anuriccnj cornniercio b.lga

WASHINGTON. 27. (U. P.) — O pro-
tecto d approvarjso uma lei impondo pe-
Sidas tarifns afim do proteger os produ-
clíre.i rortc-amorteanos dc lã o friso, pro-
vtca acalorados debates nesta capital.

O ten...lor Gilbur Ilitchock do Nobraslta,
discutindo o prolecto disso: "A Idéa de
nrotcrção dos prnductores de trigo o lfl,
g verdadolra lllusao. O qu- os ngrlculto-
rs. precisam, nfi" é protecção, ma« cre-
ditos e um mercado lllimitado.

Knuiunnto o povo europeu morro do
fome por falta dos goneros americanos,
of Estados Unlúoíi tevn que procurar cre»
ditos pnr... on compradores estrangeiros,
no Invés de procurar interpor uma barrei-
ra para evitar que ao nações externas nos
paguem em produetos em troca dos nos-
sos pen ros do que ossac nações precisam
própria subsistência."

O senador Eeed Smoot do Utah, des>
mentiu (iu n projectaria lei orpiivala a
ema prohibloío do exportar, explicando
que a ndopQao do projecto fi Indispensável
pan o augírcoMo dns receitas.

"Existem açora supprimentos do abro-
d5o para dois nnnos", declarou o nona-
dor •• se acham em vlaçem para os lista-
dos Unidos jO.OOu.000 de libras desse pro-
dueto (pio vem concorrer no nosso merca-
pan a própria subsistência."

[f GRiSKDE UBORATORIO J

Rraaiiiiiill

_.

! (cammunieado epietolar de B. B. Shef-
field)

| ANTUEKiTA. 20 de novembro (Pelo
i Correio) •— (U. P.) — O sr. B, Cas-

teleln, presidente da Câmara da Commer-
| cio do. Antuérpia, entrevistado pela Uni-. tod Press sobre o convonio commercial

recentemente concluído entro Interesses
mercantis do Hrasll e da Bélgica, disse
<l»e a naçfio belga, espera que os resulta-
dos do accordo selam de beneficio mutuo.

O sr, Caateleln salientou que os ho-
mons de negocio belga pertencem ft varie-

| dnde pratica e que nao ha caetellos no ar
no accordo.

I Elle declarou que 09 belgas se conven-
coram qu0 devem attençfto especial ao
commorclo brasileiro sa pretendem bene-
flclar ae sen accordo oommerclal. Accres-
centou quo não via razão alguma por quenão se deveria facilitar o desónvolvlmen-
to commercial entre 03 dois palies."Atfi a presente data somente os Esta-
dos t'nldos 0 que tom gozado de favores
ospeolaea em seu tratamento commercial
com o Brasil, tendo go-ado de um verda-
dero privilegio ns exportação do trigo,
cimento, tintas, ferro c outros artigos,
assegurou o sr. Caateleln". A titulo de
compensação, os Estado;» Unidos Impor-
taram o café brasileiro livro de direitos.
O tratan-ento favorável dado pela Ame-
rlen importava em 10 <•]' dc reducção
Sobro árticos do lavra brasileira. Não tc-
nho duvida quo a recente concessão de
um privilegio similar concedido, ha de es-
timular o commercio belga com o Brasil.
E este serl especialmente o caso para
certos o determinados artigos pátfa os
quaes ha uma grande procura no Brasil,
taes como: cimento. O que, porím, eu
desejava ver 6 uma extensão desse tra-
tamento favorável que viesse a incluir
vidros fiara janella*., ferro em barra e em
folhas, tintas e outros dos principaes ar-
tipos do Industria belga.

Se o commercio exportador da Bélgica
com o Brasil vae .pc tornar um succeiwo,
nosso» cotntncTClnntCg «levem ficar amna-
fados pelos baürpieíros bftlgad, para quo
lhes seja facilitada a vantajosa negocia-
cão doa saques e contaa rolativoa aos pro-
dueto? cirrortados.

O Brasil 6 um paist cujas necessidades
estão crescendo de anno para nnno; pois
de facto suas necessidades crescem na
ernal proporção da seu de.=envo'vlmento
Interno e o gradual crescimento rta poou-
lnoP.o. Isso representa uma grande salda
para novraq morc-ac-orias. E* preciso ter-
p<5 cm mento quo nflo somos os tvnlòoa -na
llça e que todas np grandos nnçõos estão
em cnrnpo pnra conregulr o mercado bra-
sileiro e que .'i concorrência vno obri-
par-noo 11 ompréhénfler uma nrilttn luta so
pretenderr-o.*; obter nc«sa parte nofi des-
pólos eoinmerciaon. O no*»o sncces=o no
Bv;ií.il depende d,as eegulntea condições
princlpapp:

1". A Bélgica deve fienr colocada pelo
trntndo no nvramo pè de eçualáade das
tiaeées mnis favorecidas!.

2». Deve existir um serviço regular de
vnnntv-s cntrc n Bcl*?.ca c Os princlpaes
portos do Brasil, devendo .o." poft'09 W-
civ^divrlos ferem servidos nerlodlcimcnt*.

3" A Polploa devo possuir nm.1. organl-
zacüb liatic!ir'n sã pnvn movimentar ímni
oncracOes com o Brsoil, com es™.etnl!"a-
de nnj» trsn-.ieciVH de irn^r vulto, taes
como contratos porn si>ppr'mento do ma-
terlal parn estradas Ce ferro o material
rolante, etc...

Xív^os tfa.T.íacclVfl *3*?vcr'api ser *a»icfl-
ml"'.ndas sobre bares mothodlcas.

Uma sfrlo de r*fiTti« o retrúlflrhento»!
dcw"r*n 5*<*r a^optaòn íiflfti do sf»r fiel-
monte executada por to''os ns ro»va? ev-
-""•Indoron ro seu comroereM m~ o B"íl-
si!: e, por sn.i vok, <i= Imnortn^ftres bra-
dPeVes deveriam combinar esual proce-
dlmento".

Â ACÇÃO DA ITÁLIA EI FIUME
¦ m \

As tropas de Cavi^lia avançam contra Fiume soffrendo sensíveis baixas entre mortos e feridos

Noticias, nao confirmadas, anunciam a morte de Gairiel D'Annunzio

ADVORADO — Dr. Juvenal Azevedo,
procuradorias err, geral—-Rua Chllu
n. 5, Bobr. Tel. Cent 4350.

. ¦ ü.í)i.v-Au-atwsieiMtriii.:.»!«saatãS»
«CASA Oltl.AMJO ItANOEI," ,
t»S — llnn da Anurmlilín — ss (

IVriiimutiitK liiui!« e |irutliivto«
phnriMiiceiKifua* uuiiunnet» e es*
iraiiii.lr..».

90 por cento
da população do Brasil esU atacnd:
tie V13HA11SS Intestinacs. E' o que toi
dizem as eatntiatitaa officiaes publi-
cadas.

Precisamos, pois, combater osse
mal, causa da miséria dos nossos or-
gauis-noa. *- O remédio eííicaa:

i, Vermifnffo lieis
de ADHKMAU REIS

ÜM SO' VjUKO DA1 PARA 6 CRI/LN
ÇAS e toiitém dúse para um adulto
VUMJli-HE KM IODAS Ab llO.lb

1M1AU.MACIAS

111I1
este-'-
nlo 1

Dl Fernando Vaz- «S
-uii iliigein «us I-.siihIos Unido* e A Ku
lupu, reassumiu o exerrlclo de sua clt
nica. Ctl'Ul'Klll iteral. KMomaKU, nilesii
nus o vlns blllíircs. Utvru, ovurlo.i, ure
tlini, lie.\lini o rins. Coiisulluiio. 111.
t;iuKUiiyami «9. Das 3 noras etu iilaut.-

SL_IJJJU V Exftmes e

cn* do esto-
miiffo, ÍÈifv*tinoH, figa ti o,
pulmtieu, corttção, ri nu,
dum»*, etc.f pelo IfR. KK-
HATO DE SOVZA LO-
l'KS, proftmsoi' t(a Fa-
culittitle. l'rt?çt>s módicos.
Jt. S. José .'*/>, de £ ás 5.

üe IWií
TTItíA *4.\ft*,TfA T)K Mrdrm.x *"HI,f<A

MH.XO. 2T (TJ, P.l — Vai deRcoberfa
nesta cidade umn grande fabrica de moeda
'«¦'«a, Foram conflseailos mPhões de l.raa
faltas e foram presas alffumns pesoas.

-\«*l \>V »*"*'-/',J t**'t [^ 
¦í^í-

ROMA, 27 (D. T\) — O Senado appro-
varü amanha os diiodecimos provisórios.

VM HXERCITO VRMIBUIO KM
M^DISNA

ROMA, 27 (V. P.) — O correspondente
em Moiiena rto .ioVnnl "Epocba", tliz que a
Camura de Trabalho de Jloilenn enviou cir-
ciliares n todas as orgstfznQÜes op-rar'as,
siiiiverinilo oue os siiclallslns formam nm
exercite vermelho destínado a combater e*
necbnalittas.

i Paz iSSIica •
AS NWflOOtAÇlOES COXTIJT1ÍASI

LONDRES, 27 (U. P-.) — A le.wií,!
polcneza nesta capital nniiiiiicia nüo ter rc-
eeliiilo nrnliii.na confrmacllo do bonto. pro-
eedente do If-tín, dizendo qne as nogr.elnçiies
entre ns (iclegiiijBes niBBa e polaca na Gon-
fereneia da Paz ttOBeo-PoloneM, foram rem-
p'll3S.

A lec-icao pnloneía Sqni nilo acredita nnr,
dcelarhíSeB contidas num despacho de Co-
penhague, o qual transcrevo uma noticia pro-
ceilenle de Varsovia, a qual allcgn que o se-
nhor Adnlpli .loffe, chefe da delenSijSe rnsan
na Conferência da Taz, cia Ilira, anniinclou
qpe, devido á favorável situação mundial, a
Hus'ia é ila oplnlüo de que nilo 8 necesor..
rin pjjira ella cumprir es suaa obtigacOee In-
tsrhaeiolie.W.

0 jÉita Ira em Loiiüm
CDVStANTTNOMjA, 27 (II. P.) —

Mustapha Rechld Piifha, reci¦[•.temente no-
meado eaciirrtgado de negócios do Impero
Ottomano em Londres, partiu para a Insta-
terra, eflm do loitrar pos3e.

fs raies raias aéreos
«OMftívAttrrxs a ntüAtiNi"

nüENOS A1RKS, '7 (V. P.) — O jornal"ta ITnien", occnpando-se da viagem aérea do
aviador Ilcarne, diz qne per todas as manei-
ia», elle bateu o "recórd" tul-araericano de
distancia.

O AenvClub Al-ütutino offcrcccr-lhc-ft uma
m-dalha dc Ouro, quando regressar a esta ca-
pitai.

ESPECTATIVA NA CAPITAL AH-np.vriw
BUENOS AIRF.S, a? <U. P.) — Os Jor-

iwc3 publicam tclcgrammas sobre a viaíí;ttt
aerca do aviador brasileiro lídú Chaves, entre
o K'io dc Jaticiro * etta cafrital. Reina Brande
esptoffltiv» pelo rcsttitado do arrojado vco.

>-Maar^aj**aaaaí**MjÉ*aian
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FESTAS DE NATAL !
4

Lindas lâmpadas para meza e ricos abat-joitrs

n'"A IRRADIADORA"
(Un re Avenida c Rna Gonçalves Dias)

Telep. C: 3345
l***«N»VNi*»>iA<»VSA****»>^^

NOVA FSIBDRGO
Ni\=:a florescente cidnde do Kstado do Rio

de Jane'ro, vende-se uniu grande c impor-
tame CHÁCARA, Com bons prcdlos paramoradia, com iiistallnçAo rlcctrira, ntrua p-o-
prla di primeira qualidade toda canalizada,
e>aa pura empregados, cocheira, i»nlllnbeiro,
»dt;;a com a competente prensa p.ira prepararv nho, bort::, mu tns arvores Crtttffcras na-
Cinnaes e olímpias, grande quantidade de
Parreiras produzindo abundante eolhetri. cs-
iiicr.-i.la eu tura do cravos, l«as pastagens, ni-
pauis maltas, maunlflca arca de terreno
pronrin para diversas culturas, abrangendo
Bina área i«nppr r-r a FPtruta mil mptrnt; qui-irado» e nilinnibise localizada dentro dn ei-
dailr pniluz ndo nina rtinln superior.

Vnid-ni fr Itmhrm em ponjiinln eu scp».
M.lanienif. diversos prcdlos e terrenos pro-
pr |..r.i ...i r raptes.

>ieiiv.i a renda n facto do proprietário *»•
l«r «uafltp. nlt.i pulen.lo nssira, .llipen.ar
o> tiiiT^nci,,;» cnMfltlot. \

Tr«i« m. rom os sre. Vidal Si Filhos, pra[»IS de .Noruuüro, U, Daquella cidade.

Um inquérito interessai.-
le na E. F. 0. do Brasil
O ayfltenia de oagatnento na Estrada do

Ferro Central do Urasll tem dado em
resultado que, por ditas ou tres vczeB, um
qunlqtier cavalheiro, protegia* pela anar-
chia da momento, receba os vencimentos
de outro.

Para evitar lSgô, lembraram ao dro-
ctor designar um funccionarlo para "a?-
sistente" de*803 pagamentos, o qual fica
ao lado do pagador, e ouando o cavalheiro
que assigna a folha bc apresenta, o fiel
pagador conta o dinheiro e o assistente
pontifica: — "E' o próprio".

Foi commlsslonado para 'assistente-' o
'er. Joilo De Morgado. antigo funcclòna-

rio, para acompanhar o pagamento de
praticantes. A antigüidade e conhecimento
do pessoal não impediram o sr. Morgado
do so vor responsabilizado Por um paga»
mento indevido.

Ha tompos, o praticante Sc-bnstlJo dc' Macedo servia destacado no ramal dc Ba-
nítnal: a despe'to dc ne f.char ausente da
CeslrRl, no d'a do pagamento aiguem as-
signou a folha cor.i teu nome e conse-
gulu llludlr a fiEcalIzaçlo do sr. Mor-
gado; este achou que o Intruso era o"próprio".

Responsabilizado pelo pagamento ago-
ra, Ja decorridos mer.es, o sr. Morgado
requereu Inquérito, nao occultnndo as sua»
BuspeltaH robre um praticante. Esse In-
quer to Interessante esta funecionando na
Central e, cer»;imente. nada mals apurará
do que a conveniência do se remodelar o
systema *e pagamento, creando m Central
um.i ficha para esse serviço que snne os
Inconveiiloatee verificado* por ntalu de

.unir» ve»,

TRIESTE, 26 (U. P.)—(Retardado)—:
Din despacho dc Abbazla, datado de 24
do corrente, íis 10 horaa, diz que soube-ae,
aquella hora, estar immlnente um avanço,
da porto das f&rQaa legae3 Italianas, con-
tra Fiumo.

As tropas legacs italianas foram com-
pouas dc infantaria, sob o commando do
general Pezzana; o carabinelros, sob o do
Coronel Imbrio.

Consta quo os Legionarios d'Annunzla-
dos prenderam diversos antigos Legiona-
rios, os quaes, íoioín presos quando, che-
fiados pelo capitão Fugazzette, estavam
tentando conseguir, por moio do Suborno,
quo os soldados de Gabrlele d'Annunzio,
desertassem an fileiras d'Annunzlanas.

Na manhã do 'Si do corrente, Gabrlelo
dWnnunzlo mandou reunir os seus offi-
eiaos, fazendo-lhes nessn occasláo um dis-
curso violento. Em seguida o poeta-eol-
dado pediu aos seus officiaes de jurarem
que, no caso dn morte delle, elles contl-
nuarlam A lutar pela independência dal-
mata.
0'A.M\CXMO IMrtESO EM SEU QTJAU.-

TE!» GENERAL?
ROMjV, 26 (U. P.) —(Retardado) —

Um despacho de Trlestc, enviado hontem
dc noite, diz que Gabrlele d'j\nnunzio es-
ta virtualmente preto1 no seu próprio Pa-
Inclo cm FIv.me.

Sómonte os commandantes dos Ijeglo-
neiTIos d'AnniinnianoB e alguns amigos do
confiança Bíío pormlttldon 3. visitarem o
pocta-soldiuio. Unia guarda composta do
BVUltado numero de soldados estíl de ser-
viço. noite e dia, em torno o Palácio. Os
habitantes do FVumc recebera actualmente
meias rnçiies do vlVeres,

IIOMA NAO TEM NOTICIAS
ROMjV, 2G (U. P.) — (Retardado) —

Faltam noticias de Flume. Diz-se que so
03tA preparando om plebiscito afim do
consultor o povo sobro se deve ou nüo
aceitar o tratado de Rapallo.

O Conselho de Ministros ocoupar-se-S.
da aceüo desenvolvida re'0 general Ca-
Vlglla em torno d« Flume.

O GENERAL CAVtOMA IVIflOU O
AVANÇO CONTRA FILME .

ROMA, 2G (U..P.) .—¦ (Retardado) —
Circulam nesta capital, hoje dc noite, In-
sistonte-mento, boatos dltfndo n"o o ee-
neral Caviglln, commaiidnnto em chefe
das forcas legaos iliallanas bloqueando
Fiume. levou a effelto, sexta-feira fi noite,
um ataqu? contra áqttfella cidnde. Não
foram confirmados, aqui, hojo de noite,
esses boatos.

OS ÂNIMOS EM ROMA.
ROMA, 2G (U. IM — (Retardado) —

Milhares ií.. pesíww» .entóo nroi-.l-iindo.
pelag ruas da capital romana, boje do
voito, !nrnrmwr.(>s a reapeitô dn situa-
çüo cm Fiume. Os ânimos estilo exaltados
como reailrado da e!rcrttao,Rb de boatos
allogando ter havido um encontro sun-
premo entre os Tjoglonnrioa d'Annunzla-
nos e bb forqas légnes IttiliaTwH.
NO ATAUIíE PORAM MORTOS V. FE-

IUD08 OFFICIAES H SOLDADOS
LEGAES

ROMA, 26 (ü. P.) — (Retardado) —
O» L/e-cloniurlos do Gabrlele d'Aniutnzlo,
atacaram, ganhado próximo passado, as
forças b-íraos d'Ita!ia que tinham oecupa?
õo postos avançados em torno do Flume.
Foram mortos circo soldados p.paes o
quarenta feridos. Ainda não foram reco-

•***»»j)i***»»JW**t»*»»*>**i *.»**»^*»*-VV*»***>>)tV**'*'^*»*>*'***'**,<* t—*>f**WV¥>f<* V •«*•-

Hardinq: Wilh
ESTPDA A SOT.TT-rt OR VAÜIOS

PltOllMlMAS
MARION, OlllO. 27 (IT. P.) — Consta

que o senador Harding, presidente eleitb da
Republica, r.iio se occuparA provavelmente na
semana corrente daa qi»üsl5es iuternaclo-
naes, tlovendn conferrneiar wn membros
dai commlRsBes de finanças da Câmara e do
Senado, afim ile estudar medidas tem.enles
a reduzir o emito da vida, cumprindo nss.ni
a proiiKMa que elle f^r. ae povo durante a
chmpniiha prcíldencial dc diminuir cs mi-
poBtoS.

O senâdet Hurtllnt» vae conferencinr nesta
semana eom o 6r. Wltl Ha}'8, eX-pro*iilcn:e
dn conim'ssãü cleHnral d.i paTtidn r puhlr-
cano durante o ttlt mo pleito, ncreditati lo-so
que nessa entrevista scríi tratada a ipicstao
da escolha dos membros do futuro gabinete.
O sr. Hay-a provnvelmítitc e;i\1 noatcado
ministro dns Correios b Telegraphos.

O pres .lente eleito lambem recebera o se-
nador Portar. J. Mie Cumbcr do Daltntn do
Nbrtc, íiitura principal na commissilo de fi-
rjanws do Benndo, devido n doença do se-
nador Boe's Penrnse de PinhsyrvaWa.

O deputado .1. W. (iood dc lowa tiinilieiu
espera ter longa e secreta confcrcnc a com
o senador !Tard'hT». O sr. Good í o presi-
dente da cor.imHSiio de créditos da Câmara,
e aceroscentarfi oiiggestftcs de caracter eco-
nomico ao fntBto choro Jo Estado.

<»S PONTOS PRINCIPAES SOBRE A
POLÍTICA INTERNACIONAL

MAHION" (Estado do Ohlo), 27 (A. A.)
— O rs-prosidente da Repitbl ea, sr. William
llowatt íafl, publicou es prineipios funda-
mei-taes do proitraiirma internacional que
serí desenvolvido pelo sr. flVirrcn raritmg,
pri«iâcnte e'e'tó da Republica, o qual. em
resumo, se baseia nns s.guintes pontos:

Primeiro, cOTiCegalr rim nccflrdo ehrro ns
pr'nclpars potências do muniln afim de rejiil-
zar a limitação gradual, mas effectlva. doa
Sttiinmentos.

Secnndo, esforçar-se por conseguir o esta-
l>elec'mento da Corte Universal com jm''s*i-
*ç8o plena sobre todas as quostBes niwe-
ptiveis dc rcrem Ettbmettldas 3; seu Juig.a-
mento.

Terceiro, obter uni larei» entendimento c.
um eommum nccôrdo de intenções pnr.i que
n Conferência dnR NaçSes faça todas as no-
gociaçSes afim de consegttT convcn'os pnrn
trnlas as rmestileS fíTif não sejam suseepti-
veis de serem Ettbmettidas fl um Juizo e. por
isso iiKsmo, ameacem slterar o tieecssrr.o
««pirito dc harmuiiin e cníteor*!" entre to-
dos ns dlfforcnt es p&vos do mando,

Ónart», retcnçün de todos .-¦'.. lieneficlos
rractundos entre «s Estados Unidos da Ame-
riea do Norte e a Allc-anhn, s cundo o que
fo! «"Stfpltlaflo. o cnT.-mtido pelo Tratado ,1c
Vcrsnilles, ellmlnnndo-se tudo o que se rc-
fere noa Estados Pnidns da America do
Norte o «jne *j|scitc objoeçCes Cs d spas'çí'CS
do Tratado, como a Indica a moção, ante-
rlomttito aprèFetivada ao senador jVidçe.

Quinto, formal negativa dos Estados (Tni-
doa da Ameflcii do Nortfi para p-rticlpar
do Tratado, eomo indica a inoção, ante-
estnliclcciilas pdn Tratado dc P»z, que ra-
tem, oTclusivamentc, de assumptoB ettro-
petis.

HOToads--
CnrCAGO, 27 (C. P.) — Mercado de

cereses:
Trieo  O mercado ohrln com as se-

guintes cotacScs: março, lt!1 1|2 a 104 l]!;
maio. 1B1 1|2 a 1GÍ>.

Mllbn — maio, 74 1 jS a 74; Julho, 74 1[2
a 74 114.

NOVA YORK, 27 (U. P.) — Mercado
de câmbios:

L;bras esterlinas, S51 1'2; francos, 5S6
1|2; liras, R39 1|2: marcos, 13S; franco-
belcn, 610: florins, 31 32.

NOVA YGKK, 27 (O. P.) — O merca-
do de cafí esteve calmo hote. As cotner.es
foram : mnrço, ülO; maio, 073; jnlho, 7OS;
setembro, 734.

fl iolcie?isffla
f'OM A RrvANTA

VjVRKOVIA, 27 (ü. P). — Noticias To-
rnm recebidas nesta capital dizendo que o*.
bolchevistas estão concentrando tropas . na
fronteira da Ranisnia.
O SOVIKT OKtilw «A A rtnTIRAOA DO

SM. MARTENS
CMRISTIANMA, ;1 (O. r.) — Vm des-

picho procedente de Moseou d:i que o sr.
Tcilelierin, ministro das Relações Exteriores
do Soviet da Rússia, enviou uma meniagem
ao sr. Lud«ia Martins, representante do go-
verno hnlelicviítt no» Estados Unidos, orde-
«ando-lhe deixar ei;e paii.

A rcsolúçío do »r. Tchhcherin í motivada
pela decislo do "overno nortramericano. de
expulsar o *r. Martrns. O minislrn dn So-
viet deu ordem ao tf. Tchrrin de suspen-
der todos o> ajuiln c negócios cunil.inad,ii
com fimu nonc-americanas, antes dt au*
partida.

Golirirl D'AmitnieIo cm «cn «nblnetc de tralmlh*

bidos os detalhes do encontro armado,
porí-tn, ocnsta quo o mesmo aconteceu de-
pois do general Cavlgirn tor levado a
I.T.iIto um ultima tentativa de evitar

o derraniento <le sangue
ROMA, 26 <U. P.) — (Retardado) —

Fracassou completamente a tentativa dos
nacionalistas de levar a effelto nesta ca-
pitai, hoje do noite, uma demonstração
motivada pelas noticias circulando cm
Roma a respeito de Fiume.

O povo, apparcntjemcnte, consinerou
quo a situarão era grave demais para
aemonaraçovja. A capital em geral pareço
está sob a impressão de que approximn-
so n fim do caso flumense.

Noticias aqui recebidas otí as 13 ho-
ias ê-. liuic Indicam quo nenhum Legiona-
rio d'Anunziano foi mono durante a lut"
em Fiume. Isso 6 considerado comu untn
indicação de quo as ordsns do goriornl
Cavlglla, commnndanto em chefe daa for-
ças legacs italianas bloqueando Fltinu'
foram compridas ao pí da letra. O gene-
ral Cavlglla ordenou aos senis soldados ue
não fazerem Tol-o contra os Leglorinrios
de Gabrlele <l'Ar.n.nz!o.

LONDRES, 27 (U, P.) — A "nica In-
formação recebida nesta capital, alê l»jc
dc manhã cedo, a respeito dos boatos ai-
lesando t?r haVúo um encontro armado
entre o« legionarios d'nnmvnz!anos o ns
forças lognea italiatiaa, c-m Fiume, foi u
contidfi num despachei, enviado do Par.s
A "líschange Tolégraph Company".

O despacho a que «o refere diz quo o
general Caviglia levou o t-ffeito um ata-
que contra Fiume, toniando assim obrigar
03 leg'onar!bs d'asnimzlnnos a delxavem
aquella cidade. Os legionarios de G(;briele
d'j\.nnunzlo, comtudo, offerccc-ram forte
reslster.cla j>. forças flo commandante em
cheíe dai tropas legaos italianas hloquean-
do Fiiiiii". e durante o ataque foram mor-
tos 5 soldados legaea c feridos 40.

•A embaixada fia llalía não recebeu ne-
nhum» confirmação dessiis notloln«.

PARIS, 27 (U. P.) (Urgente) — Um
despacho df P.oma no Min sterio do Ex-
terlor dn França diz que 60 eo dados fo-
ram mortos o um avultado numero fori»
do durante a luta em Fiume.

O general Cavlglla, commandante cm
chefe das forças legaos (Vi Itália b'o-
quoando Fiume, ospera capturar Fiume
hoje. Gabrlele d'Annunzb j.i providenciou
afim do podor deixar a cidade.
AS FORCAS LEGSES FAZEM PlilSlO-

NEUIOS
ROMA. 27 (U. P.) (Offda!) — O Ml-

ni.sterlo do Bxlerior annuncia que f-s for-
ç,i.s legaos da Itaiia capturaram,, durante
um encontro armado nn rio Reclna, um
corto numero òc !eslonario3 d'annunz!«-
nos,

A/t tropas legae.j italianas alcançaram
as forçis de Gabrico d'AnnunKlo no dia
23 do corrente, fts IS horas.

O "MA51SA1,A" PJírvnEV-SE AOS
LBCABS

PARIS, 27 (U. P.) (Urgente) — Um
despacho d" Roma diz que os navi.oi (io
guerra Itnltãnoa "Missorl" e "Falco", os
quaes receberam ordens de, on capturar
ou afunilar a patrulha "Marsala", o qnnl
foi "capturado pelos leglohnrlos de Oa-
brlele d'A.nnunzlo, em Zar., obrigaram o"Marsala" :i render-se, sem o derrama-
momo de sangue,

OS I)ANMJ.\!*1AN0S 1113 KAVCA
RENrjERAM-SE

ROMA, .17 OU. P.) (Offlcial) — TTrgon-
te)— Annuncln-sc que op legionarios d'an-
nunz'anos o lambom as tropas compostas
de _ voluntnrloe, as quaes ttm estado atr-
xllinndo n«'. forças ii>i C4abrle'e dAnnunzIo
em Zara, capituleram 6s forças legacs do
governo da Itaiia.

ROMA, 27 (U. T.) (Offlcial — Tjrgen-
tc) — Segundo uma Informação forncoblR
pelo itovorno, a rendição d.;-:: dostaoameu-
tos de lesibnariba de tPAnnunzio cm Zara
deu-se npús a entrega de um "nit.matnm"
pelas autoridade» italianas.

Etres legionarios o um Grupo d.» vo-
lunlnrlos da "ara estiveram aqtmrtoladoo
cm seus quartéis duratite nlguhs dias. Os
quartoU foram coroados Pela tropa ita-
liana.

Quando o commnmlanto enviou o "ultl-
matam" aos leglonarioa, ameaçou de ata-

cal-oe, a menos que se-entregassem ilfihie»
dlatamente. O oommandante deBsas for-
ças declarou tor resolvido render-se 'visto
como todn rOBlstenela era Inútil.
A SATISFAÇÃO PELA RENDIÇÃO DO'

"MABSAI.A"

LONDRES. 27 (U. P.) — Um despa-
cho procedento de Roma diz que a noticia
da rendição do navio de guerra "Marsala"
A marinha de guerra Italiana oausou «ran-
de satisfação.

Grandes massas populares percorrem a
cidade dando vlvne A marinha, no general
Cavgila o ao exercito.

Esperam-se com ansieoade na Itália no-
vas Informações officiaes 0o general Ca-
vlglla.
GIOLITTI DE NOVO EM CONFEREX-

CIA
ROMA, 27 (TT. P.) — O Sr. Glolittl,

orcsldente do eonse'ho do ministro; o con-
de Sfarza, ministro do Exterior, e o gc--.eral Konom'.. ntinlstro da Guerra, tive-
ram uma nova conferência, demorada,
bojo. a respeito do.s acontecimentos de
Flume.

Llga-so grande importância, a essa con-
forencia.
UMA MANIFESTAÇÃO DlriPERSADA

ROMA, 2fi (U. P.) (Retardado) — Os
nacionalistas, boje, tentaram levar *S ef-
feito uma demonstração em signnl de pro-
testo contra os fataes encontros armados,
em Ferrara, entre nacionalistas o sócia-
listas.

Os naconali-itas jnntaviim-so na rua
Augustenm e em outras ruas da rlssinhnti-
ça, porí.m, foram 'Ispcrandoa I>cla pollcla.

Os esforços quo a» nacionalistas flze-
ram. depois, paru levarem a effc-lto re-
unIOes ao ar livre, não alcançaram exito;
as tropas o a polícia dispersaram, repeti-
daa ve»es, os ajuntamentos nns ruas.
A EMIIAIXAUA I3.M I.OVSI1EÜ NADA

IjON-DRES. 27 <U. P.) — A embaixada
Italiana nesta capita! declarou não pos-sulr nenhuma informação a rcipeito dos
acontecimentos em Fluiiio.

ij.axmjvsho tíjhia MenmDo;
LONDRES. 27 (U. P.) -- Uma noticia

procedente do Roma, ainda não confir-
mada, diz que Gabrlele d'Annunzio foi
morto, em luta com as forças itallnnas,
em Fiume,
¦''****$****-**w\&mmmmi*j**v**»^*Viti*%v+m^

fl teflor tasfl
ATACADO DE I>LEl."KISIA

NOVA YORK, 27 (U. P.) — O sr. Eu-
rico Citbueo, o celcihre tonor, anha-BO re-
co lildo á sua rosidenüia nej=ta cidnido,
hoje, por motivo dum ataque dc pleurlz,«iido Obrigado a «diar pam um paar.oiiiuvtermmauo, as suas obrinEçães. ©« ino
dicos <lo grande tetior dizem não ser de
gravidade o catado do sua «ando, c, ac-
oresoeniam que cJlo, tavel, podeni, dentro
oo prazo do duas seiiiauas, rocomeçar a
cantar.

n

A occupsçã3 de S. Oomfngos
Os Estados unidos vão retirar

as suas forças
•

Essa decisão deve acalmar os receios
do Haiti

NOVA TORK, 27 (U. P.) — O jornal•Times", de Nova TQrk, publica hoje um
artigo de fundo a respeito da declstto <jo
governo dos 'Estados Unidos do retirar,
da Republica de Santo Domingos, a ad-
minlstraçfto militar americana.

A folha nova yorklna diz que essa da-
oiafto do governo americano deveria acal-
mar os receios da Republica de Haiti.

Tem estado em vigor, desdo novembo
de 1916, quando ambas as casas do Con»
greeso haitiano ratificaram um tratado
eom os Estados Unidos — o que vem a
6or, virtualmente, um protectorado ame-
ricano sobro aquella republica.

Acerescenta o "Times", de Nova York:
"O secretario de Estado Colby, poderá,
durante a «ua viagem actual, na jtniorloa
do Sul, frlzar a providencia relativa u.
Santo Domingo, tomada peto presidente
Wllron, demonstrando assim q»o os Ea-
tados Unidos cumpriram a sua palavra".

Declarou ainda a folha nova yorklna
que a aoçílo do presidento Wilson tam-
bem fortalece n declaração feita pelo ar.
Ellhu Root, quando era secretario de Es-
tado. de que os Estados Unido» "nilo co-
bicam nenhum nd do eôlo daa nações sul-
americanas ".

"O presidente Wilson novamente dc-
rnonstrou ser optimo estadista", diz o"Times" de Nova York. "S. ex. prepa-
rou o caminho parn o seu suecessor, o
qual completar!! a retirada das forças
americanas nas Ilhas latino-americanas".
^1^JVWVVVVSrV»*V»^%V^^*»iNVVVV».V-»^-'. %••¦

Noticias da America

Contra os imnitn
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fl favor da rçdücção dos ar*
marnentos nauaes

A opinião de algumas personalidades sobre
o assumpto

- 
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NOVa YORK, 27. (U. P.) — O jornal"World" Iniciou uma campanha om prol
da reducção mundial do armamentos ne.-
vaca A íolha nova-yõrklna enviou inter-
rogações a alguns dos pr!no!pa<s estadis-
tas o publicistas europeu» o publica hojo
as suas respectivas respostas.

Seguem extraotos das resposta»:
Lord Northeiiffc, o ceUbro «dkor, brl-

tannico de jornnes e revista*: "Nem «,
Grã-Bretanha, wm c.3 Estados Unidos
pr'é'cl3'am de mals navios dc guerra, «e o
Japão ostfi f.atando coniuruir uma. -arma-
da* maicr do que :i dos Kstados Unidos,
entfto falta ao governo japonez a Idéa do
proporç-T-o."

O sr. P.cnO Vivianl, es-presldente «3o
conselho dn JtlIniSfrO» da França, dia: "A

Franca deseja ardeh'tf»merite dosurm-ar-sc.
porúní, ella tem um viainho cuja mentall-
dade continua pértutÃbUda, Emquanto oon-
linuar armado aquello vlxlnlro, nós deve-
mna defender ae no.*sns fronteiras."

"Não p«sso entende- por que se descem*,
fia que a França, com perigosas frontenras

l terrestres ft dcnfonii.rj se.iii inilitarlsta,
'qu-.ndo palzes que se defendam do mal"1"
continuam'a .'lut-mcntar o» «eus arma»
mentoB." . . ,

O er. Herbert líoovr, antigo nrtminls-
trndor de viveres dns Estados Unidos, diz:
-A continuação da despesa do grandes
Ctianllas em dinheiro, destinadas ft com-
pra de navios do guerra, 6 uma tolioo lo»
comprvhcnsiTOl.''

do Sul
Na Argentina
MANIFESTAIS» HOS MAfllKHEI-

ROS tTlU/IAXON
•BUENOS AIRKS, 27 (O. P.) — Os"marlnholroa do couraçado Italiano "Ro-

ma" continuam sendo alvo dc manifesta-
ções do syinpath'a. Tloníem rn:iIlzBii-»c
um batinuote offerectdo fio príncipe Ai-
mono Polo bnrllo Antônio Domarchl, ape-
zal- do caracter particular da visita, ns-
slstiram o ministro dn Itália, o onmmnn-
dante do '"Roma" o vários membros do
corro diplomático.

O princlpo assistiu depois as corridos
òc cnvajios.

Essa noite roalisrn-se um banquete no
.Tofikoy Club «m liomcnac.c-iii do príncipe
Almone.

So flla 2 de janeiro pTOKimo erfectuar-
se-â tura feria britnpestro em honra dos.
trtpiilatite., Itallaros.

A bnr.to do "P,mr>a" haverft rooopçR.0
Cisi homenagem a<fe moblMuados italianos.

o Rirn.úXAinos; «OTtnir.n.'
RTENTiS AIRES. 27 (V. í\) — O es-

embnlxndor htfspaniVil 'ho Chile dr. Frnn-
eo^ 'tloírffue.z, c(i"t:r.da sondo alvo dc
nianlfertaçiie^ fl.» nlmlrtição e respeito,
ospoclalmefto nos olrculOB "joletltlflooa «
Jorna llsrJcbs,

RIIKÜMATISMO—ft» t»rr» te»
«fii.iiHriiriii em cinco mlnWIlMi.
IIMIMIIVI-O DIAIIIMIO — ««•
tirír tie Mrsrmbro. ISU. I

Seguros Contra fogo
GUARDIAN* 

~

Avenida itio Branco, dl
Telephonc Norte, 5,401

fomk áe Portal
A PARTIDA 1)13 UM JORNALISTA

IlHASItEtRO
LlgCOA, 27 (TJ. P.) — O Jornalistabrasileiro Oldemlro César Fllbo segue parao Brasil a bordo do vapor "Jtclle Is!o", e.ii.iide fazer nm inqnsritn uelire a vida 'dósso

pjiz pnra o jornal "Uiario do Xot.cias".
üli RESTOS ÜIORTAES BO l.NFAXTE

Ií. AX"FOXS0
T-ISBOA, 27 (ü. P,) _ No mez dô Jn-no ro próximo r.iril tnintportado pnra cs:a

capital o corpo do Infante den Affonso,-du.
ene úo Porto, que se acha lin Itália.

O Parlamento oecupar-sc-n dosfc assuni-
pto cfiiu dfl dur a devida nuioi-iía^ão,

ri? r-rtiomo uvk desaba
fclSmOA, 27 (U. P.) — Devido A forte

ventania, desabou ura petju. ao prédio eui
Císalveatoso, nüo havomio victimes.
O CO.\C!tESSO !l!1 ARCMEOldOiClX

LISBOA, 27 (U. P.) — O Congresso de
Arcbcologla do Tavira Iniciou os wus tra-
balhos.

A C.4SA RA MOEDA ARRjEC
LISBOA. 27 (U. P.) — Irrompeu ter.

fivel .ucendio na Casa dn Moeda, ardendo
Ura batracSo onde s.e achavam dtípogttâdbs
Importantes msehinismos. Os prcjiiiios s"o
consideráveis. Durante ulgur.ias semanas ::s
mncliinas ptnr.anecerlío paralysaiIaB. Foram
presos dois empregados suspeitos dc terem
provopaiio cHtmitòsflnrtnte o fogo,

LISBOA, 'J7 (U, 1-.) — i\,í provada a
Inculpubllidade doa empregados da Casa da
Mooda no que d.z respeito ao Incêndio. Os
prejuiíoa orçara cru cerca dc cem contos dc
réis. ¦
till AI,-IOCO A AT.VES DA CUMIA

LISBOA, 28 (Retardado) (ü. P.) — Os
Jornalistas c oseriutores porhii;neze« offerc-
coram um almoço no actor Altos ila Cunha.
.Nos lirindcs pronuuciaJos fei lembrado o
Brasil.
V SAGRAÇÃO DO NOVO BISPO DU

POItTO AI.EGHF.
LISBOA, 27 (U. P.) — Amsr-hü iert

-celebrado o neto solem!..- da sagrado do
novo Iiimiú de 1'orto Alegrei
AS E.YEftUÍAS POR ALMA DO CAR-

DEAL XETTO
LISBOA. 27 (U. P.) — No dia seis dc

Janeiro próximo, celebrar «e-So «olemnee
eieqii us por a.iun du oar.leal Neito, patrlar
cha de Llslioa. As esequine süo prouiovidas
lírio alto clero.
CUNT1.NCA "OI"""', o <>UESIDK.VTE

DA IIKPI IH.lt A
LISBOA, 27 (U. IM - O presidente dn

rti-iiuiilie... dr. Antônio Jo»? ri'Almeida, cen-
tiiiua dueuti.

A PREOCCS.PAÇÍO DOS ESTA1YOS
V.MDOS

XOVA TORK, 27 (U. p.) — O jornal"New York HersUd" publica hoje "m des-
pacho de seu -correspondente om Washii:-
non, dizendo quo o «stado pouco satis-
facíoTlo dns condições poliücns <; finan-
cilas om Cuba astft a*trablnilo a atten-
çSo da CommlsRfío d*v Noeoolos Inytiinres
o.. ('laríiAra dos Deputados.

Os membros da Uoa-ni.s.i.io estão seria-
j mento considerando irm plano visando o' envio dama suli-COTnmlss&o f. Cuba afim

de Investigar as condlçõoi) nac/uella rtpu-
blícn. O governo americano ac:ia-..-c auto-
rizado a fazer isso, vnr moio daa condi-
{ôes estipuladas pola emf.nda Pl.an, a qnal
catlpitla as relações existentes entre Cuba
c 03 Estados Unidos.

As depiornvela condições financeiras
em Cuba sâo cocsid«radas nfio ju.sti i-
ca,las, tendo em vista o recente poriodo
de gnindo prosperidade naquella Ilha.

BTo Uruguay
EM FAVOR TOE SYO IWiitVOOS
M0XTE\ir>E'O. 27 (U. P.) — Ca-

rr-oom tie fMn^^m^nio no hoíitos nfitunl-
mente circulando a rí"mel'.n de uma 'l'n-

t^rv^riqiio flitilGtOBft, dfl parte uo TTrü-
gnnv, a favor da Ronii-iüea de S. TVi-
mlngbs. tVmstfl, Wmtndo, qne o dr. Ral-
lhní-nr Rrnm. tlresldento do " vnguav,
tMao'dna Inlr-iar lima tentfttly.n nesse or''n-

rir'ftí6 Colbv, nflm Ãe ál.VHioar uma so-
Íi.püo follz para o C'n crendo rnAti cpio»-
tro TMalids Unliio-i-S. foomfriifos. Offi-
Clalmer.te nada pe sabe n respeito.

O "Ft.flttTDA^ FSPRIJiVDO
MOMTFVIPE'0. 57 (.11; P.) — <3h«!»

gerft neta capital, awariMi, 8s lf> hora*,
o en couraçado iimcrlOUTlO "Florida", a
bnnlo do qual viaja a embaixada nmeri-
én.TiB pre^ld^íi rc10 st^rfitrtrio do ilstauo
P.iiinbriilcé ColtiT. O eri-:n'or "TTnignny"
Irft no encontro do "Parida" levando a
píu borde o rir. .Tnnn BiteTO, ministro do
Exterior do Untrnay e tambem o minis-
tro americano nosta capita!.

Ka Bolívia
*SÍAU«t..AC'>0 EV r0\VE>C!\O

>-.».rio\^?,
I \ PAZ --7 (O. P.l — foi inaugurada a

Convento Nacional, .prraidldh pelo ;r. Scve-
rn Ternaftl :: rVlonso.

O «r. Ksralicr leu Uhta ir.ciisa*;* eommtJ.
n:oan(ie a retnmcin da iimla dn tfnvertib, O
H Monto íez mn dlscutth, sobYS a Con-
venc5o, espeiüalmònte a rerpeito da rc.iwo at*
1,-nta.biç ce.m a Tiolivia.

Fie..tt resolvido enviar fonoblencias ft «o
publir.-i Argentino, pelos terremotos de ?dm-
dí».

lio Cliite
A «TIIERADA DE T). PErt^.lMlf»

SAVRACO, n (O. P.) — Oiccmt o esta
enpiiíl o iníimre d. Fernando, hcorapatilindo
dn ministro dis Sclacíe* Exteriores c parte
das -tml-uisaina wcíftnpcirtiü.

i;m TERREMOTO
SMíTIAOO, HV ÍO. P.) — Sentin-se hon-

tem un tremor dc terra, sem conseqüências •!»•
mon.aveis.

O ritTEIoT: t>A F»IT»At*í.\DA MUtsmvtsA
¥!.\VnAr,0, O) it. P.) — O chefe ila

rmbiii-lidii areoulina que vciu assistir íi posse
do novo presidente ria Repiiiilica, sr. Cantil-
lo, teve Wrtft (--.nfír-^ia dc tr*s "horas coia o
sr. Artliur Aliitsandri.

Os 'íinn-FsiDers"
TtrftRtES EM MMtmmt

DUB1..I.V, 27 (U. P.) — Um despacho
do. Llmorle.lt diz que foram mortos oincO
Sinn bciuors « nm policiai, qirnndo a poj-
liela levou n effelto um "raid" durante
uma reanifto <io Sinn Felners eta Eruff,
perto de Limerlct

Tono- o- fnlleetnos Slbn Eomers, e<da-
vara, por occasláo do "rald" muito "bem
urmndos.

Bruff C- uma cidade dc 1.C0T) habitante.",
c fica 20 ltllometros ab Sudoite 8a Li-
merlck.

Vl^^»^^^V^^a^V^»^*^^t^W^Aa^^j#^^A^^^t*.'^^

farmameiiio k gaardas
cítícos altes

A ALLEMANHA OPPOE-SE
PARIS. 27 (U. P.) — A Conferência

dos Embaixadores decidiu unanimemente
quo os governos .alllados so bcfcupem da
nei"*t'va da Allemanha «N:. dIssol\-er o
"clrivelmervchren'' da Baviera c fia Prtis-
s-i e-tal. e convidou a commlssfio In*
ter-alllada de Versailles a manifesto- a
sua opinião com urgência, afim -le rejnet-
ter um r-vatorto aos aluados sobro o
jt*-'M o-tndo da execução daa ctaasalas
militares, navaes e aerca3 do tratado de
paz.

¦•*•¦ 0v*A0*0*»+w*ê*0t00ê

h Áustria
t**A aMeac* »o«j rEtRORAPnO-

TKLEPIIOMSTAS
VIENXA, 27 (TJ. P.) — A Uniilo llOS

Trabalhadores em TelojTrspbos e Tciophoner,
or.vion nm ultlmatttm to ijortrao podado a
imiuedí.ita tedncçío dos preços dos gêneros
alimentícios, ameaçando, c*so nao «*'a nt-
t ndlda, declarar a jreve, ficando ns«'rj sus-
pensos cs «ervíços t'.J.-:frr.nb.co e telepllo,
nlco «a todo o paiz.

<00**0*f**%w^*^*Ait**>iiykm*m

lie Bsrli
*-roT***TiT o imtwroiirvTr. ba rts-

nr-nAC*io opEUAP*».
BKBUM. 27 <C. P.) — Worrea ncati

capital, hontem, « sr. Orl Leitlen, dtpn.
tudo soriallMa c presideate da I;nifto tteral

} das Fedtraçoes Operárias ilIemSs. 1

0 jagamBUfai -ib f isioal snbd*
tao k Mim

O <llrector da jOespaza. Publica d.Ytcr-
minou quo fosse cffcctuado hoje o papa-
mento, no próprio local, do pessoal sn-
imlterno do Posto ZoDtechnlco ds Pi-
aheiros.

j .ü juu»».i^».<<'.w*^'»*»vv»r>aTy^

Emancijaçào inteltelaal ü
muto

i A LlGa para a Emancipação InU-ficetnai
da HultJi-, tto Intuito de levar a bom
termo o pròyramrr.a que ee propõe ex-
ecutar, reso vcu promover uma, série do
conferências, sondo convidada para 1nl-
car a serie, a ülustro publicista d. TSIaria
Lnccfda de Moura, cuja palavra autort-
zada e sincera ne trai feito ouvir com
applausos cm rarios círculos Imcllcctuaer,
e que vem wpeelalir.ínt? do Parbacena
aílm de realizar, no domingo, 2 de Ja-

i nelro próximo, a conferência referida.
i Servira esta nctcla de aviso para todos

os que, ne interessendo pelo pTOEreeoo da
humanidade, fiesejarem asslstlf ft »íonf*>
rr.cia, sendo franca a entrada.

I

Revistas lustradas
Da Agencia GeraL 4 tua do Carmo,

TeoMremos o ult-ixo nnntero dn "Ulua-
traçb) Portugocia, a Intercsanto rc-
vista edição ilo "Século'', do LisbOi.
O numero que temos presente da "II-
ltrsfr*.ç5o PortuRitezo'' estft multo va-
ríano e cem txoeUcntc*. informações
pliotafcrapliicas sobre ou acontecimon-
tos da vida contemporânea portueuezâ.

— Da raesraa agencia rcceljctubs o
ultimo numero do "A. B. C", a modeí-
na revista lllustrada pclugueza, sem-
pre muito variada o sempre multo In-
teresante.

REVISTA DO POVO — O primeiro toa-
mero dessa revista ora ¦pparecido Infere
Interessantes trabalhos em pre»» e *t*»o,
riu .'oni.T.te llilisiradoo.

Pnblira .linda photnitraplilaa dos feitos da
netuolidade, acuntecenao qne, embora aejn
c-ii" ! .d», cura carinho, c ãe diílrlbuitSo gra-
tuita.

ÇOjM F I? BEM Í>C' NO

l?ESTÁ'ÜRAMTL.-
gEMÂiSSAUCL

Íi34«Av.R|08rANC0-134j.
(rAISDAR) !íoMaiS Elegante |le o melhor do RIO \

OPILAÇÃO Tratamento we-
puro o cfflcaa
com o. empre-¦po do "Phcna-

tol de Alfredo do Carvalho. Imiume-
ras comprovações aqui e nos Estudos.
Milhares de nttestudoa. Fácil do UBar.
nfio exlgo purgantes e ô bem açoito
pcilíi3 crianças. A' venda nns Plmrmn-
clnn do Klo e dos Estados. Deposito:
Alfredo de Carvalho & C —• Bua !• do
Março Ti. 10.

NOVIDADE
Vinho SERRO AZUL

Propaganda da CASA RÍST
rwncto p.i-aetrst: tnto, ruroe mnito bem WtO

Deposito -- -CE..A MO GRA .DENSE
— i.;ua Se;e üe Setev-bfò n. 77—.

Tel. 4S5 Central

ffillDDDCl
4?il W J.4A JttlrSJAíl

A rua cura relativa pelo "TTAÍJ-
SEOL", om pílulas o ihJecgBes,
Bitla do 100 coras -fim menOB de ¦
2 annos, mals do mil doentes, oom
melhoras espantosa».

1-lcorfro Marquvs da Sllva attes-
ta quo, estnndo om estado bastan-
tc ndeantado do JMorphen, cent
Brande quantidade do caroços om ;
íormn íe verrugarj, em todo O
corpo, e doWienolk nos pés, for»
íitis e mãon, e com o uso do "HAN-
SEOI/" desspiif.reeeratn todos ea»
tes symptomas.

Depositários: no Elo, Drofrarla
PacTieco, Granado & C, e Vlctor
Ruffier. Em S. Plínio, Barun"! & C.
Em Btillo Iiorisontc, Drogaria
Araujo, rua doe Caothís n. 800.

mumnwnmtmwmm

LBCLBRC tê O
Ajentos de Pr.v lo?los e M re.is do Fabflea

o Comrnsrcio
1?ÜA DO T>OZ\Tn N. V6

Encarrtixam-::e dc contra ar e promover, tibr
tn.cr.iiedi i dn filia da CUMi'ANHIA HUCA-
NICA, L IMPOIíTAOO.iA Di: SÍO MULO, cs-
label cida tnjürfi cidnde, A Avenida lio firatteo
n. 53. o om cimento i o nntcTnin'3nio de<titta<Io
al>C; efieijr cirfí. d.'d mi::ari . Machiua c üecbil
eombin.-.da, PTÍvileglaío pila pste-nte Oc in-
vcnçiio n. . 121.

Â

wÊSm
1 *$¦ ÍF3W 087fcW§L v:l

"" ki
ttedalhat dc mérito va. ExposiçSo

Oontircntai de Buenos Aíre»
O ELlXllt NTTAL do MARA-

PUjVMA e YOHlXmiN.V COM-
POSTO, ê inoffensisti e ->*le
sor usado em frnalquor terrorio o
em todas as idades. Convèni
fis pessoas lympl.atlcas, is so»
nhoraa dch.l.tzdan por «xcesso
de trabalho, fts doentes do ute-
ro. emflm. a todas as pessoea
que necessitem de um tônico
encrtrlro que levante «s forças
e estimule a nutrição «eral.
DEP. CERAL — OmiGUAVANA, tt

CM 8. PAULO — DAfiUEJ. & C



„-„_„_. -,^-1.„T^.„.._,...,1,,.r;-..í.;^,w.,.,;w,:>)....

O JOEFAL £ ÍPJJ)&tf *' ra, D33-0 Vioro cie 1920

I

«D»* O DIREITO E O' FORO
Í!aoa9aoaoao[__aooot=3oa«aoaoa<>ooo

i

lõ
APEDIDOíS

.0. DE 1 UE SEMlOi
Bm outubro de 100(!, foi a sociedade nocca, pedindo rovlpüo com fundamento

abalada com um dellcto emocionante oc* , nos citados dispositivos le?a.-.s.
corrido nesta capital. | A sentença condcmnatoriu indica com

Ladrões do mar. com o fim dc roubo, fidelidade cs fartos elementos do coi.vi._tto
saltaram a joalhorla. Fuoco, li rua da j nue determinararani a Impôs püo da pe*assaltaram

Carioca. Para obterem cih chaves, attra'
hlram o empregado Cario» Fufico a um
passeio marítimo, cstrani;ularaiii-n'o em
um bote "F6 om Deus" e vieram saquear
a casa comiix-rclal.

Estavam praticando o roubo quando
chegou o outro empregado, Pauiino Fuo-
00, Irmão de Carlos.

Os scelerados abriram-lho a porta e
eítran_rularam-n'o tambem.

A policia procedeu a Investigações, apu*
rando que oa criminosos foram Eugênio
Rocoa, Justtno Cario, Jeronymo Pegai! e
Moleque Epitacio.

Entregues os delinqüentes í Justiça, fo
ram estes dois últimos absolvidos. Euge-
nio Rocca c Justlno Cario, vulgo "Carlot-
to", foram condomnados n. 30 annoB do
prisão collulnr.

Rocca pediu a revisão do seu processo,
confirmada quo foi a sentença que o con-
domnou. Seu podido foi Indeferido. Ten-
tou outra vez. Novamente solicitou qu«
0 Supremo Tribunal lhe rcvlssfl o proces-

.90. E o Supremo hontem examinou do
'novo a sentença condemna.oria.

Relatou o feito o ministro Sebastião do
Lacerda, que expoz. minuciosamente o
caso.

-Leu o parecer db então procurador
KoVal da Republica, o ministro Muniz
Barreto, concebido nos seguintes tor*
mos:

"E" este o segundo pedido de revisto
do processo em quo Eugênio Rocca. foi
condemnado, con.unctamento com Jus»-
no Cario, vulgo Cnrletto, pelo crime de
lítwolnlo definido no art. 365 do Código
Penal, crime monstruoso, quo Impresslo-
nou profundamente a sociedade brasileira.
Desta vez o condemnado allega quo a se.n
Wnca condemnatorla foi proferida contra
a evidencia dos autos e em desaccordo
oom o texto expresso da lei penal (art 74
paragrápho 1°, n. 6 e 1 da lei 221 do
1894). Quem examina a abundante pro*
va da aceusação e a minuciosa sentença
de fls. 750 do 3° volumo do processo ern
appenso confirmada pelo accordilo.do fls.
852 admlra-sc da aventura de Eusenio

Kiillidade de testamento
Contra d. Olga Jardim propuzeram,

no Juizo da 2» Vara de Orphãos, d. Fia-
via Mounnt Affonso da Rocha e outras
uma acçSo do nullldado do tastamonto
secreto, approvado em 21 do Janeiro de
1912, com que falleceu nesta capital em
25 do referido mez e anno d. Maria Elisa
de Borja Castro, e no qual figura are
oomo unlca herdeira, com prejuízo das
autoras, suecessorns legitimas da ex-
ttncta.

Fundamentaram as autoras a acçao
no facto de tor sido o testamento asst-

fnado 
a rOgo, quando a testadelra pa-

ia escrever.
Por sentença do liontem o sr. Eurlco

Cruz, respectivo Juiz, attondo a que
quem sabo escerver mas por qualquer
motivo bo ache impossibilitado de o fa-
zer não pôde deixar testamento secreto,
Julgou procedente a acção e nullo e de
nenhum effeito o tastamonto em ques-
tão, para que a herança ao devolva "ab-
intestado", na ordem da succesBilo legl-
tlma a quem do direito couber, pagas as
euBtaa na forma da lei.

na de 30 annos tio prliííio celfular. tendo
concorrido, sem attenuantes, as clrciim*
stancias asgravantfs da noite, da preme
dltação, da entrada em catai rio offendldo
com intenção do commetter o crime, do
ajusto e do emprego de diversos meios.

Eugênio Rocca o Justlno Cario, na noi-
to de 11 para 15 de outubro dc 1006,
tendo penetrado na Joalherla de Jacob
Fuoco, ft rua da Carioca n. 53. dahl sub-
traíram diversas Joina contra a vontade
do seu dono, aa quaes foram avaliadas
cm 12:5H"$000. Para obter n posso dn»
chaves do estabelecimento commercial
attrahlram o caixelro Carlos Fuoco o <¦
assiassinaram nas lmmedlaçCies da Ilha
dos Ferreiros, utillzando-so para Isso de
um pedaço do uma das eorrlus do liote:
lançaram o cadáver ao mar, fazendo-o
submergir por meio dc unia pedra ul
grande peso presa por corda íl cintura
da victima Não -foi este o unlco assos-
sinato. Quando executavam o roubo na
joalherla, penefmi nella Pauiino Fuoco
outro i-mprop^ido o os temíveis, orlml-
noso*- (iBtranguIarani-n'0 pura poder levai
a cabo. como levaram, o planejado atten-
todo contra a propriedade alheia.

Todos esses factos estão, de sobejo, de
mònstrados nos autos. O unlco defeito
quo se encontra na sentença condeinnato-
ria foi favorável no recorrente o con-
srste em n&o ter sido imposta a Eugênio
Rocca a pena accessorla da nmlta de 20 "I"
do valor dos objectos roubados, que o ar-
ligo 3C3 do Código Penal mnndi' npplloat
em todos os casos compreheiulidos nos
arts 356 a 362 do mesmo Codi«o. iinnndo
a penn for dn grilo mnximo. Isto posto.
opino pela improcedencla da revisão".

O ministro Sebnsliüo de Tjacerda fez ver
que não havia collisão alguma entre a
sentença fl a prova dos autos. Ao con-
trarlo. A harmonia era completa. A prova
testemunhai, a prova clrcumstancial, sen*
do" desta a mais poderosa a apprelieiisiin
das Jóias roubadas-, enterradas no quintal
da casa do reo, formavam poderosa con-
vicção quanto a autoria criminosa. Nega-
va por isso, provimento no pedido. De ac-
cerdo com o voto do relator, decidiu o Su-
premo Tribunal Federal unanimemente.

Fallencia io loão Manoel
Pereira

os syndlcos da fallencia üe Joao Manoel
pereira; caslro, ítcgurre & C„ ropresonta-
dos por sou advogado dr. Adhema <le
Mello, tendo recebido denuncia do quo .o
inllidò havia escondido urande quantidade
do mercadorias em um armazém do pro*
prledado do seu irmão Francisco Josi Pe-
relra, a Estrada da Covanca, 143, (leiam
busca nesto armazém, apprehcndcndo ,is
mercadorias que la se achavam o quo, foram
reronliecidas por diversos credores como
sendo as que rorjm vendidas ao rulllo.0.

Tendo Francisco Josô Pereira ttoposto
embargos do terceiro sonhor o possuidor ft
Su^arrecadação, foram ¦««,«"-*:
bailo ultimo pelo mm. Juiz «a** Vara Cl
vel nor onde. corro o processo da fallen-
cfa sondo julgados Improcedentes os etn-
barp , vis to como, multo «certadamon e
nonderou o advogado dos syndlcos, está
hrovado o conluio que houvo entre os Ir-

Süuífdo fallldo para sonegarem as merca-
dorlas arrecadadas.

são, achando-se presentes os ministros
André Cavalcanti, Guimarães Nata.
Pedro Lessa. Godofredo Cunha, Leoni
Ramos, Muniz Barreto, Sebastião de La-
corda Viveiros de Castro, João Mendes,
H. dó Barros o Pedro dos Santos.

Deixaram da comparecer os ...Iniatroa
Pedro Mlblelll, com causa Justificada o

Edmundo Lins, qne so encontra em gozo
"IXo 

approvada a acta da sessão
antorior o despachado todo o expediente

Juiz condemnado
Como juiz da comarca de Santa Maria, m>

llin Grande do Sul, o sr. Alberlo Rodrigues
Fernandes Chaves n;Vi admittlu rncurso de
despacho em que se declarara incompetente
paru conhecer de uma ordem de "habeas*
corpus" Impetrada para .loão Fague.

Kslo achava-se preso por ordem do ln-
spector federal das Estradas de Ferro, pot
üamniricoçOes e desordens.

filiando na presidência do juir da cn-
man-ii de S. Leopoldo, o mesmo magistrado
r.rntilbli! quo se tomasse por termo o ag-
gravo no auto du processo, recurso mer-
poslo de despacho seu vedando a nierven-
çílo rte auxiliar de accusarüo no Julgamento
do rio Jo.-.i Itilii'ii'0. ¦¦ , i,X',n

Por essas duas faltas rol o Juiz Alberto
Rodrigues Fornandes Chaves processado e
conileimiando á suspensão do exercício.ao
cargo por um anno e il multa do r*00*0™'
grilo mínimo do art. 310 do código .Penal.

Passado em Julgado a decisão ^m-
mniitoria. pediu o reo a revisão *8_]seiu.*J™_
casso, opinando o procurador geralLda rio
publica, ministro Pires o Albuquerque, nos
seguintes termos: „,,„,.„,_.

«Quando não procedessem as *ullIdades
nrguldas pelo supllcanie, não »on«lderadas
no accordom que o condemnou, nemi Impu
pnadas na informação de fls* V .»«-}<«¦
ter em conta, para conceder-lhe a revisão,
que-— "o juiz tem a livre interpretei da
lei o assim nilo Incorre em rospons*«nW«-
de pelo modo por que o faz" — <AciQ;.U0
SUp. Trib. 1-ed. n. 41 de 18 - 1 -lff'»'•.

\ hirl-nrudenc u, reconhecida pelo pro
prlo tribunal Jogador, dos dois desjjwhe;
dc quo o roditeronte, °nt«0,Ju,z/nVCO_jm«í.
ca tío Santa Maria, no Estado do mo Gran
de lo Sul recusou iidmittlr os recursos w-
mie" dós Pd" denunciante, exclue, de. uni
lado, i possibilidade dc damno ou preju z«<
ao mesmo denunelante que requeria contra

ie de outro excluiu essa recusa do dolo

brinco0 de intenção crlmnosa, essen-
,.iii>s ií caracter zaçflo do dellcto. iaccu,

Tribunal Supe-Ifla^^^q^orprof-èVln-em^b..-
il-os ao conhecimento do

do, como realmente foram, quando leva-

os i òr outro meio, ao conhecimento, do

mosmo tribunal. Opino, pois, pelo doferl

^Tso^o^raôrdlmr.n de hontem re-

latou a revisão o ministro Leoni Ramos,

mhlàs^r^rgsg
Goliorredo cunha. Pedro Lessa o Andrú Ca*

volcuntl.

José Cabral de Souza - Digam os ln-

U7„Trh.to da costa - Intlme-se a

-n f loTerí .do o corretor. RóbUlard.

CASO DAS LOTERIAS
Teve a Câmara de resolver hontem o caso do contrato das Loterias

Naclonaes, em emenda ao orçamento da Receita.

Findando em mnrço de 1921 o prazo do actual contrato com a Com-

panhia. que explora o serviço, o Sr. Carlos Mnxlmiliano propoz emenda, se-

giundo a qual fosse iminediatamenle aberta a concorrência para o novo con-

triito. ,
Na conmiirisão de Finanças, entretanto, ponderott-se, de um lado, que

era pn.ciso estabelecer as bases para essa concorrência, que teriam de dif-

ferir das constantes da lei, para outros serviços; o. de outro, não haveria

tempo de, nos tres primeiros mezes de 1921, realizar a concorrência, ceie-

brar o novo ajusta e entrar o novo contratante em funcçfies; de modo que

se temeu ficassem as instituições de caridade quo recebem quotas das lo-

terias privadas ao menos por algum tempo, dessas quotas.
Foi esto ultimo motivo, de certo, que levou a Câmara a aceitar o sub*

stitutivo da commissao, que proroga temporariamente o actual contrato,

mas ao mesmo tempo deixa estabelecido o principio da concorrência.
Sim, porque a verdade é que a maioria era evidentemente favorável &

moralisadora proposta do representante gaúcho, a tal ponto que, apesar

dessa consideração a que acabamos de «Iludir, somente por dois votos da

maioria deixou do ser suffragada do preferencia a emenda Maxlmiliano, a

favor da qual se manifestou, no recinto e no plenário, o relator da Receita,

Sr. Antônio Carlos.
Melhor fora — continuamos a pensar —• que, de qualquer modo, a

concorrência se estabelecesse desde jft; em todo caso, sempre ê bom que

haja triumphado o preceito que torna obrigatória a mesma concorrência,

á qual não falta quem duvide possa comparecer como idônea a Companhia,

hoje concessionária, e que, como ainda hontem foi patenteado, vive em mo-

ratoria, desde o tempo em que o Sr. Calogeras foi ministro da Fazenda.

(Transcripto do "O Imparcial" do 26 de dezembro de 1920).

A prorogação do contrato das Lote-
rias Federaes no Senado

TWorlría a oetlcão do fls. 3f.5.Dcrenua *-_i,t-*,,1',_ T „,,,. -n„ntns — Ao

0 fôro especial arrasta
o geral

Bm 15 do maio de 1914, Basillo de
Souza Mala Omanguln desfechou tres
tiros de rovôlver contra um grupo dc
possOaB que se achavam na rua V1b-
condo de Inhaúma, alUngindo os ope-
rarios do Arsenal de Marinha Joilo
Thomaz Ulbelro, Antônio Martins e
Francisco Palomo.

O primeiro veiu a fallecer, ficando
os outros (.ravemento feridos.

Em virtude de ser o crime do art. 304
do Código Penal da competência do
Juiz do Direito, foi o aceusado submet-
tido a julgamonto peranto a 2" Vara
Criminal, sendo condemnado a 24 an-
nos de prlsflo cellular, grfto máximo do
art. 294, paragrápho 2» do Código. .„_.

Confirmada a sontença pela COrte de -eelni depois de decorrido um
Appellaçao, intentou o aceusado a re- g t do aoto contra o qual se reclama.

sobro íi mewi. _ _,
JULGAMENTOS

Appellaçilo c;vel n. 3.836 - DIstHoto
Federal — Relator, o ministro Se-bas-
35 do I-acordai 1° appeilante o Juizo
federal da 1* Vara; .2- appeilante, a.
Unlfto Federal; appollados, Affonso Du-
arte Ribeiro o outros — Preliminar-
monte Julgou-se nullo o processo pela
lnadmlss.hilidade da acçuo summarla es-

¦¦ ¦> - ..-.•* .anno a**

â

viBfto do seu processo perante o Supro
mo Tribunal Federal, que hontem ne-
gou provimento, unanimemente.

CHRONICÃ DO PORO
CONCOBDATA HOMOLOGADA

Por sentença de hontom. o sr. Sou-
aa Gomos, Juiz da 4* Vara Ciyol, ho-
mologou a concordata offoreclda por
Vinha & FernandeB, para pagamento
de 25 °|" do seus débitos, por saldo
dos mesmos, trinta dias depois da ho-
mologaçfto.
POR FALTA DE DO'LO CRIMINAL

Nos autos do precesso-crimo, movi-
do contra Febronlo índio do Brasil,
o sr. Comes do Paiva. B« promotor pu-
blico. exarou a setcuinte promoção
opinando pelo archlvamento do pro-
OGSSO! ."Roqueiro o archivamento deste ln-
auerlto, porque nfto vejo dolo crlmi-
nal da parte do Indivíduo Febronlo
índio do Brasil, que a ninguém llludlu,
no propósito do auferir lucro.

Ao lcltoelro, elle confessou que nilo
era dono do prédio e tfto somente ti-
nha autorlzaçilo da proprietária; mes-
mo quo Isto nllo tlvesso confessado,
nfto 6 posBivol lavrar escrlpta de com-
pra' e venda de um Immovel sem exhl-
blcfto de documentos authenticos, pro-
vando a propriedade. Portanto, Febro-
nio seria criminoso se forjasse algu-
ma procuração, attrlbuida R queixosa,
dando-lhe poderes para receber o pro-
co, o aue nilo oceorreu. Por outro lado.
aos Inquilinos, dizendo ou mio, ter
comprado o prédio, sompre os apres-
aava a pagarem os alugueis em atrazo
"ft queixosa".

Assim, o ouo estos autos apuraram
é que o aceusado tinha apenas cm vis-
ta ser agradável 11 queixosa, propor-
cionando-lhe alguma vantagem, como
melo de contar com o seu reconheci-
mento e receber alguma gratificação,
o que nüo o fez Incidir em crime pre-
visto no Código Penal. Rio, 25-12-920.
— Gomes do Paiva."
HOTICIA8 DAS VARAS CRIMINAKS

Como Incurso nas penas do art. 356.
combinado com os arts. 358 o 13, to-
dos do Código Penal, foram hontem,
pelo sr. Silva Castro, Juiz da 2« Vara
Criminal, pronunciados Manoel Maça-
Ihaes, Jovellno de Almeida o Walde-
mar Gomes, accusadoB de terem, na
noite de 17 de outubro ultimo, arrom-
bado a porta do entrada do prédio nu-
mero 14 da rua de S. Bento, sede da
Companhia Mercantil Brasileira, com a
evidente intonçilo de roubar.

— O sr. Galdlno Siqueira, Juiz da
4« Vara Criminal, Impronunclou, hon-
tem, por falta de provas, Virgílio da
Silva e Euclydes da Silva, aceusados
de terem, cm 30 de novembro ultimo,
na rua ArlstideB Lobo, 35, subtrahldo
uma pulBelra com relógio do ouro, no
valor de 250$000. ,

O mesmo Juiz condemnou Oscar syl-
vio de Oliveira a 3 mezes de prisão,
grfto mínimo do art. 303, do Código
Penal, o mais 6 mezes de pris&o, grfto
mínimo do art. 124. paragrápho 2»,
tambem do Código Penal, por ter, cm
27 do outubro ultimo, no Boulevard de
S Christovão, ferido levemente um
seu desaffecto e resistido ft ordem de
prisão, que, por esso motivo, lhe foi

'Attendendo ft casualidade do fa-
cto, o sr. Costa Ribeiro. Juiz da fi* Va-
ra Criminal, impronunclou, hontem,
Joaquim Antônio Machado, denuncia-
do como Incurso nas penas do artigo
297 do Código Penal, por ter em 21
de Janeiro do« corrente anno, a rua
Lins do Vasconcellos, atropellado, com
o automóvel quo dirigia, o soxa_.enft-
rio Manoel da Silva Rego.

EXPEDIENTE
SUPREMO TIUBIINAL FEDERAL

9» SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, om
J7 ds dezembro de 1920 — Presidência
do ministro Hermlnlo do Espirito San-
to. Secretaria do sub-aecrotarlo sr. Ed-
mundo da Veiga.

A'» 13 horas o mela. abriu-se a sos*

unanimemente; Impedido, o ministro
Munlz Barreto.

Revisões Cr.mlnaes:
N 1.756 — Rio Grando do Sul —¦ Re-

lator, o ministro Godofredo Cunha; pe-
tlclonario, Joilo Antônio Nogueira —

Deu-se provimento para annullar o pro-
cesso da phase publica em deante, una-
nlmementc. Impedido o ministro Munlz

X i ii) ._ s. Paulo — Relator, o ml-
nistro Viveiros do Castro; petlcionario,
Roque Pcscuna — Foi confirmada a
sentença revista, unanimemente. Impo-
dido o ministro Muniz Barreto.

jj i 804 — Districto Federal — Ro-
lator, o ministro H. de Burros; potlclo-
nario, Basillo do Souza Maia Omiinguim
_ Foi confirmada a sentença revista,
unan.memento. Impedido, o ministro
Muniz Barreto. _

N 2.147 — Rio Grando do Sul — Re-
lator, o ministro Leoni Ramos; petlclo-
narlo, o sr. Alberto Rodrigues Fernan-
des Chaves — Julgou-se Improcedente o
pedido do revisão, contra os votos dos
ministros Leoni RamoB, Viveiros de
Castro, Godofredo Cunha, Pedro Lessa
o André Cavalcanti. Julgada em vlrtu-
de de preferencia concedida na sessão
de 24 do oorrente. __,'„_ „,_

N 1.804 — Rio Grande do Sul — Re-
lator, o min stro Godofredo Cunha; pe-
tlclonario, Jofto Gonçalves — Foi con-
firmada a sentença revista, contra o
voto do ministro Jofto Mendes. Impedido

min stro Muniz Barreto.
N 1 809 — S. Paulo — Relator, o

ministro Pedro dos Santos; petlcionario,
Dalduino Ferreira de Carvalho — Deu-
se provimento ao recurso pura desclas-
slficar o crime para o art. 294, paragra-
pho 2", o reduzir a condemnaçfto ao mi-
Tino, unanimemente. Impedido o mlnis-

o Munlz Barreto.
N 1.815 — Minas Geraes — Relator,

o ministro H. de Barros; petlcionario,
Florenço Jos6 da Costa — Deu-ao pro-
vimento ao recurso para reduzir a pena
ao sub-medio, unanimemente. Impodido
o ministro Muniz Barreto.

N. 1.826 — Rio Grando do Sul — Re-
lator o ministro Guimarães Natal; pe-
tlclonario, João Mendes — Foi confir-
mada a sentença revista, contra os vo-
tos dos ministros João Mondes e Pedro
dos Santos. Impedido, o ministro Muniz
Barroto. , _ ,

N. 1.836 — Districto Federal — Rela-
tor. o ministro Sebastião de Lacorda;
petlcionario, Eugênio Rocca — Foi con-
firmada a sentonça revista, unanime-
monte. Impedido o ministro Muniz Bar-

N. 1.839 — Rio Grande do Sul — Ro-
lator, o ministro André Cavalcanti; po-
tlclonario, Fructuoso Marques. Por cm-
pate, deu-se provimento ao recurso pa-
ra reduzir a pena ao sub-medio do ar-
tigo 294, paragrápho 1», do Código Pe-
nal contra os votos dos ministros Gul-
marites Natal, Pedro dos Santos. Vivei-
ros do Castro o Godofredo Cunha. Im
pedido, o ministro Muniz Barreto.

N. 1.843 — Rio Grande do Sul — Rc-
lator, o ministro II de Barros; petlclo-
nario, Damaslo Calixto. Deu-se provi-
mento ao recurso para mandar o réo a
novo Jury, unanimemente. Impedido o
ministro Muniz Barreto.

jj, 1.847 — Rio Grande do Sul — R«-
lator, o ministro Leoni Ramos; peticio-
narlo. Severo P. da Silva — Deu-se pro*
vimento ao recurso para, desclassifl-
cando o crime do paragrápho 1" para
o paragrápho 2» do art. 294, condemnar
o rio no minimo, contra o voto do ml-
nistro Leoni Ramos que confirmava a
sentença revista e do ministro João
Mendes, que manda o réo a novo Jury.
Impedido o ministro Muniz Barreto.

Enccrrou-so a sessão fts 17 horas.
VARAS

1' VARA DE ORPHÃOS E AUSENTES
(2- off.) — Juiz, sr. Alfredo de A. Rus-
sell; escrivão, sr. Renato do Campos.

Invontarios:
Joaquim Botelho Martins — Na forma

do offlcio do curador.
Pedro Maksoud — Diga o procurador

sobre a, porinuta,

Clura do Curvai
ii a petição uu ""

Conego Geraldo Leito Bastos
procurador. A oura(_or.
ÍSÍoS^WS Faria Machado

-^,ia0niULa0n«astcr - *"£**• >£

prfo°he?uicf«^. _
lXtr^ZCí\C^fl 

3l
Maria do Carmo do Andrade - A

"Sim Lopes de Mattos -Digam os

lnfflnBdo°s- 
Esteves Soares - Diga o

'T^rZuns Ferreira - Digam os

'"Se1.11 
Ribas - Mantenho o despa-

^nto^Malfitano - Na forma do of-
flclo do curador. TWiro

Jeronymo José de Macedo _ Defiro
o reouerldo a fls. 512 o 514.

Barão do Bomfim - Digam os inte-
r7osé0dc 

Carvalho _ Ao contador.
AVULSOS

Interdicção - Leonor dn Castro RI-
beiro — Expeça-so novo offlcio.

Nina Costa — Emancipação — Julga-
da por sentença a desistência.

P do Contas - Thomé Ferreira de
Souza — Julgadas boas e bem prestadas
"3I,wenn?aSrlo - Antônio Ferreira Cae-
tano de Oliveira - Digam os intores-
""inventario - José Cabral de Souza

 Dittani os Interessados.
inventario - Major Henrique Pres-

grave Casimiro de Andrade — Julgado
por sentença o calculo.

Inventario — Bernardo Casemlro do
Andrade — Ao contador. ,

Inventario — Augusto Camcllo da
Silva Ribeiro - D gam 08 Interessados

Licença para casamento — Cacilda
Guimarães Cardoso - Expeça-se alvaift
de autorização.

Tutela — Olga CoBta — Nomeado tu-
tor Waldyr Pinto da Cunha.

P de Contas - Oscar Kistermann
Julgadas boas o bem pres-Ferreira

tadas as contas.
Inventario - Maria da Conceição do

Azevedo Faria — Reforme-se o calculo
do accordo com o requerido a fls. J0.

Inventario — Maria Alves do Souza
Ao contador.

Inventario — Domingos da Costa
Mala — Digam os interessados.

Inventario — Davld Morolra Rego —

Digam os interessados.
Inventario —¦ Francisco José Oonçal-

ves Agra — Digam os interessados.
inventario — Francisco Felippe Nory

Julgado por Bentença o calculo.
Inventario — Franclsca de Campos

Teixeira o Henrique Cândido Teixeira
 julgada por sentença a partilha.
Inventario — Joaquim Baptista de

Carvalho — Nomeio tutor "ad hoc" ao
sr. Abelardo Torres.

2» VARA DB ORPHÃOS — (2» off.)
_ Juiz, Br. Eurlco Cruz; escrivão, A.
Bozerra.

Inventários:
Bernardino Ferreira da Silva — At-

tendaise a promoção retro. ¦
Manoel Antônio Coelho — Na fôrma

da promoção.
José Domingties — Attenda-se a pe-
tição. .

Manoel Cândido Gonçalves — Ao
curador do orphãos.

Gregorlo Francisco da Silva — Pro-
cedam ob interessados como de direito.

José de Almeida Marques — Satlsfa-
ça-se a promoção.

Gastão Romeiro da Rocha — Digam
os interessados.

Maria e JeBUS Ventura Ribeiro —
Inscriptos, sellados c preparados ft con-
clusão.

Theotonlo José do Arruda — Ao cura-
dor dc orphãos.

Francisco Bemflca do Menezos — Ao
curador do Resíduos.

Francisco do Mncedo Carvalho — In-
scriptos, sellados e preparados ft con-
clusão.

Rosa da Silva Mendonça — Digam os
interessados.

Henriqueta Maria do Souza Sabino —
Digam os interessados.

Eugênio Augusto Dias Colono — Ao
contador.

Manoel Lourenço da Costa — Digam
os interessados.

Francisco Jac^ntho Corrcira  Ao
curador do orphãos.

Luiz da Silva Reis — Sellados íl con-
clusão.

José Pereira Porto Sobrinho — Julgo
emancipada a requeernte.

José Pereira — Asslgne o termo.
Carlos Eugênio Guimarães — Digam

os interessados.
João da Rocha Silva — Frosisa-se,

Contra qualquer rheumatismo
só Eurytlimine Dethan

Laxoconfeitos
do Dr. Ri>hards. O único la*
•cante que não irrita. Tratamento
ideal para indi_.cs.ao chronica

combinandu-os com as

Pastilhas do Or, Rlcharas

i O "NKCATOUltUIlA SIMÕES
exprllc qualquer vermr IntrMlnnl.!I

A Câmara resolveu o caso das Loterias Naclonaes, approvaudo apenas

por maioria de 2 votos o substitutivo apresentado pelo deputndo mineiro

Sr. Josino de Araújo, formulado nos seguintes termos :
"Art. — As loterias federaes serão contratadas, mediante concorren-

cia publica, sob as seguintes bases principaes, além de quaesquer outras que
o governo entenda estabelecer nos respectivos oditaes, para garantia da

fiscalização e boa execução do contrato 'e de suas vantagens para o pu-
blico.

Art. — A ordem de preferencia entre as propostas de concorrência

seríi estabelecida :
1* — Pela maior importância em dinheiro offoreclda parn ser nppli-

cada ás subvenções a estabelecimentos de beneficência o instrucção, que
serão annualmente examinadas o votadas pelo Congresso;

2* — Pela renda produzida para o Thesouro ;
3* — Pela maior porcentagem de prêmios a distribuir.
Paragrápho unlco — O prazo da concorrência que se effectuarú. no

primeiro semestre de 1021, nunca será inferior a tres mezes o o do novo

contrato nunca superior a cinco annos.
Art. — Fica prorogado por mais um anno o prazo do actual contrato

com a Companhia de Loterias Naclonaes, que terá preferencia sobre os de-

mais concorrentes, em egualdade do condições, para o novo contrato.

F.sta emenda, como bem demonstrou o lllustro tribuno Sr. Mauriclo

do Lacerda, é uma emenda camarada para quo continue a concessão nns

mãos da companhia, que vive no entretanto em moratória concedida pelo
Sr. Calogeras desdo 1° de dezembro do 1915.

A insolvencia da companhia é publica o notória, e ella própria a con-

fessa o não a occulta no requerimento dirigido ao Congresso, para jústltl-
car o pedido de maior reducção nas contribuições devidas pelo seu contra-

to, envolta om prorogação do mesmo por mais dez nnnos ! ! !

Releva notar quo a Companhia ja desfrueta desdo a moratória a redu-

cção do cerca de mil contos annunes que lho foram doados pelo Sr. Cnloge-

ras com grando prejuízo do Fisco e das casas pias.
Nos cinco annos decorridos jã se elova este favor pessoal a 5.000

contos !
Ha vinte annos, o Visconde Ferreira do Almeida, cumpria pontualmen-

to um contrato idêntico lavrado em 1903, o hoje a actual Companhia, ape-

sar do augmento natural da população e do desenvolvimento da riqueza do

paiz, tom vivido exclusivamente da condescendência criminosa dos nossos

governos, que, durante o prazo do contrato vigente, tem diminuído e alto-

rado constantemente os impostos estabelecidos o a distribuição dos benefi-

cios destinados ãs instituições pias.
Tendo Saraiva e seus collegas Gonzaga e Gallo, da primitiva Loteria

dos Estados, se apoderado em ma hora das Loterias Nacionaes, elles as

tem explorado tão tortuosamente'que a renda que no principio do contrato

em 1912 foi do 5.314:173$000, baixou progressivamente a 3.909:669$300

no corrento anno !
Em negocio meramente mercantil em quo a Companhia visa apenas

auferir lucros, o Estado naturalmente não contratou senão sob a cláusula

fundamental de não serem alterados durante o prazo da concessão os ônus

o impostos estabelecidos, exigiu uma caução de 500 contos, respondendo

por qualquer importância quo deva a Companhia pagar ao Thesouro ou aos

compradores dos bilhetes.
Pois bem, num contrato desta natureza a Companhia logrou illudir as

suas cláusulas essenciaes, obtendo do Sr. Calogeras a alludida reduoção de

mil contos o, o que é mais escandaloso, atrazou-so ainda no pagamento das

contribuições o impostos na importância de 991:791*>651, com grave of-

fensa da cláusula 3» do seu contrato concebida em termos imperativos:
"Cláusula 3' — A Companhia" recolhera ao Thesouro ató a véspera da

extracção de cada loteria ou série, a importância dos impostos a ella reto*

rente o, se o não fizer, será tal importância deduzida da caução que deverá

ser integrada no prazo improrogavol de 48 horas, sob pena de rescisão do

presente contrato, pronunciado pelo Governo".
Tornou-se, assim, a caução de 500 contos insufflciente para responder

ao mesmo tempo pela divida contrahida e pagamento de prêmios, quando
ao caso era de appllcar a pena de rescisão do contrato.

Accentuou, pois, muito a propósito, o "Imparcial" na parto editorial

de sua edição do domingo ultimo, que nâo faltava quem duvidasse pudesse

comparecer como idônea a Companhia, hoje cessionária e, que, como pa-

tenteara o deputado Sr. Maurício de Lacerda, vivia em moratória chronica

desde o tempo em que o Sr. Calogeras fora ministro da Fazenda.

Infere-se tambem a falta de idoneidade da Companhia do conchavo

celebrado com a Loteria do Rio Grande, cuja venda ella effectua criminosa-

mente, por pessoa interposta, lesando affrontosamente o fisco em mais de

mil e quatrocentos contos nnnuacs, importância esta a que elevariam os im-

postos, se, uma vez registrada, fosse a mesma extrahida honestamente nesta

Capital, com o devido respeito do art. 30, do decreto em vigor n. 8.597, de

8 de março de 1911.
Se alguém ainda acreditar na idoneidade da famigerada Companhia,

verdadeira sanf-uesuga do fisco e do povo, ao qual Impinge os seus milhões

do bilhetes brancos, lembraremos que os dlrectores da Casa Standard oram,

nada mais nada menos, que os directores da Companhia de Loterias Na-

cionaes e que a Casa Standard, que explorava a venda de mercadorias me-

diante sorteio, fraudou os seus credores prestamistas do modo o mais cia-

moroso, tendo Saraiva, que era o seu director-presidente, praticado ahi o

mais audacioso estellionato de parceria com os outros directores da Com-

panhia.
Foi esta a affirmação textual, que o leitor poderá verificar no discurso

proferido na Câmara pelo Sr. Mauricio de Lacerda e publicado no "Diário

Official "de 7 de dezembro de 1916 e 24 de Junho de 1917, em continuação.

O illustre deputado, para avançar tão grave proposição, baseou-se,

aliás, no relatório elaborado pelo provecto perito Sr. Alberto Faria e apre-

sentado em juizo pelos syndicos da escandalosa fallencla da Casa Standard.

Isto posto, tratando-se de factos tão públicos e tão notórios de data

recente, e ainda de documentos officiaes que provam a inidoneldade da

Companhia, é licito estranhar a attltude do deputado mineiro Sr. Josino

do Araújo, que, envergando a veste do seu collega e dlrector da Companhia,

Eduardo Tavares, consignou destemidamente em favor da fallida a prefe-
ronda sobre os demais concorrentes em egualdade de condições para o no-

vo contrato.
Pela theoria do deputado mineiro, o Poder Publico deverá sempre pre-

miar os contratantes Insolventes e impontuuw, estendendo-lhes mesmo os

benefícios pertencentes ás casas pias !
Seria realmente o cumulo se a administração publica mantivesse os

sous contratos de direito privado com aquolles quo confessassem, como o

fe« a Companhia de Lotorias Nacionaes, o seu estado do penúria e impossi*

bllidades de executar os seus menores compromissos...

Felizmente o Senado vae se pronunciar sobre a famosa emenda e acre-
ditamos piamente que negará a preferencia e decretará certamente a con.
correncia publica para o novo serviço.

• A prorogação por um anno do contrato das Loterias, quo finda sómen*

te em março de 1921, é incontestavolmento uma rematada immoralidade,

amparada unicamente pelo "prestigio" do Sr. Alberto Saraiva.

Além de tudo, o deputado por S. Paulo, Sr. Veiga Miranda, declarou

não proceder a allegaçâo de insufficlencia de tempo para a concorrência,'

pois tanto, disse ello na tribuna, por publicações de jornaes como por men-
sagem ao Congresso, se sabe que ha pretendentes ao serviço de loterias, 0_

quaes insistem para que a concorrência publica soja aberta e encerrada den-
tro do 1° trimestre do anno vindouro.

Dar-se-Ia somente a hypothese de, findo o contrato actual em 1- de
março de 1921, ficarem apenas suspensas as extracções no referido mez,

Mas isso não obsta a que na nova concorrência, o concessionário seja
obrigado a recolher um duodeclmo relativo ao mez de março de 1921, da
importância total quo offerecer annualmente, ainda que no referido mes
elle não extraia a loteria.

Esta é a solução que se impõe, quo afasta a escandalosa prorogação por
um anno e se inspira directamente no precedente de ter a actual Compa-

nhia pela cláusula 11a do seu contrato, pago dois duodecimos da renda ro*
lativos aos mezes de janeiro e fevereiro do 1911, ainda que o seu contrato

não começasse a vigorar e as suas extracções não se realizassem senão em
1° do março do mesmo anno de 1911.

Eis a cláusula 11a :
"11" — A Companhia obriga-se a recolher desde Io de janeiro do cor*

rente nnno a quota destinada á fiscalização de que trata a cláusula 1» ir*

tra "h", bem como a contribuição, quinzenalmente, durante os 10 mezts di
março a dezembro do corrente exercício de 1911, da quantia de 12:500.000,

I ou ao todo 250:000$000, correspondentes a 2 .£ (dois duodecimos) re*
lativos aos mezes de Janeiro e fevereiro deste anno, da renda ordinária or-

| çnda no artigo Io, tit. 5°, n. 31 da lei n. 2.321, de 30 do Dezembro de 1910,

para que não soffra diminuição a dita renda, som prejuízo do todas as de*

mais obrigações assumidas".,
Finalmente, o publico confia no Sonado da Republica, sabendo do an*

temão que a opinião dos embaixadores dos Estados, favorável á immediata

concorrência publica, já foi revelada no jttdicloso parecei" do senador Sr.

Lopes Gonçalves, publicado na Gazetilha do "Jornal do Commercio", de 22

de novembro ultimo ao veto do Sr. Prefeito, sobro a Loteria Municipal.
TIIUDE.N'1'l'.l..

Hio, 27 de Dezemhro do 1920.

FALTAM 4 DIAS
As pessoas que desejarem ontrar

para a Associação dos Empregados
no Comniorcio do Rio de Janeiro,
devem entregar suas propostas já, j
pois a isenção de jola só vigorará até
31 do corrente.

Diploma .... 6$000
Mensalidade . . 3?000

EDIT A L

Comarca da Cliristina
PALIiEXOIA DE NICOLAU FE__1.M'H

O Doutor Arthur Soares de Moura,
Juiz do Dlroito desla Comarca da
Christinn, Estudo do Minas Geraes,
etc. Faço saber aos que, o prosento
edital virem que, tendo sido negada a
concordata preventiva na assembléa
do credores, hontem realizada, do ne-
gocinnte Nloolilll Felippe, declarei
aberta a fallencla do mesmo neBocian-
te, estabelecido nesta cidade, no lar-

As baixezas do "Jornal do
Commercio"

Quando S. M. el-rei D. Pavão assu-
mlu o throno, encontrou uma questão g0 ,]e gflnlo Antônio, com neiíorin de
muito delicada para resolver: a do fazendas, armarinho, etc, a datar do
"Jornal do Commercio", que devia ciutarentit dias antes da sun petição
perto do oito mil contos ao Banco do inicial de concordata quo o do 23 de
Brasil o protendia reformar a divida 110vembro ultimo, nomeando syndlco
de um modo original e immoral, que 0 *-.,.. Gabriel Ribeiro Ferraz, advoga-
mais tarde contaremos. O vaidoso mo- ,i0 ,je j.ibeiro n Pinto. Notifico, por-
narcha hesitou. Vinha com uns pruri- tanto, a todos os credores pnra, no
dos de honestidade (quem não o co- p,.ul.0 d0 vjnte <_|ns, apresentarem no
nhecor que o compro. ..) e não queria _|t0 Syndico a declaração de sons cre-
dar dinheiro á Imprensa venal. Mas _it0s, acompanhados dos respectivos
dopols o cerco foi sendo apertado e títulos; e os convoco, outro sim, para
D. Pavfto acabou cedendo, mas sob a primeira assembléa que lera logar
cortas garantias. A principio quiz S. 110 ,iia 17 de janeiro do 1921, ãs 14
M. entregar a chefia da redacção ao horas, na sala da Câmara Municipal
seu amigo do peito Sr. Tobias; mas as <\es{a cidade. Para constar mandei
combinações nesse terreno não deram jluSB!.r este que será af fixado o publl-
resultado, porquo isso seria a morto ca(*0 na fôrma da lei. Dado « passado
do Sr. Botelho. Por fim. as coisns so nesta cidade da Christinn, 22 de de.
ageltaram, ficando o "Jornal do Com- -..mforo de 1920. Eu, Joaquim Carnol*
mercio" apparentementc sob a mesma ro d0 Rozende, Escrivão do 2a offlcio
dlrocção e sob a mesma administra- a esCrevl. — a) Arthur Soares do
ção, mas do facto sujeito ao controlo Moura. Certifico que o edital foi afti-
dos delegados do governo. Ficou ns- xad0 no logar do costuma e dou fé.
sim o velho órgão transformado em — Confere. — O Escrivão, Joaquim
uma simples dependência do Cattete. •, carneiro do Rezende.

Isso explica ns diárias baixezas des- i
so órgão, que estampa tudo quanto S.. __.____________________„,_____
M. el-rei Pavão manda estampar, I -,¦¦¦'¦"""¦ ¦" mmm\

quer por escripto, quer pelo telepho-, 
j JS^^r^J^MtT'n&

ne, como fez com a celebro "varia"

sobre a attitude dos paullBtas o rio- j
grandenses, "varia" cuja responsablli-! 

'^mMumm^^k.

dado foi recair cobardomonte sobro o!

dou e nHMiiultruMim. — Kua ttrie
grtrmlir». INtl.

¦BUB—1

PAPEIS PINTADOS
FABRICA SANTA IZAUEI,

Em seu deposito á rua Buenos AI.
res n. 120, vende-se pupeis pintadoB
a varejo, por preços de atacado. Só
nesta casa.

RUA BUENOS AYRE1S, 120
J. A. du Silveira & O.

Capital

costado do pobre redactor que tovo a
Infelicidade de estar do plantão quan-
do D. Pavão deu as suas ordens.

NesHa questão do imposto do tran-
sito, que a Câmara acaba de commet-
ter o crime de approvar, a posição do
"Jornal do Commercio" é a mais in-
digna possivel. Foi elle, aliás, o unlco
órgão do imprensa que tomou a defesa
dessa medida antipatrlotlca, antieons-
tltucional, illogica, perniciosa o impo-
pular. O Imposto da tranBlto visa ag-
gravar de muito a situação do povo e
do commercio, sendo a respeito bem
eloqüente o discurso do Sr. Snmpaio
Corrêa, que, sendo do commercidf, en-
tende bem do assumpto. Mas o "Com-

mercio" não trepidou um instante em
cumprir as ordens do patrão o defen- h L. j 

",r|mjfff_ 
Kapa melhOPdeu como medida justa a desabusada periaaoe aai7.1Iie ÇâVá ll|eiuui

taxação.

O "Commercio" disse que esso im-
posto era a única salvação possível das

NEGOCIO
de rejjresçntações allernães e
de çonfa própria de boa prós-

desenvolvimento do n.t.srr.0,
üm sócio. E de preferencia ürr.

finanças nacionaes. E' a mais cynica I affj**0 fom haSfanfÇS relafÕSS
das mentiras. A salvação de nossas (u\l,vv 

\.u"i _,,, 
•

finanças está principalmente numa re-oÜ tlU\ S0ÇÍ0 ÇOn.*T.anQIiari0.
modolaçáo econômica nue el-rei Pavão , D c
não seria capaz de tentar. CaPÍaS pOP TaVOr SODr. -••

O "Commercio" disse que aos ad- nrt(_nria FHanfcp r/ia S P(?«
versarios faltava autoridade, porque!-- *1gÇI-C*a COanee Tüa 0. r<.

nenhum havia apresentado alvltre que
pudesse substituir o imposto projecta-
do. E' incrível que se erga tal falsl-
dade; todos nrts vimos que foram
apresentados diversos desses alvltres,
Inclusive pelo próprio Sr. Sampaio
Corrêa.

O "Commercio" disse que o dlnhel-
ro arrecadado em virtude do novo lm-
posto era absolutamente necessário
para fazer face ás necessidades malB
urgentes da Nação. E' um recurso tor-
pe; o dinheiro vae servir para a ter-
rivel megalomania do rei Pavão, que
quer, por outro lado, firmar a sua ln-
fluencia politica no norte.

O "Commercio" enfllelrou, emfim.
uma série horrível de mentiras, de ar-
gumentos idiotas, de allegações pue-
ris, para defender a affronta que
D. Pavão faz ao povo brasileiro, enca-
recendo-lhe ainda mais a vida. Mas a
firma desfrutadora da liberalldade
official, essa continua a gozar a vlda,
embora á custa de todas as baixezas...

' B. B.

(Transcripto da "A Noite").

Centro Technico dos Dc-
senhistas

De ordem do Sr. Presidente dos tra-
balhos, Dr. Jorge Muniz, participo a
todos os Srs. Sócios quite? que a As-
sembléa Geral, para apresentação do
parecer da Commlssfio de Conta3 e
Eleição da nova- Directoria, se fará
hoje, 2S, no Lyceu do Artes e Offi-
cios, sendo a 1- convocação ás 2 ho*
ras, a 2' ás 3 . e a 3' e ultima, ás
5 horas.

THOMAZ G. ALVES DA SILVA.

Secretario da Mesa.

dro 79. Rio de Janeiro.

ALTA NOVIDADE
- KM

Folhinhas e cartões de felicitações
PAPELARIA QUEIRÓS

QU1TANU ., bJ- le.ep. J. 3416
HIO DE IA.S2I ÍO

1 Ml».
Offerece aos seus clientes

20 %
de desconto sobre os

preços marcados du-
rante as festas

Sortimentosemcguciiem
joalheria e art gos paru
presentes . —

IMPORTAÇÃO DIRECTA

Travessa S. Francisco
8 e IO

TELEPHONE C. 039

m
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Tribunal fle Contas
A sessão das Câmaras

i eunidas

fls feiras" livres
A Superintendência do Abistecimen-

to procura augmental*as

A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E SOR-
TI1IO UOS MINISTROS

O Tribunal do Contas, cm sessão de hon- !
lem das Câmaras Reunidas, tomou as se- j
tulntes resoluções: - |

Respondei- aílirmatlvamonte lis cônsul- j
us üe Jliuistcr o da Justiça sobre a lega-;
Soado da Abertura dos crediioã de !
121:190?, pura manutenção das escolas
tríadas em zonas doa núcleos co oulaes
J0 Paraná, a dos créditos de 797 :õ,8?386, |
para prorotuçílo da actual sessão legisia- :
Uva até 31 tio corrente; ;

mandar registrar os créditos:
je 331:08lii.02ó, para despesas decorren- |

ies da incorporação do Instituto VaccLnico
Municipal ao Instituto Oswnldo Cruz; de
j.000:11110$, supplenientar ã verba exerc:- '
jlos findos: de 5 :9ll$õ79, paru pagamen- .'
to de pensões concedidas a guardas civis
Invalidados cm serviço;

ordenar o. registro dos contratos ceio- '

brado.0 pulo -Ministério da Guerra com José
jgnucio (Joelho & C. o outros, com Alves
Iriniío & C. « outros., para diversos for-

i necimentos: pelo Mlnlster o da Viação
cora a Companhia Carbonlfera Brasileira
ie Araranifua, prorogando o prato pura
construcçãu da Estrada de Ferro do Tu- i
barão a Araranguã, com Laport IrmiloB I
£ q. e outros, para tornecimentos íl lis-
irada de Kerro Centra] do Brasil; pelo
Ministério da Agricultura com a Compa-
nhia Industrial e Viação do Plrapfira, para
Installação de uma usina do beneficia-
mento de algodão ern Pirapõra, com o In-
stitnio Polyteohnico da Bahia, pura fun-
(tação de um curso de chimica Industrial, |
e de termo da transferencia ao Estado do
Pernambuco <la cxploraçilo do Porto do
Recife;

manter a decisão anterior pela «lual n«>- !
gou registro ao contrato celebrado pulo
Ministério da Viação com Mayrnk Veiga I
& C.. para fornecimentos • A Estrada do
Ferro Central do Brasil, por subsistirem
os mesmos fundamentos <|ue motivaram a
recusa anterior.

A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE H SOR-
TEIO DE MINISTROS

Reallzou-so também hontem, no alludldo
Tribunal de Contas, nina sessão oxtraordl-
narla PWa a eleição do presldento do
mesmo instituto c sorteio dos membros
iiue Irão compor os primeira c segunda
Câmaras. ,

O ministro Pedro Soares, abrindo a ses-
süo, declarou aos presentes os fins da
convocaçãu.

Procedido a eleição, verlflcou-se o se-
guinte resultado:

Para presidente, Pedro Teixeira Soares,
S votos; Jesuino Cardoso de Mello, 1 voto.

Eleito presidente, o ministro Podro Tel-
xeira Soares agradeceu aos' seus pares a
dlstuicção «|ue lhe. acabavam de conferir.

Procedou-so, depois, ao sorteio para i
composição das Ia c 2* Câmaras, vorlfl-
cando-se o seguinte resultado:

1* Câmara — Jesuino Cardoso, Alfredo
Valladão, Joaquim Leonel de Rezende PI-
lho c o auditor Antônio Passos de Ml-
randa.

2* Câmara — F. dc Barros Lima. Ca-
millo Soares de Moura, Augusto Tavares
dc Lvra o. o auditor Thompson Piores.

Tem funecionado normalmente a feira II-
yrc «lc peixe fnsco installada pela Supcr.n-tendência do abastecimento, na praea daBandeira, no d a 28 dc novomhro ultimo.O pelxo fnsco tem sido fornecido no pu-Mico pelos pescadores e pela respectivaConfederação, dc acefirdo com uma tabeliãde preços módicos, alguns dos quaes jã mo-dif cados ainda para uienos.

Animado por esse resultado, a Superln-tendência do Abastecimento tez afflxar' avl-sos nos pontos mais accesslveis da i-.ona irural desta cidaiJo, convidando os produetores '
c se. inscreverem, gratuitamente, na seitundajdivisão da Sup rlntendcnc a. sita A rua Pri-1ineiro de Março n. 4-2, afim de serem, pré-viamcntc, conhecidos os elementos eoin quepoderá contar aquella repartição mra o re-
guiar funecionamento das feiras livres defi-uctns, legumes, animaes domésticos, ovos
ç outros produetos da pequena lavoura e dosIndustrias ruraes.

A Css-e appello tém correspondido «livor-sos lavradores, sendo de esp. rar que outrosse apressem em commiinicar 4 Superinten.dencia do Abastec mento o intuito que nu-trem, de collabornr para o desenvolvimen-to de taes metendos livres, tão cfficazes
Para o barateamento dc muitos gêneros ali-mentidos de maior e mais habitual con-sumo.

Sociedade de Medicina
e Cirurgia

Eleição da directoria
 «X

Reúne-se hoje, As -oi|- horas, a Socie-dade dc Medicina e Cirurgia do Rio de Ja-neiro, para eleição da directoria.

Contra os novos impostos
O commercio protesta

Recebemos da Associação Commercial dacidade de Padua o seguinte telegramnia:"Numa reunião promovida p.la Associa-
ção Comnrerelal de Padua, compareceram
GOU lavradores c coramoroinntes que pro-testam contra o augmento de impostos, of-ficluram ao presidente do Estado do Rio efls outras associnçoes para que liypothequein
apoio para a cruzada contra tini acto quevem anniquilar a classe produetiva, pedem o
apoio da imprensa."

Exposição de arte retrospectiva
*»

Acham-se bastantes adiantados os prepa-rativos para a grande exposição de Historia
c Arte Retrospectiva da época raonarchica
no Brasil.

O numero «lo expositores Jã excedo do
100.

Os salões do Club dos Diários regorgitam
de objectos artísticos c históricos dessa
época, que farão por certo as delicias dos
conhecedores.

A inauguração terã logar na próxima ee.
mana.

il TELEGRAMMAS E CMS DOS ESTADOS u
Notícias dos Estados
De São Eaulo

SERIAS DE S. PAULO
Ex'racçõcs ds terças c sextas-ielras, sob a fiscalização do Governo do Estado
= EXTRAORDINÁRIA LOTEUIA DE S. PAULO l

110JE 15:0001000 Por i$000
J. AZEVEDO & C. concessionários - S. PAULO A' venda em toda parte

COMPANHIA DIS LOTUKIAS NACIONAES DU BRASIL
Exiracções publicas, sob a fiscalização «lo Governo Federal, ãs 2 112 taoraB o

aos sabbados, aa 3 horas, a rua Visconde de Itaborahy n. 45.

AMANHA
207 — 157

20.-OOOSOOO
Por lÇflOO, cm meios

Sabbado 8 de Janeiro de (921
300

Depois de amanhã
300 —• 77

20/OOOSOOO
Por "JSÒO, Inteiros

— A's 3 horas da tarde

100:0 00^000
POR 8S000 EM DÉCIMOS

^s pedidos de bilhetes ao Interior devem vir acompanhados de mais 700
ríls pura o porte do Correio e dirigidos aos Agentes Geraes: — NAZÁRETH
4 C. — RUA DO OUVIDOR N. 94 — Caixa Postal 817 — End. Teleg. "Lus-
vel", o na casa F. tiulmarilex, RUA DO ROSÁRIO N. 71 (esquina do Becco dal
Cancellas. — Caixa do Correio 1.273.

AUTO CAMINHÕES
DAIHLBR «REDE

EM STOCK

KL Hílpctt & C
Rüa da fllfandçga n. 99 —RIO DE JANEIRO

Dr. Astolpho, Minas
ESCOLA MAJOR AFFONSO

Terminados oa exames com grande
proveito dos alumnos sob a direcçáo
da hábil directora a senhorita Guio-
mar, foi offerecida ás familias dos alu-
ninos uma encantadora festinha, que
a todos alegrou, terminando com um
theatrinho muito variado e a conton-
to de todos que assistiram. B' muito
justo louvar ao sr. major Affonso
Ferreira de Souza, que tanto concorre
para o progresso de tão útil estabele-
cimento escolar desse logar.

B. COSTA.

Fortalecendo
= Rtslabelcce iodas as luneções =

inflo Tônico Pliosphatado das tros
Quinas Bittencourt

111-RUA URUQU\Y\NA-UI

A SOCIEDADE ELEGANTE
é convidada a visitar a

4GUANBARA 

na sua
nova e luxuosa Inttal-
laçâo para vtr coma,
sem pagnr exageros,

lhe é possível vestir-as
com os mesmos

finíssimos tecidos a
com a mesma dlstlncção

das casas de luxo.
R. Carioca, 54—Centra 92

MMLS liE Ul là CASA
Vendem-se a 600 rs. — Io d» Marco

161, e nas boas pharmacias e drogarias.
Exijam a marca onde se 16: Banhos de
mar em casa. Únicos analysados e recom-
mendados por dlstluctos médicos desta
capital

Cuidado com as crianças í

Percevejos são os transmissores ds
14 enfermidades perigosas. "Titus 13"
é o unlco produeto que mata lnstan-
taneamente percevejos, cupins, bara-
tas e destroe as larvas. E' vendido â
razão de 1Í500 por vidro e basta pa-
ra qualquor cama. Betelle & Küssner,
únicos concessionários. Caixa do Cor*
reio ii. 1.907, Rio de Janeiro.

JLlAi A HiláTAÇOK SEMANAES
tom clicilo [?.3d sorteios por semana
.oias, r prarclhos dc lavalorio e de chi de
ntlai psiuoo. 'lemos íe casemira sod

(ilida « muitos outros «utigoa.

BARBOSA & MELLO
154, Rua Euenos Aires, 154

JBEBAM
CAFÉÊLOBO]
iE'O/1ELH0R\

Acaba Je apparecer:
Historias e Sonhos

E' mais um livro dc LIMA BARRETO, cx-
clu si vãmente de contos, onde os aspectos da
vida carioca são narrados, cheios de piedade,
umas vezes; outras, uma critica do mais vivo
"humour* aos costumes da sociedade, aos cie-
gantes intrusos cm literato e demais apedea-
tas do nosso meio. São paginas, ainda, in-
tensas da vida humilde, reveladas sempre pela
maneira brilhante deste escriptor, proclamado
por Antonio Torres: "único romancista de va-
lor, c que c um dos grandes homens deste
pai-, nio fa; parte da Academia: i Lima
Barreto".

Um Rtosso volume, impresso cm magnífico
papel "liulfiin", com retraio do autor, bdr.,
j$5oc>. ene., s$ooo.

A' venda em todas as livrarias e na LIVRA.
RIA SCUliTIl.NO. RUA SACliliT, 18.

A CONSTITUIÇÃO VAE SER REVISTA
S. PAULO. 27 (A.) — Foi convocada

para o dia 24 do fevereiro próximo vln-
douro a reuniio do Congresso Legisla-
tivo, para a rev.silo da Constituição do
Estado.

DESASTRE DE AUTOMÓVEL EM
SANTOS

SANTOS. 27. (A.) — O sr. Alexan-
dro BarboBa, tendo-se casado com a
senhorita Adriana -Machado, resolveu
fazer um nauseio de automóvel.

Com esse fim. tomaram um auto
conduzido pelo "chauffer" Alfrodo da
Silva Ramalho, com destino A praia
Orando. Acompanharam o casal «1.
Franclsca Barbosa, mao do Alexandre,
o d. Gullhormina Machado. O auto,,
quo levava grande velocidade, chegan-
do ao local denominado Encruzilhada,
ondo existo uma pequena' ladeira, de-
vido a um desnrranjo no mecanismo,
tombou, cuspindo, .1 distancia, os pas-
sageiros.

t>. Franclsca Barbosa, que foi presa
pela portlnhola do carro, ficou sob o
auto, morrendo Instantaneamente.

A policia teve conhecimento do fa-
cto,, tomando as providencias necessa-
rias.

O cadáver do (1. Franclsca foi remo-
vido. cm automóvel, pnra o Necrotério,
sendo honteni examinado pelo medico
legisla da policia.

STUCiniO DE I!MA MOCA
3. PAULO. 27. (A.) — A senhorita

Julia Flavia Ferreira, com a edado de
17 unnos. filhn do sr. Sebnstlão. suici-
dou-se, pela madrugada de hoje, com
um tiro na cnheca.

Suppõc-so que o seu acto trosloucn-
do fosse motivado por questões do
amor, nada, porem, se sabe de poslti-
vo, pois .1 suicida não deixou nenhuma
declaração.

ATTENTADO A DTVAMITE EM
SANTOS

SANTOS. 27. (A.) — A's 3 horas da
madrugada, os habitantes da travessa
Joaquim Appolinarlo, 110 bairro do Ma-
cuco. foram alarmados noi- forte cs-
tampido.

«Vos gritos de soccorro, partidos do
predio n. 133, residência do sr. Mi-
guel Jos«> da Silva, portuguez, «'asado,
machinlsta da Companhia das Docas,
para ali affluiu toda. a multidão do po-
pularea quo verificaram, ontão, tratar-
so dc um attentado a élynamite, por
pessoas inimigas do chefe daquella fn-
mllla. pois. foram feridos dois filhos
menores do mencionado senhor, o me-
nino Miguel, e a senhorita Maria.

A casa ficou multo avariada pela cx-
plosfto. tendo os vidros das janellas
partidos e os moveis derrubados.

Crff-so. oue o attentado tenha sido
levado a effeito ou mandado pOr em
execução pelos dirigentes do actual
movimento gi-Ovista «Ias Docas.

Foram presos vários Indivíduos sus-
peitos.

De Minas Geraes
NA MAÇONARIA DE JUIZ DE FORA

JUIZ DE FORA, 27 (O JORNAL) —
Causou optlma impressão nesta cidade ,1
conferência que o sr. Pinto Machado
realizou no ten.plo da Mnçonarla, que
estevo repleto do ouvintes, apezar «lo
tempo mão que fazia.

O IMPOSTO DE TRANSITO CAUSA
C0NTRARIEDADI5S

JUIZ DE FORA, 27 (O JORNAL) —
O commercio desta cidade mostra-se
grandemente contrariado com a attltude
da Câmara Federal approvando o lm-
posto do transito.

Da Bahia
FALLECIMENTOS

S. SALVADOR, 27. (O JORNAL). —
Fnllecern.ni nesta capital o coronel Ba-
ptlsta das Neves, dlrector do Banco
Econômico o o acadêmico «lo direito
Mnrlo Ramos.

Do Estado do Bio
DELEGADO EM VALENÇA

VALENQA 27. (O JORNAL). — As-
sumiu a vara dc deleirudo «lo policia o
sr. Dnrlo de Mendonça.

O NATAL EM VALENÇA
VALENÇA, 27 (O JORNAL) — Sob a

direcção dos artistas Balbina, Milton o Ter
ras, que trabalham 110 pavilhão Leoni, foi
organizado o Kancho Vaknclano, em com
memoraçlío do Natal, composto de 45 pes-
sons da uossn sociedade, quo tem sido muito
apreciado pelo gosto artístico que apresenta.
As musicas silo do maestro Brito Fernan.
des.
A MORTE DE UM MENOR NO RIO DAS

FLORES
VALENÇA, 27 (O JORNAL) — Quan-

do tomava banho no rio das Flores, no
logar denominado Passagem, um menl-
no do nome Jos6 de Oliveira, morreu
ufoçiulo. A victima tinha nove annos de
edade c cru filho do sr. Américo de OU-
veira, funecionario da Câmara Muni-
cipal. Tomando conhecimento do facto, a
policia local abriu rigoroso inquérito,
prendendo e ouvindo varias orlanças,
quo se banhavam com o morto e apuran-
do, por f.m, a. casualidade do facto.

O pequeno cadáver foi examinado na
Casa do Carldado polo medico Eugênio
Nunes.

Este facto causou grande pozar no selo
da nossa sociedade.

Do Bio Grande do Sul
OS VÔOS DO PILOTO HASSET

PORTO ALEGRE. 27. (A.) — O pi-loto Inclez Hasset. anos experiências
no seu apparelho, realizou diversos
vôos sobre esta capital, levando diver-
sas pessoas, Inclusive muitas senhori-
tas.

FALTA DE SELLOS POSTAES
RIO PARDO. 26. (O JORNAL). —

A Agencia Postal desta cidade acha-se
desprovida de sellos, causando esse fa-
cto, grandes prejuízos a população.

Do Paraná
NO THESOURO HA DINHEIRO

CURYTIBA 27. (Star). — O balan-
cete da ultima semana do Thesouro do
Estado, aceusa uma receita de
334:25Sí7fH. a despesa de B0:574$9SD,
apresentando um saldo de 2S3:712|S05.
DEPOSITO 1'AHA A CONSTRUCÇÁO

DA ESCOLA NORMAL
CUR1TYBA, 27. (Star). — O gover-

no do Estado ordenou, hontem, fosse
depositado cm conta corrente, no Ban-
co Nacional do Commercio, em garan-
tia da construcção do novo edifício da
Escola Normal, a uuantia dc
100:000$000, depositando, para identi-
co fim, no River Plato Bank
62:000*000.

De Santa Catharina
UM INCÊNDIO EM ITAJAHY

FLORIANÓPOLIS, 27 (A.) — Na cida-
do de ltajahy um violento incêndio des-
truiu ob depósitos do negociante Busso
Assebnrg, não so conhecendo aqui por-
menores.

NOVO SUPERINTENDENTE DE
TIJUCAS

FLORIANÓPOLIS. 27. (A.) — Foi
eleito superintendente municipal da ei-
dade do Tijucas, o sr. João Bayer Fi-
Rio.

De Goyaz
A ESTRADA DE AUTOS DE GOYAZ A

CURRALINHO
GOYAZ, 27 (A.) — No dia 1* do mer,

de janvlro vindouro será inaugurada a
estrada de automóveis dc Goyaz a Cur-
r alinho.

Do Pará
OS NAVIOS CONTINUAM A ENCALHAR

BELE'M, 2« (A.) — O porto de Belém
esta em condlçoos de não offerecer se-
gurança à navegação feita por embar-
caçoes de grande culaüo. A dragagem
constante pareço que não darã mais
cura a esse mal, que esta chronico. O ca-
nal de Dentro, nãu obstanto tor sido por-
corrido duas vezes, este anno, pela dra-
ga, não tem água sufflclente para con-
servnr tluetuando um vapor do calado
regular.

O paquete "Araguaya", da Commercio
o Navegação, calando 21 pês, encalhou,
porque a água offerecla apenas 19 pés.

O sou commandante, no intuito de evi-
tar uma avaria, afastou o navio do cães
cerca do 600 metros,

Do Espirito Santo
TODOS DEVIAM TER RESPONSABILI-

DADE
VICTORIA, 27 (A.) — Foi apresentada

ao Congresso Estadual, a.proposta go-
vernamontal, creando as responsabilida-
des e estabelecendo a forma de serem
processados os presidentes do Estado o
seus secretários, proposta feita om ter-
mos multo rigorosos.

O A. B. C.
VICTORIA, 27 (A.) — Na proposta do

governo do Estado para os orçamentos
de 1921, consta 4l elevação para mil
e tantos contos da verba dest.nada á
instrucção prlmnrla, que nos nnnos an-
torlores vinha sondo de «julnhentos con-
tos.

Na lei da reforma do onsino, ha uma
disposição, obrigando o Estado a appli.
cai- a diffusão da Instrucção primaria
pelo menos um quinto de sua arrecada-
ção, disposição essa que jâ esta sendo
observada no orçamento ora em dis-
cussão.

Cartas dos Estados
Pirapõra (Minas)

Não foi sem tristeza que se recebeu
aqui a noticia do ter sido dada ordem
pura ser fechada a Escoln de Aprendizes
Marinheiros «lo Pirapõra, embora não
tenhamos a perder com tal resolução, tal
o fim que, naturalmente, ha do ser dado
ao predio e fis installações do departu-
mento suppresso.

Perda que multo sentimos «j a do con-
vlvlo do capitão-tenente Armando Braga,
com quem }ã tínhamos nos Identificado.

Muito bem o governo podo aproveitar o
grande o custoso predio com 03 seus do-
parlamentos para a Installação de um
hospital reslonal ou de um educandarlo
agrícola, que multo veria, qualquer quofosse, preencher uma lacuna e remover
uma dlfflculdade,

O saneamento do rio 8. Francisco «5
uma necessidade que não Podo mais so
retardar, esta exigindo remédios, medidasseguras e efficazes.

O hospital regional daria esse resultado.
Só assim teríamos um serviço perfeito.Não havendo onde tratar o impalludado,resultado não pode ser seguro, porqueo doente recebe a dfise do r.emedb a to-

mnr o nos costas do distribuidor a jogafora e volta para a "plngu", para as milbeberngens e feitlçar'as.
O tratamento em casa do próprio doen-

te 6 Impossível, não ha principio nenhumdo hygiene nesse povo acostumado aoDeus darã.
Para o sertanejo rudo a ignorância

cria para o álcool virtudes estupendas,o álcool 6 a base para todos os remédios.
A cachaça com osso torrado, aerve paraíebre; cachaça queimada, serve parn de-fluxo; cuchaça com limão, cura grippe;cachaça com losnu, cura indigestão; ca-choça com mercúrio, cura syphllis, o as-sim não bo comprchendo que haja na me-diclna outra coisa além do álcool para acura de todas ns moléstias.

Deante dlsBo, a creação de um hospitalregional seria o principio bnsico pnra osaneamento rural, do onde o sertanejoignorante viesse aprender aH primeiras re-ITras de hygiene, o roglmen dletetico o
preventivo, regras quo seriam transmlttl-dns aos outros com mais facilidade.Graças aos esforços do admlnlstrn-dor dos Correios da Bahia, sr. Geonis'oCurvello, quo aqui esteve em viagem doinspecção, foi dado pelo director geral dosCorreios um ajudante pnra a agencia doCdl-reio local o augmentodo o ordenadodo agente, que ate agora tinha quo tra-balhar 12 horns por dlu. sozinho, com amesquinha gratificação dc 100$. e aindacom 1:200$ do fiança, fazendo a rc-ex-peuição de toda a correspondência do rion. Francisco.
„„S6 ? 'í?ílNAí-' mandfl via .Plrapfirucerca de 250 exemplnros diários para osseus asslgnantes, cxetnplnres que são donovo emalados em Pirapõra para os seusdestinos.

Duranto o anno essa agencia fez S.Onoe tantos registrados, recebeu uns 6.000,expediu cerca <ie duas mil mulas dire-ctnniente, e umas ,1.000 em transito reu-nondo uns oito contos do rfl.s e aindacontinua'como agencia de 3* classe.São deeaas coisas quc não se pode com-prehender. quando ha ngenclas por ossomundo, embora do classes mais elevadas
£?!?„ ?ra?(le pefoal' e <iu«. não têm nemmetade do movimento da nossa.
-i.T7 Al6 asoni foram Insorlptos 1.348ee toros neste município, para as futuraseleições federaes; ha grande movimentonas rodas políticas, mas creio que as col-sas por aqui em nada ee alterarflo nor-quo um candidato quo osporav,, ser con-
SroeMna 

°haP,a d1 SOVerno i& <*> sentoesmorecido o não tem coragem do soapresentar extra-chapa.

(J>° correspondente).

Laranjeiras"(R" do Rio)
Realizou-se, no dia 18 do corrente a In-
B,c- d0 Clnema.Laranlelras.de píS-prledr.de do sr. Arthur .Santos, qúe teve asentlleza do orrerecei- an povo riesto loca-*

Iv.ln"™, 5essno STa,"lt». ondo riramcx Ihidos interessantes rilms. Nos n e"valos foram distribuídos aos assistentesbalas e doces.
O sr. Arthur Pnntn=, innnllandn nostoflorescente c rica localidade esse wnoro dediversão volu preencher uma lacuna sensl-V6I,

Afim de tratar-se da rundaçao de umbando musical, nesta localidade reuniram-se no dia to do corrente no salflo do Cl-nema Lnranlelras, commerciantes, lavrado-res, proprietários e outras pessoas res|-«lentes neste districto, tendo ficado ,-issen-tadas as bases para n organizarão definiu-va da Sociedade Musical.
Apds a reunião, foi lavrada a acta do.sseus tralinlhos.
A reunlUo rol convocada pelo sr. Henrl-

que Laranla, e a ella estlvenm presentesos srs. Henrique Larnnla. Honnrlo Cuty,Francisco Oarela de Mattos. Sallm Pc-lrb,
Jnnn nodris-ues, Joiío Vieira llortrle-iies,
Manoelr Furtado dn Mendonça, n»ndnlnlio
Moreno, .Toilo Porcina Llnri, FMncIsco
Lontra. Adhemar Itels. .tn«<$ nnrs-es do Ama-
ral. Manoel Lopes, Callxtn Metri. Ahdala
Mimei, Salim Jnín. .101.0 riniiT. Tliennhiio
M.irnues. Oscar llerdv. Paulo Schid. I.lnrior-
pH Mane-uelra, Aeyr Leite, Tanos OM. no-
meu Alves. Amolln de Arnuin, Arthur San-
tos. Perthnldo Câmara. Antônio Cândido do
Oliveira. Ernesto Silva. Sahld Abib. José
Fetlv Oomes, renre«entando ílonrcs k, C;
Nelson Terra, Menino Lovlse o Caetano Nl-
er-l-io. rnpresenCados polo sr. líandoliplio
Moreno.

O sr. Henrique Laranla foi quem exnnz
ns fins dn reunido, pedindo a palavra de-
pois o pbnrmaeeiitleo Adhemar Bels. que
propnz oue todos cnncnrrc«em, na medi-
da de suas forças, cm prol da mesma so-
cMMie.

Fnl unanimemente approvada.
Foi anelnmada umn romml«sflo provisória

para dlriirir ns destinos d,i «neiedndc, até
que sela ele|m n novn «llrectnrln.

O sr. Henrique Laranla, presidente da
referida eommisifln, convidou o sr. Frnneis-
ro Oarela do Mattos para secretario pro-
vlsorlo.

Depois de loniros dias de atisencln do
nos«o convívio, em goco de lirença. re-
»ressou. acompanhado de sun exma. faml-
Ha. o nosso prezado amleo Aucu-to Moraes,
dlpno e zeloso nfrento dn estação.

Continuam ns chuvas tnrrencines
nesta zona. rufa safra dn reiifto parece es-
tar completamente prejudicada.

(O correspondente).

Iconha (E. Santo)
Anui cheeou boíe o coronel Innocenclo

Val'lnti Bnpti.°ta. «acreditado agricultor
em Inhaúma, dlftrioto -'•«¦tn villa. um dos
bon»i íit»*o*oí; d'0 JORNAL e dos seus
mais ardoroso* nropapand'stns.

Foi ft Vietorlu, no en*o de farias o
He 11 Ir1 r«i Rio. o professor Norberto
Ribeiro «Ia S"vn.

—Foi no R'o. o"i"e nretende demorar-
ce. o ahastaHo t".ipit:>ll»ta ,T«V# de r.iula
Bpirir. Industrial p^tn mun Vi pio,

Foi muito felicitada, hoje, ft exm.-i.
sra. d. Car'ota Beirlz Snares, por motivo
do se" ".rnlversario nnta!lclo,

Retirou-se da Phnrmnrla Machado o
phnrmncentlco sr. M»r'o Cachapus, multo
estimulo neste município.

Rec-recou de Cnchoelro dc Itnpemi-
rim mlle. Rosa Sobreira, em companhia
de seu Irmão sr. JosC Sobreira.

EstA péssima a estrada de LaTan-
jeiras, que dâ accesso ft Piuma.

Ag estivas ficaram sem os pâos trans-
versaes que as protegiam, resultando sé-
r.o perigo para os cavall-iros que por ali
possam, arrlscando-sc a quedas mortacs
ou, pelo menos quebrem ns pernas os po-
bres 'muarea 

que cavalgam.
Faz annos hoje o dlstlncto o antigo

chefe político desto município, coronel
Antonio José Duarte, fortemente prestl-
glado pe!o presidente Nestor Gomes,

O coronel Antonio Duarte encontra-se
no Rio, jft ha mezes, residindo, têmpora-
riamente, á rua S. Clemente.Caiu hontem 11 noite sobro esta vil-
ia, forte tempestade, acompanhada da
queda do duas faíscas electrlcas, causan-
do pânico.

Felizmente não houve damnos mate-
riaes, nem pessoaes.VIctimndo pela cholerlnn, que aqui
estft so desenvolvendo, falleceu hontem o
menino Antonio Rangel Martins, filho do
sr. Abdlas Pires Martins, funecionario
postal.

C&Uf-ou profundo pezar o desnppareci-
mento do "Antoninho", que deixa sauila-
des impereclvíiis.

O enterramento osteve concorridlsslmo.
(Do correspondente).

EM HICTiiEROY
vn ve'to no presidente do

ESTADO DO RIO
O sr. IvViul Veiga, presidente do Estado do

Rio, negou hontem saneção íi resolução da
Assembléa Legislativa, que mandava tornar
extensivas As actuaes professoras municipaes
as regalias contidas no art. i°, da lei n. 1.641,
em virtude do qual seria também facultado
fts professoras adjuntas não diplomadas dos
grupos escolares, o exame vago. nas épocas
propiVs, das matérias constitutivas do curso
normal.
ACTOS DO GOVERXO FLUMINENSE

Pelo governo do Estado do Rio dc Janeiroforam expedidos os seguintes actos:
Nomeando: Floriano Carneiro Barbosa, parao cargo de 2o supplente do sub-delegado de po-licia do 1" districto de Igu.issú; Vitar Pereira

da Silva c Leonino Silva, para os cargos de,0 c 3» supplentes do sub-delegado do 6»
districlo do município de Iguassú, ficando
e.-ioneradoH os actuaes; Álvaro da Silva Frei-
re, para o cargo tle i" supplente do sub-dc-
legado do 3o districto de Santa Maria Ma-
gdalena, ficando exonerado o actuai; Evange*
lino Monteiro da Silva, para o cargo vago de
2a supplente do sub-delegado do 8» distri-
cto de Macahé; e Oscar Valente. Sylvino Car-
los dc Almeida c José Gouvèa, para os
cargos de i°, :» c 3» supplentes do sub-
delegado de policia do .1° districto de Barra
.Mansa, respectivamente, ficando exonerados os
actuaes.

Exonerando, a pedido: Laurcano Tavares
Ponte, do cargo de J° 6iipplente do sub-deleg ado
de policia do 2» districto de Cambucy; JosóCoelho de Souza Freire, do cargo de 3° sup-
plente do sub-delegado de policia do 30 dis-
tricto dc Mangarativa; c José Comes do Fi-
giieiredo, do cargo do 2" supplente do sub-delegado do 2° districlo de Araruama.

SECRETARIA OERAL DO ESTADO
Foram nomeados: Oscar Teixeira da Silva,

para o cargo de auxiliar da Directoria Geraldc Obras Publicas, o Clntidianor Calixto dosSantos, para o cargo dc vigia fiscal do poslodc Antonio Carlos, ficando exonerado oactual.
— Foram concedidos ao 3» official dn Corre-tona de Apólices, Hélio de Menezes Póvoa,dois mezes dc licença, sem vencimentos, paratratar de negócios dc seu interesse.

ACCIDENTE
Quando trabalhava, hontem, nas obras do

Predio 11. 361, da rua Visconde de Scpeliba,na vizinha cidade, foi victima dc um acciden-te, motivado pela queda da cimallia do refe-rido predio, o estucador Gabriel I.ourençn,brasileiro, branco, de ns annos de edade, ca-sado c residente ft rua tln Soledade 11, 67.Gabriel recebeu contusões na região parietaldireita c esconaçücs no braço c ante-bracodireitos.
Soecorrido pela Assistência Municipal foi oferido transportado para o hospital, onde foiconvenientemente medicado, sendo depois re-movido para a sua residência.

DEF HOSPITALIDADE \ VM LA-RAI-IO _ UM ROUIIO AVULTAÜO

nà'.lu-, Pr'«í,óts, dlí Cruz "• "M. nn vizl-nlin capital, reside d. Maria de Jesus.Jla dias appareccu cm sua casa o menor dcnome Jcronymo de tal, de côr branca, dizendonno ter ninguém por si e pedindo Aquelle se-nliora que lhe desse agazalho, pois ficaria 
'tra-

?amando em sua casa.
D. Maria dc Jesus, corapadecendo-sc dasorte, do menor acccdcu, ficando cora o mesmoPara serviços leves. .¦«.•.uu
liontem, na ausência de sua protectora Je-ronymo desapparcccu dc casa, carregando com

J0»"a í,c 3!8°°*' 4"' relogir, de pra""Omcga , com a respectiva corrente, um ter-
ÔLÍ,: c,ar™"'3.do,s chapéos novos c váriosoutros objectos de uso.

A victima apresentou queixa fi policia auepronielteu providenciar a respeito.
IMPRENSA FLUMINENSE

Nictheroy tem mais uma revista illustratlncujo primeiro numero já se acha em ircuítçao, soh o titulo de «A Victoria"O novo mensarlo í dirigido pelo nosso cn!.lega dc imprensa Teixeira de bueiro" c lemcomo rcdactor-clicic c secretario, rcspwtim-
FrTnça.08 *"' CÔr'cs Ju,,ior <= ^"'0

"A Victoria" traz uma boa parte literáriae a parte material agrada o quan o ep.deexigir de um primeiro numero.

P^â^i!o~"ÍÍitãr
OS .VOVÓS RESERVISTAS DO TIRO 7

Hoje, As 19 112 horae, devem eomniirocer na eéde do Tiro de Gucrr.i 7, ZXnr
vlL0.0"0™1 "° Exerolto< todos os rS-
dcnnnBonU;,.Sberl'm ^ ™ã^ '">

ASSEMBLÉA NO TIRO 115
Realiza.se. amanha, As 20 horas nafcéde do Tiro do Guerra llõ, a assembléageral ordinária, om sogundu convocacilo,afim dç eleger os conselhos deliberativoso fiscal para o nnno vindouro.

O CONCURSO DO TIRO 5
O torneio de tiro quo o Tiro de Guerra5, realiza no próximo domingo, em horne-nagem ao marechal Hermes da Fonseca,terA Inicio As D horas, com a presença dohomenageado.
As Instruccões 8fio aa mesmas adopta-das nos concursos anteriores.

• Na primeira prova o na sexta haverá
dois tiros de ensaio e nas demais um, ;•cxcopçfio da prova de tiro rápido.

YSSEMBLEA DO Tino 7
O Tiro do Guerra 7, reunc-se hoje omassembléa geral ordinária, As 20 horas,

para leitura do relatório annual e eleição
do conselho deliberativo e conselho fiscal
para o anno social dc 1321.

¦ -*w^**^*>*^»^i*«**»iA^^/^w^.<

LIVROS DO DIA
"Vldn orloMn", do «r. Godofredo

Raniçel.
A "Revista do Brasil", cujas edições

agora se suecedem, aoaba de editar "Vida
ociosa", livro de contos do sr. Godofredo
Rangel, prefaciado por Hilário Tácito,
quo iissignaia as qualidades do escriptor."Vida ociosa", quo t o primeiro de unri
série de livros inéditos do referido escii-
ptor e o qual enviamos ao nosso compa-
nhelro de critica literária para fazel-a de-
vida men te.

"A Menlnn do nnrlzlnho arre-
liltndo", do sr. Monteiro Lo-

bato.
Livro de figuras de Monteiro Lobato,

com desenhos a cOrrs, de Voltoiino — é a
outra publicação editada pela "Revista do
Brasil".

Historias para crianças, tendo por por-
sonagem a legião de bicharocos do mundo.
exercerA no livro' do sr. Lolvnto sua fascl-
naçilo sobre os espíritos infantis dellt.-in-
do-oa como jA nos dominavam os velhos
contos de fadas, sempre novos segundo o
brilho que lhes dA o narrador.

Xestes (lias de festas de fim de nnno,
o livro df figuras do escriptor paulista ú
um bom presente para todas aa crianças.

I llWA.IlIXiENOl
1 fnrcn — Hun 8

1 n. 1S8. <
— Oerador da

tíotp de> iSrtriuhru,

ssm

LTElXEIi
.enhoras, pelle, syphllls e vias 11 na-
.ias, InJ. 914. 606, massagena, app eio-
cincas e de radio. Longa piatlcu. Cons..
K. Carioca. SI. S Aa 12. Tel. C. 2.08».

j í\ >?ida dos Campos I

Plantas resistentes ás moléstias
mi ¦ ¦"¦ ~~T<

_^"*" ^ggSB* -*•""•"  """' "ano"'  qã» *^>^

A esquerda, cnupl, viirU-dmle «lc Iron, r«-Kl»««-iiti. nn "ruol-knot"| 11 «llreitii.
¦caupl Unknovtn alncnilo dn mole» «li«. — E«tni* pliiiiln» «flu ciiltlvudiiH nu

ineamo terreno e nn vi rliihnnçu umn da outra

As difficuldades quasi Invencíveis do
bo dnr combate As moléstias das plantas
tém inipellido os agricultores a pensar
na obtenção de espécies ou variedades,
quando nAo Immunes, mas resistentes as
diversas moléstias.

Xo dpsencnrpo deflta delicada o diffl-
cil tarefa acham-se empenhados nericul-
tores, pliytliopiitliologistais, ngi-onomos,
unia miiltldfio emflm do homens do sol-
encia, bastante interessados nestas exne-
rlincntnçiíes de uni valor incoiite.staicl.

A França, livrando-se dn phyloxera que
devastava os seus vinhedos, com 11 mi- I
opçAo dns vides amoricnnas resistentes,
ao terrlve) Insccto, abri» uma orlonlnçito jnova nos problemns dn phythopntliolotrla.

Nesta nova e larga via encaminharam-
se os que tinham demito de si problemas
semelhantes a resolver.

Actualmente a tmriculturn mundial
conta com variedades numerosas do
plnntag pôrfeltamente rf>HÍ.stcnt*'s fls mo-
lestlns' quo habitualmente atacam a es- !
pecio. i

li' Já <le certo vulto a lista das plan- '
tas obtidas até o presente, paru que pos- ;
samos relaclonal-aí. aqui, pelo que sft ei- ,
taremos as conseguidas iwlo professor
Orton o por eüe referidas no seu excol-
lente estudo "The devclopment of «llseaso !
reslstnnt vurletles of plantas" variedades
de plantas essas jA Introduzidas nu pra-
ticii nftricola,

VejAfnos:"Algorlno Dillon". variedade da série
"TJpland", com ciipullios em ciiehos."Algodão Dlxie", viirlodnde "Upliind",
tendo a frtrniu pyrnmldal usual. '•

"Algodão Modella", obtido por A. C.
Lewis.

"AlgodAo Rlvers", primeira vanedndoi
resistente <)n série "Sen Islnnd"."Algodão Ccntevllle", uma varlodnde dc.
"Sea Island", rcslstento nfio só ao "Cot-
tmi Wllt", como a uma moléstia hnctcrla-
na causada pelo "Uiieterium Malvacon-
rum".

"Caupl", variedade «lenominnilii "Iron",
resistente no "Wllt" o também ao nema*
iode "lletcrodera Radlclcola".

A respeita de mclnnclius nenhum vu-
riednde existia rcslstento fis mole«tla»,
pon'-!). descobriram uma variedade de mo-
IAo não comestível e resistente ao "Wllt",
a qiinl foi cruzada com a melancia.

Trabalhando rom os produetos desteu
critííarncntofl confegulram no fim do cln-
co annos de sclocçíío gencnloglca orlar
11 mn vnr.eda-rJe nova, a "Conntieroi*n, co-
mestlvel o i-eslstento á moléstia o allan
multo rnstlca.

Esta variedade conserva sua iinlformi-.
dade nni Carolina do Sul, remonta u
"lowa", porém cm Oregon perde a sua ro-
sistencia,

Esto o trabalho do professor Orton cm
101:1.

Multo ha a consignar nestes ultimo»
annos, nfio só nos lOstailOs Unidos oomo
nu Europa, onde uma das mnis recentes
conquistas é o trigo resistente a ferru-
gem destinado ao» altos pintos dn Afri-
oa Oriontal Britannica,,,e a çePA "Durnn-
tlion", prodiictora direetft, reslsicnte asl
moléstias crypiógnmlchfl o fi phyloxora,
conseguida em 1'lemonto, Itália,

Como .00 vP, multo hn .a «ti esperar de«-
tn orientação nova na luta contra Ini-
mlgos das plantns cultivadas. — HJ. S.r

EXÂI1ES VESTIBULARES
Na Escola do Pharmacia .- Odontologia do antigo o acreditado instituto

O CíltAMlIMtV, Julx de |-(lrn, Minas,
2n.;:n ii,. Janeiro de 1Ü20.

As aulas do Gymnasio começarüo nn dia 17 de fevereiro.
Peçam informações e estatutos nn secretaria.

chan. a. i,o:v« Pres.
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Tornar o períeraneo macio^ forte, branco, com
aspecto de perfeita saude e a missão de

Tricófero de Barry
devido ao que, se obtém uma formosa c abundante" cabellrra que é admirada por todos.

Loteria do Estado do Rio
Sjíta it unas e í\\\mi ¦:• fistalizaia peli Goveni do tslaJ)

<> O EXTRACÇÒES A'3 IB HORAS O O
HOJE Sexta-feira

20:000$ lá;000$
Inteiro 1S200 Meio 603 rél3

VENDE-SE EM Tr>D<i A PARTE
Concessionária.' «.em anhla n cçrid.dc F uminense, llua Visconie da

hio branco W - NICTitEKOY

• •KfSBB

PODEROSO PURIFICADOR
DO,SANGUE, DE EFFEITO*
RÁPIDO E INFALLIVEL EM'
TODAS AS DOENÇAS DERI-
VA DAS DA SYPHILIS SUPE-
RIOR A*S INJECÇÒES. VEN-
DÉ-SE EM TODA A PARTE.

DEPOSITO GERAL; PHARMACIA
TftYARES. PRAÇA TIRADEHTES.62

^ÍFI -IÒ O E JANEIR O
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NO CONGRESSO
Senado

A SESSÃO DE HONTEM — OS DIS-
CL USOS — AS VOTAÇÕES

Oom « presença de 39 Benadores e sob
a, pi-eBidenc a uo sr. Bueno du i-aiva, tol
honlem aberta a sessão do Senado.

A acta da sessào anterior íoi appro*
vada Bem debate.

N&o houve expediente.
Foram lidos o» pareceres da •Commis-

s&o de Finanças tavoraveie ao ortamen-
to «a Kece.la, fts t-mendas ofíei eC.das
ao orçaniento da «Juerra e da Faíenua.

o sr. Pires Ferreira pedtu a pamvra,
para requerer a pubt cação Ue documen-
r,vt reialivoB a um "haoeas corpus" so-
liciiado por políticos do Piauhy, no -que

foi attendldo.
& »x., em scfculdo, requereu urgência

•par» que figurasse na ordem do d a uni
projecto BUimiuitivo da Comm,ssâo de
•Marmlia e Uueira, sobre viuvas e or*
philos Uos officiaes e praças que mor-
rt-ritin servindo na diviBao sob o com-
mundo do actual chcíe «o Estado Ma or.

O requerimento de s. cx. íoi Appro*
Vado, , .

Sü O sr. Irineu Machado pediu a palavra*(para agradecer ao senador Cunha Pe*
ciosa e ao prc-s.aunte do IScna..o a boa
vontade com que ns. eexx. ampararam a
causa da üuaida Civil, e para apresen-
tar um projecto augmentanuo o» venci-
jneuioE uo pc-usoai uo Arsenal dc (juc-r-
ra, de accorao com a tabeliã que propOe.

O »r. Francisco Sii requereu uig-uica
para que entrasse immed.atamcnte em
d.BCUBSào o orçamento da receita, sendo
attendldo pelo Senado.

O sr. lr.ncu iviat.muo Inquiriu do pre-
sidente se lhe cia veuado pelo regimen-
to a apresentação de unia emenda auto-
riMiuuo o governo a taaer a rev s.io das
tarilas. Iniormado dc que nio pod.a ser
aoeiia semelhante emenda, 9. ex. ter-
minou o seu d.scurao, congralulando-se
«om o povo brasileiro pcia fortuna de
haver depositado nus mãos do sr. bueno
de Paiva o mandato da vice-prcs dencia
da Kepubirca, que e tambem prefliüeiue
do Senitiio.

O Br. Francisco Si volta o. tribuna pa*
Ta requerer que o orçamento da receita
vouasse íi Comm.ssn.o, A v.sia das emen-
das apresentadas, O intuito do s. ox.,
íanendo o requer mento anterior foi of-
ferecer a opportunioaoe oe serem apre-
sentadas emendas a esse orçamento.

d requerimento de s. cx. íoi appro-
vado.•As emendas apresentadas serilo publ.-
cadas e.m outro lORar.

Fassundo-SL- a oi dem do diu, foi an-
nuno.aila a terceira d.seussüo da pro-
pos «ão que fixa aa forças ue terra para
1820.

O sr. Irineu Machado justificou dlver-
aiiB emendas, peroi.tUnuo que 03 medi-
cob que prestaram serv.ços de guerra na

¦ Europa, sejam 'incluídos a requer.men-
. to, na segunda 1 nlia do Exercito; mo-

j dif.canilo o art. 48 do decreto n. 14.39U,' de 0 de outubro de 1020; mandando in-
eluir na segunda linha do exercito os

- officiaes qae serviram na revolla dc
.. l-s*)3 a 1894; niaiidanno que as Juntas de
•ajustamento funccionam durante todo o
anno, rcca.ndo as nomeações sobre offi-
o.aea da segunda linha; e dando garan-
tias a esses otliciaes de segunda linha
que funceionarem nas juntas de revisão,
recrutamento e outras de caracter per-
¦manente.

O sr. Mendes de Almeida requer a Ida
da proposição íi Commissão do Marinha
e Guerra, & vista dns emendas apresen-
tadas.

S. ex. foi attendldo pelo voto da casa.
, Em seguida íoi annunciada a terceira

discussão da proposição da Câmara dos
Deputados fixando as torças navaes pa-
ra o exercício do 1921.

O sr. Ir neu Machado justificou diver-
saB emendas que apresentou.

A discussão f.cou suspensa, para ser
.ouvida a Commissão de Marinha e Guer-' 
ra sobre o assumpto.

Depois, volou-se grande parte da or-
dem do dia, obtendo preferencia as ma-

«teria» para as quaes foi pedida urgen-
ca. **.

Em seguida, devido ao adeantado da
hora, foi levantada a sessilO.

Ministério d& .rustlça, 1ra*nsmittindo men-
sagem com autographoa da resolução àe*
terminando que os officiaes do Exercito.
que nio contavam 34 annos de effectivo
exercício c, foram comftulsados em vir-
tilde do decreto leglslatlTo n. 1S.R0O, dc
8 de janeiro de 1918, terfio a patente e
o roldo doe poeIos immedialamente su-
perlores.

E-aril-AHAC-AO
O Sr. Deodato Mala apresentou proje-

«to equiparondo os ooMecWre» e «ecrl-
vS.es de coliectorlas fedeMtes, cm vanta-
trens » regalia»», aoe demais -runcclohartos
da Cnfío.
PARA A ERR-rçAO DR VMA ESTATVA

DE PEDRO II
Asslgnado pela Oonimle-sao it Flhan*

ças, foi apret-entodo o,projecto segulnto:"O Congresso Nacional decreta:
Arti 1*», Fica » governo autorliado a

para a Alfândega desta capital; Norberto
Nogueira Vnhnos, p*.'.ra a Alfândega da
Bahia, c Feliclano Antônio Ferreira, para
a Alfândega do l'arã.

A- 2" pagadoria do Thesouro foi au-
torizuda a pagar a Manoel Joaquim de
Barros a quantia de 15:000*. pela com-
pra. pela Un 5o, dos lotes 9 e 13 Ja Fa-
zenda Nacional de Santa Cruz para ser-
viços da Estrada de Ferro Central do
Brasil.

A Directoria da Despesa Publica
concedeu, hontem. os • seguinte*» créditos:

De 225 :ff00í, ã Delegacia Fiscal em São
Pau o, para pagamento de premio a Com-
panhia Paulista de Estradas de Ferro,
pela plantação de 1.600.000 pes de eu-
calyptus; de 37:759$200 e 23:7445500, re-
epectivamente,' fls Delegacias Fiscaes nos
Estados do Amazohas e Matto Grosso,
para pagamento da grat.lfcaçao extraor-
dlnarla nos funccior.aros que constituem
o quadro da eommlssüo de linhas tele-

por Isso dispensado dos trabalhos de I flQ Ministério da Justiça
manipulação de remédios. i

contratar a erecçüo de uma estatua de Krapn|c.1B e estratégicas de Matto Grossod. Pedro II. ex-imperador ia Brasil, em a Amazona*»
uma das praças publicas do Districto Pe- QO AmU7-0-'-1- •
dcral.

Paragrnpho 1". Para -e-Ss** flrn nbrlrA
— Tendo presente o requerimento em

que o Sodiillcio de S. Vicente de Paula
pedia dispensa do pagamento de impo-tos

lioo -gowt-l» cweorrehcla »"•>»¦;«*;., *W12U'!: federaes para sua pharmao'a, o sr!.-A -erAo 
JJmlttWw ar,lLlMv« «.»^« m<?™ BaptlsU proferiu o seguinte deepa*

KSSÍ ã:tnB^^r^'\T%^r,i :?ho: - "Deferido, tâo sômen.e quanto ao
>r, erão admlUiiio- artistas brnsileU-os e

sins cstrangelroí
uitimc-í rejam dom.e iia™-. »° ""¦"'• I imposto de Industrias é profissões e á taxapo.rarrrapho 2". O pra-» r\o. concorrência . •*consun, rf-airiia ficando ,-vn^rí «. >u ,1» nnaim mpíes. aM-ífrit- oe consumo a agua, ucanao
poderô ser até de quatro meies, asícgu
raios aos concorreriteii tres prêmios: ao |
primeiro «lrmslflcado. vlnt* contos t ao se* *

gnnío, quinze contos;, tio terceiro, de» \conto*»: paragrapho !"». Nao se apresen-1
tando nenhum concorrenta. ou feendo an-
niillnda a ronrorrencla, ou sendo recusa-'
dos os trabalhos apre.-eMa^os. roderft o
governo contratar o serviço com quem
convier, Indei-erdertemertc _de nova ço-i

esta ultima
restricta ao prédio em que funcciona a
Pharmacia e pelo. tempo em que ella es-
tiver applícada a esie fim".— O mnistro approvou os actos pólos
quaep o delegado fisca' no Estndo de Ml-
nas Geraes nomeou Ciovls rederneiras e
Maro da Matta Machado para exercerem.
lnterinam?nte. as funccOés de afientes fis-
cães do Imposto de consumo no Interior

correncia: paragrapho 4*. Para o julga- <}° 
f^f\^\0J^il^° ios *<¦

merto cio- trabalhos «•oresenlatlOs. o go- •"*"*%, 
j0**"}™ ,Ílmoe!ro Flho e Ra"

verno nomeara «ma commissão de cinco .mi™ Coelho Guedes
>-er'to-, que fimcConaril roh a prerttJen*' 

—O ministre, resolveu negar Isenção de
cl* do ministro da Justiça e Nee-oclos direitos pretendida por Magalhães & La-
InteWoref: pnrairrarho 6". A data da ™eSO, proprietários da Usina S. João. em
l-ni-rurnrao da eftati-a !x>rS o í de sé-1Ç*1"-303' Para imrprtacfio de ca! virgem
temhro dc IMÍ: paragrapr-a 6». Poderã [destinada ao benef cimento do assucir.
o governo despender, pnrn o» fins exno-i-, . —_ienao. Sldojransferifla para o nome

A RECEITA NO SENADO
Ao orçamento da Rccàlta fórum, hon-

tem, apresentauas, no Senado, em 2" dlE-
• cussao, as seguintes emendas;

Supprinindo da c asse ÜÕ tart. 704 das
Tarifas Alfandegárias), ns p*iiivra6:
"Armco da American in got Iron* desti-
nados a fabricação do bouiros, calhas *»
depósitos e bem assim os r-biies. para-
fusos e aros importados para --ss« £iip>
direitos de Í020, razão 20 %;

. — suppi-iniiiiilo a nota que d z na mes-
ma classe, art. 72S, a nota: não se com-
preheude neste artigo as chapas ou te-
lhas do zinco ou de ferro galvanizado de
quiiesquer dimensões jã manipuladas, para
cobertura de carros ou Vagões do estradas
du ferro, as quaes p.igarão a tuxa de 4150
o Kilo, razão de 20 %;

estendendo u concessão de «ma Io-
teria cm 1922 ao Instituto de Assistência
o 1'rolecção 4 Infância do Rio Ue Ja-
nelro; .

 restabelecendo a autorização sobre
o serviço de coiurasies de objectos de
ouro, prata e outros metaes e pedras pre-
o-osa s;

restabelecendo que o sello das apo-
1ICC3 de seguros pnra accidentes no tra-
biiJio terá reativo ii importância do pre-
mio annual, na razão de *000 por cada

P 100'Ouo ou tracção;
considerando leBHlmonte emittldas as

apólices de seguros contra accidentes no
traba.ho, se a companhia nenas declarar
o nome do fiscal nomeado peio Ministério
da »-igrleultura;

reduz'ndo de 50 Te a multa de mora
{•obro as taxas e impostos lançados no
primeiro mez apôs o encerramento da co-
branca, ficando abolidos as prorosações
regu amentares;

Isentando de direitos o azeito de oli-
velra Importado para as fabricas nacio-
nacs de conservai de peixe;

accivscentando ás instituições bene-
flcindas com o imposto de caridade o Pa-

? trona tb de Menores e a Liga Contra a
Tuberculose;

nugmentando as taxas sobro floa
do lã;

concedendo a taxa telegraphlca de
$025 por palavra em qualquer percurso,

, aos senadores o deputados em despachos
de Interesse publico;

concedendo dispensa de caução e
Isenção de direitos aduane'ros sobre o ma-
terial destinado Ab estradus federaes ar-
rendadas pe os Estados;

concedendo franquia postal á revista
de propaganda pedagógica — "A Escola
Primaria";

aierescentando ao n. 1.003 da3 tn*
rifast machinas lypogrãphlcas, Hnotypoa.
mono typos e quaesciuer outras do compor
o fundir typos;

siipprlmindo o n. 4 do art. Io;
fazendo v gorar o n. XX do art. 2"

da lei da Receita de ll>20;
concedendo aos officiaes da Guarda¦Nacional que não tenham usslgnado com-

promisso ou o tenham feüo fora do prazo
legal, permissão para legalizarem as pa-
tentes concedidas pelo Ministério da Jus-
tlça: i

revogando o art. 64 da lei ri. 3.448,
de 31 de dezemhro de 1917;

pondo em vigor a taxa para cerveja
d« alta fermentação;

mandando cobrar aoB prat'canteâ do
conduetor de trem, de conferente, de tele-
grapblsta e de bagagelro da Estrada de
Ferro Central do Brasil os emoumentoa
relativos ãs suas nomeações, expedindo-
lhes os necessários títulos.

toi r-t-**. a f|iinnti-i de fiSft*000!í. fle-tndo
nutorlzndô a abrir os credito» es***><*c'n<>**i
nece~nrto*». Art. 2". Revogam-se as dis-
poBlçoes em contrario".

VOTO DE PESAR
O tr. Aireunto de L"ma, que foi o uni-

co orador da hora do éxnedlefitA. produ-
¦ri" o necro'o^'0 do almir*1—i" *Pranc'-c-i
Augusto de Paiva Rnero Brandão. Sall-
k-iou o*< serVIr-o» po*- W»'*-e ^'niirnnte nres-
tndes A Armada fíftelòVihl o 1 *r>atr'a.
hem r^rro *,*• Fim» rnipll^adi"" de Offnlal
ri|-?cl»"r*ii|p'e dlsc'n'lnndor. Rpfeftu petni
de bravura por pllA pratirn^o* dnri-te
n guerra do Parflciiay e termlron dl sen-
-'ô Fentlr qiTo Irtemretav o «"-nfmento
unanime da Cnmara. t-f-nnc-endo a in*»er- I
••üo de um volo de ne*».nr ra netn ne'o,
ra"ecimento do almirante Bueno Bran-
diio.

Annrnvndo o sen re-|nor,montol a Mesa
aiinunciou a

ORDEM DO DIA
NSo havia jlnda wimero que perm't-

It.opo no votações, poli apenhs estavam
no recinto 67 dentados.

Sem que ninguém lü-ní-io da palavra.
n Mesa dee'aron encerr->dn a olScu.«-50
unlco da= emenda» do Senado ao proje-
cto fixando a desne-r, do M^Kerlo dn
justiça parn o exercício de 1921.

ASSUMPTOS NAVAES
Em seguida, a Mesa nnnundlu a pe-

gunda 'Ví-ciivsíIO do "-oiecto relevnftólo *¦
.Teronvrro Jo-^ dn Sl'va da ¦responsabili-
dade po'o'! selios roubados da Collectoria
do Curvello. , ,

O sr. Antônio Vmrnelra, nreva-ecevido-
,„ d-«>sa dlívfilo tratou dn n>!'*"tntitoi
navae.«, pri-icipnt-rento dn loenMsãeilô de
um \r*»eral de Marinha mudarça da B«-
col-i Naval e ntttrn» snhre o» nnaes. por
vezes, tem e*xpendido ma onlnjò. net^l»
o nlernrlo e a Commissão dc Marinha
o Ouerra. ,

Ao term'*nar suns conslderaç.Vsi, i
Me«a dee'nrou jã haver a presença de
111 dem-tídos.

A rern»»rlmento do denlltado BewrrU.
fnl eo-eodlda |irr">nclí» Pfra ImmMPtA**
d|«-*n«sllo e votnçr.n do proiecto conee-
de-dn ft vluvn »*»fl'ho- menores dn Rav-
-r.-"dn de Farias Brltto. a fn>n*»nO oe
*in05 ini-ti.-""' o rara o qual bouvo dis-
nerpa de ipterstlc'o. ...

O sr Vl"ente Plraribo níio ro' ntten-
rildo pé'-! Câmara no =en re"-ierltr.ento
d,, iiríenoia rrnrn .Immed.iatas .dlicnvílo e
vnt-i>-*in do projeto mi^-ronlnndo os \'en-
cimento-» da fluarda Civil.

O ORC*iMEVn> no IJfTBRIOR OU-
STRrino

O sr Mello Franco requereu e ObteVe
iircenelã para a Immedlnta votação das
en-.->ndas do Senado no orçamento do In-
tpriori e c„ja discussão fora jã encer-
"como 

na véspera, os «o. Maurício flo
T,acerdn e Nlcnror do Nascimento dis-
pn-ernm-se 6. obstrucção desse orça-
m<Os°'dot*< deputados eon>vKi*ilram
flvr-irte todo o d'a, a Câmara¦- ¦- -is ia prlmelr*'^

da Companhia Brasileira Carbonlfc-ra acaução de 50:000$ feita pela Companhia
Estrada de Ferro S. Pau o-Rio Grande,
o ministro remetteu ao setí collega da Via-
ção o conhecimento respectivo, sob n 976,

De uma feita appellamos para o
ministro que, segundo nos informa-
ram, tomou logo medidas promptas.

Mas o "stock" liquidou-se e lâ está
tudo do novo nas oondlções primítl-
vas.

Diz o rifão que Deus dá írio con-
forme a roupa, donde se deve con-
cluir que. na Villa, dará poileas mo-
lestias, porque exiguos sao os recur-
sos da pharmacia.

De novo batemos á porta do minis-
tro: mas desta vez pedindo mais.

Agora não ee trata somente do
abarrotar a pharmacia: é preciso ga-
zolina e "chauffeur", porque os autos
querem trabalhar.

VARIÜ3 NOTICIAS

Na sede da 6» CircumscrlpçSo de Re-
crutamento e Sorteio Mlltar prosegu u,
hontem. o Eortelo militar dos Jovens alis-
tados para o preenchimento dos claros
existentes nas diversas unidades da 1* re-
gião.

Foram sorteados os 4» e 21° munlcl-
l>'03- , ,iO ministro da Guerra concedeu i»-
cença ao 2o tenente Rubens dè Meüo e
Souza, da companhia de aviação, para
freqüentar as aulas do curso de pilotos
aviadores da mesma Escola, sem prejuízo
do serviço militar.

Foi* approvada pelo sr. Calogeras a
proposta que fez o drector do Hospital
Central do Exercito, do capitão medico
Pedro de Alcântara Pessoa de Me! o. que
so especializou em radiologia na Europa,
para servir no gabinete de olectncidade
daquelle Hospital.

Dc ordem do ministro, foi transfe*
rido da 4" para a 1" região m lltar o 1°
sargento Luiz Pereira de Souza.

O sr. Calogeras dirigirá ás reparti-
ções e estabelecimentos militares a sc-
gulnte circular: ,-Declaro-vos qu« ««mente a substitui-

A MUDANÇA DA SEDE DO JUIZO
SECCIONAL DE S. PAULO

O ministro da Justiça declarou ao juiz
federal na -jecção de S. Paulo que, á
vista cias informações prestadas polo
mesmo juízo, não esti no caso de ser
aceita a proposta do sr. Theophllo de
Souza Carvalho, por não trazer vanta-
gens a mudança da sede do mesmo juízo
para outro prédio.

A VAGA DE JUIZ FEDERAL NA
SECC-vO DO RIO GRANDE DO NORTE
— Foi communicada, para os devidos
fins, ao presidente do Supremo Tribunal
Federal.

PARA SERVIR NO ALISTAMENTO
MILITAR — Recommendou-se ao chefe
de policia que seja attenÜIda a so'icita-
ção do ministro da Guerra, no sentido de
ner posto ã disposição desse Ministério
para servir na junta permanente do alis-
tamento miMtar da 1* clrcumscripcão de
'recrutamento, o funecionario da Policia,
tenente Oscar Farias.

A REFORMA ELEITORAL — O mi-
nistro da Justça mandou expedir tele-
gramma a todos os governadores, trans*-
mittindo na integra a reforma da lei elei-
toral, encarecendo a maior publicidade
da mesma, no -entido de facilitar o eer-
v'fo eleitoral nas próximas eleições fe*
deraes de 20 do fevereiro vindouro.

CORPO DE HOMDKIK03
Serve» pa ra ho je:
Official de dia. capllüo Miranda.
Auxiliar. 2o tenente Camll'0.
1» socrorro, Io tenente P-anUsla.
2° coecorro. 1" tenente Manoel,
Manobras, 2" tenente Fiiçuelras.
Ronda, 2o tenente Braulio,
Medico de dia, 1» tenente Leão.
Medico íe emergência, tenente-coronel

Bnstos.
Da & pharmacia, cp.niião Mala.
Folirn, o commandante da estação do

Humaytá,
Uniforme, 6*.

POLICIA
E«tfl de dln na Contra! de Policia o 1»

delegado auxiliar.
— Pura substituir o escrevente Jayme

TlonMirco.-FO Moreira, dn 16° districto, quo
fallereu. o ohefe de pnlMii nomeou o orri- i

do Laboratório Central do mesmo serviço.
O sr. Bruno Lobo prúinptlfleou-se aluda a
ceder uma pane ilo material scleiilirico ne-
cessario aos estudo» iK- genética, c.un sp-
parolnamento coi*4:>le'.ti. franqueando, ap
mesmo tempo, ao* run.vlonarlo* di Super-
lutendencla a blbliotheca e o grande her-
banario da secçilo botânica do Museu,

DIRECTORIA GERfL DE INDUSTRIA E
COMMERCIO

Foram depositados na Directoria de In-
dustrla e Commercio relatórios o outras pc-
ças referentes as seguintes Invenções:

Um processo para transformar a folha
secca do rumo em mortalha para cigarros
e capa para charutos, do clr. Eduardo Ar-
thur Maxzacovatl;

Um processo e dispositivo para separa-
ção de matérias por melo dc uma corrente
ascendente, de Hugo Velien.

.. No Ministério da Viação
VÁRIAS NOilClAS

O sr. Pires lio Rio reuniu hontem ã
tarde em t.eu gabinete os chefes de todas
aa repuitições subordinadas ao seu m..i ¦»-

terio. t-. nuo com os mesmos demoraun
conferência sobre os emendas apresenta-
das no orçamento da Viação no benauo.
...u.s tarae. o ministro dirigiu-se ao pa-
;;;clo do Cattete, afim de couferenciur
com o presidento da Republica sobro °
mesmo ussuinpio. ,

— o sr. Pires do Rio tronsmittlu l«r
copia ao seu collega d:i pasta ua A--.*-
cultura a informação quo lhe foi presta-

¦¦;.. InstectOita r'ed<ral de Navegação,
sobro o estabelecimento dc uma llnhn >•
¦...t-iaiiçao >Mã u v°no de sh,lnEn'' cu*''1
ccii.-.-uii.er.c a rol lembrada peio cunsul uo
Brasil naquoliu cidade.

--• Sauoiiiienou 11 solicitação do seu
collega da Fazenda, referente á vend.*. eni
.e.iao publico do vapor "Co.onibo", do
L ova Brasileiro, o sr. Pires do Klo ro-
moneu-lho copia do Inventario procedi-
Uo iiauuilcl navio e da cartu que n utjín-
cia do Lloyd no Rio Grande do Sul dirigiu
a directoria dessa empreza, estimando o
valor minimo do alludido vapor, incusi;
ve a caideira nova e seus nccissorins e 08
demais objectos que ainda se acham ã
bordo.

Afim do resolver sobre o requerl

— Idem, idem: Manoel .Torce Cak _ (vm
bareça no escriptorio do 7» ,1 ^tri.-io Jjmexplicações: Joaquim Alves de Mnui-i,. ,»ymm Alves de Mnuriv oí?sla do informado, •..,,',' .„ •'"
ha qne providenciar.; IV Iro dn Cunh» Buliosn — A' vista do informado, relevo •

explicações
velra — A

mata: Allierto da Cunha — Idem i,i„m.
Kranclwo Josí Velloso — m-m, Idem; i„J
C. de I. nrn M.-ur.i — Cumpareça no escriutfcrio do 2" d str cio, p;r.-i explicaiõps ¦ f„i».lin Saldanha Lopes Cesta — Cen flq»-,.. ,quo constar; Soeieilatle União dos OpeririM
V tivndores — D ferido; Josí Buarnu- d»Silva — Idem; Francisco ti- Turres chicharro — Compareça 110 escriptorio ío \.tl.strieto, para expl.cações: Jaciiitho \'ur.M
dn Fonseca — Meai, idem, idem; Cou».»»*
t'no Ribeiro — Junte certidão !,- numera
çâa, das cozinhas; llosaUn:* C. >\.\ Sí-jy-, _J>- I.I--.S-... a vista du informado; Josí.los Santos. — Abouem-so as filiais terços. '

Àrchlvtí-s»
Duarte 'los
com do:

No Ministério da Marirha
O SERXTTO DE AVIAÇÃO NAVAL

Já é logar commum affirmar-se
que os serviços de avlaçfto, tanto na-
vai como terrestre, têm para nós um
interesse capital. Quer sob o ponto de
vista militar, quer ainda como melo
de communicações, o governo preci-
!aJnC.en,U\'ar 0S '.'ralds".' 0U' com nlaIa ordens0 lAreTU conmrem com a

XUCUKSELlI.i UUMCIPAL
O SERViÇO DE ABASTECIMENTO D*CfRriES — A CONSTRUCÇS0 DE UMWOVO MATADOURO E Uill ErilPBEs
TiHO MÜN1C.PAL DE SESSENTA Ím

CONTOS k
Prosldencls do sr. Azurom Furtado,

A sessão lol aberta com a presença iio "i
InteiiUenic».

HÃO HOUVE EXPEDIENTE
Nilo houve expediente do I» secretario
FOI lltlo apenas 11111 eouvlto endereçaiio

ao Conselho pelu tilub .Militar. |>au * r*..,
que se reallianl ali .1 1 ilu Janeiro próximo

O pre-iiletile dOMgnuu uma coniml»*)
para asslslll-a.

ORDEM DO CIA
Passando-so ;l ordem tio dia, foram *,j>.

provados siiccosslvuiiiente:
Em I* discussão o prujcclo 11. 3?.j, do

1090, relevando 11 proscrlpclo em que m.
correu o adinlnistrailor do bnlreiioslo .le S.
Dlngo, L|ilz nabo, pnra o rim do receber a
üirrercnça dc voncltueiilos que deixuu de
perceber, nu período de tempo que men-
cioiiii, o ilnntlo outras provUlonclas.

Em í» discussão, o projerlo n. *.>6*i. d5
mis, aulorlisndo o jiroleUo a uinMjr

sub«tlltilr este o cldadilo Pedro Advtncula sorteado para o serviço militar o quu
dc Freitas. _ ta,iiü -liuuutis-corpus" conrirmado por

ção por motivo de licença dd d relto ao rlal do aill-jenèlaí Manoel dc Almeida Pires, mento em qua José Alcides Leite fie- ( ^^ ...,„¦ errc|,oa lVl jubilacito Si.ro.
abono dos vencimentos integraeB do sub* ,1n m^mi dclefracla. sendo nomeado para rrí,ri, -tR avxiliar oa estação de ¦J»""'1- 

rcssora cnilietlratlca d. Olga lleiircin II-iiiii-
stltuldo, quer «e trate de funeções civis, - - - -*---. ""•-« i.i.-in^ni-, — ......  „ „.„,.i,.o „,i,i,„- „ , .

quer militares.
Eni todos os outros casos de substitui-

ção *^gal. o substituto apenas percebe a
gratificação do substituído, salvo a hy-
pothese do cargo vai*o, em que o subsf-
tuto rec.-beri os vencimentos Integraes
desse car-ío, se assim determinar o respe-
ctlx-o regulamento.

Declaro-x*op. ouHosim, que ficam, as-
rex-ogadas as

propriedade, as travessias aéreas, en-
tre determinados pontos do território,
para que possamos ficar conveniente-
mente npparelliados.

Nada exprime melhor a necess'dade
de medidas sérias e urgentes do que
o "raid" feito pelo commandante De-
lamare, que se viu em contingências
difficeis, durante a travessia Rin-Por-

do
tenente

to Alegre, justamente pola falta de re-1 tado de Alagoas

presente."
Vae ser mandado á Inspecção de

saude o tenente Jeremias de C.*.sti lios
O mli\lstro transferiu, a pedido,

1° corpo de trem para o 4", o
picador Thomaz Vieira Maciel.

O sr. Caogeras declarou ao chefe
do Departamento da Guerra que o capl-
tão Pedro Pierre da Silva Braga ê posto
em disponibilidade, visto ter sido cie to
deputado ao Congresso Legislativo do Es-

cursos opportunos ou indispensáveis
nos reparos que o seu hydroaviào, ne-
cessitou tantas vezes.

Ainda agora e apesar de ter regres-
Bado ao Rio Grande disposto a repa-
rar o seu apparelho e reencetar o vôo,
tal n5o lhe foi permittido até o pre-
sente, por não estar o seu apparelho
concertado.

O aviador argentino, que tentou a

Ao chefe do Departamento do Pes-
soai da Guerra o ministro declarou que
foram transferidos, na arma de cavalla-
rla, os primeiros tenentes Pedro Gomes
da Silva, do 4o regimento de cavallarla
dvlsionaria para o 1" corpo de trem, e
Edgard Cavalcante de Albuquerque, deste
corpo para aquelle regimento,

— O ministro da Guerra mandou o dl-
rector da Administração da Guerra ad-
quirir unia espada para officlai e um re*
logio de pulso, que serão enviados em
seu nome no commandante da 3" região

travessia em rumo opposto e cujo fra- militar, para serem entregues ao Io te-
casso As portas da victoria lamenta* I neiuc Dllermando Cândido de Ass's, e ao
„„„   „, _ , 

" 1 sargento ajudante Francisco Orestes Por*
mos, teve a precaução de se munir de ciUncula, cimo premio dc honra pelo re*
melhores elementos, que faltaram ao j súltado que obtiveram no concurso de tiro
aviador patrício.

Isto é uma lição que nilo se devo
despresar e que mostra quanto cabe
ao governo tomar interesse mais vfvo
pela aviação nacional, permittindo-lhe
majores facilidades em todo a nosso
território.

A cidade de Santos e o governo de
S. Paulo puzeram ;l disposição do Ml*
nisterio da Marinha, o que quer dizer,
do governo da União, um terreno e
boa somma em dinheiro para que se
estabelecesse em Santos uma base.

ultimamente realizado na dita região.
O ministro da Guerra declarou ao

deegado fiscal do Thesouro Nacional em
Minas Geraes. que a d. Ludovlna de Ma-
gnlliâes Silva compete o pagamento dn
quantia de 1:050$, proveniente do aluguel
de 1» de janeiro a SI de julho últimos,
da casa do nua- propriedade, em -8. J"So
d'EI-Rey, onde ostevo lnstallada a enfer-
marla militar.

Ao general Andrado Ne\"es, chefe do
Departamento do Pessoal da Guerra, o
sr. Calogeraa declarou qne appro\'ou o
projecto de instrucçâo para "o adextra*
mento do grupo de combate", organizado
pe!n Misião Militar Franceza, devendo fl-
;urar, sob o n. 1, com o" annexo ao rc

Camarâ

•íe,
*rn"c*l-

nils*-9 votar nnenai ns 13 pr
emendas da3 112 apresentadas polo Se

"pnra 
a demora da votnoüo que se rea-

H-ni- de accordo cnm o nare-er fi».- 1*.
mibltci-.fnÒB, ''o parecer dn Comml=s*o e
Flnnncai-, Innoaram «'ão os dois demi-
tados de to>*ds o?» recurso*" que o rigor
do novo rei-'mon to dn Câmara permitte
noa ohstriicclonlsta.s. _ ...
. Ka omer"'n n. 14. denoi», do umn ve*

rlflcação. faltou min-e-n Eram 19 ho-
ms 00 presidente declarou levantada a
••e-são. convocando outra para ãs 20 l|-
horas.

Presidência da Renubüca
NO CATTETE

Uma commissão d0 hachnrelnndo» pe'a
Faculdade de Direito convlr'011, hontem.
o presidente da Republica parn a círemo-
n'à da collaçío de grilo, que se dcv->rt
realizar amanhã, i^s 14 horas, no .-a ão
rohre da Associação dos Empregados no
Commercio.

AUDIÊNCIAS MARCADAS

O presidente da Republica recebeu,
hontem. ã tarde, em audiências marca-
das o *sr Alfredo Pnlhnno do JesU*>. In-
ppeètor federal das Estradas de Ferro;
o ministro PIW o Alb1m.ucrq.1e Procura-
dor geral da Republica, c o deputado João
Cabral.
AUDIÊNCIA AOS CONGRESSISTAS

Re-rtlzn-w. a tarde, a costumeira ail-
dlencia concedida pelo chefe do I-.stado,
aos senadores e deputados federaes.

AGRADECIMENTOS
O deputado Manoel Rei* agradeceu,

hontem. ao presdente da Republica o
telCBramma dê felicitações que Ihta enviou
P0'a pasBagem do seu anniversario nata-
licio.

DECRETOS ASSIGNADOS

O pre^dente da Republica assignou,
hontem, os seftulntee decretos:

Nn pasta do Exterior
Extinguindo a commltSsão fl«c exercia

n «. Adalberto Guerra Dux*al, na qual ¦

dade de encarregado de Negócios na Al-
lemanha, que rat-sa a exercer o çareo
effeotlvo dè enVn lo extraordinário e ml-
nistro pienlpotencinrlo no mesmo paiz.

Nn pnntn dn Vlnçflo
M-rinío os créditos de 63:000* e réis

7-111SS5S respecíl\*amcnte, para o pa-
gamento do pessoal titulado da fl«a 1-
SSte ao ror]Tde ¦•^1»,4tj,»b2,,,}S:
çfles cffectuadas nas commlssões e ns-
callsaç<S«s dos portos.^ •

No Ministério da Fazenda
VARIAS NOTICIAS

O ministro solicitou ao «êu w"<*a S!
pasta da Guerra emittlr parecer a respe o

do pedido feito no requerimento ern que
Carlos Wlw, proprlstarlo d» Mia»
com mineração de msnganez em B»™er-
Minas Geraes. soicita Iseuçao de dire tos
aduaneiros para 120 caixas do exp.osl\o |

i denominado "Gellgnlte".
— Afim dc que o Ministério a seu car-

Não se pôde aceitar & primeira vis-! gu.amento para os exercidos de combate
tataos offerecimentos, senão q,K,n,lold«J^nlsar"a-Calogcras commutllcou no
liaja convergência de interesses, como commandante da 1» região militar que o
seria o de se installar naquella cidr.de presidente do Estado do Espirito santo
um centro aviatorio e corresponder i conc?nlo,u °,m 

„dar * po:lol<S k":alr,a. In"
,, , , ., .... 1 cumbencia de fornecer guardas â De;ega-elle ao objectivo militar. c*., Fit!cai e Alfândega do mesmo Estado,

Em todo o caso, deveria haver da | cm substituição â força federal, devendo
parte do governo uma decisão sobre o jí 

scrvi«° lnclar-se em 1* de janeiro viu*.
assumpto, aceitando o que lhe foi doa-' 

our°'

do, se útil e conveniente, ou promo-! 
~ -*f ,se" <-°'leífa, da pasta da Fazenda

, . ,, , . !'"'»»" |0 sr c.Vogeras lOilcuou o pagamento, 110vendo a installacão desse centro em Thesouro Nacional, da quantia de 142»S0
outro local mais apropriado, nego-
ciando a transferencia, se possivel, do
que lhe foi offerecido pelo que lhe
fossa mais conveniente fazer.

Só A perícia e á boa estrella dos

ao 1" tenente Raul Mendes de Paiva.
O 2° tenente picador Fellsberto

Erant foi cassifíca.lo no 1" corpo de trem.
Ao chífe do Departamento da Guer-

ra apresentaram-se os seguintes officiaes:
Tenente-coronel medico João Muniz liar-

aviadores 
"b^snelrosBe-põderftdever^ 

tx^n^J^n^o6'^ ^r^
o beneficio de algumas travessias, co-frios; major medico Carlos Eugênio Gul*
mo a que acaba de fazer O aviador j marães, por ter sido nomeado para a com.
Edú Chaves missão julgadora do concurso para me-

I dicos do Exercito; capitães Bento Nasci-
Tivesse elle necessidade de reparos | mcnto Veünsoo, por se rchar no gozo de

em meio do caminho e ver-se-ia for-; ,ffr!as; ,rnedicos Sebastiío de A'encastroem meiu uu c.inii.ii o e ver se ia ior- | Guimarães e Alcides Romero da Rosn,
çado às mesmas contingências que sof- 'por terem sido nomeados para a commis-
freu o commandante Delamare, prin- j sl"lo julgadora—do concurra parn medico-»
cipalmente porque a aviação naval e d° Eíf,rí"°: *n,lmJ<> de &«<*<> Pln*-°. P»r'„,. t.i j, _ter obtido permissão para gozar o períodomilitar se concen -am no Rio de Ja- de férias no Estado do Rio Grande do
nelro, e apenas quer se desonvolver i Sul; primeiros tenentes Lúcio Palma, por
em S. Paulo.

Esse estado não pode continuar e
ampliar o ralo de nossa acção àerea é
medida que não mais comporta adia-
mento.
VARIAS NOTICIAS

Licença concedida: de 60 dln3, na frtr-
ma da lei, ao prim-iro tenente Henrique
Alves dos Santos.

— O chefe do Ejtado-M-ilor da Armada,
ro-ebeu tele-rramm.i ronvmunicando que o

ter sido deslgado do 23° batalhão e se-
gulr ao sen destino; medico Oscar Pinto
de Carvalho, por ter sido nomeado para« commisüão julgadora do concurso paramédicos do Exercito; intendente Te'on de
Carvalho, por ter de regressar fi 2' re-
gião mi ilar; Segundos tenente 03waldo de
Araújo Motta, por ter desistido do resto
da licença para tratamento de saude;
Huasoar Mnttogrossense Rocha, por ter
sido transferdo e seculr no dia 27 do
corrente ao seu destino; médicos Gilberto
Josí Fontes Peixoto, por ter terminado o
período de férias c ter de recoiher-se ã

addido novnl ã embaixada do Brasil na j 2" circumscrlpçiio; Sebasfão Duarte de
Itália, capitão de corveta Clemente Pinto,
nssumiu o alludido cargo.

No Ministério da Guerra
O POSTO MÉDICO DA VILLA

O posto medico da Villa está dota-
do de largos recursos: tem auíomo-
vel, ambulâncias, instrumentos cirur-
Bicos em abundância, gabinete dc ana-
lyses chimicos e bacteriológicas, etc.

E ounnto a pessoal tem médicos,
pharmaceuticos, veterinários, eníer-
meiros e outros, etc.

Mas coisa extranha, paradoxal mes-
mo: tendo tudo, é como se tivesse na-
da. Positivamente somos intensos aos
paradoxos ou ís figuras de rhetorica.
Mesmo por que se nos pretendêssemos
abandonar no estylo, na confecção de

> Simi>3 dos Reis — Peça porJoaquim Gomes Bacèllhr — Não

Barros. por ter sido nomeado para a com-
missão Julgadora do concurso parn me-
dicos do Exercito; pharmaceutlco Rcynal-
do de Souza Castro, por ter vindo de V-
ctoria com 4 mezes de licença, por motivo
de mo'estla em pessoa de sua família.— Requerimentos despachados pelo ml-nistro:

CVicoiAo
Certidão; Joaquim uonies tiaceiinr
pode mais ser nttendido, por estar ultra-
passado o prazo; José Horlenc o Cabral— Não esta noa caíofc de ser nttendido,
ft vista das Ir. forma çfles; Sr-etindlno José
dos Reis — Indeferido; não ha unidade
ro Maranhão; Vicente Domlngues — Não
pode ser attendido. a vista das Informa-
ções; Emiiia de Paiva Meira — Não con-vém a proposta: ChHt?tnl'no Dias di Sil-va — Junte documentos que provem oaliegado; José Ke ler da Silva — Inde-
ferido, de accordo com a informaçüo; Jo?o
Evangelista dos Santos — Não Pode ser
attendldo, â vista das In forma ç.les ; Saulde Barros "
frtrma da lei; Phliomeno aa s.tvetra
Sil\-a — Entregue-se, mediante recibo

Foi nomeado avaliador da r*i<>* de pe-
nhores da Sociedade Anonvm.i "Mutuantc ,
•»ltn*a rua Sete ile Setembro, 170, o cida-
tino Joaquim Mirtln*» Palhíifes.

GUARDA CIVIL
Pis A sede central, n**cal Domingos c

íUurianto l.tieas.
no-vin geral, riiene': Moreira, Barroio,

Nlcodemos. I.ui. Acelyno, AvlIa, Herminlo,
Alves e Edgardo.

nnmli aos ilieatro, fiscal Nicanor.
Uniforme, 3".

Foram concedidos 00 dias de licença
so guarda de 1» 161., e 30 dias ao de ü"
655.

Por tibnndono do emprego, foi exclui-
do o guarda dc 3> DOS, Josó Gonçalves de
Oliveira.

Foi dererlda a petlçílo üo guarda an
;¦ 620, e Indeferida a dn rte !• 101.

Apresentarnm-se pronipto*» para o ser-
viço os guardas de B» 390 e 170. o do re-
serva 555.

 Passaram a ser conaldorados doentes
em residência os guardas de 1* 163 o 443 o
os de ?" 1.026 e 1.017.

Ttctrrfsiaram as suas st-*çOes os g-ttnr-
tias r-rrnctlvos *">0, *¦*•. *¦¦•-. í03> 39°.
.1113, S'7 e 1.014, c de .1* «8.

Foram dispensados do serviço, sem
vencimentos, os guardas tle 1" .lüii, do 5'
S76 e 1.057. e de n« 02, ¦ior, e 111; o, por
8 dias, cnm ordenado, o de *)*.1fi8.

 O requerimento rtn mnrda de ?• 052,
pedindo pi-oro-Mi-So de licença, deixou de
ser encamlnliatlo ao mlntMrn d» Justlç*»,
devindo esso guarda aprescnlar-so para o
serviço.

Devem-se apresentr hnlo: as 12 hn-
ras. ao alinoxarlfnrto. os guarda* do 3> 130,
134 c 156, ís 14 horas, no galilnele dn In-
spoctor, o de 5« 507: e, ds 11 horas, i so-
cretarla. n de *)'• 187.

liVSPECTDniA DE VEKlfiUI.OS
Dia .1 Inspeclorin. auxiliar.Rela o ajudan*

tes nndrlgties e Vicente.
Rondas, Elnv.iliernnrdlnn e Csrdlm.
Theatros, auxiliar Synesio. •,...
Uniformo, 2».

POLICIA MILITAR
Superior de nla, major Telles.
orrirlal de dia ao quartel general, l*

tenente Albino.
Medico dc dia, Si horas, capitão gradaa-

do nofendo.
Medico de dia, li horas, 1» tenonte Car-

I tacho.
Pharmnrfiittrn de flla, 2» tenent* Aguiar.
Interno do dl3, 2* tenente honorário Jor-

go.
Dentista de dia, 2" tenente honorário Jor-

ge.
rienil»tii de dia. 1o tenente r.lodntnlr.
Auxiliar tio ofriclal de dia ao quartel te-

neral. sargento Annibal.
Mu»lca tle prompildfio. das r, as 11, a

fanfnrra do regimento de cavallarla, o das
II as. ss, a banda i!o 2" batnlhflo.

Assista a lnctrucçan no Núcleo Central o
2» tenente Jo.lo Soares.

A coniltirçün de prrsos será rorneeida pe-
lns corpos,' dc accordo com o pedido qne
for relto.•Ronda com o superior dc dia, l" tenente
Covincuzes c prado.

Òlinrda-»: da Arnnr'17-lçrin, 1» trmente 1,0*
pes dn Azevedo; da Moeda, 5" tenente Por-
tncarrero: do Thesouro, Io tenente gradua-
rio Mvn«*em.

prnm**,,lo>«: tio qusrtel general, 1o te-
nchte Telles. e nn rrglmentii do cavallarla,
1° tenente R-cnbar.

D1-<; no*» cnrpn«: no 1" bat-ilh<ln. capino
AstnlphO' nn 2o. 2o tenente \nthern- no 9».
c-nl'*n izlifn; nn '«. capltiin fiuiiha; nn
regimento lie eav-i'*arl<s i-»>ltfin Nlcolati
Carneiro; nn nv^riel da «ande, 5» tenente
1 iirn- nó quartel do Andsr-ihy, -J» tenente
Rug-çncs e nn corpo de serviços auxiliares,

o 1» batalhüo rornece: prnmnilrtíi»*: per-
manente e n dn Incêndio. 10 praça»; p*r.-i
rrrvencfln, n pni|e|imento e o« rtem*ts «er-
vlcns ja determinados, e o mais que for
pedido.

O 2" DítMhHn rnen-r-e: 10 pnra-s pan
nreven-üo. o pollchnienio. o? de-nal* ser-
vlrns ja determinados c o mais que for pc-

o 3- hatalhüo rnrnec-.: \n prneis para a
tM-evcnrln. o pnii-i-rncntn, ni d"mal« «er-
vlens Já determinados o o mais que for pe-

n' i= hatali-illn fornece: nm Inferior P*ra
ronda um chrnn-eim pira orden-». a »««l«-

À rtUtrlelo a promntMio de ¦*i*-e-*n*r*i«. 10
Í-Jíii píw 

' 
orevcneiiõ, «.pws-nrtww*,-*

rtêmnl" pcrvlens Ja determinados e o mais

Vi reglm«nto rie eavallarlí fn-nece: IP
nrara= para prevenção, um In^lor n-"-**
rnndi 1 guirfli do nui**"** **Wm\. n T>','l*
rlimentn. ns rt«m**l« "crvl-o*' lá determl-
n-^n- P o m-l- nn- Tor pedido.' 

» en-nninhla de mo'r-«iartnras rorneen.
n»;' «r-rvl-ns ja flPtermliildos e o mnls que

O romn ir «el-vleo* muill-re- fornece:
«m tinir.ii'1-n e n*" m-»*n\»n d" dia.

¦» oe-r-o d» elnctrieldarle fornece um ele-
cti-i-iein d" dia.

Uniforme, 4« (íaRD.

..ccordão do Supremo Tribunal Federal,
roliclta exercício no cargo quo oecupava,
bom como o rwgamcnto dos vencmieiitos
: tlvos ac período em que esteve aia«-
tado do serviço, por solicitação do lli-

,; .. da ijucrra, o ministro p»-hííu no
sr. Calogeras Informações do que a ns-
l/c.tu ..¦ ur soure o caso.

Respondendo a um aviso do ffii col*
.lega ua pasta do Exterior, a propósito da
pi oposta i>ara troca de corrospondencla
por meio do mulas diplomáticas entre 0
Hrasil e o .l.v-.ã". o ministro trnnsmittiu-
lho hontem copia do offlcio que sobre o
.* .'...;:o lhe :oi dirigido pciti Directoria
Geral dos Correios.

O sr. Pires do Rio tendo presente o
roquerlmonto da Companhia de Navega*
8a«5 11 Vapor do Rio Parnahyba. so lei-
tando o augmento de 30 °\' nas suas ta-
bellas de fretes e paragens, r comm-.*ediuj
por aviso de hontem ao iniqiector federal
do navegação que sejam comparadas as
tarifas anteriores t\ guerra eom :'.R actu-
ae3 o Informe a Inspectorla quites os au-
n->"to3 concediuos a emp-caas oonsa*
heres.

Attent-endo ao quo requereu a Com-
ronhia do Navegação n Vapor do M*;¦-
1.1,10 e de accordo com ns Informações
11 rMpelto prestadas peio Inspector federal
de navegação, o minl-tro reso ven, por
netn dc hontom. autorizai-a, a titulo pro-
ot.rio. a transportar nte 100 pipas dl 
aguardente, de cada vez. om seus vnpo- rondluvantc rte en-liin Pedro Olavo d.> Me-
ns, que navegam de Recife para c.-i por- j npjps. o período de tempo ile serviço qus
tos' do norte do paiz. mediante a condi- • monclnna.
cão de ser aquella merendoria loeallsada 1 r.m I» dl=cii«fio n prolerio n. 4ÍI, flo

J.-. tn-***, fi *,-•,...¦« „,...i <-. «-1-1 tMftnc ()< lirrf,ÍI0í,
qii.irios es*

l'n, o-í períodos de tempo do sorvido imi-
nlelpal que menciona. (Emenda Uu-iiacuJa
iiu projecto 11. 43, de I0IS).

Em 2" tllsciHS.10, o projecto n. 414, fle
1020, ailtorlzaiitln o prefeito a niandir ciin-
tar, pnra os effeilo.s ile npo^eiilaçilu, ,10
üelndor da inspoctoria tle M.-itti», Jardins
Caço c Pesca. Joaquim Jn-e de Oliveira nm-
marães, o período tle tempo que nienrlmi*.

Eni 2» discussão, o prolerio 11, lio. i|t>
1020, autorizando o proTello a refnrniai >
lilrcríorln Geral tle llygleno e AssI.-lenrH
Publica, que lera a Ueiioniltinç/in -• De.
partamento Municipal 1I0 v--lien.li Pu-
lillra e danilo outras pro\nii-iul 1-.

Em 2" dl-*cussío o prolerio n i*.'5. dc
1000, aiitnriznntln o preO-Hn n mandar enti-
tar, pnra os nffollos ila Itibllaçün a iinifej.
Mira callietlrntlca d, Latira tia --Uva t-erel*
ra, o periodo do tempo de serviço que uwa-
i-loiia.

Em 2" i1lícu»--íi.o O proieeln n. 40s. d-
1020, autorizando o prcfcllo n ennretler
npn i'iitai;*M). cnm todos os' i'cnelme.ntos, «a
cobrador municipal Custodio pereira lima.

Ktn 2» dl tu--flu. o |irtUeclo 11. lis, ria
toso, autorizando o prefello n nbrlr o rre-
dliii axtronrdlnnrlo npt*e<sarlo «ara (inirâ*
mento no prnressor jiihilntlo dn Enrola Ner-
mal d" Districto Federal, ilr. Scba«tlilo
Tamborim Peixoto Oiilmarflcs dos venci*
mentos a que lern direito, rclailvos ao pc-
nodo quo menciona.

Em I* dlicussllo o prolecto n. 191, ria
1920. autorizando o prefeito n mandar con-
lar. pnrn o*» effeitos di apn«enlaçao, aa

Angélica, no mesmo

vez dos vapores o n de faz
Companhia previa communicnção de 'an-
barquo, c-m enda caso. aos fiscaes da re-
ferida inspectorla, correndo todos os ris-
003 * resnonsobüiiindeí decorrentes m
traimporto por conta exclusivamente da
requerente. ' ''* '

_' Bm fnltiçün a um orflclo do director
do I.lovrl Brasileiro, réititlvo Aos peilttlos
de reintegração dos ÈX-empreimdos fl'**n
emprewl.*'EilclídeV Lopes tln'Costa e Tio-
mnz Cnrios Clemente, o sr. Pires do RIO
autorizou aquelle director a mandar for-
t o<-r nós requerentes um documento es-
crlptn de rehabllitação morai, devendo ser
tinnotarios os seus nome* afim de que
sejam readmitidos nas primeiras vagas
que se verificarem, cujo preenchimento
seja conveniente.
COI.IIEIO

O director resolveu crenr uma Unha
postal de Alegre a Santa Barbara, r.o E -
tado do Espirito Santo e uma agencia da
•1« c'.isse, em Santa
Estado.

— Ko! autorizado pelo director o pre-
enchimento da vnga de praticante, exls-
tente na agencia postal de Jahu', cm São
Pnuio.

 Por dPtermlnnção do director pas-
sarão -a denominar-se -Divisa do lüo
I -tn" n .i«»-cli' de "IVrcs do Rio Vrf-
to" no Estado do Espirito Santo e "Pi-

nhofba" a ngenola postal de Pinheiros,
no Estado de Mlnni Cleraes.

NOMEAÇÃO
Por acto da hontem, o director nn-

tn-011 Waldemar Oardozo, estafotn dis-
trlbuldor, _ ...

A EXPEDIÇÃO DE MAT.AS PARA
MATTO.CJROSO

director mandou Observar ns ms-
trucçOes abaixo na
para Mnlto Grosso.

.i os correios do Amarrmns, Parn Ma-
raniião, Plauhy, Cenrã, Rio Orando Uo
Norte Parahyba. Pernambuco, Angons,
Sergipe, Dahia, Espirito Sanio R'o de
Janeiro e Santa Catharlna incluirão na
mala desta capital (Rlo-lntcrlor) a cor-
respnndencia destinada ao Estado do Mal-
to-O rosto:

2» Os Correios de Minas peraes, Goyní,
Paraná e Rio Cirande do Sul, bem como
as agencias desses Estados c dc Santa
Cathnrina quo tenham communicações fll»-
rècVâs com a adml-ilstraçãn rie S Pau o,
incliiil-a-ão na maia dessa nõmlnis-
traçfio;

3.» A Sub-DIreevorla dn Trafego o a
Administração de S. Paulo se encarre-- Estndo.

1020, cqiilparando, para lotlm
o» venelniontos dos pralleant.es. .
crlpturnrlos e ronfírentes do lin|in»lo flo
gado. aos terceiros osrrlpiur.irln*» da Dl-
rectorla Ocrnl ue Fazenda Munlelpol.

Em 3» ril-ru»*-*!! o prolecto ti. SOI, ila
V-vn' autorlliandojio prefnlto a raier rc-
verter ao qnndro activo do mngMerln mu-
nlclnii a prnfeisora calliedrnllra liilillaoa
ti. Elvira heneveiiuto Ll^hoa nuboía.

PROJECTOS REIEITP.DOS
Furam dados ennio rejeitados;
Em 3> tll«eussno o projecto n. 308, da

1020, prot-ngamlo, ntí 31 de dezcmtiro fla
1021, o prazo n que se refere o artlw SI
dn lei n. 1,400, rie 21 de setembro Jo
1020. o tlaniln nutras providencias.

Em í" dlsciisaílo o projecto 11. ass, ii
1020, mandando contar, no dobro, psra os
ofrcltos da npnsonlnçno, nn» nn-entc» fM-
ene* toilo o tempo em que tiverem riin-eln-
nando em districto onde houver mercado» o
cpeetaculos públicos, e cid ouiras provi-
ileimlns.
O SERVCO DE /l!aflr>TEC'fí!EKTO OE CAR-

NES E O EMPRÉSTIMO SOLICITADO PS-
LO PREFEITO
Foi annunciada a continuação da 3* ou*

russao do projecto n. 305, tle 1020, nulo*
rizamlo n prefeito a melhorar os nrtu.ics
serviços de abastecimento de carne» cln pi*»
tricto Federai, admlnuirallvamenle pu par
contrato com terceiros, conui ror uni- rnn*
vcnlento, e dando oulras provldcnt-las soara
obra« e cmprcsllmos (com uma emenda co
subsillulivo II. 315. A, tle 1020.)

n-.lM.l- ile falarem sobre o mo pro-
jecto vários Intendente-, foram cnvlail*"- I
mesa, tllvcrsas ementlas. pelos sr-. \ e«
do Moura, Mario |.|n«n.n. A/.;r.-m m

Pio Dutra, .J.aclnthono-hn.on.|UNapM
1 roírn Nestor Área» e Az

expedição do malas „„.„., a, deMes dnl- iililinn» epprnvatlOJ,
! \ do --r. Azevedo Lima autoriza ope-

relto n contrair rfrn empresilmn nn valor
rie •.««•cnia mil cnntos para rozer

.;  nmlnelnilns. Illll,...
mar-

fi.'e aai
eciailos, podendo ¦«

meP-orainentn .
eteviili e*»a quan a an lloliro, p...
So rinsVnuiprem.^o; d» Pro 

j 
una e*

servar dessn Importância
mil contos pan inellioramemii* parlei

magníficas imagens, esborrachar-noa- |cam"llo Pereira Coutinho — Indeferido*
íamos logo de pequena altura. 10 petlclonarlo foi proposto, mas não foi

Tentássemos rormar torneios de ' \'°ZfJ°À A»loni»° íe mrí?s e,*!i:v? ~,
., indeferlao. nor nSo haver d!sDo*?ic3o ocril

phTascs, terçar linguagem elegante, e que autor*7e; Pranet-*co Antônio de 011-
ficaríamos no apuro do admirador de' velra Coutinho — Deferido, a vista das

No MteÊtófib da Agricultura
VARIAS XOTKiAS

O director dn PeTVICO niolnglco de ru>-
fe=a Agrienia enm""",l**'"ii an sr. «im-ae*»
t rre=' t-ivor provldenrlnrio iâ. -fpt-intn A
|nrt|eiran do" m»ln« a «erem emnremdo»

¦>. « ....... -.»,, ;¦.,- . -,.,.„ , m combite a moléstia rmo ora e=H aUwn*
roa Câmara — Certifique-se, ha t do a turma m**ta, no firan^ """'a«nuo.
da lei; Phliomeno da Silveira e n«*-1*n. eo nrrello JJ W™ *

«grlriiitiira pnr interm"d|n do Centro dos
Indu-trhc*. d» Mala. .1".iue**e E-tarlo,

Jmiti dn- rorretorn'*

U-bitia. -ubi.rhnna o rural da rWsie. ¦

0 píojcetn assim emendado foi ilaw co
mo approvado.

Na Prefeitura
VARIAS NOTICIAS

nhado do director de ObradoA com pan

 O prefeito s
BeBulntcs resoluco
ant-iriza :i venda,

obras iU Ks-

..„ „„ Conselho: a *g
mediante cond coei j»

que SC '"r"

garüo das expedlç.->es para
organizando maMs para Tres Lagoas, i r,rc.f,..i;0 v.s tou hontem
P-nCAn-a flo Parannhyba. Campo Grnn- *t|-ada do Acqucducto. 14
de. Aquldaiircv. MlraWift. Porto Espcran-| _ n nrofeito sancclonoti -m ¦¦¦

ca. Cnntrnb-1 >• Cuyabft, fAz^ndo a:» *-*-
guintes englòbacSea: ai na maia do Tre.»
Lagoas, a correspnndeneia ais estaçnen j êstalieíeejdlia. Uc terreno
de Corvo. Arapun, Bnrltysal. S":iaU.ir Vi-
ctorlno, Rarilo do Rio Rrarco. Ribeirão
C*arf>. Air.m Clera, Mutttm, Senador Aze-
ndo, Rio Pardo. Balsamo, Alegre. h\es-
ção o Ijaroa Rica, liem como de S.ir.t"
Anna do Pnvanahybn. quando ror nonco
volumoso, caso cm que se or*znnlzarã ma-
•1 pn»-n r»'n locnllilr..!c., i-onforme as or

estabeiecions, ue -.=¦ ¦•"';¦.,'•,'..„„, 
da(te;

naram desheccssarlos ft M 'r"u.'.'.'e1 rôli
A «uo autoriza a emitnr ai«

«•MOiOMI aPOl!ç|« "«eí^nV.d.dl*

ri*as. sob
que não
o pr
rua

O •arR HO*C*iT? fTO EXPEDIEXTE
—. O FAt..ECIMENTO DO AI.MI-
KAMK ntKNO BRAMIAO - PA*. „ ,,„„ „,- ,,„.  , ,
«A A ESTATUA DE PEDRO II — |e0 mss.1 attender o pedido feito pelo da
A ODSTnifCÇAO PBItTIXAK AO I Marlnha, no rtntldo de ser adquirida uma
ORÇAMENTO DO INTERIOR — | cambial no va or de *S0 1'bras esterlinas.
rfcNSAO A* VIVVA DE PÁRIAS 1 aue dever* ser retnctUda ao addiAa naval•iirito '¦• "'""• ""

A sessão de hontem, presidida pelo «r.
CollBreíi Moreira e Becretnriada p«'os srs.
Andrade Bezerra e Juvenal Lamartlne.
fo' nbfcrta «m a presença de E6 depu-
tados.

Sem oK«ervaçi5e9, spprovada n neta da
eewfio da véspera, passnram a ser lidos,
no expediente, os seguintes pap,*is: te'.o-
l*rramma do sr. DJaima Mendonça, juiz
de direito da comarca de Cruzeiro do Sul,
protevtnndo contra a reorganização dn
território do Acre, rob a alieençflo de
que o governo, evecutan 'o-a. exliorbltn'1
dos termos da autorização que. para tal

í! Embaixada Brasileira em Londres. - **.

Homeio Baptlsta solicitou ao -seu collega
daquclia pasta Informar se. de accordo
com o S 3°. "In tine"- do art. 3° das In-
Btrucçòos do 15 de Junho ultimo, para
cumprimento do nrt. 77 d.i lei n. 3.991
dc 5 dc janeiro do corrente anno. foi
feito O empenho da despesa c qual a lm-
portancia empenhada, bom assim se a
commissão que compete ao» «gentes fi-
nanceiros Jl esta ou não Inciulda na lm-
portancia da cambial requisitada.

— O mlnli-tro, por actos de hontem. no-
mfiJu pa-a os logares de regai «dos off-
ciaes aduaneiros: Adalberto de Campos

fira, concedeu o Consresi-o; o olficlo, do | Cortes e Mareei Ino dc írdtas Arruda

^,„^i>..„ pn -rnnitra do trono com
qüe deveria embasbacar o sen Ídolo.

como* tendo tanta coisa e tanta
gente, o posto permanece como se o
perseguisse a maiB dura pobreza fran-
clBcana ?

Informações; Antenor R mos — Indete-
rido. ã vista das informações: Victor Cor-
deiro — Attender, ficando sujeito a nova
Inspecção.

— Serviço para hoje:
Dia ã região. 1» ten.-nte Kereu G. M.

Guerra.
, t. .. .,.,.. ,..,, „- .,„ 1 D,n a° Posto med'co da Vila íJlirtar,

Simples. Por que para nue os an-h. tenente medico j0.*ê da Silva i.'.-na.
tos e as ambulâncias corram faz-se Auxiliar do official de dia. sargento
mister gazolina. faz-se mister "chauf- . ajudante João Francisco Osor'o.
»«„«,*• p nn n-1-.tn nfin firlttp num íim-i A J brigada de infantaria darã aa
feurs . E» no posto nao existe nem uma 1 pardas do Minister"» ,11 Ouerra, inten-
coisa nem outra. Dahi o ficarem os denc'a da Gu-.rra, Hospital central e Es-
autos e ambulâncias condemnndos a ro'a MVItãr. patrulhai pnra o novo Ar-
un, ócio execrável e enferruJador I ™k* 

ÜTo^^^e Tomt
Nfto ó sd isso. Os médicos andam tei General,

em palpos de aranhas ouant** SÜO A - urgida de Infantaria dará » etiir-
ohrigndos a formnlnr: as drnms an-. a"V ! reror.*-° rara o palácio do Cattete

dnm vastiuelras pela pharmacia, para
gáudio do pharmaceutlco quo se ve

o 1° regimento de cavallarla divisio-
nnrla darA • ordenançaa pafa a divisão.Uniforme, 6".

 n *»vndleo da
rommttnl-nii .-o mlnl-trn da Arrl-iiltura que
q pnl=a de r-ri*.. nn periodo fle ?ft a 51 des-
íe m»a. cffertnoii a venda de 96.000 sae-
cas de«e pt-ndn<*to.

 O director do Servlen r.eoloTlro e Ml-
ner-dot-P-o çnlieitott do mlnl-tro a ncrei-
«iria puinrlr.icr.o para adquiri*- dl Compa-
nhla Ediricadnra. ennrortne proposta feita
rela me«ma. o maicri-i net-e-a-^rio Para s
In*!-!! .rln de uma estaçiio experimental de
romhirüv»: e mineraes, pelo preço de réis
so^ooaabn, ,

_ o niltilMro da Arr|eiilti-ra f*a*Tv*iU
npprovar o prn'eetn e a« InstruMflej ela-
¦fcor-iiln*» pelo ena-eihelrn JnAn I.iidei-lt*. rn-
cnrreeiwlo da remndelscAo das B«rol*W de
«prendlie- Artíriee-. dn paiz. relativo»! a
rnn*»iri|.-can de nm r-vllh.an pari michlni»
de bènoTUT m**!!**'*"*5 MB terreno* da' 
Firni-i de Aprendizes do Estado do santa Ca
tharlna. . .. O «r. Prnno l.nhn. director do Hil«eu
Nacional. P«i a dl-po»lçao da Superlnten-
denrli dn -enlçn de Sementelra» a pirte
do eiliriclo dn MU-eil onde funcclnnoii a
çerçíu de F.nlhf.molnirli \grVnla. e dtiís
ure-i-i d.*> Horto Rotanlco, r.a rnilnta da floa
Vista, para lnstallaçüo o funcclonanietito

dórs' j.-V exirt.-nte-: bi lia M*'a de Cam-
po Ot-andc, a de TapnJo*-. Joaipiim Muril-
rjin Coretcnte*. Plrnpiltshaa. A!eer>>, En*
tre Rios do Vaccarln. Turvo. Cnheceln do
Apa. Ponta Po-A. Bella Vista e Coxim 1
cl na de Ao-iidauana, a do Nloar- e Vis-
cond-? de Tattmy: d) nn de Miranda, ;>-
dfl Se'ohra, Gunyacvnfn. !I*Kl-'in***.*.a « .
Cnrnnda*-al: ei nn Ae Corumbfi. a »'n 1 mmgos
Forte de Coimbra. I.adar'0. Porto ?,Iiirtl- j
nho. Santa Miruaridn. P.arra-co Hranco.
Melgaco. Santo Anton'o dn R'o Abaixo S. ;
l.ti'2 de CacereB c Matto Crosso. antiga ;
Villa Belln ; fl na de Cnyabã. a correspon. .
dencla para as demais loCdMd-ide» me*jo«J ;
n« situadas A margem da E. F, Madeira
VamOi*. oue deve ser sempre exped ila
dlroctamente pe'o Amazonas, se for daln
r.rr,.„:!prito. e ror Belém do Parft. se pro-
ceder du qualquer outri Estado ou dest 1
capital.

REPARTIÇÃO DE ACUAS E OIIRAS I
PVIU.ICAS

REQPERniKSTOR DESPACHADOS
PELO DIRECTOU (iEUAL

Cnmp-inb's de Estrada de F-rro Victoria
a Minas — Compareci no e-cr.pt.irio d. •";•
rtiníriito, pnra expHeaç5eBÍ Anton*o Lnlz
Soares  Abonem-Bí as falta? CtJm .l'*ls l-r-
ços: Antônio de Lima — Meto, oito f*lt»s
eom dois tí-rços o uma rem um teren. .I11S0

,.- .".. 2005000, pam pagamento
I vidas da k«ní« Mun cipal. ™°ttW

cidas nor sentença ludlclnrta,
— Foi Intimado a

| di- asu33 sanitárias nn
fechar sua fabrica

Pra7.n de ¦***•¦

prnn de muita de 600». •

pagou a respectiva Ilcenç*
.loa-*' m Miranda, "«taoi
de dezembro n. 1!3.

av-Mldá-mío Cdmpr.do! honrem realj»|
dn. foi v-eTidído " de n. I. ao •"¦• 

JX1 iick, P'la qnantls de .•»''»•
INSTRUCÇÂO PniUCA

Dentaria do 9* «¦'
Ca ia "Delfim M«*

dentista d. Ju-

v eto

lecído »

tf-rr-r-Tiia »

A "As? Btencla
trclo. mantida pela

dllr^drtüfrauendoir-no d.-correj
deste anno a 126 aluiiiima das e-co.al

"T-AssCncla Dentaria* foi fundai»
em 1918. ^

ERÚPrflKSNA PBTJVBi
**# Antes õe attender ao -Jiwiw

procur*:e cessar a causa, porque todaa
as ma- 'estações da pelle são prou*
ntentes da impureza do Sangue, epor
cons'i=uinle, usae as pílulas ALUU\
PSICUM", nfto são purgatlvaí e
actuam como tônicas sobre o appare-
lho tlitrestivo, notadamenie aonra «

FÍGADO. A' venda naa DrogarU* *
com nois rerços e «mn r*;m 1111 i--iv ••"« 1 • . v-nldre k *!•
An-itsio (•>!•; Ue Oliveira — ResUua-fje, principaes pharmacias. NOlQ.nB *- 

M
n*d'ante recibo;*Josí Silveira Un — lr*ê* vernaz. — Rua 1° OO Março, l.*t -
frndn; Síturn 110 A. dc Carvsllio — l!.-r.; ! * _, „„
T^ii„ rer.-r;n He \ndr-de — As-ente em 1 andar. — Kio. •»*¦«¦ .
Jcão Ceiarin de Andrade — Assenta em
cada immovel depasito para 1.2O0 lltre* e
prepurc a <**n*liiiç.-lo iiit«H-na respectiva;
Antônio Aionso Uor *• — Certifiques o qu<
constar; Mar'a Ca-ollnn Anscln — A-s.-nte
deposito para 1.200 litre*: Antônio Harlm
aa Canloio K'Iho — Deferido, nins ^m |ire-
Jniro do pwviço i Irfnlindti II. dç UíCllo Ao
cioly de Lima — Archlvese, A vlíta I. in.
formado: Keüppe d Med* ros Coaies —
Encaininiacse, de accõnlo com o liformado
pcl.i iecçii» de Contlb Idade: .ln*í- Ihur e
iln« Sarto»  I.U-m. [ilem; G uai ter de Si-
queira Amaaonat — Idem, .deai; Ani nl.,
Uor-jts — iiicia, Iden; Faustiu-* Cuvaliiciro

MmmmmammmXmmmmmmMW*^
TOrme '. Cninrrho t I-nl •*«*£¦

de tônico i-iliornl «liltOMOTlor. I
airdii-nniendillj*. n

/•JIQdlffKSitlMS&rfBBK m 4rt\
i 7.IN.VI - lilrnl un.» „*"""" I
j inil.iul <l*i** «rnhnrni. »¦¦ ¦ 

ji <r rfr -.ilrmlir». I"»** ^
"WmmmmmmmmmmmmmmmmmW.



;,*y,T***-*-**-«.>- ^¦^^¦¦^yr.r^-^rrf-^^T^r-^ il,..? yVmmm*mw*~mmmm*mw'^
üpaf»

S^^***** * • ' ^^^^^^^^^**^**^**-**1***>*'IMI'>*-*-***,,i*-***-*-***-'i*»'***'*'*'*'*'*

(Notas Mundanas)

0 JORNAL — Terça-feira, 28 de Dezembro de 1920 9

A ARTE DE CONVERSAR
Um homem como o autor destes re-

paro», desprovido de qualquer habill-
dada de salão, numa festa mundana
so gosto em voga, não pode exh.mlr-
ge a certa venenosa dose de tristeza c
nao resisto a divagaçõea melancólicas
pelos saráus dc antanho, que a tradl-
çüo resguarda do esquecimento.

Que fazer, numa aala feerleamente
llluminada, entro pares que requebram
a machucam compassos languidos e
gente que discute "foot-ball" e cine-
ma, uma pessoa desprotegida de Ter-
psychore, ignorante de sports e não
familiarizada com as futels silhuetas
da tela? Que fazer? E' resignar-se a
ficar de lado. desprezada de todos, mu-
da, sonhadoramente perdida em evo-
cac&es*•*

Nestes tempos de utilltarlsmo e de•atruggle-for.. .j hlg-llfe", ê um mor-
to querido o esplr.to encantador que
marcou um período de graça na Fran-
o» do século XVIII e quo reformou os
costumes claustraes do Portugal de
D. JoSo V... N&o ha remanescente
daquelle espirito deliciosamente subtll
que irradiou do reinado de Luiz XIV
pelo mundo em fora, florindo boceas e
corações... Hoje, que decadente se en-
contra a arte de conversar! O gosto
das palestras finas — das quaes os
francezes ainda silo os derradeiros cul-
tores — desappareceu por completo
dentre nõs. E' uma raridade preciosa,
encontrar-se agora este ou aquelle
centro onde possamos passar alguns
Instantes suaves, entre pessoas que
requintam paradoxos rutilos sem des-
cambar em atfectaqoes e dizem Ironias
que arranham sem contundir. Essas
mostras de Intellectualtdade, hoje, são
quasl uma chlmera...

No entanto, depois do apogSu héle-
nico, foi o século XVIII a grande-
renascença do engenho, da arte o do
amor...

Perdido numa festa moderna, nessas
festas de apatacados e novos-rleos,
n&o fogem os herdeiros retardatarlos
dos românticos a dlvagaçoes desso qui-
late... Entra tangos o maxixes, "fox-
troters" e conlactos de volteios de "ca-
baret" nfio ha ovltar saudades daquel-
les áureos tempos. E, como nao te-
mos esperanças di_iim feliz regresso
í era glor'osa de Pericles ou do Rei-
Sol, relembramO*nos, ralados de an-
gustla, dos dias menos remotos da
•Dalila" e dos recltatlvos pautados
pelo "Noivado do Sepulchro" c "A Ju-
dia"; dos dlaa em que o "Quando te
fujo e me desvio cauto"... era Inqui-
nado de amoral pólos nossoB ante-pas-

— ò' leitor sorri 'dessas lindas volha-
rias?!

Mas. confesse o leitor: nao eram
preferíveis a "Dalila", os reoltatlvos
dramáticos • o poetastro — fluura
obrigatória das "reuniões*' flos nosso*
avôs,-ao "tango-boy" c & "melindrosa"
de hoje, de pernas atrela o cérebros de
passarinhos? — E. T.
aivnivehsauios

O sr. Camillo Prates, deputado fe-
deral: „ .

O sr. Jullo Barbosa, noBso eollega de
Imprensa o Becretario da presidência
do Senado Federal;

O deputado Arlstarcho Lopes;
A senhorlta Gilda Barbnstefano, fl-

lha do coronel Fidelis Parbastcfnno e
noiva do sr. Sllvano Coelho de Souza,
funecionario do Departamento Nacio-
nal dc Saúde Publica.

 Passa hoje a data natallcia da
«ra. d. Gulomar Inglez dc Souza de
Toledo Lopes, esposa do sr. Renato de
Toledo Lones, director d'0 .TOPAAT,.

_ Joaquim ê o nome do filho rocem-
nascido do casal Virgílio da Costa Sena e
Cordclla da Costa Sena, rosldentes om Ou-
ro Preto.
NASCIMENTOS

__ O lar do nosso companheiro da re-
rtsao Plínio Boaventura e de sua esposa
a Dulclnea Boaventura foi enriquecido
som o nascimento de sua primogênita, que
receberá o nomo do Glcelda,
CONTRATOS NUPCIAES'

Contratou casamento com a pro-
fesaora mllc. Noemi Pereira d'01lvei-
ra. filha do professor Francisco das
Chagas Pereira, o Br. major JostS Mar-
celllno de Vasconcellos Ramos.
RECEPÇÕES

O novo ministro do México Junto ao
nosso governo. sr. Álvaro Torres
Dias. e senhora, offerecerao hoje no
palacote da Legação, ft rua Paysandú,
Sm banquete em honra ao ministro das
Relações Exteriores o ara. Azovodo
Marques.
HOSPEDES R VIAJANTES

Segue hojo no rápido paulista com
destino ao Paraná e acompanhado de
sua familia, o engenheiro José Ayres
de Souza, ohefe da soeçao tochnlca da
Inspectoria Federal do Obras contra
as SeecaB.

Procedentes do Buenos Aires, che-
«aram a bordo do "Sieno. Veiútmn" os
ateulntes passageiros: José B. Vlviw.
William W. Rasor, Esbera AIzenblat °
Ami Monnler.

A bordo do "Itaquera" partiram pa-
ra Porto Alegre e escalas, os seguintes
passageiros: bispo Klnsolvlng. Antônio
de Cnstro Pinto e família, Roberto Fauds,
Esperança Garcia da Silva, Francisco
Marques Pires, Gony Caslmlr, Sayy Leo-
nard, Berby Plerre, José Rebello da Silva
« família, Jorge Junes, Tancredo Tolxol-
ra, Sylvio Lobo Vlanna, Joio Lobo Vlan-
pa, Cleta Carljí, Alice Laudarcs, Gari-
baldl Benzi, Arthur Mala c senhora, Ra-
mon Peres o familln, Alberto Ramalho,
Sald Fatuch e senhora, Moysés Souvl o
familia, George Maubé, Alolzio Vaa Dias
Cícero Machado da Silva, Homero Barce-
los, Manoel A. da Silva Braga, Helena
Seatorl, Victor José do Mattos o sonho-
rn, Leonor Arantes. Delphlm da Silva,
Clotllde de Jesus. Edgar Tavares Loensot,
Manoel F. Moreira, Marln da Cruz Mo-
relra, JoSo Nicolau Abduch, José Vicente
Vrlo, Jacintho Pinto Lima. Carlos Alber-
to Silva, Luiza Baona, Flrm Anjeesen,
Epamlnondas Artlgas, Awad Gladins,
Isaao Salem, Paulo Petersen, Helte Pe-
te-.«*n, Digoberto Apular, Pesiandro Sll-
veira, José do Assis Souza. Oswaldo Dias,
Anton'0 M. PlrntA c família, Trajano Go-
tneg, Marletta Garnler Sampnlo. Antônio
de Bossa, Lelvls o José de Souza,

A bordo do "Itnssucê", partiram pa-
ra Mossoré o escalas, os seguintes pas-
sagelros: Edro da Cunha Beltrão, Luiz
dos Santos Dias, Vicentina de Souza,
Beatriz dos Santos Dias, Phllomena. San-
(oa Dias, Severlno Vieira César, Francis.

floricülxui:a barbace::a
ASSEMBLÉA 113, T. '837, C, Coroas e

Palmas dc flores na tirats por preços módicos

Efltomap-o e Intestino» !... Sof.
frclK t... Ui.nl sem perca de tempo
o digestivo e re-j-ulndor pbyMolo-
t-tro — "HEMOPEPTONE" Medi
.•«mcninll-r.
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»2 mIX!8 da.-*whtt. Francisco Beiro. Jo*
min„ ,, e famllia. Ablgall Netto o fa-milla Manoel Alexandre Pereira, Maria
vL. « Glledes. Dinlz Azambuja Filho,wctor Bcnzonsau, Etlenne Oswaldo, LuizPontual Machado, Aristides Villar, Oscarcastro, Orlando Azevedo, Aloyslo Musa-ihücs Augusto Vlanna Júnior. OswaldoCavalcante Azevedo, W. Thompson, Er-neste R Qood,. Antônio Coutinho Fran-oa e familia, Maria Constância, JoannaJesus. Atallba Rodrigues e família, Ayr-
fon Guimarães, Francisco C. de Mello Fl-lho, SíbaMIâo Chagas, Pepito Bandeira dacruz, Franclsca -Albina dos Santo», Pe-dro Teixeira, Arthur Wanderley, Leonelvrterno, Carlos Lopes FIMio. AugustoDias Fernandes, Guilherme Santos, Hen-ry Roumert, Pedro da França, José A.Pessoa do Queiroz. Naplb Alta, rinmoMagro, José Almeida, Euolydes Carva-'bo, Hcnrl-iie dos Santos Machado, OscarFonseca, Boanergca C. Vasconcellos, Mar-
ços Maslanski, Francisco Domlngues da
Silva, Philip Geor?« Nlcholls. MelhemIbrahlm Bumnchar. Edel Evenclo Carva-lho Cota, Mnthllde o Franclsca Brisa
Tonyat, José Doj*n, Manoel PolvcarnloMoreira, Uhnldina Campos Azevedo, Ju-lleta Azevedo e JoSo C. F. dr Medeiros.A bordo do "Itauba" chegaram do
Recito o escalas, os seguintes passagel-ros: Oscar Piquet e familia. Elvira Sa-
marcos, Maria Bdlarmlna,. Josí Samnr-
cos, Maria do Carmo, Nuneã Porto, Ma-•ria das Dores Dnnir". ArnaMo Souz'- **'.i.
'ente, Adolpho Tl-.íxelra. Affonso Silva,
Pedro Silva, Oscar Leal, Podro Jardim
de Ollvolra 0 senhora, João "Wllremann o
fam'lla. Marcollna do Assis, Jany Motta,
Fellcla O. do Brltto. I,eonor Monteiro,
Humberto F-em-fra Barbosa. Irenlo O.
Barbosa, Joaquim Leite, Antônio Mattos,
Oswa'do Santos, Alfredo Mattos, Francis-
co Pires, TheonHlh Góes. Argemlro Ca-
marüo, André Duarte Braga, Francisco
Fialho, Oswaldo Freire de Carvalho, Jor-
go F. Tolechranl. Antônio Elias, e Ade-
mar de Andrade Silva.A bordo do "Slerra Ventana" "or.
tiram para Bordeaux e escalas, os seguin-
tes passageiros: Nelson de Castro Bar-
tosa e senhora, Francisco Bherlng e se-
nhora, Ernesto Ferreira da Silva, Ama-
rantes Estovam e senhora. Marln San-
tnH, Ralnh Oust, Oscar Lui e família e
Robert Gelsemborger.
FALLECIMENTOS

Na Casa de Saudo Elras, onde sé en-
contrava em tratamento, falleceu hon-
tem pela manha, o vlce-almlrnnte ro-
formado Francisco Augusto do Paiva
Eueno Brandão.

Lento cm disponibilidade da Escola
Naval, nasceu o almirante Bueno Bran-
dão em Minas Geraes, tendo toma-
do parte na guerra do Paraguay, on-
do prestou relevantes serviços ao lado
do almirante Barroso de quem foi aju-
dante de ordens, na memorável cam-
panha.

O extineto era Irmão do sr. Bueno
Brandão, presidente da Camnra dos
Demitados, o primo do sr. Bueno de
Paiva, vice-presidente da Republica.

Seu enterramento realizou-se hontem
Seu enterramento reallzon-so hontem

mesmo ft tardo no cemitério do São
João Paptlsta, tendo o Batalhão Naval
nrestndo ao morto as honras a qua ti-
nha d'relto pelo seu posto .

F-illecnu hontem a «enbnrlta Colina
Oulmarües, rilha do sr. INnnnleno Onlma-
rfles, guardn-livros, o d. Adelaide Oulma-
rfles. o enterro realizar-se-á bole, a' I7.*10,
saindo o feretro da rua Santo Henrique
(Rihrlcn das CMtas), porá o cemitério do
q Fr»ne|«oo Xavier.
ENTERROS

Serão sepultados hoje:
No cemitério de S. João Bapfsta —

Altlno da Silva, praia da Saudade, 40,
as 9 horas. \

No cemitério de S. Francisco Xavier
— Delfm, filho de José Rodrigues, rua
do Livramento, 181, as 9 horas,
MISSAS

Na Cruz doB Militares realiza-se ama-
nha, lis 9 horas, a missa de setmo dia
cm BUffraglo da alma do tenente phar-
maceutlco do Exercito, Lauro Garclndo
Fernandes de Sa. mandada rezar pela
Associação Bras leira de Pharmacoutl-
cos e sua família, . .

Celebram-se hojo as seguIntcB
missas fúnebres:

no altar mõr da egreja da Ordem Ter-
cclra do Carmo, por CJ-prlano Bruno
Ribeiro, fia 9 horas;

na egreja da Luz, por alma do Rosa
da S'lva Belllnha. âs 8 1|2;

na egreja da Santa Casa de Mlserl-
cordla, pela Imperatriz Thoreza Chrls-
tina, as 9 horas:

na egreja do Carmo, por João Ba-
ptlsta Dias, ás 9 horas;

na osrej-t de S. Francisco de Paula,
por Miguo J>sé Rodrigues P.*t-'r:i. fis'J 1|2 horas:

na egreja de S. Franclsao Xavlir, por
Manoel Joaquim Dias Júnior, fts 8 ho-
ras;

na egreja de S. Francisco do Paula,
por Mary do Lima e Silva Avelino, fts
10 1|2;

na egreja da Candelária, por Carlos
Lu z Scnssa, fts 9 horas.

na ogreja de S. Francisco do Paula,
por Franclsca Marques da Silva, fts 9
horas.

RELIGIÃO
[ÕS

Carlos Luiz Scassa

tA 

viuva, filhos, genro, noras
e netos, convidam os seus de-
mais parentes e amigos para as-
sistirem a missa de 7° dia, que

fazem celebrar hoje, 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*
se acto de religião. ***

Mary de Lima e Silva
Aveline

Í 

Manoel Cosme Pinto, senho-
t ra e filhos; Almirante Francis-

co de Mattos, senhora e filhos:
Ernesto Lopes da Fonseca Cos-

ta e senhora e Manoel de Lima o Sil-
va, fazem celebrar hoje, terça-fel-
ra, 28 do corrente, uma missa por al-
ma de sua saudosa prima MARY
AVELINE, ás 10 % horas, na egre-
Ja de S. Francisco de Paula. ***

Manoel Joaquim Dias
Júnior

tA 

viuva, Irmãos, cunhada e
sobrinhos do fallecido MANOEL
JOAQUIM DIAS JÚNIOR, agra-
decem a todos aquelles que se

dignaram acompanhar o seu corpo até
á ultima morada, e os convidam, as*
sim como aos demais parentes e ami-
gos para assistirem á missa que, pelo
descanso de sua alma, mandam rezar
hoje, terça-feira, 28 do corrente, ás 8
horas, na matriz de S. Francisco Xa-
vier, confessando-se desde Já sum*
mamente agradecidos. *#*

Dr. Mi-sníel José Rodri-
gues Pereira

(7- DIA)

tEponina 

de Paiva Pereira,
José de Paiva Pereira, senhora
e filho, Dr. Miguel de Paiva Pe-
reira, Francisco Xavier Oraell,

senhora e filhos, Conceição de Paiva
Pereira e Maria Augusta Teixeira de
Paiva, viuvo, filhos, nora, genro, ne-
tos e sogra do saudoso DR. MIGUEL
JOSÉ' RODRIGUES PEREIRA, se
confessam extremamente gratos áquel-
les que o acompanharam á ultima mo-
rada, e a todos os amigos e conheci*
dos convidam para a missa de 7° dia
que será celebrada no altar-mór da
egreja de S. Francisco de Paula, hoje,
terça-feira, 28 do corrente, ás 9 % I
horas. E por este aoto de religião e j
carldado patenteiam eterna gratidão, i

CATHOLICISMO
O SANTO DO DLA

<!„?!" ®ol€rn' c|dade de Judft, dia dos
n^i^Jn2i0Cenitcs*' os qt,a€s* P*01, mandado
de Christo 

"' ram mW03 por amor
Em Ancyna, cidade do Gamilclano.diacono. Em África, dia dos Santos ma£

2^£ftS?r* Xlctor e R°P-ci>-no. Em NI-oomedia^dos Santos martyres Indes, eu-nuco, Domina, Agapee e Thoophlla vir-gens o de seus companheiros, os quaes, naperseguição de Deocleclanô, depois demultoe tormentos, alcançaram com dlvtr-Bidade de mortes, a corOa do martyrlo.í-n*i Ncooesaroa, cidade do Ponto, de S.Thoadlo, martyr, na perseguição de Dedo,a quem estando agonlsando assistiu emespirito s. Gregorlo Thaumaturgo e o anl-mou a padecer o martyrlo.
Em Arablsso, cldado de Armênia Me-nor, de S. Cesario, martyr, o qual foi mar-tyrizado. em tempo do Imperador GalerloMnxlmlano. Em Leão de França, o tran-sito de S. Francisco de Sall s, bispo de Ge-neihra, ao qual, pelo abrazado zelo na con*versão dos hereges, poz no numero dosSantos, o papa Alexandre Sétimo, mas asua festa se celebra, por mandado do mes-mo Summo Pontífice, aos vinte e nove de

Janeiro, quando seu sagrado corpo íoltrasladado a Anned.
Em Roma, do S. Domminou, presbytero.No Egypto, de S. Theodoro, monge, dlscl-

Pulo de S. Faoomlo. No Moetclro de LI-rins, de Santo Antônio, monge, esclareci-do com milagres.
AULAS DE CATECISMO

Havorft hoje as seguintes aulas de cate-cisco: fis 15 horas, nas matriz s de SanfAnna e do Realengo, e na capella de N. 8.do Nazareth.
CONFERÊNCIAS VICENTINA S

Reunem-se hoje, as seguintes Conferen-elas Vlcentlnas:
D> N. S. da Conceição, fis 18 horns, namatriz de Santa Rita j de S. Vicente de

Paula, fis 19 l|2, na matriz do SagradoCoração de Jesus; de Nossa Senhora daLuz o ds Marln Auxiliadora, fis 20 horas,na matriz do Engenho Nevo.
EGREJA DA CRUZ DOS MILITARES

Serfi celebrada hoje, fia fl horas, na
grefia da Cruz dos Militares, uma mlesacom acompanhamento de orgüo, em lou-vor de S. Pedro Gonçalves.

ESPIRITISMO
O INVISÍVEL SORPREHENDEU-O

O proressor A. Pastor, do Lyceu Real deGênova, em um Inlerossnnte artigo publi-cado na "Fanful* d'ella Domcnlca", narroupela frtrma seguinte o quo se passou coma sua pessoa:Tive uma enfermidade gravíssima. Emum período decrlso em quo havia perdidocompletamente a consciência da dor phvMca,desenvolveu-se em mim, cxtraordtnarlámen-te, o poder da lm-slnaijílo, c, em uma con-ru=(lo bem dl«tlncta (duas palavras que pa-rocem Inconciliáveis e que, nllo obstante,.«Jo as únicas quo podem traduzir o meupensamento), vla-me, dlstlnctamentc. amim mesmo quando menino, jovem e adul-to, om as diversas épocas de minha exl«len-cia: um sonho, mas um sonho mais forte,mais Intenso, mnls vivo. E nesse espaço lm-monso, azul, liimlno«o, minha mfle vinhaao mou encontro, minha mllo falleclda ha
quatro annos. Foi uma Impressão Inexprl-mlvel.

Lendo o "Phíbo", depois disto, pudemelhor comprehender Sócrates.
OS DESERTORES DA PRIMEIRA PHASE

As pessoas verdadeiramente espiritasnllo podem comprehender que um unlcoespirita, a nllo ser nos casos do obsessão,venha a desertar das suas fileiras.
Houve, é certo, no começo da vulgariza-

çílo da doutrina, muitos Indivíduos que fo-
ram attraldos para as sossfles das mesas,
visando Interesses matorlaos, o uma vez
dcsllludldns, «handonaram b doutrina. Esta
é a phalange mais numerosa dos desertores;
porem, quem poderá consclenclosamcnte1 quallflcal-os do espiritas? Esta-primeira
phase teve tambem a sua utilidade, por
mostrar o que nílo é licito esperar dos os-
plrltas e fnzer conhecer o fim altamente
serio do espiritismo. Ella depurou a doutrl-
na. Os e«plrttas sabem que m HçOcs da
experiência silo as mais proveitosas.

Sc de»do o principio elles tivessem dito:
nllo peçaes Isto ou aqulllo, que nüo ohte-
reis, talvez nüo houvessem sido acredita-
do«. Foi por Isso quo deixaram correr as
coisas, para que-a verdade. saísse dá ob«er-
vacilo. As decepções desencorajaram os cx-
ploradores o contribuíram para lhes dlml-
nulr o numero.

Fornm parasitas quo ellns tiraram ao es-
plrltl-mo, nüo roram adeptos sinceros.

Certos Indivíduos, mais perspicazes, lo-
brigaram o homem na criança que acnba-
va de nascer e tiveram medo dcllo, como
Hcrodes teve do menino Jesus. Nllo ousan-
do atacal-o de rrente, silscltnram quem o
sufrocasse com abraços que lho tomasse a
mascara, afim de Intrnduzlr-so por toda a
parte, e soprar, astuciosamente, a discórdia
nos centros, cspalher, surratelrnmento, o
veneno da calumnla, lançar o pomo da dis-
cordla, arrastar a excossos compromottedo-
res, lmpelllr a doutrina por sendas rldl-
cuias o odiosas o 6lmular, depois, dere-
cçfles. .

Ainda ha outros mnls hábeis: pregam a
unUo e semeiam a dlvlsüo, atiram dcxtrn-
mente 4 arena questCes Irritantes e orren- -
vas, excitam os zelos de preponderância
entre os dirrerentes centros. Seriam reli-
zes se vissem Icvantar-se uns contra ns
outros, por questões de rorma ou do sub-
stanrla, por elles suscitadas.

Todas as doutrinas têm tido o seu .Ilidas,
e o o*plrltl«mo nllo havia do ser a excepçílo.

«Ao espiritas de contrabando, quo, cn-
tretanto, tem tido a sun utllldnde, porque
tem ensinado ao verdadeiro espirita a pm-
doncla, a clrcumspecçlo o a nllo so fiar om
apparonclas.

THEOSOPHIA
Farias Britto foi, incontcstavclma-nte, um do«

mais profundos pensadores brasileiros. A sua
obra philüsophica fôrma copiosa m-ase de en-
sinanuintos. theosophicos c contem preciosida-
des que revelam a perfeita maturidade de um
espirito de escól. Esposou a theoria da evo-
lueão como a mais importante c verdadeira
para a explicação dos phenomenos da vida,
complctando-a com a theoria da finalidade.
A fórmula geral do universo, diz çlle, deve
ser, não a força e matéria, mas sim movi-
mento e pensamento, ou melhor, evolução e
finalidade.

Estas palavras valem por um programma
philosophico. E Farias Britto não fez mais,
em toda a sua fecunda existência, do que des-
envolver o pensamento contido linhas acima.
Mostrou o desenvolvimento gradual e a rc-
novação pcrcnnc a que tudo cstil sujeito. Para
elle, todo o univreso é evolução e acção, mo-
vido por um pensamento infinito.

Estudando a formação das religiões anti-
gas, admiltia o punsador patrício a existen-
cia dc uma philosophia altamente dcscnvolv.da
como causa geratrii' das religiões actuaes,
"facto qué prova ter havido, nas épocas mais
remotas, a convicção profunda da verdade do
espirito".

Diz elle no "O mundo interior : Sobre o
valor dos historiadores c philosophos que
sogitara dè fazer' luz sobre as obscuridades
impenetráveis' em que sc acha envolvido o
passado mais remoto do liom.-in, sobre o valor
das suas descobertas e conjecturas, não me
externarei. Uma coisa, entretanto, parecc-mc
certa, ou, pelo menos, extremamente prova-
vel: é que uma grande philosophia existiu em
épocas remotíssimas, philosophia que é exa-
etamente uma philosophia do espirito, íi qual
se prende a origem das religiões. Esse facto
far presumir que o nosso planeta foi theatro
de uma poderosa civilização que sc perdeu c
da qual ficaram apenas lembranças vagas c
incertas nas religiões m.smas. Explica-se as-
sim o facto da antigüidade ter tido a mais
alta concepção do espirito, e que seja dos tem-
pos mais remotos que deriva a moral mais
pura e m&is perfeita que ainda hoje impera,
e que a civilização moderna, apezar de todo o
seu apregoado progresso, não conseguiu des-
envolver, e tem, pelo contrario, corrompido,
pelo menos nesta ultima phase do desenvolvi'
mento.".

listas grandiosas palavras são dignas de
serem registradas para que o pensamento do
nosso máximo philosopho não seja miserável-
mente deturpado por cérebros tacanhos, que
procuram torcer-lhe o sentido altamente phi-losophico, cmprcstando-llie ligações com seitas
dogmáticas, elle, a mais potente cerebração phi-losophica do Brasil.

B. KICOLL.

ATAQUES _ Cara rnplda com
DY.VOI.K.KNOL mm llua Bete da
brtrmbro. 1H0.

TRIDIGESTIVÜ "CRUZ'
Assegura uma bfla dlg-estllo.
E ê o remédio mais efficaz para de-bellar ns doenças do l-Moiuiij-o o In*ic.hiIihi». Aos velhos, convnlesconton c

pessoas fracas u todos 6 útil. Em dro-
garias e pharmacias. Depositários parao HlIlBll

Pelo correio 31500.
OLIVEIRA & CRUZ

nua da Assemblüa, 75 — Bio do Ja*neiro.

too Terrestre e Marítima
JBstrada de Ferro Centxal do

Brasil
Vü INQUÉRITO PARA APURAR

IRREGULAPalDADES
O engenheiro Assla Ribeiro, director dacentral do Brasil, por acto d. hontem,nomeou uma commissao composta dosengenheiros Ismael de Souza, Eurico De-lamare Sâo Paulo e d0 Itinerante Flau-amo Pereira Ramos, para procederem aum inquérito sobre irregularidades com-mettldaa pelo conduetor de *!• classe Fre-derlço Rodrigues do Carvalho, quando nachefia do trvin N. C. 2.

DESIONAÇOES
Foram designados, o extranumerarloAnselmo Pereira de Mattos, pwa^loga?

r?en?rnTda-°haVC/ d? 2" clako d« °»
n^"i í 'c° P-arda-chavea de 3* classa Ma-noel d„ Santa Martha, para 0 de 2* classe
fSi dpT? .f*"0**0' e Para o logar deste
cio d -£.,2° ° «"-"numerário da esta-cao d..- Belém, Celestino Henrique.
REMOÇÕES DE AGENTES E CONFE-RENTES
-»™iní,oto de hont!m foram removidos os
cSírníS «""Presados: agente Leopoldo
f£_J.h0 Xaeeon. Para Mnscarcnhas; con-
íi-!. «"li *^en'-'1|cto OUMr Rodrlgu s de
\?«rt Ja(ie' GoioJr*à° Osório Novaes,
«,ií!0 <c,omea íla Sllvn Porto e -salas da
rmS.ii i*,l'uÇa*a. rc-sp ctlvamente, paracuirallnho, Lageado, Oliveira Botelho, ol-larra Mnnsn.-

Tambem foi removido para a estação
Ptlstí^ul^S. ° °°nferent° °SCar Bl-
VARIAS NOTICIAS

V„roramudcmlt"dos- cohl° incursos noparagrapho único do artigo 65 da., Instru-cções para « sorvlgo dns estaQÕeB o pra-tJoirite de conduetor de trem Orlando daRocha Porto c o guarda Rubens Agosti-nho da Silva.
Vão servir na Central e cablne doTunnel da Marítima, respectivamente, osajudantes de cabinelro Iloraclo Benessi eAlfredo Teixeira Fernandes.
A estação Central forneceu hontem

por conta, dos vnrlos Mlnistxrlos, 60.5,
pnsne- ms, na importância total do reta1:773$700.

MOVIMENTO DE TBLEORAPHISTAS
Os prntioantes do telegr.iphlstas Oswal-do Lopes, Rlpidlo Camargo, Waldemar

Corrf-n, Jullo Mon*orea, Waldemar Orva-lho, Borel Marcello e Mano 1 Sardinha,vflo fervlr respectivamente, pnrn S. José
doa Campos, Jupnranft, Central, Morro
Asudo, Villa Militar, Mathlas Barbosa oDel-Castilho.

TRAFEGO
Requerimentos despachados:
Vlvnldo Guimarães, Gastão Faria San-

tos, Fernando Vie'ra Cortes, Edmundo
Dantas Victoria, Dem---trio de Freitas
Braga. Carlos da Costa Pimentel, Bene-
dlcto Pimenta Bueno, concedo, com o aba-
tlir.cnto de 75 •[»; Manoel Garcia do
Amaral, Vicente Oarotta, Joaquim Mo-
rolra Monteiro, Joüo dn Co=tn Lima Ju-
nior, Eduardo Bncellar da S'lvn. Evnrls-
to Franol.-co das Chagas. Cândido Ma-
nof-l do Carvalho Souza, concedo, de nc-
cordo com o re-rulimcnto; Jayme Cnbral,
Luiz Sotcs dos Santos e Waldmar de
Souza Netto, Indeferido; Gilberto '.nbon-
dc e Sebai«tlílo Roecrlo.de Andr: / . sim.
mediante recibo; Cclino Maciel, Joaquim
Sutyro Marques da Silva, Mario Frederico
dc Lima, Oscar Gonçalves Lolt-\ deferido;
Álvaro Ferreira Mofra, nllo tem dlre!to
io que pede; Luiz Severlno dos Snntns.
dirl.la-se ao sr. dr. director, querendo:
Emillo Wnmose Vlanna. a Central para
attender: Antônio Pereira Bittencourt, co-
mo i-eque-r; Fioravnnte Morircs, Manoel de
Araújo Blvnr e .Tono Antônio Teixeira,
nilo ha vaca; Ricardo Eur -nio GetuPo
Romano, Nnr-ez Onr'os Melnlclte, .Toi*
Arnaldo. Heitor Vlanna de Andrade Fer-
relra, GuCherim Coutinho, Fcrnindo Cnr-
valho Miranda, rcstltun-a*e; Nestor Au-
gtisto de Almeida, p dindo sua reidmls-
pflo, Manoel di Silva, pedindo pmpre.ro,
Manoel Luclnno de Souza, pedindo pnra
ter umn bandeja de doces, bnlns, etc, nu-
ma plataforma, Arthur Pereira dos San-
tos, ped'ndo abono como fcrlns, José Pe-
relra Baptlita Filho, pedindo nomoa.-So,
.Twé Evarlsto da Cesta o Riphacl Cortez
da Silva, pedindo pcrmnta. Frnnc's"o An-
tonto dos Pnssos. pedindo readmlssüo. Au-
gusto Óiizlas, pedindo llc mça c Alberto
Victor Mallet, propondo coninrn de b->rrl-
cfls vnslns. Indcfc-rldos; Alfredo Ludeero
Galvão, Pedro Marques da Costa, ,To=é
Luiz dc Souza Costa e José de Almeida
Costa, concedo um m*z com 2|3 da d'nrln;
Joaquim Vaz. concedo vinte e cinco dlns
com 2|3 da diária: Claslo Antônio Maria,
Indeferido, em face do art. 13 d-i lei vi*
gente: Vlllnn Boa* & C, c Virgílio Mn-
chado, ped'ndo restituição de cnucfto, res-
tltun-s.-; Silra, Macedo & C, Laport. Ir-
müo & C, José Aueiisto de Abreu, Hlrre
& C., Azevedo Alves. Rodrigues & C. e F.
R. Moreira & C, ped'ndo restituição do
onoao, Idem: Rnul Marlano Carvalho do
Ollvetra. Annlhnl flonçnlves Vlanna c Lv-
bio Vieira de Rezende, como requer; Wnl-
demar José Fernandes Guimariles. requcl-
ra, no exmo. sr. ministro da Ouer-
ra ; Napoleilo José Octavlano, pediu-
do emprerro. nnrecrite dcoiimento-; .Toa-
qutom Tnvora da Costa Porto, e Hemlren-
tino Pereira Gonçalves, Indeferido; Ootn-
vio Mnchndo c Hom*ro de Oliveira Gul-
mnraes. pedindo pn,*-se, concedo: Plínio
Alves da Luz, pedindo abonp. deferido, de
accordo com o parecer do Trafego.

No Lloyd Brasileiro
Chegara amanha a este porto, vindo do

norte, o "Berevcnte".
 E1 possível qne entre amanha dos

portos do sul o "Uberaba".
Partirão a 30 para Recife, o paquete

"S. Paulo" c o "Guajara" amanha, com
destino ao Para.

 O "Ovapock" devera sair a 6 de
Janeiro próximo para os pequenos portos
do sul, Indo até Caratuha.

Fica nsslm restabelecida essa linha,
que tantos c'an-ores provooou, na ocea-
shlo em que foi supprlmlda.

 Foi concodHn licença oo 15 dias.
com 2J3 dos vencimentos, ao funcc'onarlo
Fidelis Rodrigues do Nnsclmc-no.

 O "Avaré". que ÍA po encontra em
nosso porto V'ndo de Santos, devera par-
t'r em breve para a Itália, depois de re-
ceber a rar^fl.

 O "Avaré" vae a Gênova por conta
da firma F. Slnnclrn & f>., de-ta praça.
a quem foi fretado, sendo as transac-ões
•vta« nor Intermédio do Banco ítalo-
Brasileiro,

_ O "Scrvulo Dourado" foi hontem
vlstorln^o.

 O "Pyrincu»" partir*! amanha para
o sul, Indo atê Buenos Aires.

Pelas escolas
Na 8* escola mixta do 23» districto (Ilha

do Governador), sob a d recçilo da profssn-
ra cathcdratica d. Carolina Pyrrho Morei-
ra, realizou-se no doai nzo ultimo, com todo
o esplendor, o encerramento ilas aulas.

A festa constou da representação da fan-
taz'a em dois netos "Pnpí Noél", de J. B.
Pyrrho, representada por crlnnças.

Vários trechos dc musica executados pelos
maestro Albano Raposo e aenhorita Juplra
Raposo.

Farta dlstrihuiçilo de prendes e brinque-
dos offcrccldos pela -Inspcctorn eicolar, ca-
th.'dratico, adjunta, famii as Olierlnnder, D
Torres e 6r. Calll Nasslf.

Grande foi o numero de convidados que
compareceu fi festa, natando-se entre elles
membros do alto mneist rio, da administra-
ção e do Conselho Municipal .

ASSOCIAÇÕES
¦¦¦¦¦¦¦¦_l--ê II !¦--*»¦

Associação Central Brasileira de
Cirur'iões Dentistas

PresMIda pelo sr. J. Salema Ribeiro,
1° vice-presidente, em exercido, e secre-
tarlado pelos srs. Luiz Teixeira da Fon-
seca e Roberto Lima da Fonseca, reuniu-
se esta Associação em assembléa geral
ordinária, para dar posse â dlrectoria
eleita para o exercic'o de 1921.

Approvada a acta da assembléa ante-
rlor, foram lidos durante o expediente
dois offlcios, sendo um do sr. Armando
Vldal, 2° deegado auxiliar, e outro do
sr. A. Bulcilo, inspector de Saúde Naval,
e algumas procpstas para novos sócios.

Passando & ordem do dia, foi empos-
eada a nova directoria eleita na ultima
iissenibléa, a qual foi, alvo de appiausos
dos presentes. CompÒo-se dos seguintes
membros:

Presidente, professor Benjamln Constnnt
Neves Gonzaga; 1* vice-presidente, J. Sa-
lema Ribeiro; 2o vice-presidente, Emillo
Dezonne; 1» seeretarlo, Luiz Teixora da
Fonseca; 2o secretario, professor Milton
de Carvaho; 3" secretario, Moreira Lo-
pes; i- thesoureiro, Octavio Eurlclo Al-
varo; 2° thesoureiro, A. R. Sharp; bi-
bliothecarlo, Henrlquo Nunes.

Conselho fiscal — Roberto Etchebarne,
He'tor Sampaio, Brito Junlor, Agnelio
Cerquelra e Roberto Fonseca.

Na maior união do vistas, os novos dl-
rectores manifestaram-se animados em
trabalhar denodadamente, cumprindo o
mnndalo, para o qual a confiança dos
collegas acabava de os Investir, e conti-
nuando assim a obra dos seus antecesso-
res.

Foi ainda commemorado o 8» annlver-
sarlo da Associação, nesta «essao do dia
22 do corrente.
*»-AvVVV\'V-.vN<'^Mr>r>>,»jV>MM>>AMrVMMMV«

Bailes
No Anchletii CUib reallza-sc no dia 31

um halle, durante o qual se fará um
pouco de arte com recltatlvos, musica,
etc, havendo ainda a extracçao de uma
tombola c salva de fogos.

Fetías de Anno Bora
Proseguem com animação os festejos de

Natal e Anno Bom que a comnvEsao das
Damas da Pobreza da Parochia do Espl-
rito Santo vem realizando diariamente nua
dependências do Instituto La-Fayette.

Para hojo estão marcados os seguintee
números:

A' noite, sessito de thoatro, em que to-
mara parte, entre outros artistas e ama-
dores, o sr. Edmundo André; cinema ao
nr livre, com cadeiras para a assistência,
tombola, visita no presepo confeccionado
pelo sr. Fluza Guimarães, com cânticos
do pastorinhas, o bem organizado serviço
do "bar" no pittoresco parque do Insti-
tuto.

O programma de hontem foi muito apre-
ciado pel.n numerosa assistência quo af-
fkiiu ao parque.

As entradas estalo a venda no "gul-
chet" armado ft entrada do Instituto, a
rua Haddock Lobo n, 253.

Retretas nos jardins
públicos

Para fazerem retretas nos Jardins duran-
te o mez de Jaue.ro vindouro, fórum esca.u-
das os bandas de musica dos segumUs cor-
pos:

Domingo, 2 — Jardim do Meyer, 1° regi-
mento de cavallaria; praça da Harmonia, 1'
ruK-i-eiilo de infantaria.

Domingo, 9 — Jardim dn Gloria, 2» rc-
gimento de infuiilar.a; praça Sete, ti* de
Infantaria,

Domingo, 10 — Praça 11 de Junho, 1" rc.
gimento th- Infantaria; praça Snnz Pena, 1»
de cavallarla d.visionária.

Domingo, 2.i — JariMn do Meyer, 3** regi.
mento de infantaria; praça Sete do Março,
2o dc .iifaiitnria.

Dom.ngo, 30 — Jardim da Gloria, 3° re-
giniento de Infantaria; praça da llurnionia,
1- resimento de cavallaria.

A ELEGÂNCIA FEMININA
NOIVAS!

i i, * . -=*r,-._t"_ai_iai_Hi_Mnfl

"Todo vestido do noiva 6 bonito"
— dizem. Mais que a pompa das se-
das e das gazes, mais que os enfeites
das fitas e as guirlandas das flores de
laranjeira, vale a alegria mágica do
sonho finalmente satisfeito, quo em-
belleza todas as noivas no dia magni-
fico dos esponsaes...

Nâo é tanto assim. Sem duvida,
uma noivazinha timida e linda, com
seu vestidinho branco de sodinha mo-
desta, até mesmo de cassa ou pongl-
nette, nüo desmerece de sua graça prl-
maveril nem deve envergonhar-se, ojt
crór-se infeliz, porque suas posses ou
as do noivo lhe nfio permittem a pom-
pa das galas lindas... Mas as quo
podem, timbram nessas galns e fazem
bem, porque lhes é esso o dia de en-
canto do sonho maior do sua vida, e...
al de muitos! que multas vezes passa
e foge unlco, com toda a delicia de
seu encanto...

Bem farem essas, quo so aprimoram

na perfeição das vestes com quo, gar-
bosas o triumpbaes penetram senho*
ras na sociedade, pelo braço do espo-
so. Sfio para ellas os deliciosos mode-
los que apresentamos hoje. Qual dei*
les mais rico o mais sorprehendente*
mento bello.

O n. 1, por exemplo, em taffetá par-
clalmente velado do mousseline de se*
da, presa ao vestido com rosas borda»
das em relevo bom alto. Ou o n. 2,
systema "casula", om setim branco
bordado de finas rendas, com applica-
ções a crias de arminhos no collo, na
barra e fimbria da saia a nas mangas
rendadas.

O n. ? enfolta-se principalmente
com flores. E' todo em setim "sou-
pie". Síe-lho da cova do decoto uma
guirlanda de flores do laranjeiras que
passa pelo panojamento do corplnho e
cáe solta sobre a saia. O vóo neste mo-
deio quer-se rlcomonto lavrado. Noa
outroB dois podo ser simples.
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CONFERÊNCIAS
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SOnUE OLAVO BILAG
O sr. Heitor Lma farí hoje, As 20.30,

no salão da Ulblloili. ca Nacional, uma con-fcrcnciii sobre algumas passagens da vida
c da obra de Olavo llilnc, coinniemoraiiilo
o teuuiido aun,versario do fullccimcnto do
poeta,

"A TUBERCULOSE E O MEIO DE
EVITAL-A"

O sr. Mario Pinotti, chefe do Posto doProphylaxln Itural dc Nova Iguassu', rcall-
zarã quarta-feira, 20 do corr. ntc, ua sédedo serviço, uma confcreiica dc propagondasan.tiirla, subordinada ao titulo dc "A tu-bereulose e os meios de evltal-a".
"A MISSÃO PACIFICA DOS EXERCI-

TOS"
Tem logar hoje, (1 noite, no salão-nobre

do Club Militar, a conferência solire o the-ma: "A missão pacifica doa exércitos".
Não ha convites especiaes."MHõlfôvo"

Boas festas e folhinhas
Continua O JORNAL n receber cumpri-

m,iitus e votos dc boas festas pela entr.ua
do anno novo, entre os quaes dos srs. lio-
berto Miir.o, a Uiuüo dos l'atr,olas llmsl-
Ic.ros, a Garantia, Judilh Kodr.gues, c Uo-
drigues &. C.

HEM1CRANÉA
especifico das enxaquecas, nevralgias, in lu-

enza e dores cm geral. Viairo 3f j!X)
PiiftR/IrtClfl n CÍD0 SOARES

hua -.mador tuzeb.o, l_3
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Prev'ent son é é rante clienièlc qu'elle vknt de rcccvoir p:r
le der.iier vapettr une quantlté de jol.es robes da so.r, robes
de ville, manteaux, doainós, etc, etc, des preme.es maisons
de Paris.

28 ruè Gonçilves Dias, ler andar«- Eatréí par Ie raagasia
de bij.aterie, (Bernach)

bordados» Plisses = Armarinho e
Aviamentos para modistas

EXECUÇÃO RÁPIDA E PERFEITA SO' NO

RiO ELEGANTE
RUA 

SETE DE SETEMBRO. 130 — Tclep. 8.201 Central

CASA GALL »
Ultimas novidades em apA

calçados finos U 0 09
R. da Assembléa, 59

TELEPHÓNE CENTRAL 85
¦__f_>_TatmaaaMaàca_H_ia_BB>aB^
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As festas re Anno B»m
das "friii ncas Pobres"

A Assoclnçüo das "Damas de Ass'stcncln
II Infauca" prepara com o máximo interesso
a festa de Anno Bom das criancinhas po-
bres e continua a receber grande numero de
dádivas para «ssc fim.

Para o "banquete das crianças pobres", a
real.zar-se cm l" de Jane ro, remetterara
donativos dd. Eugenia e Nair Mendonça,
Adelaide Monteiro da Silveira, liraz lma
Gued. s, Esmeralda Andrade, Helena Oscar,
Carlota Labor au, Cccllln M. Mendes, Mn-
rleln Monteiro, meninas Xic*a c Célia, Maria
de Lourdes Andrade, Bcatrií Roberto, Irmil
Guimariles, Isabel Xlnncorvn, c o3 senhores
Cândido Lisa, Cnrnota, Trindade e Demc-
trio Olovaninettl.

Os outros donativos recebidos silo os sc-
guintes:

Lista 17 — condessa de Avelar, 220$; lis-
ta 081 — Casa Stephena, ,*iu brinquedos;
lista 402 — Leal Santos & C., duu» laias
de hiscoutos com 20 klloi, e GO latas de
marmcllada.

Total, '-20$; quantia JA publicada, rCI»
3:283$; total ,it« hoje recebido, *1:305$UU0.

CASA EXCELSl.lt
á rua Chile, 27—Sobrado

7e/ep. 4093 Centril
DOMIMQOS COiWflLE

U.limot modelo*) Piris;enes

Sociedade "Anonyma wi

BIO DE JANEIRO — S. PAO-
LO — SANTOS e GÊNOVA

Aisi-Dtf-H diiN («niiinntilaa
de .NnvrRiivAo

Lloval Itoal llull.-inilrx.
Triin-antlnnllcn llulluua.
Ll«*rd .Vnclmial."COHUMCU". .
Sucltiliidt- Trleatlna de Nau-

cnçftn. .*Jui'li'.lnilr Nacional de \nre-
cnçOo.

Cnii,|,i,i,litn Orlcniul dr JVarr.
linfAo.

Bèdc I Av. Ilio n-nnrn. Tl>| r i0sRIO UE JANEIRO

Dr. Monteiro de Castro Chefe de clinica do Hospital da
Nossa Senhora dai Dores i Hospital.

j ni j- - j •*,* i ,,.. Sanatório), ex-interno da Faculdadede Medicina do Rio de Janeiro. Clinica de moléstias internas — especialmente dos pul-mies e coração. Syphilis. LtlNSULTORIO: Hua da Carioca n. 4«. tia- secundai, quarta,c sextas-feiras, At .6 horas. RKSIDI-XCIA: Avenida Marae.nJ n. 738. Tel. J l« V.
=0

PEQUENOS ANNUNCIOS
* DVOCADO. - Dr. Raymundo Moreira.¦*— S. José n. -j (i« andar). — Tel. C.

* OS DOENTES DO ESTÔMAGO, que nos•* mandarem o seu endereço, acompnnlia-
do de um sello dc 200 ré s, pura a resposta,
Indicaremos gratuitamente o unlco meio
pura obterem uma cura verdadeira e raili-
cal. Cartas A redacçao da "A Abelha", Villa
N pnmucciio — II,nns.

* DMISSAO a Escola Normal. O Cur--»so Normal e Propedêutico preparacandidatos, l.arpo do Estaco, 70. Tel.
V. 3.24 7 — Taxa 4 0$000.

( 1IAPÉ03 E VESTIDOS -Almc. Viei
con caloria e rciorma. Rua o. Chri

Estacio. Tclcph. Viil.i o.BKJ.

Vieira Galvão
is.ovani 'íi.

i lOMPRAM-SE e vendem-so moveisv/ e planos uzadoa; paga-ao bem; at-tende-se a chamados pelo tel. N.,6305; r. Visconde de ltauna, 175.

IkENTIiTA Lr. Aldo Cunha. K. Mal. Horia-"no, . . Tialanien o garan ido. lapida v umdot. icchnlra 1.1 r c-ameiIcana,

¦ \U, LOMI-ACIO l-IGUEIREUO. Medico. Con-¦¦-'lUl aa : Lai - as a, lu. hua U dc Maio A TelH I tei. ral.

|-klt. JAYME A11ELIIA. medico especia,Is-
-*-" ta cm moléstias internas e Ej-plii !i
It. Uruguaj-ana, 03, sob., das 3 âs 5 bora».

/ •LI.ADEIKAS de todos oa modelos, pre-**-" ços módicos. Vendas • prestiiçô-s. Ka-lincadas pnr L. Ruffier. Kua Vasco da Ga-ma n. 1U0. próximo a rua Marechal rio-

yNJECCõES VENOSA8 — In Jecto. thera-A p'a cm geral, (r.W e antls.rpt.il ticas, sem
perigo liimicl 11 to on posterior), com ,xnme
prévio dos funccllei renaíi c clinico. Contratos assA* mudicus. No consultório do Dr.K. dc Barros. It .da Carioca, 34. das liils 13. Tel. C. 1478.

| IC0È.3 DE MUSICA, canto, cultura--liliyis.olOK ea da voz. diversos Instru-mentos. — Rua Dr. Barbosa da Sllvân. 21 — Itlachuclo.

VATURAUZAÇOIÍS e casamentos de 4»
,, :r?,n-t'J1ro* ¦"> 11'mil. de accordo rom a lei.Dr. K. Moreira. S. Josc, 33 ^,•• andar.-.

(1.K VIAJANTES!... - S. B. P. Aot**-* docnles — Esti) docn e? Julga ineura*vel o seu mal! Mande hoje mesmo a auaconsulta, Juntando um sello de 100 ríis. eda-de, profissão c cttailo.llocebem o meio certodo rcslalielcciiiicuto. Caixa postal 333 — liiade Janeiro.

iJliLDIOó E TklahhNO*. Alugi I, aompra ven*
pa c l.ypo hua in orma J, lu, o i_a da Uui*¦tnua 1 , loja, ei. Nor cill.tf.

J»El.tl AMUIt DE fllltl.STO — l'au„B»«• b iirueiredó, pobre viuva, doente, «em am*Paro, liiipuss.bilitada de Irabalhiir. com «ua*iro filhos, sendo o mais velho lambem dcelite, pois sollrtu uma ,,pcra,;ilo devido a ucapleuriz, na Santa Cns», vem. pelo amor uueos bviis curaçòes tím a Cb;i-,to. pealir umaesmola, que islã folha recebera.

VELLOá rara collecção: compram-jc c vendem**^-c Io ei t collttçòei. ideüe.tmoro oi. «LaiaGomes». ^™

tjüI.PHODEItMA, o melhor remédio de?*" mundo para todas as molcstias da pelle,parasitar.as, cocclras, suores feudos, ete.1:000$, a'quem contestar. Base de enxofre!

\" ENDE SE um automóvel particular mar*i**fi •* rii>ot>lnnil *** m. .... _:  „__ca "Overland", chu cinco mczcj do uso.na rua Mcnn.i IJarreto, 44,

V ENDE-SE uma optima casa, centro' de terreno, ultimamente renovada,com Jardim, quintal, 2 salas, 3 quartos.superiores. 2 quartos cimentados Info-riores, outras acomi-nodarjões, em umadas melhores ruas da C3tai,ao do Ula*rhuelo. rende 2DO$000. Trata-se no ea*crlptorlo deste jornal, do melo-dla A,nicla-nolte. Lincoln.

-.t-LLE UUPKIEK. profeaieur de fran-.'l ,,„,. ,1'hisiolre, dc lutár-t,,., t( ^ ,,.ctlon. Sidn-sier, 10. rue Bachet, au lertta.e. ou 32, Utiembircidor I-idro, Pibrica,

U ESTIDOS por 60$000: faz-se qua*
mu,m.T0' dent.° de 30 dla8* P°r mo\oemes quo sejam, pasamento adeanta*do; Senhora Jnscpbina, r. Theophllo Ottr*nl, 21. _• andar.

V* BNDB-8B, para cisai, mobiliário comnle.* to paro sala de visitas, ,|, Jantar, .a-
çriptorln e dorm tono, em Jacarandi), carva-i>^&;?.hr;rtittV7.,ji,or;ríMt:
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O JORNAL — Terça-feira, 28 de Dezembro de 1920

í W O" Movimento dos Negócios gr]
TRIGO I

R/O. «8 DE DEZEMBRO DE WSO

MERCADOS ESTRANGEIROS

Descontos, Câmbios e Cotações
LONDKES. 27 DE DEZEMBRO D." 1923

No dia 24

:* v 3»

Do Banco da Inglaterra -.-
Do' Banco de Franca . v
Do Banco da Italia, . >
Do Banco da Allemanha, •-
Do Banco de Hespanha . . . . •• K .
Em Nova Tork, 3 mezea, , • . «* • •'
Em Londres, 3 mezea ...•.•*••

CAMBIO:
Msboa sILondres, & vlata (t|venda) por .(
Lisboa alLondres, & vista (tcompra) por ?
Gênova sILondres, a vlst», por £ . . • •
Madrid s|Londres, a vista, por £ . . • •
Paris alLondres, A vista, por t..... •
Paris e|ltnlla, A vista, por -100 Ia*. . • •
Paris e|Hespanha, A vista, por 100 P. •

.Nova Tforlt s|Londres, A vista, por £ . •
Nova York sILondres, t. tol, por £. . .
Nova York s|Pnris, tol. bancário, por F.
Nova Yorlt sjGenova, tel. bancário, por L.
Nova York sISuIssa, tel. bancário, por F. 8.
Nova York s|JJerllni, por marco- ....
Londres s|Bruxellas. A vlata £¦ • • » .

TÍTULOS BRASILEIROS:
Federaes:

Fundlnff, 6 % . . , • -." »' *» » *
Novo Funding, 1914 . :•¦ ••• • . ••• •
Conversão, 1910, 4 % .' '« m •»¦¦*•
1908, 5 %..... r :« ... •

iüaljrfnocaí
Dlstricto Federal, 15 % . . . . . . •
Bello Horizonte, 1905, t % . . . , . .
Balado de 8. Paulo, 1913. 5 % ... .
Estado do Rio, Bônus ouro 6 % . . .
Estado da Bnhla, Emp. ouro, 1913, 5 %

TÍTULOS DIVERSOS:
Srasll Rallway «Cornmon Stock . . . .
Brazlllan T. Light & Power O. Ltd. Orâ.
8. Paulo Rallway Comp. Ltd., Ord. . .
Leopoldina Rallway c, Ltd. Ord. . . .
Dumont Coffce C". Ltd. 7 Í4 Cum. Pref.
St. John d*EI-Rey Mining, Ord
Rio Flour Mills & Uranaríes, Ltd. . , .
London & Brazlllan Bank Ltd. . . . .Mala Real Ingleza, Ord ¦ ¦¦ -.i

TÍTULOS ESTRANGEIROS:
Emp. de Guerra Britannico, ti % 1929147Console, 2 1/2%..,
Rente Francalse, 3 % (na Bolsa dá Parla)Rente Francalse, 4 % (na Bolaa de Paris)Rente Francalse, 5 % (na Bolsa da Parla)
Sente Francalse, 1918 (na Bolsa de Pa*

rlB) lntegrall-ad»,. ...... ,. . .

d.
d.
P.
I..
F.
F.
F.
D.
D.
Cts.
Cts.
Cts.
Os.
V.

6<5i
6%
5*
6%
8

«314 %

7
7 114

112.50
27. íO
19.92
57.75

219.'n
3.5U.87
8,52.25
3.86.50
3.39 0.1

15.22.r<l
1.39

56.55 a 50.80

(4 112
32 112
38
64 112

Anlerlor

Tb
St
5*<**
8

( 314%

314
114

103.50'7.40
:9.fi7
58.00

2.17.50
3.52.30
5. '2.37
592.00
3.42.00

15.22.OJI
1.39

26 50 a 56 55

65
33
38
14 112

49 112 50 114
63 14 112
nlcot. nlcot.
58 18
41 1|2 «2 112

2 2
35 111 35
112 112 122 112
25 24 112
7- 71
1319 151-

5 716 5 71P'0 112 iO 112
IU) K0

ti 112 ti 112
44 II* "t 118
.'7.12 16.9.
6U.60 «8.1X1
tSj.j. 85.2J

Í9.2j

A.passado

5«K

14 310 %
5 518 %

20 112
20 114
91.21
1P.1 •
8225
42.13

2.12.00
3.62-on
3.87 01

14.26.00
13.52W
5.53.00

7R
Í8
76
75

79
86

nlcot.
72

5 112
U3|4

1B7
42
91
19-
mi
56
87

90 718
50 118

C0.25

18.15

Chuva

BUENOS AIRES, 27 dc «te-erfibro.
O mercado do trigo a termo, nesta capl-

tal, mantinlia-sc estável, registrando a alta dc
.0 centavos, cotando-se por 100 kilos postos
nas docas, em pesos papel:

ilole Ant.
Para fevereiro  17.jo 17..5
Para março  «7-'S >7-o5

BOLETIM METEOROLÓGICO DB
S. PAULO

Era 27 de dezembro.
Campinas

S. Carlos •
HibelrAo Preto 
S. Manoel
Casa Branca
Jahu' .1
Jabotlcabal
Elo Claro
S. Itita do Passa Quatro
S. JoSo da Boa Vista .
Arnrnqtiara
Botucatú' ,¦ .
Bragança . 
Taubaté
Pirapóra. .........

Chuvisqueiros
Chuva

PRAÇA DO RIO

HOJE
ASSEMBLE'AS — Realizam-se, hoje,

ns seeulnt.eR: . _ ,, _.. ,.
Empresa Sanatórios do Brasil, Aa 18

li OT"fl."*í
Sociedade Anonyma "A Razão", As

16 horas. . ,,, TT .
Companhia BraBllelra de Minas Uni-

das, As 12 horas. . _. _,,
Companhia de Estrada de Ferro de

Goyaz, âs 15 horas. _ „_„„.,„
Empresa Constructora Rio Granae

do Sul. As 15 horas.

CÂMBIO
MOVIMENTO DO DIA 27

Sõ dias:

19.25

LONDRES, 27 de dezembro.
Taxas camblnes que vigoraram neste mercado, por oceastôo d0 fechamento ¦«-

dia 24, e correspondentes no dia anterior .cobre as seguintes praijas;
No dia 24

-.- T '.' .1 v . ,. ..... 102.50
4] S V •«. • v • .- v 'm 27.30

BIGenova, A Yista, por £, L, ,-6|Madrld, A vista, por £, P. .
S|I'arls, A vista, por £, F, . .
S|.\'ova York, A viBta, por f, $.
KILIsboa, a vista, por (, d. . .
HIBeriim, A vista, por t, tt. . <¦' «

50.05
6 3/4
n|coL

255

Anterior
102.75
27.45
50.05
6 1/4
n|cot.

256

Mercado dos principaes
produetos ,

OAKE'

NOVA YORK, 27 dc dezembro.
O mercado do café 11 termo, nesta praça,

Ss 10 liuriis e 'M minutos, manifestara se
apenas estável, cum baixa dc 6 a 13 pontos»
se us operações eni ecuts. por libra:

llojo Ant. A.pa».
Para março .... O.40 6.46 14.9"
Para maio  O.76 6.85 15-00
Para julho .... 7-1» 7->8 '5-20
Para setembro . . . 7.30 7-43 i5-oo

NOVA yORK, 3? *!« drznnbro.
O mercado do CHf6 a leruio, nesta praça,

As IS horas c ao minutos, raanifostava-se
esiavcl, com baixa dc. 3 a ú pontos,, co-
so por libra:

Para março.
y Para maio ¦.

Para julho.
Para setembro.

Wo)o
6.40
6.80
7.15
7.40

Ant. A.pas.
6.46 14.Ü1Í
6.85 nt»»»
7.18 14.90
7.43 «4.9t>

NOVA YORK, 27 de dezembro.
O merendo do eufí a termo, noslii praça,

fechou, aiiic-liontcni, estável, com baixa dc 5
a 6 pontos, cotandu-ac cm Cctns. Por libra:

Dia 34 Ant. A. pas.
Para março .... 6.46 6.52 14.98
Para maio .... 6.85 6.90 14.30
Para julho .... 7-10 7--!3 "4-30
Para setembro . . . 7.43 7-4» H-90

NOVA YORK, 27 da dezembro.
O mercado «In cafó a termo, nesta praça,

fechou, hoje, inalterado, tanto o café proce-
dente dc Santos, como o procedente do Rio,

' vigorando, por parte dos compradores, as
cotações seguintes:

lio Rio:
Jfojs Ant. A. pas.

N.  6 Ü 6 Ü 15 X
N.  6 J4 6 X 15 a

Dc Kantos:
N.  9 'A 9 W nVi
n.  7 h 7 a -3 a

Saccas

108.000
97.000
41.ouo

61.OOO
37.OUO
39.000

99.000
183.1100
45. ouo

69.000
S.000

II. ooo

6.000

11AVUIÍ, 27 de dezembro
O mercado do café a termo fechou, ante-

hontem, estável, registrando a alta parcial de
frs. 1,00 sobre o fechamento anterior, co-
'tando-sc cm francos por 50 kilos:

Dia 24 Ant. A.pas.
Para março . . . «3«.5o 130.50 —
Paar maio .... 126.00 125.00 —
Para julho .... 122.75 U3-75 " —
Para setembro. . . 121.00 121.00 —

HAVRE, 27 de dezembro.
Segundo a nota ofticial da líolsa do Café,

hontem publicada, a existencia do café, na
praça do Havre, é computada nus seguintes
algarismos:

Cafó do Brasil'*
Roje
Na semana anterior .....
Em egual data dc 1919 . .

Caie de outras procedências:
Hoje

. Na semana anterior ....
l.m egual data de 1919 . .

Totoes:
IHoje
Na semana anterior. ...
Em egual dala de 1919. .

SANTOS, 27 de dezembro.
O mercado do café disponível, manifesta-

vaso calmo, cotando-se o disponível, por 10' kilos:
Hoje Ant.

1ypo4» .«.'••.. 9$noo 9S000
, Typo  7$--oo 7J200

Entradas ató As 11 horas:

7/o/o Ant. A.pas.
S. Paulo  8.000 1.000 5.ooo
.Santos 3.ooo 8.000 5.000

S. PAULO, 27 de dezembro.
Entraram, hojo, nesta capiliil o em Jun-

díaliy, 41.000 saccas de caie, contra 40.000
no dia anterior e 10.000 nu anno passado.

Bi» &'. Paulo:
Uo]e Ant. A.pas.

Veh Sorocabana, etc. y.uoo 8.uoo 5.000
£111 Jumliahy:

Pela E, Paulista. . . 32.000 32.000 5.000
SANTOS, 37 dc dezembro.
O mercado do café, nesta praça, teve, du*

tante a .semana antoliontem finda, o seguinte
movimento cm saccas:

Entradas
_ Para os Kslados Unidos:

Nesta semana. .......
Na semana anterior
Km egual data de 1919 . . _*.

Para Europa:
Nesta .semana
Na semana finda . . ... . •
Uni egual data de 1919 . . .

S aidas
Paia os Estados Unidos:

Nesta semana
Na semana anterior
J.m egual data de 1919 . • .

^ Para a Kuropa:
Nesta semana........
Na semana anterior. . , , v «.
Km egual data dc 1919 . . •

Para outros portos:
Nesta semana , .
Na semana anterior, „ . .......
Em egual praso de 19.9 ... —

RIO DE JANEIRO• O movimento de embarques e saidas de café,
neste porto, durante a siuiana ante-hoiitcni
finda, foi o seguinte:
Embarques Saccas

Para a Europa 8.000
Para os listados Unidos • • . 52.000
Para outros paizes. ..... 4.000

Total .......
Saidas

1'ara os listados Unidos . , .P»ra a Europa
Para outros portos. .....

Saceos
424.000
440.000
410.000

278.000
282.000
555.000

702.000
722.000
965.000

A. pas.
13$800
n*p5uo

64.OOO

7,000
34.000
13.000

Total
BAHIA, 27 de dezembro.
O movimento do mercado «lo café,

praça, durante a semana finda, foi
guinte:

Kntradas.  ,,
Saidas

Tara diversos paizes (exclusive
cupopeus e Estados Unidos). .Paia a Europa

Para outros paizes ......

54.000

nesta
o se*

.Saccas
4.600

500
600

37.000

Saccas
40.307
45.«16
9-777

No dia de hoje •
, No dia anterior
. l-'m egual data de 1919 . . .

Ej^stcncw:"Nu dia de boje. . ¦• , « m » w :•' 3.190.556
No dia anterior 3.150.249

. Em egual data de 1919 .... 1.658.500
Exportação:
Não houve.
SANTOS, 27 de dezembro.
Entradas dc café durante a semann e a

eatrii cm saccas dc 00 kilos:
Saccas

871.995
7.1--2.S79

Total. ..... ,, .. vStock
Exislencia na manhl de hoje .

VICTORIA, 27 de dezembro.
O movimento do mercada do café, nesta

praça, duranle a semana finda, foi o se-
guinte:
Saldas Saccas

Para os Estados Unidos .... 17.000
ALGODÃO

NOVA YORK, 27 de dezembro.
O mercado do algodão fechou estável, comalte da 2 a 10 pontos, sendo o "American Eu-tures" cotado cm pence por libra:

Diats, Ant. A. apor.Para janeiro ... 14.75 14.65 —
Para maio  14.67 14.65 _

PERNAMBUCO, 27 de dezembro.
O mercado do nlgodüo, uo meio dia, mani-festava-se estável.
Entradas

Desde liontem • • .
No dia anterior ......
Km egual datn de 1019 . . .

Desde Io de setembro de 1910:
No dia de hoje
No dia anterior
Bm egual data de 1919 , . ,

Existencia:
No dia de hoje
No dia anterior ,_.-,.
Em egual data de 1010 . , .

NOTAS COMMEBCIAES
CAMBIO

O mercado cambial registrou, hontem,
uma pequena depresvdo e functílonou
fraco.

O merendo, lo«;o na abertura, m08tr*i-
va-se algo resentldo da indecisão demons-
trada pelo governo, na questão do funccio-
namento da carteira de redescontos.

Essa attitude dos estabelecimentos ban-
oarios não cm mais do que um reflexo da
Impressão causada na praça, Isto e, entre
os elementos comimerciaes. com a protela-
g&o, que impede o prompto e franco fun-
cclonamcjito da referida carteira.

O próprio Banco do Brasil, que, no fim
da ultima semana, havia operado a 10 d„
afflxou, hontem, taxa Inferior a essa, de-
monstrando ao mesmo tempo, tendências
para maior baixa, em virtude do regi-
meu da restrlcçiles que vigorava em sua
carteira cambial.

Para a tarde, oa demais bancos, que
haviam oporado com certa libera lidade,
dentro das taxas affixadas, retralram-se
tambem, o que fez diminuir aenslvelmen-
te o numero de operações, pelo afastamen-
to dos Interessados.

Os Baques a 90 dias foram negocia-
dos ãs taxas de 9 13|1G a 9 15)16.

A de 9 15|16 foi af fixada polo Banco do
ílrasll o pelo Brltlsh Bank.

A do 0 7|8 foi muntlda pelo Banco
l-Yancez-Itallano.

A de 9 13|16 serviu de base fts operaç(>09
¦los seguintes bancos: City, Francez, Yo-
.olKima, Ultramarino, Rlver Plate e Por-

iiigucz. O llnt.cn Hollandez, qüo abrira a
:i 7|8, adoptou, n turde, a de 9 13|16,

Para as epernefles a 90 dias, vigora-
ram as taxns dp 9 1)2 a 9 618,

A do 9 5|8 foi mantida pelo Banco do
Brasil.

A de 9 9't6 foi affíxado pelo» bancos:
Pranoez, Rlver Plato, Portuguez, Brltlsh
» Francez-Itallano.

O City Bank operou ft taxa dc 9 17|32.
A de 9 112 foi adoptada pelo Yokohama

¦; pelo Ultramarino, que, npús o médio, fo-
ram acompanhados pelo Banco Hollnn«lcz,
tendo este negociado Inicialmente a 9 9110.

Havia dinheiro para os pappls parti-
uilares fts taxas de 9 15|16 a 10 d., mas
¦om negociações multo reduzidas.

 O mercado fechou calmo.
BOLSA DR TITUIjOS

A Bolsu teve, hontem, pequeno movi-
-iv nto, reinando, entre os interessados
nus operaçBes desse mercado, grande do-

' 
O total dos títulos negociados foi de 226

produzindo a quantia de 84:107$000.
Foram vendidas: apólices fedoraes, 55,

por 40:635$; apólices municipaes, 134. por
¦3:2721 e 37 acçOcs do dlvorsas empresas
por 14 :200$000.

CAFE'
O mcrmdo do café disponível citow

'raco, mas sustentado pólos vendedores.
Os compradores, desde a abertura, mos-

trnram-sc retraídos, faz-ndo entretanto,
uma ou oulr.i offertn, 11» sentido Ba bnlxn.

Ante essa attltude, os vendedores, agln-
-lo com apreciável unidade dc vlstafi, rc-
.-.olVtsram susfntar as-cotnçacn. que ha-
•¦tam vigorado por ocoaslão do encerra-
•T»i>nto dn semana finda, embotfi com na-

rlficio da oolloonçao do produeto.
Estabelecida essa situação, o mercado

entrou em uma phase de calmaria, arras-
-nndo-so na ntgoclaçSrs com multo dlftl-
"as 

vendas do dia foram realizadas com
demoradas intormiteneJns, verlflmndo-w
fl tarde, entro todos os Interessades, nas
operaç«Vs desse mercado, certo desanimo,
a que faz prever a auecossão de uma pha-
»e de instabilidade.

O serviço do embarques correu malF
animado, sendo registrados os de 7..40

Foram vendidas 2.103 saccas, sondo o
café typo 7. estylo americano, negociado
a 1t$300 pela arroba, correspondente a
7J693 por 10 kilos.

O mercado fechou calmo. 
_ O nnercado do café a termo esteve

"ta" 
nVbe^aeoaaCnegocios estiveram

To «CtRariOdO do funecionamento
wrlficaram-se mais algumas vendas, mas
no tcrcMro, o meroado foi abandonado
pelos compradores.

Durante o dia foram vendidos 10.000
saccas O caM typo 7. padrão norte-nme-
rS, foi negociado de: 11)150 a.111100
pela arroba, correspondentes da 7*.7„í a
7)897 por 10 Wloe, para o oafé a entregar
ne-ste mez. . .

ltS.IOO a 12)500 pela arroba, equlvalen-
tes de 7»829 a 8J510 por 10 kilos, para ns
ontregns dc Janeiro u maio.

O meroado fechou calmo.
 Em Santos, o mercado do cate

disponível m&nteve-se calmo, conser-
vando os mesmos preço que vigoraram

A
Londres ....-•
Paris

A' vista:
Londres .....
Paris
Italia
Bélgica . . . . .
Hespanha . . . -«
¦Nova York. . . ••
Portugal (esc.) . .
B. Aires (paPel) ••
B. Aires (ouro). .
Beyrouth
Sulssa
Succla
Noruega ......
Hollanda (florlm).
Japão
.Montevidéo . . . »
Antuérpia . . .. j
Rumanla
Hamburgo . . * ••
Áustria (oorOa). .•
Syrla

ífoíicrn-ios:,
Vendedores. . , ,¦
Compradores . r .
Vales café . . . .
Vales ouro, por 1)

9 13/18 a
)416 &

9 1/2 a•420 a
$240 a
)440 a
$925 a

7)080 A
)760 a

2*400 a
6)510 a

$140 a
1)085 a
1)415 a
1$080 a
2)210 a

5)400 a

$100 a

1425 a

)41~5 a

9 15/1*3
«422

9 5/8
$426
$270
$455
)955

7)130
$860

2$50O
5)540

$426
1)125
1)500
1$Q91
2$280
3$500
5)760
«555

«115

«426

31)000
30)500

$420
3)484

oular n. 16, de 11 de março do 1897,
faz publico que o Laboratório Nacio-
nal de Analyses, julgou nocivo 6. sau-
de publica, o seguinte produeto:

VINHO, vindo de Malaga, no vapor
norueguez "Skogland", entrado em 3«
de outubro de 1920, em 20 caixas, mar-
ca JF&C, ns. 23.678|95, consignado a
J. Franco & C. _,.__„

A analyae revelou neste vlntio uno,
contendo 16,4 -|» de álcool em volume.
a existência de mais de duas erammas
de sulfato de potássio por litro, o que
ê nocivo ft saudp. _ „. „_.

Trazia rotulo .impresso, com oi1 ae
gulntes dizeres: «José Garcia Delfa;
do y Hnos — Tres Costados — Jerez.

OS LEILÕES DB MBRCADORIA9
Bm um officio dirigido »o™|-»«.»*"

da Fazenda, o inspector _<-0.n2n-"nlc?1u
que em obediência a Por!,*r"Li5iiit?o
de 20 do corrente, ' »*l|;?"eHJn,"'artcra:
foram suapenaoa os leilões de merca
dorlas neata Alfândega. _•..». .

No« termos da ordem expediaa, a
suapensão estende-ae â todas, • quaea-
aMrm«rcaaorl*i*^>W*^*«»^H*a85
sido cumprido, entretanto, existindo

CAMARA SYNDICAL DOS CORRE»
TORES

Curso official de cambio e moedas me-
talllcas:

90 d/v
9 43/64

$418

A'vista
t 60/64

$420

$098
$710
$448
$986

1*098
1)417
1)058
1$083
$418
$418

7$074
6)556

2)512

6)630

2)245
3)560

Pinças
Sobre Londres . <
Sobre Paris . . .
Sobre Italia . . .
Sobre Hamburgo, .i
Sobre Portugal .. ,
Sobre Bélgica. . .:
Sobre Hespanha. .
Sobre Sui_ssa . . .¦
.Sobre Succla . . ,¦jobro Noruega . .
Sobre Dinamarca .
Sobre Syrla . . .
Sobro Palestina . .1
Sobre Nova York .
Sobre Montevidéo .
Sobre Buenos Aires

(poso papel) . .
Sobre Buenos Aires

(peso ouro). . .
Sobre Hollanda

(florlm) ....
Sobro .lapfto (yen)
Sobro Áustria, . .

Extremas:
Bancário .....
C. Matriz ....

Moedas:
Libra esterlina . .
Libra (papel) . .'•"sendo (papel) . .
L'ra (pape). . .
Franco (papel) . .
Franco (ouro) . —
Peso uruguayo (pa-
pel) —

Dollar —
Pescta —
Marco —

Movimento da Bolsa
Titulos negociados no dia 27:

APÓLICES
Fcderoes:

D. Emissões 1917 port. 18 a 85OJ0OO
D. liminsôes 1917 oprt. 10 a 852)000
D. Emissões 1920 port. 27 a 815)000

/¦Jiuilcipacs

9 7/8 a
9 7/8 a

10
9 16/32

mercadorVás qüe não 
f^^-.^SKcer nos armazéns por multo vnto, ae

terminou a conaolidação.daa Leis das
Alfândegas, aue sejam ellas -°"° a"

pachadas c no caso contrario sejam

,,0Es^edispos|âção teve unicamente por
fim evitar o prejuízo ft Fazenda Na-
c?na1, pela desvalorização que da Je-
tàXlnacfto reaultarla para a merca-
d 

O^ínwertor. aolloltou, W"*»»**, bd°minlRtro da Fazenda a decl8ão sobre
Ss" ksaumpto que reputa de máxima
importância.

RENDAS FISCAES

ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda de hontem, 27:

Em ouro •'
Em papel. ..*.••'

119:577$040
10Í :7«9)»80

Total .... 22«r»4M?íO

Bm egual período de 191» «-l»*»*721"9'

30*500

$780
)250
«410

Differença para mala em 
t gfi9 .g33,25S

RECEBEDORIA DÒ -WJAJDO DB
MINAS GERAES NO DISTRICTO

FIJDBRAL .»».,««¦
Arrecadação do dia 27. . 

B":«'l3|^
De 1 a 27 do correate. . 514.077*faou
Bm egual periodo do anno R1..79l,00(_

passado  "-¦''¦

Diversos produetos
MOVIMENTO E COTAÇÕES

CAFE'
iNO DIA 24

Entradas
Pela Central ....•«.
Pela Leopoldina • . •
Pela central (dia 25). . .
Pela Leopoldina • • '•
Pela Central (dia 26) . .

Total. . . '•• '• ••
Desdo o dia Io . • . •' •
Média. ••-,•••••
Desde 1" de Julho. . • •
Média. • • •

Jümbnrijiics: „._,__„
Para os Estados Unidos .
Para a Europa . . . • •
Por cabotagem . . • . •

Total. .«'.:*•
Desde o dia 1° • . • • •
Desde 1" de Julho. . • -

Baiistcitclo:
No mercado . • •„•_,¦.•
Em Nictheroy. ^ «( 

„'

CARNES VERDES
A matança, hontem, no Matadouro dc Santa

Cruz, principiou âs 6 horas e terminou fts «o
Itoras.

O trem chegou em S. Diogo íls 13 e 30 mi-
nutos.

Foram abatidos hontem:
Rezes 3"
Vitellos  . 42
Sninos 81
Cabritos • t

Pertencentes aos marchantes:
Oliveira, Irm.os Ltd., .-• rezes, 1: vitello.

e ia porcos: Cândido I". de Mello, 94 fezes c
8 porcos: Lima & Filhos, 91 rezes, 7 vitellos
e 7 porcos; Tavares & Pires, 22 rezes e 9
porcos; José Pacheco de Aguiar, 5 porcos;
Alberto Maria da Motta, 5 porcos; Fernandes
& Filhos, 17 porcos; João Paulo Santos, «8
porcos! F. S. Portinho, 1 vitello e 1 cabrito.

Foram regeitados: rezes, 2 2I4 i|8; vitellos,
i,e porcos, 8.

Foram vendidas 50 6U d< rezes.
EXISTÊNCIA NOS CURRAKS

Existência nos campos de Santa Cruz, afim
Foram recolhidos aos curraes de Santa Cruz,
Rezes, 349; vitellos, 60; porcos, 12, e car-

neiros, 15.
"STOCR" NOS CAMPOS

Eixtencia nos campos de Santa Cruz, afim
de supprir o abastecimento do Matadouro :
rezes, 1.051; suinos, 785, e vitellos, 398.

ENTREPOSTO
Foram vendidos hontem, no Entreposto dc

S. Diogo, a6o rezes a ij 8, 41 vitellos, 73 porcos
e 1 cabrito, pelos seguintes preços:

Kilo
Rezes "J'00
Porcos. ...... 1)500 1)600
Cabritos. .»«.....• >$8oo
Vitellos t$ioo 1)300

Cáes do Porto
Embarcações atracadas ao Cães do

Porto, no trecho entregue ft Compagnie
du Port. no dia 27 do corrente, fts
10 horas:

Saccas
347

4.760
695

4.920
807

11.51»
191.316

7.368
1.477.614

8.443

1906, port.
1806, port.
1914, port.
1014. port.

ACÇÕES

2 a 170)000
8 a 180)000

24 a 1765000
100 a 170)500

Cotaçõe» 4S»oS
Typo 3 ••*»;•*• }2$900
fypo 12)300

ÍÍK a 
w * " 

I . 11 800Tl-To ll$20OTyp° l 
••'*.! 10$800

rypo 8 . . • » • .0:__„o
Typo 9 ..-.•• *"*_
Pauta ..•'•••

Vendas
Pela manha ¦> *}*'•* • •' •
A' tarde. ..•.•••'

4 a 250)000
Bonco:
Brasil

DEBENTURES
Docas de Santos ... 33 a 200)000

ULTIMAS OFFERTAS
APÓLICES

.Federaes:
Ventí. Oonipr.

Obras do Porto ... —
Div. Emissiles. ... 810$000
Div. Emissões 1917,

port 850)000 B52$000
Div. Emissões 1920 844)000
Div. Emissões (cau-
tella) 844)000 —

Uniformizadas. . . 810)000
Thesouro. ...... —

Bsíoiiiiaes:
15. Rio 500$, port. 475$000
listado ao Rio . . 98|000 97Í000
13. Rio 500$. nom. 455$000

SStmicipaes:
192*000
177*000

Primeira» sortes:

A. pas.

Saccas
3. OOO

19.000

A. pas.

Bocca»

Compradores
Vendedores.

Desde o dia 1°
Desde o dia i° de julho . .

SANTOS, 27 de dezembro.
O mercado do café a termo, para nora ba-

. se, nesta praça, fechou, hoje, calmo, cotan-
do-se o t.vpo 4, por 10 kilos, por parte dos
compradores:

Bole Ant.
Para dezembro . . . 9$ojs 8*975

.Tara janeiro  9$i*-5 9$'-'5
Tara fevereiro . . . Q$.1-í.-. OÍ.loo
1'ara marco .... 0)070 0)525'¦ Vendas e/ftetuadas
No dia ilc hoje
Ko dia anterior
Em egual data de 1919. . . .

SANTOS, 27 dc dezembro.
O mercado do café a termo, para liquida- _,„ tii _,__,,

çiio, nesla praça, fechou calmo, cotando-se i «im »i.n«'i IiVra 
'^« 

inin 
*

o typo 4, Por 10 kilos, por parte dos compra- Bm ?BUal m* de 101J *
dores:

.ffo/8 Ant.
I'ara dezrmbro • • • 8$.too 8$ um
Pura março .... '.IJOOO 9$Ò0O
Para maio .... OfOOO 9)000

Vendas e/fectiiadas
Ko dia de hoje
Ko dia anterior 1.000
Km egual data de 1010 ... —

JUNMAUY, 17 ie dezembro.
As passagens de café cora destino a São

Paulo e Santos, foram de 11.000 saccas, con-
tra 9.000 no dia anterior e io.ooo no anno
passado.

fardos
3.000

36.200
33.200

9.500
II.IOO

Hoje Ant. A. pas.
. . 27Í0O0 27)000 retrah.
. . 28)000 2S)000 4UÍU00
ASSUCAR

na véspera, , .
O mercado do café a termo funccio-

nou calmo, aceusando uma pequena
""¦Durante 

o dia foram vendidas 3.000
saccas. contra 19.000 no dia .anterior.

O café typo 4 foi ne-jociado aos pte-
ços abaixo mencionados:

Para entregar neste mez & razão de
nsil-T. nor 10 kilos, correspondente a
r,4$Í50 por sacca e as «ntrutu pan
janeiro c março, de 9)12ia 9 $35.: por
10 kilos. equivalentes de 64$760 a
55$960 por sacca de café.

Esse mercado fechou calmo e bem
anhnado. 

^^ ^^ q merc__do do ca-
fé disponível funecionou ina terado.
quer para o café proceilente do Rio,

uer para o procedente de Santos,'o 
café recebido do Rio, typo 6, foi

vendido a cets. 6 34 por libra, e o
typo 7, a cents. 6 1|4.

O café oriundo de Santos, typo 4, foi
vendido a cents. 9 1|8 por libra, e o
tvno 7, a cents. 7 3|4.

O mercado do café a termo fechou
no dia anterior com a baixa fl<! 5 a 6
nontos. e. abriu hontem. apenas esta-
íêl aceusando a baixa de 6 a 13 pon-
tos mantendo-se por ocasião das se-
rundas negociações, ainda cm baixa,
fendo esta attingido a de 3 a 6 pon-

180*500

200)000

PERNAMBUCO, 27 de dezembro.
O mercado do assucar, ao meio dia, mani-

fesiava-sr firme.
Entradas

Desde liontem • * •
No dia anterior i
Em oí-unl data de 1919 . . .

Desde 1° de dezembro de 1919
Xo di» de boje

i N*o dia anterior.
1.253.100
1,200..100

481.500
491.300

l 70S8B — Cara ranlija corai
t.mi.n» rolhrrri- da FB1TOKAL
ÍIA1IIM10.
btt*. IN*.

— Itua T ét K-tcm»
/

Ejisfcncia
Xo dia de hoje. • , .
No dia anterior
Em cj-ual data de 1910

COTAÇÕES
Usina superior e 1»;

Hoje 11J00O a 11*000
Dia anterior 11)000 a 11ÍU00

9*300
9$ 100

Em egual data de 1010
Crystaes:

Hoje
Dia anterior. ......
Bm egual data de 1010

Demeraras:
Hoje —
Dia anterior —
Em egual «lata de 1919 —

Terceira sorte:
Hoje  8*300 a
Dia anterior  8)200 a
Em egual data de 1910

Somenoa:
Hoje
Din anterior 
Un. eg.ul data dt 1010

Urutus teccoi:
Hoje
Pia anterior
Em ¦•«ml diU de 1010

7$ion a
7)000 a

4*--oo a
4)100 1

As entregas para março foram ven-
ilidas a cents. 6.40 por libra e as en-
tregas para maio a setembro, de cents.
6 76 a 7.30 por libra.

— No Havre. o mercado do café a
termo fechou no dia anterior com a
alta parcial de 1.00 franco.

Sacca» as entregas para março foram ven-
3°*H didns a francos 131.BO por 50 kilos, e

3*6o° ns entregas para maio a setembro, de
- 

I fínncos 126.00 a 121.00, pela mesma
unidade de peso.

ALCJODÃO
O mercado do algodlo nesta praça

funecionou hontem multo frouxo c
com preços em attitude de baixa.

As entradas verificadas foram de
"Si fardos e as saidas de 156. sendo o
stock existente dc 30.457 ditos.

 Em Pernambuco, o mercado do ai-
eotiao funecionou estável, mantendo,
porém, inalterados os preços anterlo-

Kntraram 3.000 fardos.
 Em Nova Tork. o mercado do ai-

godilo funecionou estavcl.fechnndo com
n alta de 2 a 10 pontos.

As entregas para Janeiro e maio fo-
ram ncgoclndas a centa. 14.75 c 14.67
por libra.

ASSUCAR
O mercado do assucar nestn praça

funecionou hontem, estável e sem alto-
rnello apreciável nos preços.

Às entradas verificadas foram de
3 11S saceos, contra 8.548, ficando o
stock reduzido a 310.223 ditos.

 Em Pernambuco, o mercado do
assucar esteve firme t eom os preços
ostablllzadoa naa respectivas cotaçSes
anteriores.

Entraram 30.700 aacoa, contra 3,600
no dia anterior,

De 1914, nom. t • 1
De 1914,' port. . . ••
t 20, port. ,.¦.:,
£ 20, nom. . . „ •
Do 1906, nom. . . ,
De 1906, port,, . ,
De 1917, port. . .
De Campos .....
De Pctropollíi . . . ¦
De Bello Horizonte.
De Nictheroy, 1« era
De Nictheroy, 2* em. —

accôis
Boucoa:

llrasll ...... .- —
Lavoura . ... . —
tlommercial 185)000
Commerclo ..... —
Mercantil ...... —
Nacional —

C. Rural Internacional —
Portuguez do Brasil . 245)000

Compnti/iioa diucraaa:
Docas da Bahia. . . 80*000
Docas de Santos, nom. —
Docas de Santos, port. —
Loterias  13)500
Terras  15*000
Nacional Moagem . . 14*000
Melhor, do Maranh&o —
Melh. Pernambuco . . 50*000

Compaa/ifoa ric E. de Ferro:
Minas S. Jeronymo. . 79*500
llêde Sul Mineira . . 60*000
Victoria a Minas. . . 90)000
,T. Botânico, int. . —

Companhias de Tecidos:
Petropoiltana .... 280)000
Taubaté Industrial . . 350*000
Alliança 240*000
Conf. Industrial . ¦,
America Fabril . ,
Manuf. Fluminense.
Magéense
Corcovado. ....
Brasil Industrial . .

,Prog. Industrial . .
Industrial Camplsta.
I.anlficlo Petropolis.

Co.iipa.ifiiaa de Seguros
Garantia
Confiança ......
Previdente. .....
Argos ...... 1.
Minerva. ..,.¦..
Brasil

176*500
242*000
238)000

180$00O
172)000

''Wíte'DÒ CAFE'"

2.200
126
346

2.672
174.345

1.226.818

495.244
56.639

10 kilos
9)191
8)182
8*374
8)034
7»625
7*353
6*044

$770
SOocns

528
1.657

2.085

Vigoraram hontem, para ae entr'-«a_B,l£í_
dezembro a maio de 1921. afl cotacoee
seguintes:

A's 10 horas e J0:

Armsxena:
Inturno 1 — BmbarcaçBes diversas.
•Interno 2 — ChataB diversas — Com

carga do "Tomalva" — A farinha de trigo
descarre-gou no armazém 3.

interno 3 (mixto 2) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Sylarus".

Interno 3 (mlxto 2) — Chatas dlver-
sas — Com carga do "Sher.dan".

Interno 3 — Vapor americano "Robln
Goodfellow" — Descarga de carv&o.

Interno 4 (mlxto 2) — Chatas dlver-
sas — Com carga do "Denls".

Interno 4 (mlxto 8) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Rio de La Plata .

Interno 4 — Chatas diversas — Com
carga do "Robln Goodfellow".

Interno 5 (mlxto 8) — Chatas dlver-
sas — Com carga dx> "Scaldlor".

Interno 5 — Chatas diversas — Com
carga do "Euclyd".

Interno 6 (mlxto C) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Plutarck".

Interno 6 (mlxto 8) — Chatas dlver.
sas — Com oarga do "American Star".

interno 6 (mlxto 8) — ChataB diver-
aas — Com cargn do "Trevler" — O cl-
mento descarregou no armazém 3.

Interno 7 (mlxto 8) — Vapor amerl-
cano "Cardonla" — Descarregando aramo
farpado no Hrmazcm 3.

Interno 8 — Chatas diversas — Rece-
bendo minério.

Interno 9 (mlxto 8) •— Chntas dlver
sas — Co mearga do "Dusseldorf".

Interno 9 — Vapor nacional "Dina".
Interno 9 (mlxto 8) — Chatas dlvcr-

sae — Com carga do "Cordoba".
Pateo 10 — Vapor nacional "Avaré" —

Recebendo carga.
Interno 10 (mlxto 8) — Chatas dlvcr-

sas — Com caíra do "Saaland".
Interno 10 — Chatas diversas — Com

carga do "Aquitalne".
Pateo 11 — Vapor americano "Pallas"

 Descarregando farinha de trigo.
Interno 11 — Hiato nacional "Pha-

roux".
Interno 15 — Chatas diversas — Com

carga do "Garryvalo".
Interno 16 — ChataB diversas — Com

carga do "Rapidan" — Descarregando
mercadorias da tabeliã H,

Interno 16 (mlxto 8) — Cliatas dlver-
sas — Com carga do "Keresaspa".

Interno 17. (mlxto 8) — Cliatas dlvcr-
aas — Com carga do "Rapot".

Interno 18 — Vapor francoz . "Slcrra
VeirtafliV'.'' *' '* •**«*«""'

Praça Mnult — Vaga.

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA =7

"Sierra Vcntana", paquelc francez, toa
4.963 toneladas tle registro. Procedente de
iluenos Aires c escalas, com 6 passageiios pu,
o Kio e «) em transito, e carga de vários g-.
neros, consignados & Companhia Chargturi
Reunis, s dias de viagem, cm hoas eoa,
diçòcs."San Kduardo , v-.por inglez. com 3,55,
toneladas di- registro, rroccdcnic de Curatao,
com carregamento dc olro. consignado A Anglo
Mcxicain C. Ldt. 17 dias dc viagem, em bo-j
condições."Cubatão", vapor nacional, com 88.- tone,
ladas «Ie regislro. Procedente dc Recife e es.
calas, com carregamento dc va.ios gêneros,
consignados ao Lloyd Itrasilciro. 16 dias it
viagem em boas condições."Itaúba", paq.icle nacional, com 8:5 tonela-
das de registro. Procedente de Recife e esetlu
com 65 passageiros para o Rio c 18 ea
transito e carga (le vários gêneros, consifní.
dos a I.age & Irmão. 5 dias de viagem, es
boas condições."San Fraterno", vapor ingler. eom 7,_j.toneladas de registro. Procedente de Tuxpleg
c escalas, com carregamento de óleo, con?Ípu.
do d Anglo Mcsican, 31 dias de giagem, ea
boas condições."Almirante Saldanha", liinle nacional, eom
5,1 toneladas dc registro. Procedente de Cabo
l-rio. com carga de cal consignado a Antônio SI,
Azevedo Silva. 1 dia de viagm em boas cosi
dições sanitárias.

SAIDAS NO DIA -7
"Fort de Vau*"

burgo e escalas."Fidelensc", paquete nacional, para Liirtun
e escalas."Itassucc", paquete nacional, para Moi-orS
e escalas."México Mart.", vapor japonez, para Noti
Orleans c escalas.

Sierra Vcntana", paquete francez, para jjor)deaux e escalas.
VAPORES ESPERADOS

Portos do sul, "Uberaba" . . . , j*Portos do norte, "Betiovcnte" . , . JJ
Londres, "Sócrates"  .b
Nova York, fMoliére
Rio da Prntn
Bordéos e esc.
Londres o esc, "Hlghland Prldo

Janeiro:
Amsterdam e esc, "I.lmliurgia'
Liverpool o esc. "Dano" . ,
Rio da Prata, "Aeolus"

VAPORES A SAIR

vapor francez, para Hu,

"Oelrla" 29
"Samar, "

Pelotas o esc, "ltaipava" (10 hrs.) J|
Nova York, "Acolus" ,
Vnrf* fi (isn., "Ci*nvn7." y
Portos do sul, "PyrlneiiH" ,,-.-¦_ 21
I.aguna c escs., "nina" -q
Amsterdam o epc.. "Oelrla" . . _ jj
Rio da Prata, "Sergipe" «_
Recito o esc. "Itnpomn" (10 hrs.) jj
Rio da Prata, "Vaiparaíso" .... 5}
Montevidéo o esc. "S. Honrado" 31
Aracaju', o esc. "itnltuba" .... 30
Stockolmo e esc. "l.lmn" so
Recife e esc. "K. 1'niilo" jo
Portos do sul, "Itaul.a" jj
Caravcllas c escs., "Helena" ,„
Nova Orleans, "Knrplalin" j_
Rio da Prata, "Hlghland P.idc" 31
Rio «ia Prata, "Samara" Ji

Janeiro: ,
Rio da Prata, "Llmburgla** .... I
Rio da Praia, "Dam." j

AVISOS
The Leopoldina Railway

Company Ltd.
AGENCIA DOS DESPACHANTES
A Leopoldina Rallway avisa ao pu-

bllco quo em vlrtmlo do fallecimento
do Sr. Porphirio Guimarães, Conces-
sionarlo da Agencia doa Despachai*-
tes, quo funcclona íi ruu General Ca-
mani 11. 110, a referida Agencia pro-
vlsorlamente deixara do funcclonar
como estação official desta Compa.
nhla a partir de 1° de janeiro proxl-
mo futuro, até novo aviso.

M. C. MIMjER.
Director Gerente,f*

Compr.
11(600
11*660
11»Í60
121200
12(350

88(000 87(000

251(000
106(000
182(000

270(000
210(000
180(000

460(000
463(000

«0(000
15(000

79(000

51(000

— 212(000

Dezembro ¦
Janeiro . .
Fevereiro •,
Marco . >

Maio1: : r::: •„ 12»6M
A*. 13 horas e »:

Dezembro  "»•»»
Janeiro ' "|»»»

Mavrlro-.'.: :: »-SS
Maio '.. l*t»P9

A'a 16 horas e 30:
Dezembro. .. .
Janeiro . , . •
Fevereiro . v .
Mflrço ,•¦.*•
Abril
Maio

Vendas
A's 10 horas e
A'a 13 horaa •
A'« 16 horaa e

Total .•..'• v '. •
-EJMBARQUB» NO DIA 27

Para Nova York:
Castro Silva * C. «#»•*» *•' «
Pinto & C. . .»-.-¦.••'••
Mc. Kinlay AC. . .*.«•"
Pinto Lopes & C. .•' . m w w

Para Amsterdam:
Norton Megaw & C. u *
Theodor Wille AC. .-.«.»

Para Buenos Alrea:
B. Q. Fontes * C. . v » •
Robert Do Coutto . . ->: « m

Para Lisboa:
Rocha Lima . . , v . 1 11
Ferrai & C. ¦ • . . ¦»• '• •¦

Para Portos do Sul:
Caatro Silva * C. . . «v«

. 11(550

. 11(600
, .- 11(850
. 12(100
, .- 12(200
, 12(450

30. v v v '•'
30. v » » •:
30. .: v V .:

Vfltld.
11(360
11(500
11(750
12(100
12(200
12(300

11(350
11(550
11(700
12(100
12(250
12(250

11(400
11(50»
11(100
12(050
12(150
12(300
Saccas
4.000
6.000
1.000

10.000

300(000
200(000

175(000

207(000
220(000
190(000

150(000
150(000
150(000

200(000

ft

flaocas

1.00O
754
522
200

fl.45»
1.242

l.OOO
1.000

Lloyd Brasileiro

13(:i00

a 9$5"0
a qS.ioo

13(000

eot,
t'ot,
cot.

8J700
sjnon

— 11(000

r»7oo
7(R00
0(500

4$-n,i
7(000

DEBEKTÜtlES
Docas da Bahia. . . 140(000
Docas de Santos. . . 201(000
Casa Vlvaldl .... —
Alliança  198(000
Prog. Industrial. . . 200(000
Manuf. Fluminense. —
Mercado  208(000
Corcovado 198(000
Magéense ....
T. Carruagens. .
Bom Pastor. . .
Ind. Camp'sta. . •
Santo Alelxo . . ,
Usinas Naclonaes. . -. —
Llnho Sapopemba. . —
Tec. Confiança ... —
America Fabril . . . 202(000
Brasil Industrial ... —
Esperança 202(000
Brahma —
Antarctlca. . . .
Melh. Pernambuco

130(000
199(000

Total , -. . v . . v
AliGODAO

Preços por 1«) kUw: ft 
M

prlmelrai ketkta • * - «{«JO» * «IJJJ
Mediana  20(000 a 21(500
pâuiau. .:.::. -««oooa29(000

MOVIMENTO DO DIA 24
.Entradas

De Natal. • . -. • » • * •
Soldo»:

No dia 24. . . . v • • '. «
Existência. ...•••« '•

Mercado frouxo.
ASSUCAR

Preços por kilo:
Branco crystal..... (760 a
Segundo jacto . .*•-.<• *800 a
Crystal amarello. . * —
Maacavlnho ...... (600 a
Mascavo - . (340 a

MOVIMENTO DO DIA 24
Entrados fioecos

De Campos > • -. . -. •• . >. 3-118
Saldos: „ ...

No dia 24. ...... . • ..!•'*!
Existência  Í10.223

Mercado estável.
DE ASSUCAR

K«»lco geral de naTegação braallel» *- Prat» Bervulo Dourado (antn
Oufldor • Boaarioi w» T<»l«paon» 1.401 Norte

Unha do Norte
O -PAQUETB

BAHIA
8alr4 no dia 5 de Janeiro, ás 10 ho-

ras, para MANA'OS, escalando em:
Vlrtorla, 6 de janeiro;
Bahia, 8 de janeiro;

Macei», 9 de janeiro;
Recife, 10 de janeiro;

_, Cabedello, 11 de janeiro;
Natnl, 12 de janeiro. >

Ceará, 13 de janeiro;
Harnnhlo, 16 de Janeiro,

Pará, 17 de Janeiro;
Santarém, 18 de janeiro;
Óbidos, 19 de janeiro-,

Itacontlara, 20 de janeiro;
Maaãoa, 21 de janeiro.

AVISO ¦— Aa cargas jara os paquetes de passageiros a
áas Bor mar, ou por terra, até a ante-Tespera do dia da partida a os ts1»>
¦ta at* a véspera. Ordem àa embarques, encommt-ndas, valores, fretei, pai.
Mgena e mais informa**}** no esorlptorio, fraca Berrul*» Dourado (entri
Ouvidor e Rosário).

Linha Nort<?-S(iI
O PAQUETE

Servulo Dourado
Salrd no dia 30 do corrente, &s lf

horas, para Montevidéo, cscalaado «mi
Santo», 21 de di-uinibro;
Parannitufi, 1 de Janeiro;
Antonino, 1 do janeiro;

8, FrnnelHCo, 2 do Janeiro;
Itnjnhj, 3 de janeiro;

Klnrliiiiopoll.H. 4 de janeiro;
Itlo Gninde, 5 dc Janeiro;

Montt-vldeo, 7 de Janeiro.
Em correspondência no Rio Grand*

com o vapor "Diamantino", para P*lo-
tas c Porto Alegre, e com o vapor "Rio
Grande" para Jaguarão e Santa Victo-
ria na Lagoa dos Patos o na Lagoa Ml*
rlm- , ..

Esses vapores rocehom cargas ocuti-
nadas aoa portos do .Matto Grosso com
transito em Montevidéo, conforme ac-
efirdo de trafego mutuo cxlBtonto en-
tre o Lloyd Brasileiro o a Companhia
MinaB o Viaçào do Mutto-Grosao.

sctiiJ .-eoabV

195(000 —

205(000
18C5000

EXPORTAfAO
Segundo informações prestadas & Super-

intendencia do Abastecimento pelo respectivo
delegado, foram embarcados, em Recife, para
o estrangeiro, desde o dia ao do corrente ate
esta data, mais 64.678 saceos de assucar,
sendo para Londres 41.9-14. «los quaes i6.474
de typo fino e as.470 de typo baixo; para Li-
verpool, 14.734 de typo baixo; para Monte-
video, 6.500 de typo fino; para Lisboa, 1.000

«le typo fino, e para Buenos Aires, 500 de typo
! fino.
Incluindo-se essa exportação, verifica-se que
jft foram embarcados em Recife, para o es-

190(000 trangeiro, desde outubro ultimo, 631.114
 , saceos de assucar da presente safra.

150(000

200(000

202(000 ,
206(500

150(000

ALFÂNDEGA
ISENÇÃO

Esta Inspertorla sumetteu a consl
deraçlo superior o requerimento em i
que a Sociedade Anonyma "A Pátria", j
solicita Isenção de direitos para
248.000 kilos de papel commum, destl-1
nados & sua Impressão e a sarem des- j
pachados pnrcelladnmentc no corrento
exercício.

EDITAL
O Inspector baixou o aefulnte edl-

tal:"O Inapector, de accôrdo com a cir*

XARQUE

Movimento do mercado:

Existencia anterior. . . .
Entradas:

Kio Grande <* Rio da Prata
Minas, Rio, S. Paulo . . .

.0 -
t 1

_^m—mmmmmmmmmmiÊmmmmmmmimmawaaw»immatMM.

Pi^^J ECONOMIA I
-,,, 1^^^^; DURABILIDADE i

Fardos Kilos
7.500 765.000

1.509
a.192

135.810
197.28a

Sorar.13. 11.201
 3.701Saidas.

"Stock actual"

998.090
333.090

COTAÇÕES

Rio da Prata — Mantas. .
Rio Giinde — Patos e
Mantts

Rio Grande — Mintas. . .
Mina-, Ritv S. Tíulo —

Fatos e toiatis . , . •

7.500 765.000

Kilo
a.IOO a -5jnn

>(soo
2(000

REABERTURA DAS AULAS V 1)E FEVEREIRO

Gymnasio Pio Americano
RUA TEIXEIRA JÚNIOR, 48 — Tel. V. 1041

a 2(160
a 2(240

1(600 a 2(180

Galeria COLUCCI
O mais apurado gosto e os menores preços

Bronzes, Mármores, Artigos para
Presentes.
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Programmas novos
PAtüBCE'

"Suprema tortura,",
fiiiii aiieiuíiu, por

lieiiiiy 1'orten
Manlca, a bella filha ao conselheiro "Vo-

gelsang, menina endiubrada, aproveitando
um coclil.Io do seu professor, iugiu-lhe um
dia e íoi ter ã casa, Uo seu pae na 'Occa-
são mesma cm que ali apparecia uma
senhora com seu tubo João, em busca ae
emprego para «ao, obtiuo afinal a roso
da nu-nina.

Vendo-á asLsm tüo boa, que nem sequeraceita seus agiadecln-.entos, João e eua
màe pensam deide logo no bom casamento
que efete íaria... o rapai,-porém, tonta-ae assiuuo freqüentador de tavernas, onde
so ombeueda >e -faz ailusOes desagradáveis
ao nome de iluiiica com os Companheiros
de orgias, di3eudo-ih.es qu» -sô nao casara
oom ella se nao qulzer,

ii' coitume im terra, todos os annos Irali o arcebspo ministrar a •communhiio.
aos f.ols, cereinonia que constitue, 'por as-'sim dizer, uma festividade. E' na oefia-siíio em que tal se vae celebrar que acon.
tece pastar peia cidade o pintor Amadeu
Vusseli, que ¦» sorprjhendido agradável-
menie ouvindo uma canção de sua ierra
Iior uma voz feminina de suave boiieza.

, íiosponde-ihe com o estribilho da mesma
canção e, curioso, procura subir ao muro
por detraz do qual estft quem cantou. Gucaso Taz com que llonlca, pois era èlla,
procure ver lambem quem lhe respondeu
i canção. E sobem ambos, no mesmo lo-
gar ao muro, cada um do seu lido, en-coatrando-se.

O pintor i sobrinho justamente do pro-fessor Oo Jlonica e estranlia que de todasas casas a do conselheiro é -a que nio
esta enfeitada para a festividade. Vogel-tang encarrega-o de pintar uma Imagem
que se coadune com a testa e Amadeu
oi- começo a uma cabeça de anjo a queJlon.ca serve de modelo.

Entretanto, João. sempre Incorrlglvel,
sorprenende uni da a moça no banho e
quor bcl.Ja.-a, « aos gritos de llonlca aco-
dem Amadeu « o pae da moça, que ex-
pulsa o lasoiento, sob ameaças delle de
vingança.

D.as depois, num encontro 'que ambos
tiveram, JoSo. bebedo, gaba-áe a Amadeu
de haver visto Jlonica como elle a nàoverS Jamais! Indignado, o pintor amea-
ça-o de ihc tirar a vida se elle Insistircm referir-se maldosamente ft menina e
essa ameaça, ouvida por alguns, corre debocea em bocea, adulterada numa atmo-
spiiera hostil ao pintor.Mals tarde, ao acabar a pintura em
casa do conselheiro e quando se despede
de Jlonica, Amadeu ouve de seus lábios,
foi entre lagrimas e soluços, que a sepa-ração não pode dar-se entre elles, mas
por um supremo eaforço desvencllha-se damoça e foge-lhe. Atordoado, perde a ca..
boca. quando depara com João a pergun-tar-lhe se vem de casa da amante. Ex-r.IoJe o ódio entre os dos homens e JoSo.
perde a vida com uma punhalada. '

A opinião publica aceusa Amadeu dessa
morte, por ser conhecida do todos a amea-
ça de dias antes, o a mãe do João Insulta

Manlca, dando-lhe a -responsabilidade dolassassinato.
A pobre menina proenfro «alvar :a todoo transe o seu amado. Sada a Tara recuar nesse propósito. Vae a .presença doju.z instruetor do processo? Aífirma, sup-pica. jura. protesta, iimadeú. nao podoser o assasslnio, -visto 'que passou todaa noite do crime em 'seu qtSitfto... Essaaffirmatlva, publica da deshonra de Monica assombra toda a gente, o quandocheBij aos -ouvidos do eonsolhoiro "««te ndolhe --resiste e cie tulmlitado.Monlca soffre o duro -golpe <jdm a.-re-slgnuçflo Se santa. .ContlitOn. -strt> os pro-testos de Amadeu, na sua a£firmathra. 'mas

em vao! O prntrjr subira, ao ptttlburo'! TTmcarcereiro malvado tenta '.possuir íVIcnVcs,,-sob a promessa He'dar'ruga ao 'tíSwScxarta-
do e essa infâmia s6 nfio tem logar poruma troca dos guardas da prisão.No,dia da execução llonlca e uma dastestemunhas -dessa 'estúpida satisfaçãodada ft justiça dos 'homens... VÇ mata-rem-'he a alma da sua alma, recebe noCoração, sangrando de ddr o ultimo olharde »eu amado com a mals appárente cal-
ma e quando ao perder as forças, prestesa desmaiar, lhe acOdem, ha um movi-
mento de-piedade e respeito par'ella! Seuslindos cabellos hav"am embranqueerdo, tão'forte «fia -a. emoção 'eõfffida!

ODEftft
"d 1>*lrào", da W«i4d,;
pi>r€aviyle Brockw«U,

•Eveleeii ¦Gi,e©léy *e
Maclg-e Evans

Guilherme, filho do 'pae fico, apesar de
estar a cursar a Universidade, spstava
mais dos sports -e das pândegas. Isso fez
com que o seu pae tomasse a decisão de
prondel-o. Mas, ao anoitecer, cll-o em com-
panhla de outros e outras.

Sid Burns, um companheiro de Gullher-
mt;, mais vadio ainda que elle e dotado
de mios Instlnctos, propoz Ir.em ft casa
dos XeVhs, que estava vaala, pois quo
elles tinham Ido ao banho. La haVla lima'
boa adega.

Foram. Um guarda percebeu o que ae
passava e correu para ia. Guilherme e
Sld Burns combinaram atrapalhar o gbar-
da. jttas o guarda luta, puxa a sua arma,
que subitamente detona. O corpo do ;po-
llclal rolou no ehão e 'Guilherme ouviu
Sld gritar: — "Matastes o Homem!" i?u-
giram os flols emquanto outros 'guardas
chegam, ouvindo do desgraçado compa-
nheiro: — Guilherme Brown e... n&o
teve tempo para mals.

Guilherme fugiu para nao ser preso.
Desdo então seu pae nem nlngtrém ouviu
mals falar nelle e assim sé passaram
cinco anflos.

EII-o em Chicago, fazendo parto de uma
malta de lndrOCB. Uma 'tarde, passando
pelo lindo parque de uma habitação se-
nhorlal, vio uma moça que -procura npa-
nhar um passarinho que 

'lhe fugira por-
que um gato maldoso o quhtera matar.
Foi etle quem trepou & alta arvore, onde
conseguiu rehavor a avefctnha '-Me restl.
ttiln ft sua dona. Foi assim «me ello e
Alice Hanrlltoh Se encontraram e -ella
soube captar-lhe a confiança do modo qtte
tendo o pae 'dirigindo nm banco, se alie-
receu para Ilio arranjar um empfego.

Aos poucos Alice se sentiu eaptiva da-
quelle rapaz, deixando de parte o joven
Pau! Ben ton, que a amava, de modo que
t*mit—m*mm*mtMaim—m_m*m—mH*__m
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Espectaculos por sessões
ft's 7 3j4 e í 3j4

A peça cjue bateu o "recSra" de luxo, «Ja-riqueza e do esplendor, dos espeota-
culos por sessôies!

A grandiosa revista em dois actos, sete quadros o duas anotheoees. orürlnalde CARLOS BITTENCOURT, CARDOSO DE MENEZES ú REGO DARROS

SE A BOMBA âRBEBENTA...
A peça das famílias, números de grandes euecessos: OS CARLITOS '"A

TRANSMONTANA! LES DEMOS, A CÉDULA E O VINTÉM' A FESTAVENEZIANA! O PE1GNOIR E O FYJAMA DB SEDA.
Preço» — Frizas • camarotes, 1EÇ; cadelMs do 1

29; galeria, 1$5C0; geral, 1*000.
a$; «aoelrtt tia *>,

Amanha, e todas as noites SE A KOMBjV ARREUENTj»..

CINEMA PATHÉ
A* ELUSTRE CLASSE MEDRA

lüiz Sretnep e Oito Bont, dirçctores da fabrita PflX»FILM, de Uienna, não íçndo íempo ntaftrial nara e^e*dir çonuiles S disfinçla classe niedfca desta Capital, awi*sani qüe »?I*jliíb:pSo, gratuitamente, oo Cinerna Pathé
flMflNflfi, 4- feira ás lü 1/2 eni poato, im\ prograimnascienfifico, composto dos sç|iiiníes furas:

V Exame d: orna gestante—2tfarto norTal—3 çirb Peltico*.
4* A marcni da gravidez-S^Reantaiação do recem-niscido»-6,EcIa.a*
psia—7* Parto a íórceps e outras operações de alta cifor-ia pratica as
pelo not vel professor Veifc^ia, Chefe da primeira clinica da Mata-iiid de de V.enna.

quando um dia, passados mezes. Guilherme
3o áfrovieu a 'falar feom 'o sr. Hamilton,
esto;nfio *re:dÍ*Poz «j/tebo.'comp f;ét}ro.-comTrahde ma*uua de Benton. E fiuilhermo
formou £ seu lar feliz, onde passado um
.nno ji havia um rebento, uma linda

criança que WHriou o énfcanfo de todos,
mesmo de Faclry, li irmã Se jMIco, o de
Kc-d, seu espõío, qifa bão 'ttrlham fi'hoa.

Um dia, rorém, alguém o viu entrar
ro banco e "segúltt-o, eomprèhenBendo o
logar que eüe tinha -ali, -de caíjta o-i;en*fc
do -banqtró!ro. Esse 'àlfedem ê atd Eifrns
; este desgraçado Mmpanhelro de Gul-
lherme naquella Witte tatal, 'tnmbem dera
nara o roítbo -e -se filiara a quadrilha A.
qual iâ pertencera o desEraçado moço.
Slle '-róe 'IntiWar.':Gu!mertm; a »W]ttoal^ a
saquear o banco -e • Intima -ameaçando, sob
pena de revelar a mulher e ao sogro
qtíem "elle "era.

E, conjpétltdo "pôr >sse mâo companael-
ro. Guilherme accedeu; "a noite 'deu en-'
trada a quadrilha,' que fó! prêsentlda pela
policia, de modo quo Sld foi preso, logo
nccusàndo o caixa de ccparUcipánte no
crime.

Paulo Beriton, na sua 
"qualidade de jor-

nallsta, foi logo avisado do que se pas-
sara. jSlIe ama ainda jVHcc. mas ama-a.-wm egoletno,;querendo a felicidade delia.
Guilherme foi recolhido ao presidio de
S'nl-Slng. -Um dia planejou a íuga e a
executou; -os guardas o presentiram o per-seguiram. Um delles atirou c Guilherme,
sentindo-se ferido, atirou-se ao rio. de
onde naquolle »dla -íoi retirado um cadarér
c Ned, o seu .cunhado, enviado a reconhe-
cer o -corpo, nSo tardou a nífirmar queue tratava do seu desgraçado parente.Passaram-se -taaia cinco annos e agora
Alice -é esposa de Pau'o Benton. Edlth
tem seis annos. São todos felizes, sem sa-
berem que Guilherme não morreu e quenão era seu o corpo encontrado, Elle con-
ttnúa a sua -vida de miséria e roubos,
como se -veri no desenrolar dos últimos'ijuadros d0 "film", para morrer por fim,desgraçadamente, quando-ja lhe nao pesaa culpa do um assassinato que não com-metteu e 'que o fizera para eemnre umInfeliz.

AVENIDA
"Esposa só «o «ume",

da raraaiount.por
líiliie llui-ke

¦A ipelllóula inicia-se em lage Placl-do, onde veraneavam varias familUsimportantes. Entre as heroinas íemi-ninas destacam-6e a formosa e frefegaPaulina Rosa, no.va do advogado Ro-
gerio ilason e filha de Donhldo Rosa,Annita Webb, amiga de Paulina e no,-va de João Slanning, um Impenitenteadmirador do sexo íraco, a quem ouamigos chamavam simplesmente .dt
D. João, e Eulina, noiva do Irmüo dcPaulina.

Tiveram -m -Idéa do «una excursão ao
pincaro de üm -elevado monto. Prepu-ram-se todos, por uma fresca manhã.A distancia 'era longa e, a maior parti.-do pestoal sentiu-se cansada. ApennsPaulina e Mannlng insistiram *m pro-seguir no passeio, antegosando o pa-norama que lft do olma so devia des-cortinar.

Êra tarde -já, -quando chegaram aoalto.
Resolveram voltar, mas -perderam-se

no caminho.
A noite chegou e-oom èlla fortíssimoo demorado temporal de otntva e -ven-

to. Os dois conseguiram alcançar umncasinha perdida, na matta, ali abri-
gando-uc.

Emquanto Isso, os paes de Paulinaestavam ttffllctissimos.
Organiza-se uma expedição para aprocura dos deestpparociiios. que, aesse tempo, .passavam horas de ttortu-ra, tlrltantes de frio. Pela madrugaihi,Paulina sentiu -rumor e foi ver o queera. deparando com um grande ursopreto. -De medo. agarrou-se a JoioMannlng o estavam «oslm, quando 'ch.'-

garam os que a procuravam. A coüsadevia ser ohjecto de acres censuras.Passaram-se então curiosos Inciden-te3, resultando por fim unirem-se Pau-Una e Manning.

CENTRAL

do-lhe esta o seu amor pêlo 'Joven do,
quem 'foi enfermeira e pedindo ao seu
pae para se casar com elle, no que í-
satisfeita.

PALA1S
"Vida Selvagem", ún\

Triaugle, por Wil-
liaiu i)ésmoieá

Em Salina», povoaç5o "ntoada 'proxhrto ao
grande deserto, vivia o válents e audacioso
Chip Word, conhscido n-.'s !VtiTgirm£ite ^lor.
João Sen Medo.
_ i\li foi Jer, ura dia, a fõnacsa Ttcléiia, qne,a «*i basca de t-abalho e dc fortuna, dbritra-tàda para -nm 'sallo d'.- dansa. Antes 'dc che-
ííãr -a Salinas, por raém ncaso, JoSo a tinha,salvo, assim como a outros c-mpaiüieifos de
tagem, de um assait-j contra a d:Iig-rrcia -cm
(jue 'faziam o ¦p?rcurso.

Cblr, sentiu-se subitamente apaixàrado pi-lamoça, competindo com um sujeito Se raio ca-racter, que a pretendia, tamliem. Helena, rm-bora sentisse que Chip não lhe era índifíc-rente, da primeira vei que rllc ihe falou deamor, cm unto audaciosameat;, não hesitouem tocar-lhe o rosto, casiigando-0 -da 'affron-
to que ihe fizrra. R nessa inesma noite, comeateve pilheriasse, a propósito, Chip -pegou-se
com elle, dando-llie mna ssvera lição.As coisas começaram a correr, dãhi porileante. seriam .-nte, toniandose Chip e Stcveinimigos mortaes. Vários outros accidentesgraves, que surgem, contribuem nm pouco (.araque arrefeça a sympatliia qüe havia entreHelena c Chip, um dos quaes tei a morte d;um jogador trapaceiro, que o alvejara com orevólver,, pretendendo elirr.inal-o, porque cüe¦lhe descobrira a pouca vergonha.

Como Chio, rtini momento cm que falavacom Helena, euplicar.do-IIic a sua' attitude.deixasse cair trm Itnço. Stcve, que o "encontra,
premedita uma verdadeira infâmia, aue con-
jste, nada mais. nada menos, que um assaltoa diligencia, deixando cair o teiii-o de Chip,de modo que as suspeitas do crime recaiamsobre elle.

Assim o miserável fai. Chip, para não serapanhado pela população que o quer lynchar.
)ulgando-o crimmoex!, tanto mals quando va-¦rios ha\'iam sido os mortos lio nssüto, partede casa de Helena, indo ter justamente aoponto, onde se dera o ataque ã diligencia eonde elle encontra o cumplic» de Stcve gra-vemente ferido, assim como tima criancinha,c?ffl .mãe perdea a vida no nesalto.

ÇIiip soecorre-os e conjul-os rnra . casa deHelena, superando todas as difficul iades quese lhe apresentara. Pouco depois, > Kpp.iree-.aateve e os -seus homens, aísim "como o Ihèrife,
que vem prender o valente rapaz.Tudo. porem, se esclarece, pois o cumpli-ce de bteye confessa os lactos. '

O verdadeiro criminoso -é agarrado vaepagar assuas culpas e as su»- misérias, c-n-qtranro Chip encontra a verttu-a 'ao lado d •
Helena, que o ama, c da petira C,ue elle sal-vira.-Vida Selvagem*, por alto narrada, consti-tuç um dos melhores film, 'ja interpretado'.
vv1f|iaMmSd° C P"fe"° artlsta^c'*

pÁRísiinürsE"Uma nuillier anaixo-
nada', por Uelewa

MukoUvsk:!
N'a America do Sul, senhor de uma consi-deravei fortuna, adijBirtaa a (roço <!e rudestrabalhos, Jorge Landriani recordava açoraeo::i saudades os tempos de sua infância, 'c

todo o -seu pensamento veara para Clara Rie-
ciartii. Elle 'íècide então fazer unia visita A
sua . pátria dütente. .'Entremuto, trrar.des
transformações o aguardavam. Carla ja ha-
via se casado e estava agora divorciada «Io
tuarído, vivendo en companhia dc cm ve.fco
tio, e toda o sua Vida ira "dedieVda ao amor
(nimenso que ^dedicava ao 'jofcn RAbcrto Mon»
:a!di. A essc'tcír>pb,'Câfla"Viòtando uma graf.de
transformação nes modos de Robertc, sente que
a idéa de -<rw elre -a 'traia 'empolga -o seu per-
remonto. Carla não se engana. Effectiva-
ciniie, Robçrto decedira -casar-K 'dentro de
breves dias. A este tempo, 'chegíra (Jorge.K di cncómros entre cs úcU suecede rara-se,
até que Jorge confessou a Carla o seu amor.
Ella, porém, cão podia eerreapondel-o, obstea-
.-'a pelo aír.òr de Roberto. Ê resolve e«Uu>
desáprjareccr, c vae vTver 'bem longe, afastada
do nündo e da sociêíáaUe.

Mas, Caria começa a ríceber a corte t!o cx-
amante, a quem Jorge olhava «anto trín tetai-
i*el TtvaJ. Koberto ¦ começa 'pntób a-esqücciMe
•Ia esposa, deixando-a, a maior parte do "terít-
pn, só e entregue as suas TiBfargàs rcflexíes.
Foi per isto que, certo dia, quando 

"Roberto
chegou cm casa, teve -a 'rlesajgradâvel noticia
qne a esposa acahava dc at.andonar o lar, em
comn-anhia do seu antigo admir-rfor. tonge de
se deíespenir, elle julgou que -aquelle acon-
r-c:nento vinha favqreeer-o cm suas "pre-
tenções com Carla. Mss esta' já nSo 'o
"J?37? ma's «i a despeito das ameaças do -ah-
fiso amante. e!Ia,. resolve revelar-lhe o seu I
amor'por 'Jorge. 'Confessa -que-irão o 'ama
rrrars e qne só o 'cHrb ti ani»na agórti. 'cõrltfa o
homem que não soehe 'Compreherider o 'sev
amor. No auze do desespero, Roberto ptéci-
pita-se solire Carla, mas lego sente .duas íor-
tcs mãos que lhe agarraram os pulsos. Era Jorge
quo n.iiíuelle momento lançava um repto a
seu rival. E, depois de um encontro, ao qua'cllç saiu levemente ferido. ,Jorge 'perdoa oCarla o seu passado >, hura betjo, une a su.'1ftqüella alma que Deus'lhe destinara.

O THEATRO
A "TROISPE* HRSPA VHOLA

triteressar e dkvrtlr o publico, o sfran-lepdbllco, é o desejb do c-mlnênto artistaíS-nesto A'llches ao passar com a suacompanhia para o "Palácio Theatro, ondedebutara amanhã, com o delicioso netoõfn ~^rèo, "A "Cola Bòs Oardeáoe", d-;Jullo Dantas e a "extraordinária peca de
Sehero 'policial "Wu^ll-Onarig-.

ÍCo» séls espectaculos que »e seguirãoA estría, sõ serão levadas ft scena come-• ¦his o "vátioV-vllles" como "Ifiulrinha d^Cliarles", "Chuva do íílhos", FimenySam", "Kit" etc. "Como b publico quer rir
o por .pouco dinheiro, o -PalacPo. 'dffere-
co-lhe 'todns 'as 'vnntagchS: umn *excel-
ipnto compunhla, comédias enífrnçndlssi-
mi>s o localldáiles a 'breços *»púrares.

Musiçn
A -"JÍPATRIOTIOA OltfiAVIXAÇiT*! <BDS

PKOGKAMlMAg Dtj CONCEHTOS
OS compositores francéjíis, em cártn

eh-vlída nos "JOrnaos ie* Paris, ácábatn
de lançar "Cm -v-eliemenro pfotesto -conti.;
a maneira por rrttti süo recralniente orga-
ntuodos, todij.i 03 annoa. 03 program-
ma6 dos concertos parn'a 'êpoeti própria.

Cánsttltne Wòs proiirártimas -^- dizem
clks — o verciçi Liszt, 'Chopln, Schumann
Beethovcn, Bach, mes. oSras francesas
nüo verels ncnhurrlp..

Diante de uma tnl pratica, que Bfir-on-
corre ptira o desprestlBlo ou esnucclmci.-
to dn rhur.lcp. francesa, lembraram o.
?ubscTÍntòr"3 do protesto nuo fosse exigi-
do, por quem do direito, figura sempre.
m***ttma*mm_*mM*mm*__mmt**w>i>.

Kl

HüJCinema Central
Av. Rio Branco 168-Tcl. 4218 C. 8 ° ^SSÍSlMP
G G -MPRE3Ã RINFILDI 8 g || nsmuiH Min

HCJE-Um espectaeulo primoroso, original e attrahentissüo.

O PRÍNCIPE da noite
Cinco actoa cheio* «Mi mela inten iaa emobOeè,
Como complemento, daremos uma deliciosa otm»dii

= A ESTATUA VIVA =
Preço» eommun» — Camarotes, B$000; poltrona*, 1$000.

#» ?» 4» »» O» O» »» <» 4)4) »» »».»». a» #» »» »» '4i ,'

Hoje Sessão especial ás 10 horas da noite
Sensacional estréa dos celebres médiuns telepathas

Dr. Carlos Monden e Mine. Thére Deslys
Os mais completas ni gênero, as mas formidáveis prov.ts de citàlepsi ,

hyptutfsmo sonamb*rlÍ3mo. A suí apresentação hoje se fará com
o seguinte programm?:

1" Transmissão do pensamento: Mino. Deslys dirá as lioras de
qualquer relógio, embora atrasado oa udiuntatlo.

2». Telenathla: Mme. Deslys, Irá buscar qualquer objecto oc
culto no salão, pelos sre. espectadores.

8* Soniiiamhnlisnío: simulacro de um crime, Mme. Deslys, en-
contrará a victima, o criminoso e o juiz.

PROVAS ASSOMBROSAS. TRABALHO PERFEITO

ITACREDITAVEIí

PREÇOS ESPECIAES PARA ESSA SESSÃO

A «-oulr — LEVIANDADE — Grande d*:m* eoclal — MAFrrHA? — AAVENTUREIRA _ FIUM DE AVENTO BAS SENSACIONAES. BW"m,A7 
~ «

firnanhã—0 Testa monto do A.acistc*--Filii. dc
querido o sympithio Macisto. o fterenfes.

S gunda-Ijin-UlEU ACOST*, auoer-portus âc allemj, grande mcnbgem.

O pt-incipo da noite*'
* film d i na in aitiuoz,
pela actris 1'siian»-

der e i;ar l*os lia-
drexdtd

O barüo **» recolhe a fcnsa e encon-.tra sua esposa noa braijoa tie «euamante. O barSo com a maior calma,convida ao meamo tempo o 'notiiem qneasslin tinha abusado da sua honra aum duello de morte o qual é realizadonuma Jas salas do Seu palácio. A ba-roneza intervém, mas 6 tarde. jVpôsesta acena a baroneza é expulsa decasa por aau marido. Chegado, poi-ém,fira de casa lembra-se tie eua íiltil-nha e voltando ranta-a, ínginüo comella, liido cair deafalleolda í.s ptfrtasdum convtmto onde 6 recebida e Ondemorre momentos após, ficando sua £i-lhlnha aos cuidiidòa ílas boas fnirus.Vjnte nnnos Hiais tarde o barüo quersaber da sua íilhihha de quem nuncamals soubo o pára Isso contrata umdètfectrvo ao qual ehtretra o retrato deaoà filha. O acaso velu em favor dobarão, jfais que uma t)e!Ia noite, estan-do o «leteetive num "caKaret chie é nnr-cotizado polo chefe de uma quadrilhade malfeitores chamado o "ÍPrlnclpe daNoite" o qual ttrdoha 'aos seus sequazesnue o levem «jaíra o eeu palHcto onde «'leepojalo de todos Os seus valores epapeis que 'cornslgo tem. Desta fôrmaíol faoll ao "Príncipe da Noite" desço-brlr tjtre a sua victima era um detectl-ve e da missão de que elle estava in-cumbldo e archltectou logro apoderar-se da 'srttrna do rico barão, fatehao
pasear tima dat suas cúmplices" coftío sereatirrente fosse a filha do barão. Em-
quanto Isso se «assava a verdadeirafilha servia no convento do enfermei-ra a nm pobro moço que se tinha feri-do numa quída d«j nm cavallo. T8o ca-rinhosamente este moço foi tratado
pela sua nobre enfermeira que quandovelu a convalescença estairam apaixo-nados. Retirando-se o moço para casade seu pae. um dia escreve elle & suaboa enfermeira combinando com èllafugir nessa noite o que nfio consecue
devido a trnia prima saa qne com ellodeveria casar. Acontece que era tri-
pnlante <ro navio onde ella foi recolhi-da trm rapaz que logrou pOr a prislo-nelra a salvo. Quando amanheceu, apobre moça procura nos jornaes umacollocação e encontrando-a dtrigre-se
para o local.»Fol áem duvida o destino
que a levou a casa da cúmplice do''Pricipe da Noite", a qual reconheceuloco na quo . ia ser sua empregada afilha SÜO desdiloso barão. lmmedlata-mente 6 narcótlzada » feita 'prtsronêl-
ra do terrível bando. Não durou mui-to tempo Wte estado de cousas porquoum amigo do aetcctfve aando pela fal-ta de seu amigo Iráloü dè Indagar oseu paradeiro e como desconfiasse dacúmplice do "Pricipe" n5o a perdeu devista ts unia notle quando cila se pre-parava para envenenar o barão é sur-
preliendida pelo detectlve. mostrandoao barão trm triângulo preto cscrlptona palma da mao, o qual era o signalsecreto para a entrada do palácio ao"Príncipe". Com grande alegria rece-be o barão a sua filha querida contan-
iiM«M»-t»»*-t»^»******«i»»at«-at>a»

* 'Cowpanhia Brasil'" CinemátogfaphicaODEON
"-•——fe» mnémUàm mM_hm1mmmm%mmmi_mmM  ..HOJE-apenas - esti 'prograrnrri-atfe S.films admiráveis

CARLYLE BLACKWELL••ipféS2Díu-:sB. fle iiufVJii, HfiilQlmfda falirica WORLD, cujo succatwo
foi «stiondoss,

O LADRÃO
Um tlo.*jtus n'ais »cna-aeionnfJs'lraijàliios-Prama dc grandes.emoçgeaA ••GZUMQNí" continuará a ctíwiõs- o grande film deaWnthtBsBARRABAS

Na ffpressníaçfSOctó sou 6-episódio
A Filha jdo'Çbndem»níitto

. t-.. , ACANHA U.-n sr.inde'trinmnho, um urande li m da 1 ELECT-PICi II.FS mm n
.Irabalhoinegualavcl-de Norma Talmadge, cm-AftlOKÍ-WiWrwÀ. ^ll-IU"hS' com °

am

em todos os prc*rramm«s de concerto,' ttrh numero ao ti4enos ae \»»ftrpbsItor 'ífrttn-
coa, sendo crendo uma 'tfeca-eíp»>«jJ3l-para
os prosrnmmaB compostos de trechos do
autores estrangeiros.

Taes cons!doraç(5es podem servir tüm-
bem aot! 'dónéertos -geralrríeiitie retilis-àiJe-s
entre nos, em 'cujçs -programmas, mesmo
nos orçanizadUs. íptlr ãrtlsfas nossos, sô
muito excepcionalmente vemos uma com-
posição de autor nadonal.

A não ser a Sociedade dí Conceitos
SyíHphonices, "que "de- "quando em vCa 'in-
eluOjTiòs eetts pro^mmas, paginas rmttJt-
caes-jo HuWrVJa 'nossos, rs dernal3 agre-
rtrrsçBes 'ou 'escblas, cantores 'ou musieds,
dc-lxam sempre no esquecimento oa com-
poèlçSes nacltitiaés.'fe sn 

''temem os itritores rnlrslcaes frarr-
cezes, que de tão Injustificável elrnpafrib-
tico ;proctMimento. 'adívenTiam 'para el?e9
b para a mnslda 'fraticezíi. igraves jirejtil-=oí), com mals fortes razow "deverftnds
n{*i protestar -contra prática IBetjtlça, In-
feiamente-, tambem, V*J» '*iso 'ct)tlcft<to
entro nos, -po*» a musica Wisiléfrti, tão
pouco eonhecian "no 'n*o*«»-> 'píoprift pálz,
rievei»p njeretJíT. hb*menb8;i3Ô%''ctirrbs of-
fielaes^ dos «ossos nrttstHS'môlhòi-'cafI-
nho, flfuninJjo íçhlpro -ivos Seus pfosram-mas de 'concerto.

•tavremos 'tamDítn. ^r Isso. o '«o^sb
protesto, *e dxaiâ :po>sa elle rWtimlar em
rròvelto'da hBâte -'tão aísprfcstfglhrla'mrt'ii-
:-a 'e'dos 'nossOB "esqüeddrjs corripdsltbres.
EXECUÇÃO DE 'Ol»En.»>,B -AUGElSrtSÂb

A 'Municipalidade Ue TJuehds jVIrés aca-
hn 'de encarregar tima cBmmlssab "IR
compositores nrgontinos de indicar rltlliés
ris opéraa nacionaes que "deverão 'sçr rc-
i reseiitadas na-tembt>ra5aa lyrtcaJfc'fhen-
tro Colon no próximo antib de T521.

Poram apresenthdps n julgamento 'sete.
operas, dt. atitttres nríttritlrlos.

j\ CommlSsfio'do'}ury''estã ciJnstltitiaa^pe-
los sfs. 'Ju|lah 'Aguirre. 'cortceéHortiirlo:
Srturo 'Berutl, da "i\so'c!acVoh Piiantíb-•Ica Argentina"; JosC Anílre, 'tia '"Sà-
rfétlna Nacional tte JlVistcn"; Carlos l.o-*ez •Buénarab. cTa «JVsoiJIaèloh WSisn»JrIa.
na1*-; 'ÍJnriqteo Prlíis. «o ""Wiipasílh" 

e
Mduanlo 'PVjrnarlnl, dn "Soclednd itfcitn-
r:n'a de 'Musiea de Caraaa-a 7 Sjuronlca".

OS CtíHVBnTOS ^Y»)ri|Tb\-lC0'S
jV^temporaíla musical diste ttriffo seira

ènc6íra»Ja 'na 'p'rO!<!mti quinta-feira, àS'.6 horas, no Municipal. :Ò 'prcigrcnima
lióíra "'t*ísa ultima s#ssilb' de Tirtc e tjtte
constituo o 3a da :• ecrVc Bístb 'átibo,
ita ¦BOcicdnde rio Cdrlcertos ''S^tifllribril-
eos do Rio de Jatifllrc-, cuja execução
ista confiada ft regência do -proveeto
maestro Pranclsco Braga, foi assim or-
ganizadb:

Xa parte: 
'I — 'fceétohVch/— 4a Sirm-

ylionia em SI maior — Op. CO,*" "parte: II — B. r.alo —'Ditas ílap-
sodiffs '(primeira audição); -1(1 — A.
França — Suas (Janções (primeira nu-
dioao); IV —/Wagner — O 'Ouro "do
Itneno (repetição).

Reallza-so íioje, ho S. 'qoif, a festm MStistica da actriz fctlfta Cwífes, com • ro-vista de Carlos Bittencourt e Cardoso do
Menezes — "Quem é bom Ja nasce feito"..

Além 8a 'repfese«itaç8o aa 'pc^jular ro*
vista, -Lulza Caldas dará aos seus especta-
dbres tón Scto %-rifiadcs em wu» \rAafn
part> Alfedo SIIV3, Pinto Pilho, OttlIIa.
Amorim, cto.

O theatro estará .vistosamente engala-'
nado, devendo tocar no saguão uma ban-
díi 'militar.

*•• 'O :3Wor iiKraullo, tlii*ectot «. '«(»«t--
j>aTinía db 'Carlos ¦Gonree, ^vae hitjeriahírTO
espetftaolilos da 'sua compahhla, tir* Wb»-
Ofihtàndo "Comédias, -ora i**pfea»*ht*»M,b
peças dfe morUitgens « trechos -HirírliHtSi-
*#9. '

i,.A primeira destas peças — "Arrior doFerdlção" — eerl representada, ali, *ior
£?t«a dias. npenas o permitta a wmHtia
que.es*â em «cena.— "A Pensão »}a Nl-cota", de Alberto Deodato. ,, ,

A seguir,, n companhia do hetor MaT*it-!o, rói»rese.Drarã 'O Collar da »ifoz*ína*.tres netos do ne«?o collega da empreétiKutmrdo Fnrla em collaboraçao com o Ot-críritor. argentino Guldo Bhinchi.•** Trouxe-nos hontem nessonlrtttlfte,ps ,s?5us -Cumprimentos, o ÜIusionlSTa Vn».
José Homftno, secretario da nrtlst* —- '"A
Transirlontana", rruo noa Víln -tarriíj-ín.
em nome daquella artista, agradt»ier ^16rcfersnclhs que ftqul. por várias Veies, Ti-zemos ao' exito da sua "toumPe", pelb Th-t?Tior -de vários Estados da Brasil.

m

o cmmn
k' 'CI/A8«lE "i*fÉtíICA

Os srs. !I»t:l.<i Oretwr o Otto Euh dt-¦éctores'«n fabrica'Pire Film, de Viennn,•xhlbem rmnr.ltã 23 'do corrento, fls lt) li
nela dar manhã tio Cineiiia I'ath'6, 'Uma
^rie Be "fllms iTotílcitdos A íldSSe mediou¦ a 'toBos 

qu^e so 'Interoatóm pelos pro--ressoe da 'medlchia.
Trata-íte dos mais aperfeiçoados film-,

.'pératorlníi, roínailns a«.> bbèrá'ç"838 tirati-
rnxiás iièToa'cirurgI3-i3 europeus. Este és-
«v.taculo'quo'de-.^rln sor renllzado "no dín
L do cSrférilc no 'Cltio "PafiíHe, 'riflVj 

poude-»r levado a efeito, pnr nio 'tiram aldo
.•tiradas ns fitas da Alfândega-em tempo.

Exliiblrcmos ob mtprad tados filmfj «m
i«s5o especial, ijmtultnrrrerit-e fls lul,'2

'.i manhã de quarta-feira 23 do correhte,
ão tendo sido distribuído convites.
Tcra rrilelo o ?sp-ctacuIo cbm 'o 'rllrh

¦m S panes: "sflserins do "Vlenha",'Onde
•'rn exposto cbm ns "Copes mnis 'Vivas,

I i stttmçãb pnerfient»! em quo se -crtcon-
iram as crianças tía grnndo capital atm-

rtrlaca.
i _' -poíta db WtW fittverfl quèVn 'fecòbti"
'as 'esporiulas 'vbltiritarias da assistericln,
IjsSâtdb o resúfladr) 'db3 donativos dlstrl-;fciilfl(iS entro b 'Hospital frO-^Intl-e, e as

crianças deísinipnnwms de VIenha.
O programma è o seguinte:
f) Exiam-e <le üraa gèstuilte; 

'í) :"b pMr-'to fiôrmal; 3J Parto jeVrtco; i) À'n«r-'cha nn gniVrdiiz; ã) ^éírllniacllb tfb re--cem-nascklo; 6) Eclampsia; 7) Parto W
forveps: 5) CntndeBxtrflccfib-, 9) Grahío-•tomla; 10) Operação 'eesnreHna; 11) 'Prt>-'
iniiFo, (oiioração) : 12) Kysto 3o bva--
rio loporação.)

TRlA\"ÒN — ti aristocrático .theatrí-nho da Avenida, o?tA atravessando 1úma-
pliase de frnnca prosperidade. Cóhtníbam
ali, Sob os 'appkitiso3 de Um publico Tlnp
o riüirierõso, os eSpeetnculoS .da ,'CoSÍfcpa.-
nhia Azeredo, com "A Casa do Tio P«-
dro", qu.» raro í o dia em que não faz ex-
cotar a lotação dnqúelle theatro. como
ainda hentem succedmi.

Parti, ns duas 6essC«ia de hoje estão an-
titincrarTas no\-ns renreBentaçBes daiftteiio
intiirewiíhto original,

REt-TtBljTCA — A Companhia Crerall-
da db 'Oliveira representara hoje, títjvk-
n-.-mt.-;, n opereta — "A 'SUqueza dó Sal
tab.-;fln", . .,
. R. PEDRO — Com a llurieta "A CãS-mat
Federal", cujo "sitceé.swi cbinò tfttb an-
irmonta dia a dia, s-^rfci dadas hoje, '«6
S. Pedro, ns du;is sefsnee do cosWnKe.
Qlftr, ts*o. (lir.er quo por mais duas ,W»e.«i
terá 

"o S. Pedro esgotada a sua lotação,
CARLOS GOVtJS — Mals duas repre-

rentnç&fs.daÁ-óiiiPdla " A Pehsilo da _NI-
cota", fcerub dad.is hoje ne^o theatro -pela
i-omn.inlilii do actõr Sfhrzisfó. •

RECREIO — O puhlli-o do Rio coh^l-
nua a desfilar pela platêa <lo RWrélb, em
eüia scena-se mhntem. çOm. grando exito,
a revista dp luxuowi montagem — Se.a
hotnba arrebenta..>". que sora hoje tttala
dilns Ve«s Teprefentnda pola nova com-
Mnhla do revistas do? empresários JosiS
Lonroiro e Rnhwl Junior.

S. .TOlSC—Renltert-s»' hoje neste popqlar
thontro o festival nrti.itioo da actriz l.qlza
Cardns. de qne 

'damos noticia cm otitro
legar desta eecqSo.' 

JH^fir^KírTfftjóJi T»Vn.\ *™*ra
íjT^tftP.Mi — "El nmlsb.Jedity".

TtílANÕN — "A cas-i fln Tio Pedro".
CARtOS GOMES — "A peiii&o da. NI-

"VkVuÍ.T.ICA — "A dttqetó dd Ba*! tü»
barín". .. _ ,, , ,_

S. PEDRO — "A'CrfpIta! Todoral"."So n bon-.»ia nrrefbntlv,.""Quem £• bom jã nasoo 'RECREIO
S. JOSli

feito".
G|NEM4S

'PATHE' — "Suprema tortnrá".
ODEON' — "O ladrão" o 6' episódio*

"Birrnb.Ts". , ,
PALAIS — "Vida Selvagem".
AVENIDA — "Esposa sô no nome".
PARISIENSE — "Uma mulher npali

xonaila".
CENTRAL — "O príncipe da ntoUe".'TO^NIX — Prbgmmma novo.
PARIS — "O demônio uo fogo".
IDEAL — "Vida Selvagem".
íris — "X cia-ido'tiorfiida".

VIGAS DE AÇO BELGA I
o arama fírpado.-fiua São Pedro N, Í4.

. mm mm
feterfilrB.-riim

^nsõsõni
^iktM-Foitnii)

¦¦ iIlMiiilliilMUlliÉil—iii

(lONAI, 

'— O melhor «1-i.ln'f. ¦
rf.Ble Hatra l«VÜeri» dr •eriko. I
na — «.'«-rrbtríiKlo e MurVlnsea» I
t* — Hh Sete 4t Setembro, M*l

mmmmtÉÈÊi^ÊÊ^mmmmÊÈmr

hoje — m inm&M^Mtíkii—m^è
HENNY PORTEM

. » eatrclla do cinema qus máíor nittnéro de admffadofea possue èmIodas aa platóas o cine-dlirértões do Velho Mundo.Interprctaiá a formidável concepção «morosa

SUPREMA torto,
6 netos da úfamada KlESStCH MCM8, da Se>nm.

m_ P\^ Bf^^i^k

V^^^V Kj!.'-¦*¦•*¦'- ' r^rW
Ük'- 'Sà_____\\\\\\\\\\\\\ ^5ipp""í*^k\ 1

^mW ¦H^j/W-^^B v^ *W
^al IHrS^ÇSÍ TJL-h,- Ê

\l^'__^__\\ KP* -W W?j^k—TSeX*_m t '"^m__F_rm\_^jmss_FmÍt-:' ' • *»ir
^^^mmmm\k__—_3E_$ÊiL———Ú^^^

tfrh rornanet Ve ítnòr Ver- ,"Hatíjlh), ti* palxio, tfe «nm»- ,
gtçâo a tnorí*.

Um tyfanno qua diapSe do
poder a o «pplloe na pntiea i
da -ferVarildade e da parfl-<Ha. U«a da ter-*, para ma--oular uma dome lla, màa tom-
ba sétn tida, vlõtfma da sua
própria mardade.

«uem mma «rn ameerldada
• artor, «ake *e»a-fgravar-ee¦*— offer***t, embora o teu•Jeto >o -p*eetBrte »m »om Wt-
gloo deifecho.

Uma pagina da aífeiçlo 'fa- '
tntrrtmi tmaía » a-^t»«teTi-
th, om "a qual urna donzella
procura immoUr a proprrihonra '• a própria vida, am
favor daquelle a quem pro-mtâtera fldellaada atérna.

"Xo mesmo «apoetaoulo aaaventuras alegrei a estapa-
furdlaa da magiatral comedia

ASTUCIOSOS
•riais ««trava-

2 actaa da Inegualarel SUNSHIritrfbX dâÊtbt
•cenas de Impagável grotesco, onda se revezam aa   „.....,-gentes o mala bem engendradas do mundo. Ooia dataotlvea modallot. ouioa .eucoea-oa de praTlèaao te trans formam em *Ha<M*ea eomleoa, qu. fazern i
nrargolhar a platda em um mar do bom huirter. '' ' ->"* _}___m *'"'' •-"! " rr rn nl
Oumu-felra — A tentadora e formote ecfrlx ífntMcana — Vtnm. tifrlITENa lua ultima • mageatota erek «to .drarnaUca — A FILHA DO "TOlÉ —« actos da mnndial FOK FH.IH eOBFOf»TIOII

m*m_mm*mwm-w-_mm*r_
Thc-áiros üa SEwpnésa flaSohoàl 'Sefreto - ÍJiwecçao: Jo8tj iSegr^D 1

Ã fl I Critnde írnrilrmWiiln TíHelonnl rie Opcrela» e .Mcloüranina (Or-
Jl •rflilifl n"° án <fccn»r0 Crinlélé», de l'nrl») — nireeçTIo nrtUtlcn rie
lia I UUlU EtirAIinO VIltíP.A — negente dn orchentrn PAUMNO 8A-

CICIMB.VrO.
méiE -. A'a T 3JJ e 3 »\< -. Dbm «e--0e« — A'» 7 3|4 e 9 .1[4 — HOJH

B5.72;t iiessbnN ossIstlrtlM, Híí liou tem, mo 8. Pedro, 4*. repreaentnçor» «e*___^__^.____,s_^__in.t^ *_rtiriL nr .li-_-% Capital federal
Burlem de AltTIKK AZE VETJO c

—**——f^RtUt 1 —1 ei•flCÒliOfO «ILA^O
mm*

PEÇA >Af!IONAt,
POH EXCELI,E\CIA!

. l'M PLACIIANTR DE I8W), Q,VHAIXUA TEM ACTLALIDADE!
AMoberlrado -peta* errae», com o «nplrlto snrndldo pelas mnl« n«i>eras-torbreMati, -toda n metrópole «tendia |Mn plntín do 8, Pr^rr, pnrh 'desopilar

o fígado c espantar ns trlstesa»!
BeniTirMn, aluíra ijkao OCO i n»»»i. XMrs AKEnA

-*¦ '' -..-.^ .. . J ¦ - „¦¦! g .¦¦-,

Depois rie amnnlifl —. pesta artística das actrlzes 3I:ithilde d'Avila cEalilln de Soam — A CAPITAI. FBÍTF.HAI..• ii ii i i '¦'¦¦ ¦iiimi in §___ «'1-ii. »jf

jariurtiit
3. JOSÉ'

''¦¦-'•- — _wu
HOJE — TRES *t&IStte% -. -num

À'- 7, fi 3|4 « 10 ll2
GRANDIOSO TTJSTfVAI, 'r^dthm'1-ío

pela nctrla LI IZA CALDAS «Tt-
¦¦'Aldo tio TiWwiTCtiT 'rtÍFTOtfti

•fluem é hoai ja nasce ísíto...
de eárfóa tlltténe^oBrt 'e 'ftrsif.a de

^icnete. e niunrea de sltrio
A resíejaiía reseíVa' fltimírtis entras

no 'fim de 'câtfa'tréíssão, 'èm ytfe' Wma
_ pnfte ti quêr;'do "actor Alfrèiro 'BlWai

"üma itíÍrnda'teré'rjr^ri5sa,'.pelo 'fstlmfi-
"do àõfor Tinto WjtTõ. ÍTa 1* áèSSao.
por especial obséquio, o joven liftõt¦Vfcefrte CetcatiBjo cantara uma "ío-

Tnarisa" e o Slahõ cantara-ao violão
sambas e números -do seu vasto re-
jiertorlo.
O 'iheairo tiiarn Ilndnmerilr ênfiiXa-

nado, tóranilo to mulo taara•wnda da Marinha
.Vitraiík-i — -^esta 'sfHsHca ^e IW-

dro Jinar», director de 'SCéria.
'¦ --»- ai ÉteM—

dl.NEMA MDUKviNO — A eMade per-dita '(0» e '10*)

TRIANON
O ponto preferido dat famílias — Pro-

prietario: J. R STAFFA.
CtHIr-ANNIA ALEXANDRE AZEVEDO
HtME — 7 3:4 — 9 8|4 — HOJE -,
Snccesxo nunen visto no Trlnnon

Represontaçoes da linda comedia de coseu-
met earioces, tm S acto»

á Casa de Tio Pedro
Orlf-fna! de ODVVAI.DO VIAXMA

Enchentes consecutivas!
A orcheslrn dn ttirnir» tovaird o «nm-

ha carnninleneo ESPIA SO'!, drilirnito
a Oduvaldo Vinnea pelo t-omnimliur J.
Mnehado
Kapla «(1.1 — Explii «A 1 — Expia aa 1

Avnaahl — MniiSeiit ia 7 :\4 — n il|4— (I inalnr »urrr>.i.o da temporada —
A CASA DO TIO 1'EDHO. Dia 4 de Ja-
n--.ru — lliclta do aator.

la.ü-L1—JaggJB,!' I atjtjagyj-etjtiTajj^

Companhia F. MAnZIILLO de qne ta:
parte EMMA DE SOUZA

«TOJE '-— Orfa* Srssltrt —-. HOjttl
Wli<T i}4 t 6 â[4

A mm*
ítetola

Ti*n -vero*, -~t ATJllEHTO 'DKUfJAfO
Toma rmrte toVJa a eOBi^lriVhla

A aeinilr — ASIOn IÍE PERDIÇÃO,
. £üi"'",l0"' àft ° iSQ-^cí» D* ¦¦•*
IIOT.EZA, tie Edaarrdb Fm-la nnfânVaL

ELECTRO-BflLL CIHOM Wgtf]
a 51 -RUA VISCONDE DO RIO ÒRflMCÕ-51 "
A mala popnlnr e querida eaira do diveraOeii dorta «tpltnl
HOJE ^f Progí^nima novo ^^ HOJE

A Voz da Consciemà i
Vibrante drama ra vida real dividido em vinco partes, (ea*) por

prüía^o lista Mary Mac Laren
Brevtraenh — 0 HOMEM DB PE,iR0: film de sventaraj wiiciaes

Fing-Fong. Bilnares 6 outras tí vsrsòis — Artística e sbunaante
illuminaçà.-i electrlca

BAjyrPA. tH 3V1TJ3-CA 'ÜX.'_t~rATI

AO ELECTRO-BÃLL CINEMA
» d v:rtêes comaç^rij ás 5 hera c'a tirde

i _± „ -... «Véu

Palácio Theatro
Coaapaahfa Heopaahola ale

11o amarei actor
Comedia*

•<0 *lt**ESTO VILCHÍTS <t)
friturtrn aelrTk

— IHÊ.NE LOI'ES HErtBblA —•
'«-Hnfn-f>*ra, »

ES'rt»t:A DA COMPANHIA

«*m ta peCta rm 3 aAaa

WÜ-II-dAÍÍG I
í-otarrl cTeaeflo dc UrnentO Yllrae-

•SilKetes & Venda rta "Mfhettrla -do
theatro, dds 10 Taoras em tteanto, "atos
seguintes proçt-í: KtIoti. > rarrraroir.,
:w»; poltrona», «íi halelto dr Ia, 5»i hnt-.-fto dr «a, -St); datfada, IWon.

^èa^frefjnrjfica

"WrTriwj}- a. iwwo

Cb—ptÒM* rorinarneza de Opereta»
DC Troe -fíTWTn DárTe MãrTa jtKranea"es "e

."rUaeldn Crur
fG-tradíe õreheatfa tto, n .dlrrcçfo ^0maemro AaVrls Taeheco
ttoõTÊ 'Jua. a*. »« af, -_  nfjj-g

da mwraa ern trea actoa

\fti((nmiloiBa1'Martn
íítilfil*rd-| -a- CrÚTMlI.DA

- -- ..»-¦¦ P*b*}lYI**f«rA
Tomam parte 

'todos os artistas ú:iCompanhia.
Amárti* — CrnViile frMlvnl ék - le-aetlclo da eOriioru..alo eOral nm.rullna

,— T-HI-fCBZA DOS f)01,|jARH « «Hoydrwiè.

-..'Si

m

m

bÜTieiesT
na casa l.opea

venda naa BTlhoterias do aThentrõt, íãi 10 r.crii-ira~dVaiffe7Fernandct, a Avenida R lo Brauoo, lll, dai li as 17 boraa.
èanto o •'íi
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ATE A^3 1i^DA IVfAIVHA PE HOJE)

OS ÚLTIMOS TELEGRAMMAS AS ULTIMAS NOTICIAS
li

Br'. '
(tetas

->V*-
1 coparticipaçio na assemblea

socialistas írancezes
agita os

PAUIS, 27 <U. P.) — Despachos pro-
cedentes de Tours deixam prever a possibi.
lidade da scisao do partido franoez unifica-
do socialista actualmente reunido, nessa cl-
dade, na convenção annual. O motivo dessa
divisão é a divergência sobre se o partido
deve ou não sdherir fi Terceira Internado-
nal dos bolchevistas russos.

A expansão que as doutrinas do chefo do
governo russo tem tido nos districto» ru>
raes da França entre oa socialista», causa
sorpresa ati aos elementos mais avançados
dss cidades.

Uma questão apenas de capital importan-
da confronta a actual convenção, a de acel-
tsr' ou rejeitar os vinte <> um princípios cs-
tabelecldo» pelo sr. Lenine como indiapen-
savels para a adheslo fi Terceira Interna-
cional.

A força da maioria dos delegados ft con-
vençSo foi demonstrada na votação de uma
moção, propondo a discussão immediata da
-proposta de adherir-se ft Terceira Interna-
cional. O resultado da votação foi do dois
for um a favor dn adopção.

As delegações provincianas são as mai9
firmes partidárias do sr. Lenine na con-
venção. •

Informações És
m

O TEMPO
Foi variável a temperatura, hontem,

chegando mesmo algumas horas n se tor-
•ciar agradável. A máxima alcançou «*
_8«,9, tondo sido a mínima de 21°,6.

Para hojo, din o Observatório, em seu
boletim do serviço meteorológico, quo o
tempo, do bom passara a. instavol, com
trovoadas. Temperatura, ainda om ascon-
çâo.
PAGAMENTOS

' Prfetíwa — Pagam-se hojo as seguin-
tes folhas de vonclmontos:• Subvenções a instituições, do caridade,
In-trucção o Assistência o alugueres ds
prodlos oocupadoB por dependência da Mu-
niclpalldadc.
CORREIO

Esta repartição expedira malas, ama-
nhã, pelos seguintes paquetes:"Itapoma", para Bahia, Maceió e Re-
cifo, recebendo objectos para registrar até
as 18 horas do hojo o, impressos atê ás
6, cartas para o Interior atê íls 6.30 e
com porto duplo até as 1 horas, de ama-
nha."Italpava", para S. Sebastlllo. Santos,
Paranaguá. Itajnhy, Florianópolis, Imbl-
tuba e Rio Grande, recobendo objectos
para registrar até lis 11 horas, Impressos
até fts 12, cartas para o interior «té fts
12.30 e-com porto duplo até fts 13."Gelrla", para a Europa, vlà Lisboa,
recebendo objeolos para registrar até fts
10 horas. Impressos até fts 11 e cartas
í>ara o exterior até fts 12.
LEILÕES

Realizam-se hojo oa seguintes:
Moveis, ft rua Barroso n. 133, ás 17

horas;
brlnquodoB, íl rua General Oamara nu-

mero 163, As 13 horas;
moveis, ft, rua dos Arcos n. 42, ns 17

horas;
consultório medico, ft rua Gonçalves

DIns n. IS, fts 13 horas.

Em tomo de Fiume
*

A acção do generalCaviglia

toSSybJK.W- p-> - Retardado. — O
¦im «S P,U0VS" Pmr<:« "oje de noite,
n.?n3.cLdospacho ae Abbazla, o qual roltransmlttido, naquella cidado, âa 17 -oras,no dia 23 do corrente.;, .
-„£„d.e-pl"!-K) dlz Que,'tondo em vista aresposta negativa do Gabrlelo D'Annunzio
!w™i.m_ monsasem do general Caviglia, ocommandante em chere das forças legaesaa italla, bloqueando Fiumo, estii concen-iranao tropas nas regiões de volosca, Can-trlda o Reclns."Tudo Indica, diz o despacho, estar lm-minente um avanço."Apparontmente, o general caviglia estacumprindo a sua promessa e esta resolvidoa limitar os suas providencias ao serviçoao pollqla. Apenas os carablnelros, guardasreaos, o as unidades "Flnanza", com ai-guns destacamentos do Alpinos, estão par-tlclpando nos preparativos para o avanço.Calcula-se que os erfectlvos dessas tro-
pas alcançam a cifra cio muitos milhares.Posso declarar, por ter recebido a inror-maçílo de rontt, auiorizada, que a discipli-na das tropas legaes Italianas é excellonte,emquanto que algun3 dos loglonarlos d'nn-nunzlanos estão começando a comprelienüor
quo se acham envolvidos numa luta semesperança,

Um boato, nilo conrirmado, de Fiume, diz
quo Oabílele D'Annunzlo ordenou a colloca
çilo do«500 lançn-ehammas, além de umcerto numero do baterias, que pertenciamantigamente ao exercito francez do Oriente,
afim dc auxlllaros na deresa de Fiume."Conrormo declara a Inforninção melhor
que so podo obter, Gabrlelo D'Annunzlo dis-
põe de mais ou menos dez automóveis blln-dados o granadas de mão em abundância,o ordenou us suas tropas "que so prepa-rassem para vender caro as suas vidas."
OS SUBÚRBIOS 0CCUPADO8 PELAS TRO-

PAS REGULARES ITALIANAS
ROMA, 27. (U. P.) — Urgente. — Um

telegramma procedento do Abbazla. reco-
bldo As 12,30 do hojo dlz que os subúrbios
de Flumo foram oecupados pelas tropas
regulares Italianas.

A própria cidade do Flumo acha-so to-
talmente coroada.
CAPTURAÇ-O DE UM GRUPO DE LEGIO-

NARIOS
TMSESTE, S7. (U. P.) — Um destroyer

Italiano persogulu o apprehendeu um scho-
onor quo conduzia um grupo de leglontirios
a Fiumo.
UM HERÓICO A88ALTO DOS LEGIONARI08

DANNUNZIAN08 AO "MARSALA"
ROMA, 27. (U. P.) — Um despaolio pro-cedente do Zara tornoce Intoressantes do-talhos sobro a prisão do alguns loglonarlos

do D'Annunzto nessa cidade.
O referido tologramma dlz que na noite

do Natal, 27 leglonarlos e tres orriclaes,
obrigaram a tripulação do rebocador "Lllll-
hoc" a conduzll-os a bordo do cruzador
scout Italiano "Marsala". Os leglonarlos
conseguiram dominar os ofTlclaos desse na-
vio. Toda a tripulação do "Marsala", com
oxccpçHo de tres marinheiros, lutou valcn-
tomonlo contra os invasores, mas 1'oram
vencidos.

A noticia desso assalto dos leglonarlos
chegou a bordo dos destroyers "Mlssorl"
e "Falco", os quaes se apressaram em pro-
star auxilio no "Marsala". Os dois dos-
troyers obrigaram os leglonarlos a so entro-
gar e os soldados riumenses roram condu-
zldos A prisão militar de Ancona.

i Ma entre fenianos
e inglezes

¦ * "

9 p foi o combata ie Bmff

0 frafado com a Co- Q Senado Bffl-SeSS-0lambia

LOTERIAS

m

Resumo dos prêmios da Loteria da Ca-¦pitai Federal extrahida om 27 de dozenv»
bro do. 1920:

PRISSnOS SORTEIADOS
24929 (Capital). . . 20:000$0OO
32710 . :. 3:000$000

-' 11762 . . . .... 1:200$000
7712  . 1:2001000
•37581 1:2008000

10 prêmios de UOOJOOO
6378 8398 13412

14218 19571 5345
42 promlos de 120(000
21311 11178

11823
16657
36647
18038
22905
7551
39170

34081
36055

11884
11945

36236
24087
4828

14376
38481
10198
39341
7620

15344
18168
29548
25169
28661
31084
21763
39626

30390
38776
.3339
20748
34762
2148
32430
16937
21060

4866
23669
11418
17611
9203

19849
25666
29773

Approxlmaçôes

24928 c 24980 . . .
B2709 o 22711 . . ..

Dezenas
24921 a. 249(0 . . .
.2701 e, 22710 . . .

Centenas
24901 a 26000 . . .
22791 a 22800 . . .

Terminações
Todos os números terminados cm 29

..êm 6*000.
Toelos os números terminados om 9

tem 3TS000; oxcepluando-so os terminados
em 29.

1808000
110Í000

;io$ooo
18(000

9$000
63000

BOMBAS
ELECTK1CAS

AEG
VIAS «MAMAS, I:cura rapwa a

1 a r a n tida du
jonorr.it *

aua» complIe-acOes. DR. JO-0 ABREU
8. Pedro 64, de 1 ft* 8 da noite. Tei
V. MM.

LEITE ALBUMINOSO
Admirável alimento para criança» doca.

tea. Mediante iireacrlpc-a atedtca
78. RUA GONÇALVES DIAS, 7S

DR. ADHEMAR DE MELLO
R. Sachst (ant. Nova do Ouvidor) 37—1 - anda

Tc). C. .961. Das 10 âs 12 e das 4 is 6.

DOENÇAS DO PULMÃO 1
Dr. F. Catão, do Hospital dos Tu- |

berculosoB, Docente da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro. Con- <sultorio, rua da Assemblea, 81. ',
Consultas, das 13 horas em deante. }Telephone 4169 Central. j

f)********?* *r* -¦*¦* * ¦* **'''-fc*-***f*T*irVVVVVVw*V*rjVutu^

<?.*•'¦¦¦

CEPOSIIEM SUAS MERCADORIA. HO

Trapiche Caporanga
O O CKE- CO PORTO* O *>

TELEPHONE NORTE 3B93

|*J||a^«s*
Dr. Alves da Cunha

Trttanento d» jypliilis e du raolcitias do»
org.oi gc3iito-iirin»riot>. Cooiultorlo Visconde
de Inbaorat 8». De o ai u d» aiiulii c dc
tlltll tude» — Norte 4104-

CANNUNIIO NAO MORREU
ROMA, 27. (U. P.) — Urgonto. orflcial,

18,30. — A noticia procedente de Bolonha,
dizendo que Oabrlele D'Annunzlo fora mor-
to num combate om Flumo, foi desmentida
offlclalmente.
O NATAL DA8 TROPAS DE CAVIGLIA E

D08 LEGIONARIOS D'ANNUNZIANOS
ROMA, 27. (U. P. ) Oficial. — O go-

verno deu A publicidade ò seguiuto com-
municado do gonorsl Caviglia:

"As .noBsss tropas, no dia de Natal, por-
maneceram nos posições a quo. haviam ut-
tingido na véspera. Tínhamos a esperança
quo o governo da Regência de Quarnero so
eWêfàslo',' còmrii-eftendondo a determinação
do governo Italiano do fazer cumprir as
suas decisões.

Os leglonarlos dc Flumo, porém, mnntl-
voram, durante todo o dia, actlva fuzilaria,
matando um carabinelro c rerindo um dos
nossos soldados. ,

Os loglonarlos tambem atiraram procia-
maçOes contendo phrases obscenas ás nos-
sas tropas.

Recomeçámos o avanço."
GRANDE DERRAMAMENTO DE SAN-

GUE
ROMA, 27 IV. P.) — (Official urgente)

 O governo communlca ter sido hontem
atacado um destacamento de tropa» alpinas
por ura grupo de loglonarioB de D'Annun-
zio qne contra elles tinham preparado uma
emboscada. . , ,

Ficaram feridos italianos, Incluindo um
coronel de alpinos.

Os carnbinelros Italianos oecuparam a nl-
dela de Branco, nos arredores do Fiume e
tambem as casas ao norte de Cnecla. O povo
recebeu com entbuslasmo a tropa Italiana.

O "destroyer" "Kspero", que havia desc-r-
tado dn marinho, af.m dc incorporar-se fts
forças dc D'Annun*ilo, foi destniido pelo
fogo. Esso navio nchnva-so no porto ele
Fiumo.

A população ttessa cidade- atacon duas
vezea os rebeldes, nrns os seus movimentos
foram imnullados pelos legionarios, depois
do grando derramamento do sangue.

30 SOLDADOS FERIDOS E V CIDA-
DE SOn UM CERCO GERAI,

ROMA, 27 (U. P.) — O Jornal "Mcssa-

gero" publica hoje nm telegramma do »*u
correspondente cm Abbazla relativo A luta
em Flumo.

Segundo esse despacho, 30 soldados %itn-
HanoB ficaram feridos, entre os quaes qua.
tro officiaes.

A condueta das tropas é excollcntc. Os
officiaes que commandam os alpinoa deram
ordem dc avançar a seu» homens, nras sem
fa»erem fogo; sô quando os lcgionarios d;>
Fiumo se tornarra perigosamente uggrcssi-
vos, os soldados fizeram uso ele suas armas.

Os subúrbios dc Fiume estão agora oç-
cupados pelas tropas Italianas c toda a ri-
dado completamente cercada por todos os
lados.

Os italianos apprebcndoram uma metra-
lhadora e um carro blindado.

1 Os legionarios destruíram & dynamite di-
versas pontes incluindo n dc Bacdizza c a
da estrada de ferro de Agram.

Muitos legionarios deixaram bontem a cl*
dade. Estes declararam que D'Annunzlo ha-
via mandado prender multas pessoas, sob
u accusaçio do conspirarem contra elle.

A população dc Fiume c*6tâ profundamen-
te desanimada. D'Annunzio publica con-
stantes appellos ao povo, incitando-o a re-
sistlr.

UM TENENTE ITALIANO IWUTAL-
MENTE ASSASSINADO PELOS LE-

GIONARIOS
TRIESITE. 27. (ti. P.) — Noticias

vindas de Flumo sobro a batalha en-
tre leaionarios o forcas rceulares Ita-
lianas, dizem aue um tenente foi bru-
talmente assassinado por um soldado
de DVAnnunzio.

Por oceasião do avanço dos Italianos
sobre Fiume. um _rupo de alpinos ap-
proximou-se do um posto oecupado pc-
los leglonarlos. As tropas do D'An-
nunzlo chamaram o tenento que com-
mandava a forca Italiana, pedindo-lhe
que viesse dermado para negociar. O
tenente aocedeu e ao anproximar-so
dos leglonarlos, estes fizeram fogo so-
bre o tenente, matando-o instantânea-
monte.

A NOTA DE QUARNEHO SOBRE O
COMBATE. DO NATAL

' ABBAZTA. 27. (U. P.) — O major
Vagllassing. Inspector do exercito da
Regência dc Quarnero publicou o so-
guinte eommunlcado official, om nome
do governo da Regência, com relação
n luta havida no dia de Natal.

"Fortes contingentes do tropas ita-
lianas Iniciaram, de surpreza, um ata-
que contra ns forças da Regência, na
manhã do dia de Natal, sem, entretan-
to, fazer uso da artilharia. O prlncl-
pai ataque foi ao longo da frente do
Valle de Scurlnga.

O nosso centro direito resistiu va-
lentemente, mas a esquerda recuou,
permittindo' o avanço do inimigo, ao
longo da eBtrada de ferro dc Mattu-
glIa-Flumo. A chegada das nossas re-
servas fe» parar o avanço do Inimigo.

Comparadas com as do adversário,
a» nossas perda» são pequenas. Flzc-
mo» alguns prisioneiro».

Durante o ataque pelo lado de Bus-
sak, destruímos, a dynamite, a ponto
de Enco.

DUBLIN, 27 (U., P.) — Um despa-
cho procedento de Llmerlck fornece no-
vos detalhes sobre a uta entre slnn-
telners e soldados brltannlcos era
Bruff.

Segundo esse telegramma, os solda-
dos, ajudados pela policia, Invadiram
uma casa em que se realizava um
baile do fen.anos. Grande numero de
soldados cercou a casa, fazendo fogo
uma sontlnella sinn-fein, matando um
policial.
, Os soldados e os policlaes responde-
ram ao fogo, matando tres sentinellas
BlnVfeiners e ferindo outra, prenden-
do todos os que tomavam parte na
dansa, os quaes vão ser interrogados.

UM JORNALISTA IRLANDEZ CON-
DEMNADO A U3I ANNO DE PRISÃO

DUBLIN, 27 (U. P.) —• O Tribunal
Militar condemnou a um anno de pri-
são o sr. Hooper, redactor-chefe elo
Jornal fenluno "Freemans Journal",
pelo clelicto de publicar artigos sub-
verslvos. A folha foi multada em tres
mil libras esterlinas.

O EMPASTELLAMEXTO DO "CORK
EXAMINER»

CORK, 27 (U. P.) — A sedo do Jor-
nal "Cork Examlner" foi Invadida pe-
los fonlanos, hontem A noite. Os typos
foram cmpastellados, us machinas des-
tru leias e a casa incondiacla com bom-
bas. O fogo foi extineto pelos solda-
dos, mas os assaltantes consogulram
escapar.

Easa folhn havia recentemente publl-
cado uma curta do bispo Cophlan, con-
demnanelo a politica de assassinato dos
slnn-feiners, tendo-se negado a publl-
car uma carta do prefeito do Cork, em
rosposta no bispo. Acredita-se ser essa
a causa do attentado.

A Bslgica vai comprar
75.000 acções do

Lloyd Belga'
BRUXELLAS, 27. (II. P.) — Consta que

o governo hclga esta negociando a compra
do 75.000 acçOos do Lloyd Ilelgs, importan-
to companhia commerclal que realiza gran-
des negócios na Amerlea do Sul.

0 fallecimento do barão
des Phncheá

ROMA, 27. (U. P.) — Morreu hoje nes-
ta capital o barão des Planclies, antigo
embaixador Italiano cm Washington.

0 general revoltoso Felix
Diaz regressou ao

México
NOVA ORLEANS, 27. (U. P.) — Corro

o boato do ter o general mexicano Fellx
ülaz, seguido para o México. O propósito
tlosso chere, quando desembarcou em (lua-
tcmala, era preparar um movimento revo-
luclonurlo contra o governo do seu paiz.

\ morte d8 nm retsrano italiano
ROMA, 27. (U.P.)—Falleceu hojo nesta ca

pilai o senador Antônio dl Prompero, vo-
ttirano das guerras da independência. , .

üm accordo de união, entre
Hondnras, Costa Rica, Gna-

temala e S. Salvador

Comnr|pfar.os sobre a rece»
* pção a Colby no Rio

NOVA YORK, 27 (A.) — O "Tho New
York Times" commentando em extenso
artigo o tratado com a Colômbia, refere-
se A enthuslastica recepção feita no Bra-
sil ao secretario do Estado, sr. Colby, e
diz esperar que Iguul acolhimento lhe se-
ja dispensado nós demais paizes da Ame-
rica do Sul.

A única nuvem que empana as cerl-
monias da recepção diz o citado orgio,
provem dn situação que se encontram oá
Estados Unidos o a Colômbia. Admlltiu-
se feempre que a Colômbia tinha pleno
direito a v.ma compensação equltátlva o
quo o tratado devia ser ratifieudo como
um acto conciliador do quul resultaria
Indubitavelmente um beneficio para o nos.
so prestigio nacional cm faço das na-
ções da America do Sul."O tratado com a Colômbia, acerescen-
ta o "New York Times", e o espectro
que appnrece cm todos os banquetes offi-
emes du<los em honra do sr. Colby na
Amerlea do Sul, ondo os factos tèm mais
valor do que as.palavras."So o Senado, cqnclue o jornal, deseja
apoiar as negociações officios.is «lo Sa-
cretario de Estado na America c',o Sul, dei-
ve desprezar n insensata opposição que
atê aqui tem movido ao tratado com a
Colômbia e ratifical-o de uma vez".

Como ssrão taxados os ge-
neros de luxo na Áustria:

BERLIM, 27 (Ú. P.) —- Sabe-se qut, o
governo da Áustria, tenclona Iniciar a co-
branca dos impostos st-pbre o cafe* o os
produetos considerados como nao de ob-
soluta necessidade, om ouro ou «m papol
moeda que represento ouro.

nocuiirna
Debates em torno do

subsidio
Nio boate namaro para as íotaçOís

a elaboração das ieis'â Câmara em sessão
de meios

Exames

SAN SALVADOR, 27. (U. P.) — Os dele-
gados da Republica do Honduras, Costa ni-
ca, Guatemala o San Salvador asstgnartmi
um accordo relativo & uniilo dessas nacjOcs.
Ignora-se a atiltudo de Nicarágua. O dele-
gado desso paiz foi consultar o seu gover-
no, sobro a aceltuçfio do accordo.

Raid Hio-Buenos tires
TIM TKLEOnAMMA 1)0 SR. nKRCl-

LIO LI)!4. A EDI" CHAVES
FLORIANÓPOLIS. 27. (A.) — O go-

vernador do Estaeio dirigiu um tele-
gramma ao aviador Edu' ChaveB, fe-
llcltanelo-o pela aua chegada a Porto
Alegre.

— 9. ox. recebeu um telegramma
do sr. Washington Luís, em que este
agradece as felicitações que lho foram
dirigidas nelo mesmo motivo.

0 sr. Gastão da Cunha
irigirá o Conselho de

fevereiro da Liga
PARIS, 27 (U. P.) — O r. (íastuo da

Cunha representante do Brasil no Con-
selho da Liga doa Nações partira, quar-
ta ou quinta-feira próxima para Gene-
bra, afim do conferenclnr com o Secre-
tarlo Geral da Liga das Nações sobre aos
propartivos do próximo Conselho que so-
ra presidido pelo representante do Brasil.
O sr. Gastáo da Cunha tevo confirma-
rfio hoje do sua escolha para presidir o
Conselho de Fevereiro próximo. O sr.
Cunha aproveitara a viagem para vor a
sua esposa que so acha na Suissa passn-
do o inverno por motivos do saudo.

Últimos telegramas
dos Estados

S. Paulo
A GUEVE DA COMPANHIA DOCAS

DB SANTOS — A SITUAÇÃO SE
AGGRAVA

SANTOS. 27. (A.) — For emaunnto
nada mais ha a respeito do attentado n
dynamite. hoje oceorrido aqui. na casa
ele um dos machinlstas da Companhia
Doeaa de Santos.

A policia, afim de elucidar o atton-
tado. tem effectuado varias prisões do
grevistas suspeitos.

Sabemos que o secretario da Justiça
determinou varias diligencias, afim de

COI.LEGIO MILITAR DO IUO DB
JANEIRO

Realizam-se hoje, fia 10 horas, os se-
guintes oxames oraes:

1» anno r— Ar.thmetica — alumnos
nB. 432 680 719 770 «77J,

2" anno — Portuguez -3 alumnos nu-
meros: 122 533 665 593 604 651 676
681 686 696 697 700.

2o anno — Francez — alumnos nu-
meros: 361 491 561 590 591 605 609
blü 613 633 637 775.

2o anno — Arithmetlea — alumnos
ns.: 477 571 586 619 645 673 074
677 684 703.

4U anno — Portuguez — alumnos nu-
meros: 312 313 314 317 320 322 324
328 346 250 354 366.

5° anno — Inglez — alumnos ns.: 7
20 85 288 329 392 11*1 464 473
482 548.

li» ai no — Historia Geral — alumnos
ns.: 35 46 74 106 268 290 349 416
43S 455 570 577,

6» anno — Chorogruphla o Historia
do Brasil •— alumnos: 1 62 75 92
101 110 141 144 160 179 262 036.

6° anno — Chtmlca — altimnoB: 13
21 22 25 76 191 435 458 460 486
490 519.

O ponto oral paTa os exames de Ma-
thematlca e Scleneias Phys.cas e Natu-
rues será dado ás 8 horus da manhã na
Secretaria.

FACULDADE UAUNEMANNIANA
Serilo chamados hoje, ti prova pratico,

oral:
3» nnno íneiüco (A's 8 horas, nu. Santa

Casa) — Clmioti propedêutica medica —
Agrícola l acs de líarres, Carlos da Cos-
ta LiberalH, lelinchio F. do Souza, Ge-
:,.:i*ÕRO de Oliveira Fcnce, Herculano J.
dos Reis Lima e Joilo G. Mun.z Barrctto.

Turma suppleinentar: Josi* J. do An-
drtide, Jo«4 Al. Lopes, Job6 P. dos San-
tos, Thoopcmpo A; Duarte Nunes o VI-
ctor do Faria Gonçalves.

5o anno medico (A's 8 horas no H.
Hahnemanniano) — Clinica cirúrgica —
Álvaro A. Gomes, Álvaro Aí. P.edras,
Antônio J. Guerra Mala, Antônio Saio-
ma G. Ribeiro, Carlos B. Ancora tia Luz,
Domingos de Menezes, Dorotheo Radanl,
José C. Brug-a, Josi E. Rodrigues Ga-
lliurdo, Jul.o de Souza Plmentel, Oswal-
do C. Avellar c Raul Eoly dos Santos.
Santos.

6° anno medico (A's 8 horas na Santa
Casa) — Clinica medica alopatha —
Carlos Tavares, Edgard B. do Barros,
Flavio Q. Nascimento, Joilo Lopes Gul-
lhermo, Joaquim de Souza Ribeiro, José
A. de Freitas c José da S.lva Guimarães.

6o anno medico (A's 8 horas no IL
Hahn.) — Clinica medica — Leon Gucrt"
zensteln, Sebastião F. Curado Sobrinho
e Sylvio Braga e Costa. I

4° anno medico (A's 8 horas no H. •
Hahn.) — Clln.ca medica — Alexandre
R. Abreu o Lkthern de C. Teixeira.

2o anno medico (A'b 16 horas) — Ana-
tomia descrlptlva — Alberto M. Oliveira,
Augusto C. Duque Estrada, Celso T. Al-
vares, Claps Gonzaga, Gaspar G. Júnior,
Henrique B. Ferreira da Silva Joaquim
J. Andrade Filho, José P. Roças, José
T. Veiga Cabral, Octnvlano C. de Souza
Moreira, Ruflno Mondes Motta o Walde-
mar M. Fortes.

3o anno medico — Anatomia deseripti-
va — Mario Lopes do Castro o Nelson de
Moraes Guerra.

1» anno odontologico — Anatomia dcB-
criptiva — João B. do Almeida.

ACADEMIA DB COMMBRCIO
Serão chamados hoje á prova oral, os

seguintes alumnos:
Gurso Geral Diurno — 1" serie, lis 14

horas — Portugiioz — Jalr de Azeredo,
Olga L. Moulln, Oscar D. Magalhães, Po-
dro St. Mattos o Rodrigo S. Capella.

Francez — Jalr de Azeredo, Olga L.
Moul.n, Oscar D. Magalhães, Pedro M.
Mattos, Sadl S. L. Cabral, Vicente Carü-
so e Victorlo Caruso.

Inglez — Jalr de Azeredo, Newton M.
Oliveira Durão. Nilo Domingos Silva,
Olga L. Moulln, Oscar D. Magalhães,
Pedro M. Mattos, Rodrigo S. Capella,
Sadi S. L. Cabral, Vicente Caruso e Vi-
ctorio Caruso.

3» serie, Ab IB horas — Francez — Jo-
sé M. M. Nunes, Luiz Gr Torres, Othon
M. Vianna, Pedro R. Paiva, Raul do Bar-
ros o Thales H. de Almeida.

Inglez — José M. M. Nunes, Luiz G.
Torres, Othon M. Vianna, Pedro R. Pai-
va, Raul de Barros e Thales H. do Al-
melda.

Escripturação Mercantil — José M. M.
Nunes, Lulz G. Torres, Othon M. Vianna,
Pedro R. Paiva, Raul de Barros e Tha-
les H. de Almeida.

4» serie, ãs 14 horas — Dlroito Civil
— AJax M. Silva. Antônio C. Souza Ju-
nlor, Estaeio C. Trindade, Guilherme A.
Baptista, Jacy Frossard, Manoel Fer-
nandes, Octavlo T. Le'tc, Joaquim JL
Azevedo e José M. Bayfio Netto.

Historia Geral — Ajax M. Silvn. Anto-
nlo C. Souza Junlor, Estado C. Trindade,
Guilherme A. Baptista, Manoel Fernan-
des, Octavlo T. Leite, Joaquim M. Aze-
vedo e José M. Bayão Netto.

•Kscrlptu ração Mercantil — Ajax M.
Silva, Antônio C. Souza Junlor, Estaeio

Com a presença de 32 senadores, foi
fis 20 112 horas aberta a sessão, sob a
presidência do sr. Bueno de Paiva.

A acta da sessão diurna íol auprova-
da sem debate,

O expediente constou de diversos of-
ficios du Câmara dos Deptitauos re-
meltendo proposições ali approvadas.

Foram lidos pareceres da Comm.s-
são de Finanças aeceitando a rejeição
das emendas do Senado ao orçamento
elo Exterior; favorável ã proposição
que restabelece as gratificações aclcli-
cionacs aos funccionar.os dos Correios,
TolegraphOB e estraua de ferro e sobre
us emendas apresentadas ao orçamento
da Fazenda.

No expediente, falaram diversos ora-
dores pedindo urgência para diversas
matérias que tinham parecer das res-
pectivas commissões.

Passundo-so a ordem do dl», foi en-
cerrada Bem debato a terceira dlscus-
são do orçamento da Guerra, sendo
ad.ada a votação por falta de numero.

Foi tiimbom encerrada n discussão
dos emendas do Sonado rejeitauns pela
Câmara dos Deputados, ao orçamento
do Ministério do Exterior.

Em seguida, foi annunelada a propo-
slção da Câmara dos Deputados que
fixa o subsidio para os deputados e
Benadoros da próxima leg.slatnra, com
uma mendti substitutiva do sr. Octa-
clllo Cumarã.

O sr. Irlneu Machado enviou a mesa
a seguinte emenda A proposição:"a) Ein vez de 36:000$000 por nnno,
diga-se 125$000 diários, durante as ses-
soes; . ,b) Na parte relativa A. ajuda do
custo, cm vez de 1:000$, diga-se 2:0005."

O sr. Miguel do Carvalho pediu a
palavra para manlfestar-so sobro o as-
sutnpto quo tão Injustamente tem aldo
tratado em differentes épocas e do fõr-
ma até uffrontosa para o Senado. Nao
ô a primeira vez quo trata do. subsidio,
pois eltllo jft se oecupou ha tros annos,
relembrando a sua aoção divergente
da opinião da Commissão de LcglBla-
ção e Justiça.

S. ex. combate longamente, o au-
gmento do subsidio, Julgando-o ln-
opportuno em vista das angustias do
erário publico, que são profundas, mas
considera que o augmento do 25Í000
diários nada mais é do que umn restl-
tuição do Imposto que, durante cinco
annos, os membros do Congresso Nn-
cional pagaram indebltamentc.

Depois de largas considerações, o
orador termina declarando que o Se-
nado saberá cumprir com os seus de-
veres, sem necessitar de intervenções
estranhas.

O sr. Lopes Gonçalves tambem dis-
cutiu a matéria em debate, sob o ponto
de, vista constitucional, justificando o
seu voto contrario fi emenda do sr. Irl-
neu Machado.

O sr. Irlneu Machado, pnra não per-
turbar a votação dos orçamentos, pede
a palavra pura discutir a questão do
subsidio depois ela votação das leis de

Em reunião nocturna, a Ç.
de Finanças da Câmara
estudou eaendas nos or-

çamentos da Marinha e da
Viação

Orçarnento da Marinha

nocturna
0 sr. Mello Fr.nro prometteu o

imposta de transito att.nuado
— Os obstruce oni.hs cede-

ram — A approvação das
emen lis do Interior —

0 que mais houve

serem capturados o punidos os culpa __.,,„.„ ...
dos. 3. ex. vae tomar enérgicas medi- | C. Trindade, Guilherme A. Baptista, Jacy
das para evitar a repetição de factos
como este.

Em face do attentado oceorrido, ho-
jo. póde-se dizer que a gréve das Do-
cas tle Santos, esta tomando feição dif-
ferente da até agora mantida, pnssan-
elo do simples o pactflco direito do grê-
ve &¦ anarchia e a violência

B€a
UM PHARMACEUTICO NO THESOURO

S. SALVADOR, 27 (O JORNAL) — Foi
nomeado director do Thesouro Municipal o
pharmaeeutico Pedro de Araújo

A8 CHAPAS PARA DEPUTADOS
S. SALVADOR, e*7 (O JORNAL) - No

dia 10 de janeiro próximo, «erã apresentada a
chepa para deputados . Icdera», ficando um
legar, em cada districto, para a opposiçio
disputar.

PALPITES POLÍTICOS
S. SALVADOR, J7 (O JORNAL) — A

"Tarde" diz poder garantir ciue o ar. Seabr»
não apresentara o ir. Antônio Munil para a
vaga eexistente no Senado Federal, que perigam

Frossard, Manoel Fernandes, Octavlo T.
Leite, Joaquim M. Azevedo o José M,
Bayão Netto.

Curso Nocturno — Preparatório, fis 20;
horas — Francez — Fernando Vieira, I
Francisco Mendes, Glacomo D'Angelo
Filho, Irlneu G. Pn'to, Isaac Adésse, Ivo
Coutlnho, João Trotta e José G. Fer-
relra.

Arithmetlea — Fernando Vieira, Fran-
cisco Mendes, Glacomo D'Angelo Filho,
Irlneu G. Pinto, Isaac Adésse, Ivou Cou-
tinho, João Trotta e JoBê G. Ferreira.

Curso Geral. 1» serie, ãs 20 horas —
Arithmetlea — Euclyde» P. Magalhães,

meios. • ,
Em seguida, foi annunelada a dis-

cussfio das emendas apresentadas ao
orçamento da Guerra, verificando-se
não haver numero paro hs votações,
pelo que foi a discussão encerrada, bem
como grande parto das matorias con-
stantes da ordem do dln.

Antes de levantar a sessão, o sr.
Irlneu Machado pediu a palavra para
fazor a defesa da emenda que presen-
tíira ao projocto fixando o subsidio.

O senador carioca fez consldera,;OcB
no sentido de provar quo o subs.dio
nunca foi considerado uma remunera-
ção ou retribuição do serviço, mas »lm
uma prestação destinada a manter 11
dignidadp da funçcão, do accordo com
no clrctirnstanclas ao momento,

Para salvar a dignidade do Parla-
mento, pondo-o fira da pecha do lou-
var om seu próprio proveito a dotação
destinada ao pagamento ele subsidio,
qulz a Constituição que essa dotação
fosse fixada no fim do cada legislam-
ra, para reger o trlennio quo começas-
se. Alem de ser uma razão de ordom
jurídico, é tambem uma razão do or-
dem moral.

O orador oecupou a tribuna mnis ai-
gum tempo, fazendo consideraçdos fa-
voravels ao augmento elo subsidio tle
accordo com n emenda que apresentou.

Em seguida foi levantada a sesão.

tapeta oifereciio em S.• Paulo ao aviador Hsaroe
*

0 qne lnftrm. a^ "Americana"

A Agencia Americano forneceu, hon-
tom, aos jornaes um longo telegramma
sobre o banquete offorocldo em 9. Paul.)
no avlndor argentino Eduardo Miguel
Hcarne.

O banquete rcollzou-90 no salão ama-
rello do Automóvel Club o foi offerecldo
pela dlrectoria daquella sociedade.

Falou brindando o aviador argentino o
sr. Macedo Soares, agradecendo o sr.
Hearne. Apés, o sr. Henrique Queiroz
levantou o brindo de honra a. Argentina.

*t*vnv*tArVWvvv-

Mulher naualhisfa
Antônio Fellx dos Hantoe, casado, bra-

sllelro, carregador, com 39 annos dg eda-
de e residente no morro da Favella, teve,
hontem, pouco depois das 23 horas, aca-
lorada discussão com a nacional, sua
vizinha, Djanlra de Medeiros, solteira o
de 26 annoB de edade.

Em molo 4 discussão, Djanlra armando-
se dc uma navalha, com ella golpeou An-
tonlo, produzlndo-lho tres ferimentos nas
costas, entre as espaduas.

A vlctima foi pensada pela Assistência
e em seguida Internada na Santa Caso.

Djanlra, fugindo na oceasião da aggrcs-
são, foi, mais tarde, presa e recolhida ao
xadrez do 8o distrlcto, por onde vao ser
regularmente processada, j.

Âccídentes no
trabalho

Victima de uma corrente
electrica

Hontem, fi noite, n. rua Archias Cor-
delro, quando reparava altfumas avarias
em um tio clectrlco. o operário Antônio
Gomes, de 40 annos de edade, casado,
portuguez, morador fi Estrada Velha da
Pavuna n. 841, foi vlctima de uma cor-
rente electrica, resultando ficar quoimado
no braço esquerdo.

No Posto de Assistência do Meyer, para
onde foi levado, Gomes recebeu os eoceor-
ros de que necessitava.

¦«_cy"W»»~iirur*i«-»~iir*ii~ *"*¦—i** **¦ '•*. *

¦Reunida, sob a presidência do sr.
Carlos de Campos, a Commissão do Fl-
nanças da Câmara exam.nou os orça-
mentos da Marinha o da Vlação, roce-
bidos, com emendas, do Senado,

Para relatar o orçamento da Marinho
foi designado, em substituição ao sr.
Octavlo Mangabelra, quo estfi ausente,
o sr. Oscar Soares. •

Lendo o seu parecer a respeito, o re-
presentnnte da Parahyba salientou que
o Senado fez uma reducçfto de réis
741:800$ no projecto votado pela Cama-
ra, a saber: 200:000$ na verba 8«; 300
contos na verba 13» — Pesca; o 300
contos na verba 13» — Addlclonaes. Do
accordo com o parecer do rolator, o
Commissão rejeitou as tres seguintes
emendas do Senado no orçamento da
Marinha*."N. 6 — Verba 5» — Elevo-so a ver-
ba — Pessoal extraordinário dn ra-
tromoria e Diquo Fluetuante do Arse-
nal de Marinha do Rio de Janeiro, de
227:000$ para 358:080$, afim do porco-
berem os mesmos vencimentos, tanto
os funccionnrlos do quadro, como os
extraordinários.""N. 21 — Onde convier:

Art. — Officiaes da Marinha, que
servirem no Maranhão, gozam a van-
tageni de 20 ojo, concedida aos quo sor-
vem em Matto Grosso, Parfi e Amazo-
nas.""N. 22 — Onde convier:

Art — Os operários aprendizes o
serventes dos arsenaos do .Miir.nha 6
Dlrectoria do Armamento ciue se invn-
lidarem para o serviço por moléstia ou
avançada edade;, comprovada om ins-
pecção de saúde, serão dispensados do
ponto com as vantagens si.guliitos: até
15 annoa de serviço, um torço dos ven-
clmentos; com mais de 1", annos. e me-
nos do 25 annos, metade dos venci-
mentos; o mais de 25 annos, dois ter-
ços elos vonclmentos, cto."

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO
Passou, então, o sr. Octavlo Rocha a

relator ns emondas, do Senado, em nu-
mero de 132, ao orçamento «Ia despesa
do Ministério da VlaçSo, fazendo-as
preceder das seguintes breves Infor-
moções:

Volta, nesta hora proniente, do So-
nado fi Câmara o orçamento da Vlação
e Obrns Publicas, com grande numero
de emendas, lógica, natural, esperada
colluboraçito dos srs. senadores no mais
Importanto dos nossos orçamcntOB de
despesa.

Examinadas ossos emendas, de con-
junto, ellas representam, todas ellas,
quasi sem excepção, medidos de into-
resuft, publico, excollontemcnte estuda-
dan o relatadas naquella casa do Con-
gresso pelo brllhonte espirito do pro-
bldoBO senador Soares dos Santos, cujos
oscmpulos em matéria de dinholroa
públicos o sua appllcaçfio são conheci-
dos de todo o Nação, apôs uma vido do
mais dc 20 annos de parlamento.

Podia a Câmara votar esto orçamen-
to sem exclusão de umo emenda, homo-
togando todo o trabalho do Senado, sem
receio, porque as medidas consignadas
nas emendas são do moldo a merecer
o nosso voto.

E não nos daríamos ao tra.bnllio de
aconselhar o rejeição dc algumas, se
nfto tivéssemos de attender o conside-
raçiSes de opportunldade do medidas
nellas contidas, e de não commetter a
lnjuSllch do não tteiltar irilcm*tlv_*i dS
deputados o concordar com as dos so-
nadores em matéria dc providencias
isoladas sobro oorroios.

O Senado agiu muito bem votando
como fez. A Câmara, porém, seguiu ou-
tra orientação e deve mantel-a nesto
ultimo turno do orçamento.

E' a unlca razão por que voltnrft o
orçamento Aquella casa do Congresso.

Aceitamos todas os emendas que são
autorizações para obras de vlação o
quo no orçamento vão figurar como
artigos tspcciaes.

Ao governo cnberft julgar da oppor-
tunldotle da execução do taes obras e

A sessão nocturna, convocada esne-clalmcnte pelo necessidade de mais ratíl-do andamento aos projectos de or<*anien-
to de despesa, teve Inicio pouc, depoisdas 20 horas o 30 minutos, sol. a presl-dencia do sr. Collares Moreira, secreta-
rin.lo pelos srs. Juvenal Lamartine eCunha Machado, com a presença de 70deputados.

Não houve observações fi approvaçio
da anta da sessão diurna c o expediente
lido constou apenas dc officlos, ,i0 Se-no"o, pobre a marcha do varias propo»'.
çõe9 legislativas.

O SIt. MAURÍCIO DB LACRIlUA
MUDA DR ORIENTAÇÃO •_

Quasi toda a hora do expediente fo!oecupada pelo sr. Maurício de Lacerda'
O representante do Estado do Uio colmeçou seu discurso por uma nnalysa rc-trospectlva dos actos praticados peloactual governo, desde o seu Inicio, paraetiognr ft coneluíao de que o mesmo, orl-entado por unia desmedida vaidade, deixa

de todo os Interesses do povo e do pniz,
pnra dar ganho de causa aos seus eaprlJ
chos. A votncilo do imposto elo transito
era a mala evidente prova ,1o qnc ello af-
firmava.

O governo quebrou „ questão, ohrlgan.
do a Câmara a opprovar, com repusnan-
cia, uma medida que vem forlr profim-
damente a própria vitalidade do naçío.

Fala, depois, de uma attltulo i„ira ,11-•ser que elle se manifestou para provar, ao
governo, nue, deputado Independente, não
se agachnva, amedrontado com t|tiaes-
quer ameaças do Executivo. Não quer
entretanto que sobre o orador roretlilsso
a responsabilidade da ficar o pniz sem as
leis do meios, podendo o governo proro-
gar, o quo seria peor, os actua"s orça-
mentos. Suas palavras não significavam,
entretanto, que elle nldlcou «lo direito do
não examinar ns emendas a serem vota-
elas pola Cornara. O governo teria os or-
comentos, os novos e ogcorcliant"s Impôs-
tos o o poiz seria entregue ã providencia
«livina.

UMA EXPLICAÇÃO DO SR.
FRANCO

MI.LLO

O er. Mello Franco declarou quo, fu-
lando a uma cantora de homens cultos
o IntcHigentes, não precisava encarecer a
necessidado que ha dn serem desempenha-
elos a termo do nctiiacl legislatura, as fun-
cções prlmordiaes do Conrírosso Nacional.
com a votação das leis ele meios nestas
derradolraí. horas, quo restam na actual
sessão legislativa.

Todos os srs. representantes da Na-
ção, a juizo do orador, encontram-se Ir-
manados em um mesmo o patriótico pensei
mento dc bom servll-o e nenhum so rc.
ousara oo cumprimento do dever prin-
cipal quo lhes lnoumbc: o do conferir ao
governo an leis elo meios paro que possa
administrar o paiz.

Não ouviu, do discurso do deputado pc-
lo Estado do Rio, senão «s ultimas pa-
lavras, o, por estas verificou mais um*
vez quo todo o combate dado e,n lorno
dos orçamentos se concontroti na quês-
tão do imposto de transito. Ora, vindo
agora do Senado, onde acaba do ouvir o
relator do Receita naquella cnsa do Coa-
gresso, pode informar ft Gamara quo 8
pensamento do mesmo esclarecer o tex»
to da emoiuln n. 26, no sentido das decla-
rações do sr. deputado Antônio Carlos,
Isto ê, de que a taxa não recahlrft sobre
a mefendorio no seu transito dos centros
do producção nos centros do beneficia-
mento. o que a incidência do imposto b*
se dnrfi uma vez, desdo quo o percurso da
mercadoria soja continuo.

Além disto, o rolator da Receita no
Senodo estfi examinando ns estatística»
do movimento de mercadorias no paiz, as-
governamental do fortalecimento da Re-
celta, serã possível reduzir um pouco a
troca do imposto modo qus por dois kilos,
bo venho a pagar um rela.

Apartcodo, disso quo ns funeções que
elescrii|Tenha neste momento são unlca-
monto'as decorrentes elo seu mandato o
as que, pelo penerosldnde do seus collo-
pns, denotados por Mlnns, resultam da

so os fizer som ter recursos para exe- .*•">, '"r;'.'j'",''.'"*, *'_*."_„,V»vU"~iÀ hnne.id- ml-
reBponsnbilidda ™* dualidade do "leader da banc.aoa nu

Na própria delegacia

cutal-ns cabcr-lhe-fi. a
do "déficit" quo Isso determinar.

Umo vez qne foi creodo o Imposto
do vtução é natural quo as obras do
v.-aqfio tenham preferencia sobro ou-
trás.

Não aceitamos ns omendos dando au-
torlzação ou mandando crear logares
de carteiros, e outros noa correlOB, por-
que temos votado contra todas as ini-
clatlvas Isolados nesse sentido, prefo-
rindo umo remodelação gerol do ser-
viço de correios.

O orçamento da Vlação saiu da Ca-
mara com ob seguintes cifras:

Despeso, ouro, 14.416:583$712; dos-
pesa papel, 268.793:7*10$777.

A proposta do governo ora: despesa
ouro, 14.698:544$462; despesa papol,
281.525:615$503.

Não incluindo 23.000:000$ do gratifl-
cações provisórias.

Para vloção férrea a proposta foi
reduzida pela Câmara do E.816:00O$00O.

O Sonado devolvo o orçamonto com
as seguintes alterações:

Na verba obras novas de viação di-
minulção de 14.784:700*000.

Portos, Rios c Conocs, dlminuido de
2.112:000$; Águas do D'strlcto Federal,
1,000:000$; Estrada de Ferro Thorezo-
polis, 1.000:000$; Noroeste. 3.000:000$;
Oeste de Mlnns, 200:000$; Telcgraphos,
489:190$: Central do Brasil, 16:2nosnno.
Reducção da despesa papel 22.602:090$.

No art. 1» do orçamonto foram feitos
os seguintes augmentos:

Central do Brasil, 12:000$; Portos,
Rios c Canacs, 50:000$: Correios. r.','s
250:000$; Ulumlnação do Distrlcto Fe-
deral, 3:360$; Estrada de Mossorõ, réis
1.500:000$; Serviço aerologico, réis
134:000$: Tclegraphos, 608:800$; Carta
Geral, 200:000$. Augmento da despesa
papel, 2.758:160$000.

Dando o balanço vemos quo o orça-
mento da Vlação volta do Senado com
a reducção de 19.843:930$000.

Na parte ouro temos a reducção de
50:000$000.

A REFORMA DOS CORREIOS
A Commissão, no exame das emen-

«los, de accordo com o relator, rejeitou
42 emendas do Senado, algumas upõs
calorosos debates.

Emenda que levantou grando celeu-
ma foi a que reforma os Correios au-

- gmentando os vencimentos dos respe-
ctivos secretários.

Afinal, a commrissão resolvou, por
proposta do sr. Oetavio Rocha, rejeitar
a emenda do Senado e aproveitar-lhes
as bases para um projecto fi parte, quo
foi Immedlntnmente osslgnado.

Quanto fi tabeliã dis venc'm*»ntos pa-
ra esse projecto, a Commissão resol-
vou adontnr a proposta pelo dlrector
dou Correios,

Máos vizinhos

nelra.
A.S EMENDAS DO INTERIOR

VOTADAS

Annunolnda a ordem do dia, presente»
110 doputodos, o sr. Nicanor do Nasc,-
mento, falando Pela ordem, abundou nas
mesmas considerações do sr* Maurício ao
X-Acorda •

Em seguida, sem Incidentes, a Câmara
votou, oté a Ultimo, as 142 emendas do
Senado, de accordo com o parecer uva
Ae mesmas offoreceu a sua commissão oe
Finanças.

O REGIMEN DA CONFUSÃO

Dado como approvado o projecto de or-
eamonto do Interior, com a declaração
d0 volta ao Senado, que se conformara
ou n&o com as rejeições da Cornara, to-
dos ob presentes so nruparam cm torno
da Mesa. Nüo havia quem não r*]?""*-''95*
uma urcencla para Immediata ^'•'""P0
e votação desta Ou daquella emenda. »«¦
guem m,i's se entendia e a Mesa multo
monos. Reinava a mais absoluta conrii-
Bão. Os interessados na pnssaüem dc in-
teresses pessoaes, que enchiam as proici-
midndes do recinto, quasi que Invael nao
o mesmo, atracavam os deputados, pedin-
do-'hes requerimentos de urgência.

Era o espectaeulo deplorável do todos
os fins de anno...

O sr Mello Franco percebendo q"o o
caso ultrapassava os limites do tolerável,
requereu verificação da votação, que deu
um total de 54 deputados presenteB

A Mesa, declarando que, por visível fal»
to de numero, deixava de mandar proce.
der fi chamada, deu por findo a votação,

1. DISCISSOES ENCERRADAS

Foram, então, encerradas, sem debate,
as seguintes discusBões:

3« do projecto concedendo & viuva e fl-
lhos menores de Rejymunclo de Faria»
Brito a pensão mcnBal do 300$; e - °°s
projectOB relevando a Jeronymo José a*
Silva dn responsabilidade pelos sellos rou-
bodos da Coliectoriá dc Cnrvello; e «•
xando os vencimentoe da Guarda Clv.I.

A's 23 horas foi a sessão levantada.

ÉSt*********,************^^

Uma breve exoneração
no Thesouro

Vae ser exonerado, por abandono de em-
prego, o 3o escrlpturario do Thesouro «*•
clonau, Mario Gonçalves.

Alei de barulhentos, aggressores

Esbof.teoa a amante Em companhia de seu filho, o menor
Maroel Cornelro Pereira, do 19 annos de
ednde, reside na casa do n. 14 da rua

César Loureiro, com 37 annos de edade, | Barbosa, o empregado dos Correios, Ar-
Ferrando More'ro, Getullo M. Almeida., portuguez e morador & rua Domingos Pe- mondo Nestor Pereira
U..mK,i*-i-i f- T""-*. ffi\i *>n Tnn TT Oll-i»--. Ta- . l_i_._ _. oi ?.-.-_. -rn» amnntn q tlíiC •OrUl! v*™ a-u.. «Antlrr.,.. iHumberto G. Ferreira, Ivo F. Silva. Ja-
tyr S. Pinheiro, José J. T. Martinez, José
Nlcolau de Paiva e José R. Caslmlro.

Ooogranhla — Ivo F. Silva, .lehovah F. *
Mattos, José N. Paiva o José R. Casl-
miro. .

4' serie, fis 19 horas. Escripturação
Mercantil — Antônio C. Menezes, Carl„B

relra n. 37, tem por amante
Anna Pereira, com 33 t,nnor ele edade.

Entre os dois houve uma deslntelügcn-
ch e Anna deliberou abandonar C sar,
deixando a casa em que com
tava.

Poreegulndo.o, Loureiro ve!
tra!-a na rua S* Jorge, onde tentou
grfdll-f,, tendo, por ,sso, levado

Na casa contígua A do Pereira, n de
n. 16, cort.imiim reunir-*»*» va*-'o. 'ndivl-
duos n,.„ a'i fszem grande algazarra, ln-
coTTTvwWando *°f*a a vizinhança

«A CER EVITA"
. é um produeto que dove ser co-

nhecldo por todo»; oxcellente osldo d«
cereaes. Em toda a parte.

/SaWtWtWim*MtmtVtWHmm&Mtwstmt\
L-INIMENTO MARINHO — J

Preparado d» r»»lna mm-nela» do 1
Orlrntr. cara aualuoer dílr ria ¦
«*lne«. minuto» — Ilua »«I» d» Se- I

1 lembro. 1SU.  |

VEKDS-SE

' to» pelo corpo.
V. Freire, Deoelydes P. Fortes. Joln C. _
Tavares, Maria L. Nogueira, Mario do gada do 4° distrlcto^
Castro, Orlando A. Flexa, Tohlas G. Mu

õ»""canaid»tõ» cotado» Arlindo Léoni"c 
"Pc* 

I ne?«s.0 ,vlP,t0.r E; •*• Cam Bão. ao
relra Teixeira, narecendo aue Kra aoreicn- Historia Natural (2'chamada) — Ma- bofeia... ... , -.—. ,...___.._
Udrj o u. Xavto Mmqucj. | ria L. Nogueira o Victor E. A. Camlsão., llclo, foi preso e .utuado em flagranto. | rldadee aprontaram queixa

corr-nn.'1-incio ;o<ia a vi-innanç„. ,„.„,,, *._ jnu ir.ezeB. «m
e;ie iiabl- , Hontem, a noite, dois desses Indivíduo», • uma eafa ,re"n*ad*„ 

***.,*!?] 
,n ê nu nta*.• os de nome» Augusto de lnl £ Manoel do centro de terreno com Jardim a mi£i .

,i encon- Sltvn conhecido nor "MulaUnhO", sem „m com duos salas e tres 'I."»"u" n" " 
ar.

ntou 8B- n-otlvo Jhstlf cavei. Oguredlram aos dol» , mente, superior, duas sa.as e dol» qu»'
fi de.e- vizinhos nroduzindo-Ihcs vários forlmcn •"« "i"*eniados no inferior e demi.x

| commudaçóea. numa das n*<,lhor" j^jj
Apresentado ao commlsearlo do serviço, I 

""Àóto"continuo 
os aggroBsoreB ovadlram- , do J_l««h««'9; J|,-n»ilflí„ „o eacrlpto-

, reatar o caso. Ann„ recebeu torto Bo, *mquur_. as suas vlrtlma.i sorriam 4 de renda manjai. Tmtt'»• no "cr£.
,feta,l*i ,le Cesur, que. ft vlsta desse de- delegacia ¦¦% 20» dlstrlclfl. a cuJaB auto- , rio desto 'JORNAL. . com o «i»

i colu.

I
' 

-t?_________-


