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AINDA O NOSSO TRA-
TADO DE COMMER-

CIO COM A BÉLGICA
Teiegruminas provenientes da Grã-

Uretanba aqui chegados ultima-
mente, dão-nos a noticia de que os
exportadores e fabricantes inglezes
nüo se conformaram com as bases
em que foi celebrado o tratado de
commercio entre a Bélgica e o tios-
Eo paiz e, insistindo nesse ponto,
deixam transparecer que o objectlvo
em vista é a obtenção para o seu
raiz das mesmas vantagens outorga-
dus á Bélgica.

Já tratamos resumidamente desse
acto qa.ando o embaixador Inglez
acreditado junto ao nosso governo
reclamou do Itamaraty, por diversas
vezes, sem resultado contra essa
concessão.

Merecem rectificação os termos
('esses ttlegrammas, porquanto, com
insistência se referem ao convênio
ajustado em 13 de novembro ulti-
mo, no que ha manifesta confusão.

O que está em jogo não é o cre-
dito de 100 mil coutos que. por for-
Ca desse pacto, concedemos ã Bei-
gica para a compra dos nossos pro-
duetos de exportação, carnes, ba-
nlia, café, assucar, borracha, algo-
dão, cacúo e cereaes e sim, o trata-
dn de commercio feito em setembro
ultimo e pelo qual concedemos a es-
se paiz o abatimento de 20 °]° nos
direitos alfandegários, referentes uo
cimento, obras de ferro o de vidro,
niiichinas e tintas.

Quer no que diz com o convênio
ou quanto ao tratado, em ambos os
casos a Grã-Bretanha poderia offe-
recer ainda maiores vantagens ao
nosso paiz no tocante ás suas impor-
tações de produetos brasileiros, pois
é maior consumidora que a Beigi-
ca, dos nossos artigos de exporta-
ção do3--quaes, só no anno passado
comprou 157.752:169$, emquanto
que a Bélgica penas adquiriu 
7*i.523:591?000.

Apesar de fortemente taxados na
Grã-Bretanha o assucar, o café, o
cação e a borracha, mesmo u?í>im
esso paiz importa do Brasil uma
quantidade que, em conjuneto repre-
sentou o valor de 62.134 contos de
réis em 1919, ao passo que a Belgi-
ca adquiriu 54.723 contos do réis
representados quasi que exclusiva-
mente pelo nosso café, pelo qual pa-
gon 52.331 contos de réis.

Para que entretanto se torne pro-
cedente o protesto dos exportadores
inglezes, £uz-se preciso primeira-
mento que os mesmos Intercedam

y.ju junto ao seu governo no sentido de
reduzir ao minimo possivel as fortis-
sinius tributações que pesam sobre a
entrada do nosso assucar, café, bor-
racha, etc, os quaes pagam presen-
temente cerca de 30$ por quintal, o
primeiro desses artigos e 55$ os de-
mais, sendo aos mesmos produetos,
Quando procedentes das suas colo-
nias, concedido um abatimento, que
oscilla entre 30 -e 40 0|°.

Pelo cuadro abaixo demonstramos
lua! foi a nossa exportação para es-
6es citados paizes no anno de 1919:

Bélgica Grã-Bretanha
Mil contos Mil contos;

algo-
Feijão. . .
Oleo caroço

dão. ....
Baga inamona. ."'
Arroz .....
Pedras preciosas,

carbonatos. ,
Extracto cal-dó

carne 
Línguas seccas e

salgadas . . . .
Sebo ....

i iõ 10 posto de transito que um capricho
governamental acaba de impor ã406 235 passividade clássica do Congresso. Oai3 109 sr. Carlos Sampaio, na medida das

216 5 suas forças, tem procurado aggravar
todos os impostos e todas as taxas,

982 já exaggeradaa, que recaem sobre a
propriedade e o commercio.

1.058 Durante muito tempo foi theoria
corrente na Prefeitura que a tribu-

867 tação elevada sobre os terrenos for-
276 775 caria a construcção das grandes

áreas abandonadas em torno da ei-
dade. Nem mesmo esse objectivo se-
rá possivel alcançar agora, quando
mesmo os terrenos edificados não
escapam às ambições desmedidas uo
fisco. Parece que ha um entendimen-
to no sentido de diminuir a proje-
ctada taxação sobre o território ru-
ral, já convencidos, prefeito e Con-
selho do absurdo que pretendiam
perpetrar. Elle valeria pela apro-
priação, por parte da Prefeitura de
toda a zona rural. Impossibilitados
de satisfazer á tremenda tributação,
dentro de curto prazo os executivos
fiscaes os iriam revertendo ao patri-
monio municipal. O exaggero, po-
rém, continua no que diz com as
zonas urbana e suburbana, onde o
sr. Carlos Sampaio fincou a irredu-
ctibilldade das suas convicções admi-

j nistrativas. Considerar como peri-
,„„„„ .'.¦'¦¦¦*" metro urbano para o ef feito de go-

vJ, J * a 
aS manifesta<:ões •¦•'"'¦dl- zarem da isenção do imposto terri-veis de todas as classes sociaes e dos torial, apenas numa área egual empareceres de duas commissões per-1 tamanho á oecupada pela casa os

Como acabamos de ver, apenas a
Bélgica conseguiu supplantar a Grã-
Bretanha em nove artigos dos 34de que se compõe o nosso' quadro
principal de exportação.

No corrente anno. segundo os ai-
garismos apurados até setembro fin-
do, a exportação para a Bélgica ex-
pressou-se em 34.185 contos de réis,
ao mesmo tempo em que para a
Grã Breta-nb» attingiu á somma de107.296 contos de réis.

Melhor que quaesquer outros ar-
gnmentos, os algarismos expostos
esclarecem e elucidam a questão, in-dicando o caminho que os interesses
nacionaes nos impõem.

O SUBSIDIO
NO SENADO

Uma sertõesoração epa is nossos
Domingos Sarmiento no seu livro I mais do que próprio num povo que vi-

sobre a barbaria dos pampas argenti- via de desvendar os segredos dos ma-
nos, em que nos conta da vida do cau-! res tenebrosos e desconhecidos.
dilho Pacundo Quiroga, livro-,-que é
talvez a maior obra da literatura sul-
americana, narra um episódio que as-
sistiu, emocionado, no sertão do sèu
paiz e que qualquer um de nós bra-
sileiros pôde assistir no interior de
qualquer um dos nossos Estados, es-
pecialmente no dos de Nordeste, mais
aterrados ás suas tradições.

O grande escriptor argentino uar-
ra-o da seguinte fôrma:"Presenciei uma scena campestre
digna dos tempos primitivos do raun
do, anteriores á instituição do sacer

Não pode haver duvidas que dos
nossos avós portuguezes herdamos o
habito de rezar no fim de certos of-
ficios ou celebrações religiosas em fa-
vor dos que viajam e dos que nave-
gam. Tambem não ha a menor duvi-
da que o mesmo modo veiu para os
argentinos dos seus antepassados hes-
panhoes.

Ma3 nem portuguezes e muito me-
nos hespanhoes foram os inventores
dessa fórmula religiosa, hoje era dia
tradicional nos nossos sertões e que
não deixa nunca de ser emocionante.

NOTAS ESTRANGEIRAS

A QUEDA DE VENIZELOS

docio. Achava-me no serro de São i Basta pensar que a duzentas, trezen-
Luiz, em casa de um estancieiro, cujas tas e mais léguas do oceano, ha indi-

No domingo 16 de novembro, pe- de desconhece." e mal julgar a gran-
Ias 16 112 horas, isto é, muito an- deza patriótica de sua obra colossal,
tes de encerrarem-se os trabalhos do Se alguns loucos, cegos pela pai-
escrutínio, uo grande salão do Hotel são política, continuavam a fazer-lhe
da Grã-Bretanha, em Athenas, ai- opposiçâo, não seriam elles por cer-
guem olhando o relogo-pulseira ex- to mais que a sombra necessária do
clamou: contraste para aquelle quadro linda-

— Agora, posso dizer-lhe: Veni- mente luminoso...
zelos é carga ao mar. B' um homem Os liberaes. seguros do suecesso,
liquidado. não só negligenciaram da campanha

Essa affirmativa assim perempto- eleitoral, mas descuidaram-se dò
ria sorprehendeu a todos e a todos próprio escrutínio. róis uaquello
encheu de pasmo. E tanto mais, que mesmo domingo, ás 11 1|2 da ma-
haviam todos assistido naquellas nhã, não se dizia no Club Liberal
mesmas semanas as manifestações que a opposiçâo parecia fugir á luta
grandiosas de que Venizelos havia R abstlnha-se de votar ? Em todos
sido alvo. os collegios eleitoraes de Athenas

Como conciliar o desastre dessa só so haviam visto venizelistns, com
condemnação categórica e sensació- 0 retrato do grande chefe á lapella...
nal com o "meetiug'"-monstro da muitos eleitores venizelistas. can-""Apesar 

de navegadores audazes e j quinta-feira anterior, na praça da sados de esperar a vez á porta dos
valorosos, os habitantes, quer d'umas i Constituição, em que se viu o povo recintos do voto. voltaram para eu-
quer d'outras costas da península ibe- hellenlco inteiro embriagado de en- Sa ou foram discutir nos cafés e
rica, já encontraram na sua herança thusiasmo ardente a gritar na pra- restaurantes. Collegios houve que
de tradições mais antigas, que lhes I Ç*1 publica toda sua gratidão impe- em 1.900 eleitores inserimos não se

viduos que*fervorosaniente rezam qua
si todas as noites em tenção daquelles
que andam á mercê das vagas trai-
çoeiras.

oecupações favoritas eram rezar e jo
gar. Edificára uma capella, onde nos
domingos de tarde rezava um terço,

i fazendo de sacerdote e substituindo
com essa reza a missa de que todos
os moradores tanto alli careciam. O
quadro era homerico: o sol descia pa-
ra o oceaso, as manadas que voltavam
aos curraes enchiam o ar com á con-
fusão dos seus mugidos; o dono dai veiu com o sangue latino, o vetusto e| recivel ao "regenerado!" do hellenis-

maneutes do Senado, ainda ha nesta
casa do Congresso quem tenha cora-
gem de defender a criminosa emenda
da Gamara, augmentando o subsidio
para a próxima legislatura. Escusa-
mo-nos de repetir velhos argumentos
ou lembrar novos contra a facilidade
que tanto concorreu nesses últimos
dias de sessão parlamentar para o
desprestigio da Câmara. O acerescimo
da retribuição pecuniária dos depu-
tados e senadores não encontrou já-mais uma justificativa séria; revela-
va apenas a indifferença dos represen-
tantes do povo pelos interesses cuja
defesa lhes foi confiada.

Mas depois do voto do Senado re-
jeitando o justo augmento dos venci-
mentos da magistratura federal e dos
eloqüentes protestos públicos, a ap-
provação da emenda do sr. Ephygenlo
de Salles tomaria um caracter 

"de 
in-

tolerável affronta. Argumentar, oomo
se pretende fazer, que o Congresso so-
berano não tem que dar contas dos

districtos de Santa Thereza, Enge-
nho Novo, Andarahy. Meyer e Tu-
hafima, onde ha extensissimas zo-
nas em mattagal abandonado e sem
possibilidade de aproveitamento. £
contrasenso que não acudiria a quem
tivesse longínqua idéa das condi-
ções locaes, tanto mais qauton nes-
ses districtos ha longos tratos de
terra que talvez não alcancem o va-
lor de um anno de imposto, isto é,
40 réis por metro quadrado.

Firme no mesmo propósito de
difficultar novas construcções, vae o
governo do Districto augmentar as
taxas e ps emolumentos de obras.

Para construir sobrelojas nos pa-
vimentos térreos a taxa será espe-
ciai e do 200$000

Os materiaes indispensáveis ás
construcções soffreram o critério da
majoração appücado indistinetamen-
te a todo o orçamento. A exploração
de areai subiu de 20$ para 30$; a
de barreira de

S,I?:t.0S..0.11 fl,,e ° re™(> l*»™ «»¦•• i 3ÕSr~â*de^elireira* (TtoáTk geníe
sabe que o metro cúbico de alvena-

valeria a um gesto de medo, ante as
observações judiciosas de alguns mi-
luares, é desviar manhosamente a
questão.

Primeiro, a nota do Club Militar
não tinha nem poderia ter nenhum
caracter de ameaça ou de conceito'. No
justo direito de contribuintes e elei-
tores, extranhnram, como todo mun-
do. que, num momento de confessa-
dos "deficlts" orçamentários, de au-
gmento de impostos e creação de ta-
xas iníquas e, ainda, de cortes em des-
pesas reproduetivas e subvenções a
obras úteis, pensassem os congressis-
tas, já largamente pagos a tres con-
tos mensaes por tempo de trabalho,
em iiugmeutar as suas próprias ren-
das sobre a miséria do Thesouro.

Depois, não ha numa democracia
nenhuma soberania absoluta. O Con-
gresso, como o governo, como o judi-
ciario, têm responsabilidades directas
e inimediatas perante a opinião pu-

ria já dobrou de preço) passou na
1" zona de 120$ para 200$; na 2*
zona de 60$ para 100$ e finalmente
lia 3* de 30$ para 60?000.

A taxa para construcção do tapu-
mes de madeira ou zinco nas testa-
das dos logradouros será de 1$ por
metro corrente e não 500 réis como
actualmente e para construcção de
divisões fixas de madeira no inte-
rior dos prédios para escriptorios ou
fins commerciaes. 2$ por metro 11-
near em logar de 1$000.

A construcção dos passeios deante
de predioa e terrenos e que muito
naturalmente ora gratuita, ipor se
tratar de serviço «üne devera uer
executado pela própria Prefeitura,
soffrerá a taxa dn 500 róis por me-
tro corrente e por mez.

Alinhamento ou arruação para fa-
zer tapume de zinco ou madeira, pa-
gava 20$ de alvará fixo e 500 réisblica e o Congresso mais fortes e mais por metro ou fracção de metro deprecisas do que os outros dois. Se o testada, sendo a tributação de ago-seu mandato não é imperativo, não o | ra, de 30$ para o alvará, além dacoiioca tambem acima dos deveres j taxa de metro de testada,moraes que os eleitos criam paracom os seus elei'\res, e no caso, para

quem os sustenta.
Se a Câmara violou uma comesinha

regra de ethiea política, augmentan-
do as vantagens pecuniárias dos depu-
tados a vir que, presumidamente. no-

casa, homem de sessenta annos, de
physionomia nobre, em que a raça eu-
ropéa se mostrava pura na brancura
da pelle, nos olhos azulados e na fron-
te lisa e espaçosa, rezava, acompa-
nhado em coro por uma dúzia de mu-
lheres e por alguns rapagãos,'cujos
cavallos, ainda não bem domados, es-
tavam amarrados perto da porta da
capella.

Concluído o terço, fez um fervoroso
offertorio. Jamais ouvi voz mais cheia
de uneção, fervor mais puro, fé mais
firme, oração mais bella, mais ade-
quada ás circumstancias do que a que
recitou. Nella pedia a Deus chuvas
para os campos, fecundidade para os
gados, paz para a Republica e segu-
rança para os viajantes."

Accrescenta o grande Sarmiento
que, sendo propenso a chorar, não sa
conteve deante da simplicidade gran-
diosa daquella scena e chorou, pois
lhe parecia estar assistindo a um qua-
dro do tempo dos patriarchas e aquel-
Ia voz de homem, forte e cândida,
máscula e innocente, penetrara-lhe
profundamente na alma, fazendo-o es-
tremecer todo.

Dezenas de vezes presenciei o mes. I
mo acto nos sertões do Ceará: o fa- \
zendeiro desempenhando o papel de
officiante; a familia, os vaqueiros, os
aggregados, os vizinhos mais proxi-
mos, formando o coro que acompa-
nhava a sua ladainha; e uma grande

nobre costume que os sertanejos das. mo"
Aquelle "alguém" bem informadocaatingas e os gaúchos dos pampas

não esquecem.
Todas as tradições humanas são de

uma espantosa velhice. Quando à gen-
te as rastréiã em busca de sua origem
através os livros e os documentos, fica
assombrado de sua.formidável vitali-
dade. Dum fundo commum devem par-
tir todas e pelos caminhos que tomam
vão se transformando de accordo com
os meios, como os povos que as tra-
zein comsigo.

Esses pedidos nos fins de certos of-
cios divinos datam do Egypto. Quem
delles fala em primeiro logar, segun

sorriu, a respondeu ao que o inter-
rogava sorpreso:

— "Se tivessem por curiosidade
aberto o casaco de iodo:s aquelles
manifestantes, haveriam de encon-
trar-lhes sob elle. e bem junto ao
peito, o retrato do rei Constantino.
Da mesma maneira hoje. muitos que (i0iros
por abi se vêem dirigir-se ao re-
cinto do escrutínio pura depositarem
seus votos nas urnas, ostentando na
botoeira uma ancora ou o retrato
de Venizelos. votaram em opposiçâo

apuraram 1.000 votos.
A opposiçâo, porém, orgnnizara-so

ndmiravelmente. Até meio-dia. obe-
decendo a instrucções previamente
distribuídas dava :t todos a impres-
sào de quasi não existir; para u
tarde, c-ntreianto. sempre ao peito a
Insígnia venizelistu, pôz-se a encher
as salas, de maneira a impedir nei-
ia o accesso dos venizelistas verda-

a. esto. Obedeciam a uma palavra ae
do me parece,, é Apuíen." Noíivro XI! <**'dem, parn evitar prováveis violen-
das "Metamorphoses", o clássico lati-i ci.*)s .'I"1-' «"eceiavam da parte dos ve-
no nos conta uma iniciação em um ! '"'¦elisias".
templo do rito egypcio de Isis. Eis o; A lus dessa explicação, tudo se
seu trecho original" i ospílcou. Com um inachiavelismo de

"At quum ad ipsura jam templum ! «"« lli'v<?riíl «er victlma o grande | *<>«* desígnios. Explorou o "cansaço

pervenimus, sacerdos maximus, qui- crot6Use prefendidamente espertls-
que divinas effigies progerebant. et' simo' :l oPPOsiÇao tudo fizera para

Houve compras de votos, paga-
ram-se muitos até a 100 o 150
draclitnas, mas mesmo assim o que
produziu melhor o maior resultado
não foram essas defecções veuizelis-
ms, o sim aquella outra tactica.

Ademais, a opposiçâo colligada,
com vastos recursos em dinheiro,
encontrou nos baixos instluctos po
pulares um elemento favorável a

qui venera tal is peuetralibus pridem
fuerant initiati, intra cubiculum deae
recepti, disponunt rite simulaera spi-
rantia. Tunc ex liis uniis. quem cnnctl
Grammatea dicebant, pro foribus as-
sistens, coetu Pastophorum, quod sa-
crosanti collegii nomen est, velut in
contionem vocato, indidem de sublimi
suggestu, de libro, de lltleris fausta
vota praefatus: Principi Magno. Sena-
tuique et Equiti, Totoque Romano Po-
pulo, nauticis. navibus, quaequo sub

da guerra", ns ciúmes contra os
funccionarlos já "do ha muito tempo
om Jogares que conformo velho ha-

e sincera confpuncção enchendo todos império mundi nostratis reguntur, re-
os presentes á novena ou ao terço da nuntiat, sermone ritu que graecieusi.
(azenda. E sempre ouvi, após as re-
zas costumeiras das trezenas de Santo
Antônio ou do mez de Maria, o fazen-
deiro pedir orações semelhantes ás
do estancieiro argentino, de que nos
fala Sarmiento.

Entre a observação nue olle fez no
Pampa e asqup fbsinS.'Noí!deste não

ita: Iaios uphesis. Qua você felicitei'
cuuctis evenire signavit populi clamor

Isto é :"Loso que chegamos ao vestlbulo, o
grão-sacerdote, os que deante deile le-
vavam as effigies sagradas e os que
ha.muito já estajram Iniciados

ha differenças ápreclãsaís» Ó fundo dò mysterlos veneraveis, entraram *nò
caso é o mesmo. A ÍM| observações sanetuario da deusa. Depois, um dei

dem ser outros, o Senado ultrauassoti
toda a medida, pois legislaria tia eer-
teza de um proveito certo para dois
terços, pelo menos, dos seus membros.
Acreditamos que em nenhum paizuma corporação legislativa de tão ai-
tas responsabilidades conservadoras,
como deve ser o Senado, no nosso re-
gimen, ousaria votar uma medida em
proveito próprio. E porque não quere-
mos julgar o Senado brasileiro abaixo
dos seus congêneres, guardamos ain-
da a esperança do que saberá manter
o seu pudor collectivo, apoiando os
pareceres das suas commissões de
Constituição e Finanças contra a fa-
migerada emenda da Câmara. Doutro
modo. seria abandonar os últimos es-
crupulos e abrir o caminho para uma
série interminável de abusos, que jáse inicia com a illegal proposição do
Conselho Municipal, augmentando o
subsidio dos seus membros, a titulo
de expediente.

até já nlltidi longamente no primeiro
capitulo do meu livro "Heróes e Ban-
didos", em que procurei estudar a vi-
da ensangüentada dos cangaceiros ser-
tanejos.

Em todo o sertão cearense, o dono
d'uma fazenda, é o senhor feudal dei-
Ia e, ao mesmo tempo, o seu sacerdo-
te official. Essa situação decorre da
vida patriarchal que ali so vive. De-
pois de haver tirado a ladainha e re-
citado a offerenda, o fazendeiro nor-
destino pede aos presentes, pausada-
mente, vários padre-uossos e avé-ma-

les oue todos dominavam o Eucriba,
pondo-se de pé deante da porta, cha-
mou como pa^ra uma reunião a corpo-
ração dos Páslophoro3, que assim é
chamado o Sacro-Collegio. Em segui-
da, subiu um púlpito elevado e leu
num livro orações em tencão do Su-
blime Imperador, do Senado, dos Ca-
valleiros, de Todo o Povo Romano,"da navegação, dos navegantes" e em
favor geral de tudo quanto compõe o
nosso império. Terminou por esta fór-
ma habitual, que se pronuncia em
grego, gritando: — Que todo o mun

rias, que elles rezam em coro e que do se retire! Esta phruse queria dizer
ello offerece em varias tenções. Por que o sacrifício era aceito, o que ficou
exemplo, um padre-nosso e uma avé-1 provado cora a pressa com que os fieis
marla em tenção de S. José, padroeiro lhe responderam com uma acclama-
ou advogado das chuvas, afim de que ção".
elle as consiga de Deus para o sertão
escaldante. Outros para S. Sebastião,
para que elle a todos livre da peste,

O que narra Apulen é precisamente
o que se dá nos sertões da America
meridional, "mutatls mutaudis", e o

Café 52.331 25.672
Carne congelada 12.196" em conserva 1.7S6 13.0S7
Borracha (seringa. 84 2*3.3S6
Cacáo ..'.... 1.702 5.104
Algodão rama . 518 15.248
Assucar 606 7.972
Couros seccos . 808 5.766*" salgados . 749 4.948" curtidos . 281 41
Castanhas .... 7.487
Coquilhos (frutos

para oleo). . 2.210 4.100
Cera caanaúba 482 4.094
Farinha mandioca 48 3.064
Banha 4.694 2.462 \Caroço algodão. 12 4.470.
Fumo em folha. 9.485 636
Piassaba 97 1.337'
Tapioca 462 967
Farellos 944
Frutos para oleo. 558
Borracha maniço-
ba 350

Borracha massa-
randuba 168 1

Resíduos caroço i
algodão .... 738 ,

Cigarros 504 ü!
r*. • . ..; ;., A ui Id 210 390 i

O FUTURO ORCAMEN-
TO MUNICIPAL

Não lia talvez assumpto que mais
tenha preoecupado nestes últimos
tempos a imprensa indígena que a
crise de habitações. A ganância sem
freio e' sem escrúpulos de grande
i-.umero de proprietários tem levado
a população a diffieulüades de quasl
desespero.

As luvas sobem a proporções in-
verosimels, alcançando em prédios
da Avenida Rio Branco, á fabulosa
somma de algumas centeuas de con-
tos. como suecedeu nas casas em
que fjnccionavam a Drogaria Orlan-
do Rangel e o Café Jeremias. Já não
é segredo que, em Botafogo, na TI-
jucá e em Copacabana estão se exi-
glndo luvis pelas chaves das pro-
rias casas de familia.

Os governos, quer federal quT
municipal, hão repetido bastas ve-
zes o seu empenho pela attenuação
das difficuldades que opprimem a
população. Varias mensageus tên
sido endereçadas ás câmaras legisla-
tivas e, embora destas se contem va-
rias resoluções tendentes a minorar
o mal, as coisas permanecem inalte-
radas, sem IndLios de melhoria. No
terreno da pratica nada se fez e pa-
rece que nada se fará, aguardando o
governo que a crise se resolva por
si mesma, graças á acção fatal do
tempo. E como grande é a confian-
ça na influen-ia dos tactores natu-
raes, resolveu-se que damno maior
não haverá em aggravar um pouco
a situação. E nesse terreno é nota-
vel a proclamada harmonia reinan-
te nos altos dirigentes do palz. O
Congrosio augmento. onde pôde e o
Conselho Imita naturalmente o ex-
emplo vindo de cima. Os materiaes
de construcção procedentes Iodo3 do
interior dos tres tintados clrcumvl-
zinhos não «fcaparain *o lulquo im»

As edificações mas zonas suburba-
na e rural, nos logradouros em que
não houvesse calçamento e vários
outros beneficios o desde que fos-
som isolados e retirados dos mes-
mos logradouros, S metros no mi-
nimo, estavam isentos de quaesquer
emolumentos. Desapparece essa isen-
çíio, gozando as edificações da zona
suburbana apenas do abatimento de
20 °|° onde não houver calçamento
e 10 0|° onde existir.

Na zona rural terão o abatimeu-
to de 50 "i"' continuando tão só a
isenção actual para os logradouros
da zona rural onde não existir cal-
çamento.

Outras varias majorações foram
feitas no capitulo de que nos oc-
cupamos, o que sem duvida servirá
para pôr á mostra e em relevo o em-
penho dos poderes municlpaes na
solução do afflictlvo mal-estar que
peza sobre a população carioca — a
crise da habitação. O prefeito, po-
rém, tem grandes planos e sem di-
uheiro e muito dinheiro não haverá
possibilidade de os transferir dos
decretos para o terreno da3 exe-
cuções.
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adormecer as desconflanaçs do pre-
sidente do Conselho, ordenando que ! uito do Paiz não os conservavam
o cobrissem de homenagens o flores j milit0 tempo antignmeute, as invejas
para fnzel-o crer quo toda campanha I dos menos felizes contra os que pro-
eleitoral lho era absolutamente des- i vl'lln ser mais, todas ns difficuldades
necessária por inútil ou supérflua, o ! da vida. todos os descontentamentos
quo. fora alguns adversários irredu- { de qualquer natureza,

i i ctiveis, mas em infimo numero, todo i N'° PolUl> de vista político elle fez
o povo grego, unanimo, o de plonu ; crél' nue as tendências republicanas
coração se lhe conservava o mauti-1 dc uma facção do partido liberal oc-
nlia fiel. I cultavam e mascaravam insaciavein

Ao mesmo tempo, gritando rontra ¦ ambições pessoaes do presidente do
a tyrannia, annunciaudo a grande, a í Conselho.
esmagadora maioria de seu partido, I Chegou a termo do seu propósito
Incitava-se Venizelos a mostrnr-s» razendo Venizelos quedar deante do
torto e generoso, a accrcscer o bri-1 dllemma terrível: "Constantino ou
lho do sua victoria com a demon- | eu "•
siração dessa generosidade, obtendo Emquanto Venizelos não via nesse
a victoria magnífica em moldes ja-, dllemma senão a escolha entre dois
mais conhecidos na Grécia. | Políticos, entre duas concepções do

Induziram-no assim a reabrir as 1*'*K'raen monarchlco quo convinha á
fronteiras aos exilados e as portas Crecin, seus udversarioB habilissi-
das prisões aos prenos políticos. Em m08 do mesmo dilemma faziam
sua ingenuidade do grande homem '••'¦tricla questão do pessoa»,
verdadeiramente grande, Venizelos; 0 P°vo erego, jnvenlimente inge-
se deixou IHudJr. Acreditou naquella nuo e ignorante, acreditou quo a,
boa fé unanime. Seuc partidários lutil cra travada entre realistas o re-
compartilharam de sua confiança in- Publicanos, o leve medo da incógnita
gemia. So houve algum rigor, foi ameaçadora de uma mudança radi»
esse contra alguns dos próprios ve-i ca' de legimen.
nizelistas, que queriam levar a cam- > So o rei Alexandre não tivesso
panha pelos velhos procesos do cos-1 morrido tão desastradamente, a op-
tuine. Venizelos tinha o povo grego posição a Venizelos não teria conso-
em couceto bastante elevado, para guido agir como agiu, o o resultado
sequer um instante suppol-o capaz da crise teria sido muito outro.

tnnejos de Nordeste recitam hoje. pa- ram o animo do cortar madeiros, cons-
ra quo Deus proteja aquelles que vão | trulr jangadas e canoas, lançando-se

guerra, fome e máo vizinho. Outros a i que está na própria missa, na qual o
S. Braz, para que todos defenda da | «ite, missa est" não passa duma tra-
ponta de touro, do espinho venenoso ducção adaptada do final do officio

"sob Ias" ondas do mar, foram balbu-
ciadas pelos lábios egypcios ha milha-
res "» milhares de annos, foram talvez

"sob Ias" ondas encapelladas.
Tudo ô multo velho no mundo o ás

vezes a novidade cousisto om procurarditas pelos homens das primeiras tri- a velhice das coisas, como talvez neste
bus acampadas á borda do Mediterra- caso. M
neo, dos quaes alguns indivíduos tive-1 João do NOItTE.

*

de favella e de dente traiçoeiro de co-
bra. Emfim, outros em tenção daquel

isiaco. Accresce mais que, na pratica
das missas catholicas, é de uso se fa

les que andam "sob Ias" ondas do zerem orações semelhantes, em 
"favor

mar I do chefe do Estado e sempre daquelles
A fôrma obsoleta "sob Ias", mostra | que vão por sobre a face perigosa do

que de Portugal nos veiu o costume oceano.
desse peditorio a Deus e aos santos, | E' verdade que, ao temoo de Apu-
seus prepostos nas varias especiallda-1 len, o culto de Isis professado em
des de favores dé que carecera os po-1 Roma, estava já muito precisado e ro-
bres mortaes. E contribue ainda mais manisado, mas não perderá o seu fun-
para se acreditar nessa origem, o ia- do fortemente oriental e dahi o se
ctq de se pedirem orações para os que poder affirmar sem a menor vacilla-
andam embarcados, pois isso seria ção que as orações que os pobres ser-

PRESTANDO CONTAS (De SYLVIO)

0 JORNAL DOS JORNAES
IDE'AS DE HONTEM

"JORNAL 1)0 KKAS1X"

Sabes do sacrifício que fiz para mandar-te estudar no Rio. Dize, dois • nue é ove
*izesie este anno?

Ora I Fui reprovado em portuguez e escrevi uma modinha carnavalesca de suecesso I

A abdicação do Cotiffi-rjso:
"Parcela que h anual legislatura, quoestá prestes a rinilar, era uma daqucllas

que, com maior solo, procuravam defender,
contra a lntervençío üo executivo, a dlgnlr
dade e a espliora de allribuiçOeà con ti-
tuclonaos do congresso. A câmara do ts-an,
cm mais de uma occasiJo, teve opponunl-
daile de demonstrar, por actos, quo nem
sempre a vontade de um dos- otilros pode-res constituídos era cupaz de leval-a até
onde cila u;Vi queria ir.

.\'uo precisamos citar exemplos dossa
correeja attltuiln dn poder legislativo, quose tivesso a hombridade de nella persistir,
levantaria por multo a furicçSo parlamentar,
verdadeiramente desmoralizada, uo nosso
palz.

Se o nosso estatuto supremo estabeleceu
o principio da Independência dos poderes.
qtle, por outro lado. devem ser harmônicos
entre si. é que elle cnlontle como nociva
uu equilíbrio e ao exercido do reirlmen a
absorpçílo de um pelo outro, até deixar; o
que abdicou da sua autonomia, de exercer
o papel que lhe c.ilie na rolaeílo do meca-
iiisinu coiiítltuclonal. Mas, infelizmente, a
tend':nrla que se observa no nosso palz,
desde o inh-lo do regimen republicano, d a
da Invasão brutal du executivo na esphera
de competência do legislativo, até tornar
multas vezes este unia dependência do ou-
tro poder, que manda e ordena, para ser
obedecido.

t
lleagindo contra e-sa omnlpoloncla do

nos anteriores, votados atrdpeiadnmen
çorn cauíns rormldaveis.

Ilu unia coisa, entretanto, que despertalima corta curiosidade: a attliuüe das com-missões do finanças do Senado o da Cama-ra, o, especialmente, dos relatores de cadaorçamento.
E' funecio do Congresso organizar asleis annuas rixando as despesas o caleulan-oo as receitas. Para Isto o executivo enviauma proposta que deve sorrror modillca-

ÇOfls na Câmara e uma revisão do senadoMas o que se concluo do modo pelo qualsilo votadas essas leis r que ellas s.ln pro-postas pelo governo e por elle mesmo mo-dlflcnilas, no correr Ue sua votaç.lo no Con-
grasso, porque os relatores nSo tein llbcr-daile nos seus pareceres.Os deputados e sen.idores tím o direito,t verdade, dc modlflrnr a proposta do iro-verno: mas es«e direito mio o respeltido,
porque os relatores srt diln parecer sobraus omondas de acrrtrrto com n vont.ido doexecutivo. E' isto que se oh»ervi todos osannos e, como nos nnnns pa«ados, o« or.
çamentos de 1021 sciüo apenas a vontade,
do governo."
"O IMPARCIAL"

As casas da Prefeitura:
"IJm Inquérito mandado proceder pelopn-Mto, por Iniciativa prnprin o'i por In-«'nu-rüo do Conselho Municipal, demon»-

trou qu« muit-in dus casa» pert.-nircnte" iPref Itiirn e riVstip-.ila», :i operários. e.«ta-
v:tm sendo oceupadas por funcrionr-Hoa

poder preposto ,i admlillstraçdo, e reivln-' públicos federnes, per Indlvirluos de c|-h-
dicando u si a sua ni">ma 

'soberania, se fes retatfvamerlte remunerai!-"?. e, at4 por
uligurava aos observadores da uprcha da pernienoa enmmerelant'8. K^sas casis,
nossa política que o Congresso emfim esta- ( cu'o aluguel foi calculado pira clawea
va disposto a exercer de lacto a sua mis- i il<w'r.rote7ld.i.'i. di.-'xav»,m. us-sim. de pre-
suo leglsladora, sem que Isso Importasse encher ob seus fins. que em. exictamt-ríío
nu menor quebra de solidariedade com o J proíeeer o onerariprio rnals pobre.
presidente. Ainda as melhores e mais dura
douras amizades suo aquellas que se lun-
dam no respeito reciproco. O Conirre=so prt-
de perfeitamente confiar na correccJo, na
honestidade e nos sentimentos democratl-
cos do presidente, sem ler necessidade de,
para servll-o, de prtr nas *uas mãos as
prerogatlvas que a Constituição lhe conte-
re. >'ilo lia nenhuma necessidade de con-
fllcto entre o Monroe, a rua do Areai e o
Cattete. até mesmo porque um homem es-
clarerldo e Justo como o actual presidente,
que foi durante quinze annos interprete da
lei máxima, nüo r-nxorgarla desconrianr-a na
sua capacidade de c=tadl=ta. naquelles
aetos do congresso rclvlndlcalivos da sua
liberdade de ac-Ao."
•Ü PAIZ"

Votação dc orcamcitla:
"Por mais que se reformem os regimen-

tos Internos dus nouaa casas do Congres-
so a marcha do-, orçamentos será sempre a
mesma.

Mrceblda 3 proposta do governo, rome-
ram as reuniões o conferências, as emenilüs
lipparerem, resolve-se votar um orçamento
som cauda, e, no fim. vae-se a S>. Sylvcs-
ire com a habitual oh-lrurçâo e os orça-
iikiiI'.'- deixam o Congrcico como nos an-

Airorn, estíl no Oonu<>'rin Mun'c'pil um
projecto de lei autorizando o pref lio a
vender essas casns. dando preferenciaf-liiell»"! n"e ja as habitarem. E como a
rvrlricc.lo dessa projecto nao í. talvez, mf.
fic!c!itei"-nto clara, parece lndi»p»n»avol
um additlvo, que impeça, mais tarde, na
pxecuçdo, íir tnJUfttfÇftÃ qu*» annT^^PTn, ge-mlm»nte. em semelhantes ooensiões.

O projecto em andamento d«t^nninn quo
tenham preferencia na acqulBlçãn dps ra-
sas municlpaes aouell s oue as hnbitar»m
n-t oceasfSo. A-nin^ d'**"-.*»* Inquilino* sj"--0>
porem, indivíduos. Inteiramente alheios a
clas»e operaria. E, ne.»«e. caso, perla ios-
to prefrll-os. quando ha, por nhl milha-
ros de pequenas famílias operárias neces-
eit-daa da moradia?

O mais Insto, cm ta»s circiimstanelas,
feriu, portanto, a seleecflo rlcnro*»,: dar
pivfer neia. para a venda, .ao« oper>r!os
inunicltia.» que Ja residem neswis hnl>'la-
ções, pr".-f*rln<Io para nutras, occnparlas
PPOra, por outras clatSM, os operários mu-
nlelpae» mn.ii, antigos quo a cilas eo can-
d:d.'itti.'s-m.

I'ot e*»-i forma, o envemo municipal
rüo sA evitaria Injustiças clamnrosns. co»
mu premiaria de modo consolmlor os seus
servidores mais vr-lhos »t portanto, mal»
carecidos do auxilio."

1
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Bacr^ote, no plenilúnio da vido., de
robusta compleição do athleta, osten-
tava porfelto typo de !iom«m. Pliysio-
nomla sympathloa de nortista, versado
em lberatura, orador fluentíssimo, en-
cantara pela oloo.uencia do seus ser-
gnSes. , ,Alguns parochlanoa Julgavam-n o ri-
goroso em demasia. Exigia, reverencia
no modo por que oo assistentes se de-
viam conduzir em totlou os actos reli-
trlotos. Queria respeitosa observância ao
pomposo ritual do culto catholico. Nao
tolerava, durante a rniasa, choro ue
criança ou tosse de asthmatico. Quj"-
quer ruido, meBmo um osplrro incontido
provocado por súbita corrente de ar,

.¦   - ..(»»«!« Intoiriimlll:!'

COMMENTÍVRIOS

emotianto guardava, sem d«r a perceber, e
relógio ha «lglbeira. Fitou a Imagem da Vir.
gem, serena, eeu vestido dc setim azul e "O
custoso manto com polvilhnmento de pontos
costurados a ouro. Lançou também um ojnar
doce e estranho, sobre parte do auditório »
entrou a descrever o tipo venerado da glo-
riosa ifspopada do carpinteiro Jose.

Os louros cabellos a calrem-lhe abundan-
tes pelas edpaduos eburneas e sobre o collo
¦-ílabnstrlno, os olhos a refleetlrcm a pureza
ile cor dos cíus, a cutis alva c esmaltada da
ilmpldess irmuncula d eneve, os lábios naea-
rados a contrastarem com a brandira dos
dentes, as mllos minnseiilns a lembrarem Pa-
radoxalmente o mais cnudaloso mannnclal ile
bênçãos conhcciilo, o corpo esbeito nas linhnt

provocado por súbita corrente de »r .
era motivo para o viário Interrompei nhyslcos louca o dc
o apparat030 caremonlál da lltlmrffia
romana, fitando, com esgares de ódio
a fuallarom-lhe nas pubiUas, quem quer
que suppuzesoe autor do acto dc des-
acato á mageutado dás praticas devocio-
naes.

Assim, o padre maranhense inipuzora
ordem na matriz. Fuzia soeío ouvir-se
missa naquolle tumplo vetusto. De lon-
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fim, os attrihutos pbyslcos, lontra o detalha-
.damento narrados, sorprehendium os fieis e
o ospr.nto fazia o povo pasmar assombrado de
tanto arrojo.

Pro.mraram todos a mcema direcçao do
olhar do padre, qm- se desviara do altar e se
fixara, agora, num ponto da assistência.

B W se descobria, dc pC, Junto ii primeira
fila de ntiser.roB, a sorrir, rubicitmia, envai-
decida e soberba, na frescura de sua mneida-

ge afflulam fieis a gozar o prazer «ue, | fle ra(1|os3i a lcura r\rj,em qut motivara c
como ao promonasse do efio, lhes P™- nrofnnaoâo.
porclonavi o 

"silencioso 
recinto, onde

nao havia a receiar a menor perturba-

O aormao constituía o maior attra-
ctlvo dia igreja. As velhas beatas, de £i-
toa vermelhas ao pescoço o rozario nos
dedos descarnados, alardeavam nunca
terem, "visto" orador como aquelle.

Os anciões, revestidos de opas e so-
lemnes no aspecto das gonuílexoes de-
moradas, recordavam os trlumphos ora-
torlos de MonfAlverne, a quem conce-
dlam o favor de comparar uo padre Kl-
cardo, como era conhecido o vigário.
Os moços, irrequietos o generosos, ar-
firmavam quo Jullo Maria desappare-
cia offuscado pólos predicados tr buni-
cios do estimado cura, cuja voz, clara e
sonora, retumbava em arroubos de en-
thuaBlasmo e arrancava lagrimas sen-
tidas quando, om transportes fmoclo-
nantes, rememorava as acenas tçrrvets
da Paixlo. As moças, tanto mais lm-
presslonaveis quanto mais 'enorantes,
experimentavam arrepios na eP'dcrm«
e conavam, em ruborizados pudores, ao
contemplar a gesticulado «presBlva
do parocho, que lhes dirigia furtivos
olhares do intenção duvidosa...

Nào obstante o desvelo do padre Kl-
cardo, que se multiplicava em esforços
para melhor desempenho de sou minis-
terlo, murmurava-se contra a sua mc-r
rai idade, Talvez mosmo o excesso ae
zelo lhe trouxeaso os dissabores e os
reparos acerbos com que numerosos
desatfectos lhe criticavam a condueta.

Boatos contra o vigário ¦urgiam a
cada instante e os descontentes Jâ, for-
mavam legião. Uns ligavam «. >nt,r"n.,„
gencia Intolerante ao desejo «coulto dc
afastar os homens do templo. Outros,
maiB impenltentes, referiam os pecea-
dos do reverendo. A maledicencia creou
um circulo de ferro, que apertava a
reduzia, cada vez mais, a Influencia do
padre Ricardo. DlzliP-se até que o con-
fissionarlo e o coro offeveclam yabulo
&a crescentci murmuraçoes.

Os rapazes do bairro tomaram o cura
para alvo do suas troçaB e de tal modo
o satyrizaram que o arcebispo transfe-
riu o vigário para outra neguezta A
remoçío produziu rumoroso escândalo,
levantando gande grita, de que resultou
Incompatlbillzar o padre Ricardo com
todas as parochias e com todos os car-
cos eccleslastlcoB.

Comtudo a eua fama de orador emérito »e
conserva lllesa, Impondo-o as solemn idades
rclirife". Quasi toda festa <le egreja "ra
.br.lhantada pela palavra autorizada do
acreditado tribuno. . _

Em Campina Grande, freqüentemente «e
fazia ouvir o padre Ricardo. Os ternos
accentos d» sua vo» conrmoviam a assiateu-
cia. Notável era sempre o orgulho ile |ue
elle dava mostras, quando trazia o auauo-
rio suspenso, no sabor de suas phrnses can-
dantes, subjugado pela emoção, vencido pou
eloqüência, humilhado polas lagrimas.

Naqueila localidade festejava-se, então, a
ostividade de Nossa Benbura.

O» sinos blmlialbavam cm replque» estri-
dulos, mi«turando-se com o estrondar dos lo-
metes que riscavam o ar em luminosa tra-
Jectorla. De quando em vez, uma banda de
musica, em contraste ao espirito religioso da
festa; tocava tangos e sambas carnavalescos,
acompanhado» em coro pelos peralvilhos de
carapinha alisnda e repartida ao meio e pel«»
mulata» trefegas e brejeira». As barracas,
atopetadas de prendas, espalhavam pela pra-
oa as tonalidades vari»dn» dos galhardetes a
tremularem ao vento. Os doceiros, com a
clássica cnlxa envldraçada, attralam a peU-
íada com guloieimas indigestas.

Ali fora, na praça, os fieis se divertiam
com o» pregScB do leiloeiro, representado por
nm mulato bacharel, mettldo a dl»curBador
e devoto de Baccho. Annuncinva as prendas
«tt algaravia mascava, dc onvoltn com iro-
nias que contundiam os alvejados e acutiU-
Tam a grammatlca iunocente. Berrava ira-
piedosamente: t . _ -„„Quanto düo por um breve de 8. Gerou-
cio, feito de barba de bode e iufalllvel para
dar sorte no namoro?

Quem compra um frasco de brilnantlna
de que faz uso o professor Cblco?

Quem quer o "segredo" do loyO, que
ensina * ganhar dinheiro sem trabalhar?

profnnaçi-s,.Anrortalhara, no luminoso t arolludado
manto de seu olhar angélico, os últimos 6eos
daquella voz privilegiada, que tombnvn dos
paramos celestes para morrer no tremedal
da carne.

Jnn»en TAVARES
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O supplenie do juiz da
4a Pretória Cível

O ministro da Justiça, em portaria
de 27 do corrente, exonerou, a pedido,
ilo logar do 2» supplente do juiz da
4" Pretória Cível, o bacharel Oscar
Barbosa Moretzohn, eendo nomeado
para substltull-o o bacharel Optato
Nehemlas Eustachlo Carajuru'.

í\ classificação das cap-
nes brasileiras era

França
¦i > ¦ •—

Ura appsllo ao Ministério da agricultor i

A Sociedade Nacional de Agricultura
enviou, hontem, ao ministro da Agricul-
tura o seguinte offlcio;"Tendo associados nossoa reclamado
contra a classificação quo se pretende fa-
zer daa nossas carnes em França, égua-
lando-aa fis de Madagascar, considerada-
de terceira classe, ped'mog a valiosa ln-
tervençilo de v. ex. no sentido de ser
mantida ali a actual classlflcn^ilo. pois
com os cuidados dos nossos frigorífico'
chegamos a conseguir uma clasplflcaçao
egual ao produeto do Uruguay. cujas car-
nea estSo classlflcaflas em França logo
apda as da RepubMca Argentina. Para
esse resultado mu'to conrorrernm as car-
nes exportadas pelos frigoríficos do Rio
Orando do Sul, cuja matança foi na mia
maior parte de gado provindo dos cam-
nos llmltrophcs com o Ilriiguay, que, como
todos sabem, sao de primeira ordem, lia-
vendo a clrcumstancln dP que o gado ali
é, hoje, na sua generalidade, selecclo-
"ido. .. IJ»Conhecendo os esforços que t6m sido
feitos nestes ultimo.* annos para meho-
rnr os nossos gados, parn cujos resulta-
dos muito tem contribuído o governo fe-
deral e oi particulares de rnuor dada»,
e com louvável continuidade, njo sendo
entranha a esse movimento a Socleilane
Nacional de Agricultura, que tjm promo-
vido conferências e exposições com o
npoio dos Podcres Públicos ds Nação,
nfto. Pôde. ela, desinteressar-se dp wfjwn-
pto nesta emergência, tanto mats quanto
elle Implica com a ndssa economia feri-
da fundo com o procedimento daquelle
governo amigo, ao qual nfto negamos o
direito de proteger ns 'mias colhnlas com
a preferencia, mas nunca nela fõ-rmn de-
prlmente de agora, nuando pretende com-
parar as carnes ne^lmas d« Mndacnscar,
L apparencla desagradável e repugnan-
te as do Brasil, com ns quaes nfto podem
aquellas soffrer confronto

Valemo-nos dn opportunldade para ret-
terar a V. ex. os protestos de elevada es-
tlma e consideração. - (A.) Pelo pres -
dOTte da Sociedade Nacional de Agricul-
tura, Honnibol Porto, Becretarlo .

EXERCITO E* PUNDAMENTAIj-
MENTE PATRIOTA !
Sem a mínima duvida, o coração

brasileiro que pulsa sob a farda glo-
riosa do nosso Exercito hoje, é o
mesmo patriota enérgico e vibratil de
sempre, como por sempre o será. Re-
cebendo e aproveitando as lições da
experiência e da technica mais aper-
feiçoada, dos mais modernos proees-
sos e ensinamentos de que a grande
guerra foi mestra, que lhes dão os
mestres de indiscutível competência,
que constituem a missão franceza, não
se amesquinham os nossos officiaes,
nem se "afrancézam", como agoira-

| vam os inimigos gratuitos da missão.
| Apparelhando-se com os mais moder-

j nos elementos que o momento lhes fa-
culta, tornam-se apenas guerreiros
mais do seu tempo. O patriotismo, po-

' rém, inspirador da bravura, este lhes

I ó hoje o mesmo de sempre e que sem-
| pre lhes vibrará o coração sob as fár-
I das, porque é virtude innata no solda-
i do brasileiro.

Hontem. ao concluir o .general Ga-
melin sua prelecção, attentamente ou-
vida po; todos aquelles officiaes de
elevada» patentes do noBso Exercito,
um destes, dos mais graduados, que
se retirava, comtemplou-os um instan-
te e voltando-se pari* o companheiro,
de egual patente, observou-lhe:

Olha para esses officiaes que
aqui ouvem attentamente o Gamelin
e compara-os com ot de ha 30 an-
nos...

O que eu desejo e confio, respon-
deu-lhe vivamente o outro, com um
rápido lampejo no olhar, é que ob nos-
sos officiaes de aqui a 50 annos se ba-
tam com a bravura e o patriotismo
com que se bateram oa de ha 50 an-
nos passados...

Ha 30 annos, embora attendendo a
uma aspiração nacional, o Exercito
realizava uma revolução política e
derrubava o império para proclamar a
Republica; mas ha 50 annos, despro-
vido de recursos e tudo improvisando
ao acicate do patriotismo, offerecin o
peito ás balas estrangeiras e vencia a
guerra contra as hostes do tyranno
estrangeiro que lhes ameaçava a pa-
Irln

guerra na Europa, nio haverá ntn
só paií que possa desinteressar-se
do facto o deixar de participar
delia".

Bella prophecla!
* * *

O REJUVENESCIMENTO
As emendas restabelecendo as

vantagens da lei Pires Ferreira para.
a reforma, foram approvadas no Se-
nado.

Sobre ellas, porém, a Câmara terá
de se pronunciar e, segundo se at-
firma, o governo é contrario á ap-
provação dessas emendas

Aqui temos feito sentir que dos
differentes modos propostos para o
rejuvenescimento, as vantagenB of-
ferecidas aos que quizerem refor-
mar constituem o mais exeqüível.

Os officiaes cansados, que não
mais se aventuram ao estudo, abri-
rão caminho aos camaradas mais
novos e ainda cheios de amor á pro-
fissão, seguros, portun, de que fica-
rão em regular situação econômica.

Querendo o progresso do Exerci-
to, o governo deve ter presente que
quasi tudo depende do valor dos
quadros.

E' possivel que a opposição do go-
verno ás emendas não passa de boa-

|i lata pelo angmento tio ta-
ccionaüsmo municipal

R approiaçio dos addicionaes no Sanado
a mensagem do sr. Carlos Sampaio

4 REFORMA DOS CORREIOS Ei CUUH1

to: porém não seria de mais que
taes boatos, fossem confundidos
^v^^VyytA^WWWWWVWWMMrW^

Política e Políticos

tria.
* * #

A GRANDE GüEIIitA FOI PRE-

A ««ve do tempo regorgitava de povo.
Ouvia-se o üuni-zmii das p.-lcstras, o arras-
tar dos pés po» ladrlllios novoi. As mullie-
res disputavam os primeiros logares, encos-
»ando-se os homens lie grossas paredes ou
perillando-se, a contemplar pelos cspacoB da
grade, as pernas das cantoras, gu« »« deliru-
cavam risonhns no parapeito do cftro. As an-
dorinhas chllravam esvoaçando ao alto.

Dentro cm poucos o harmonio entrou a
gemer mus notas dolentes, que rolavam pelo
âmbito cavo da egreja.

Acabada a missa, cantada por muitos sa-
cerdotes, assomou «o púlpito a figura srm-

Êathica 
do padre Ricardo. Vinha Boberbo,

npando de orgulho, risonlio nos 6ous par»-
meiitos novos, ou» refulgiam nas scintlllagõcs
do ouro liorõmlo sobre o carmesim da seda
cara o n» mesclada polychromia das vestes
eaeerdotiies.

Reinava absoluto silencio.
Aoo primeiro» vocabnlos proferidos, um ln-

cldcntc cômico perturbou visivelmente o ora-
dor. Fazendo o eiordio, ma! apresentara o
texto latino johre o qual Ia discorrer, depor
O barrete quadrangular sobre o bordo »upe-
rlor da tribuna. Abriu os braços em lance
dTtnratico, cujo effeito impressionaria bem.
Mas a precipitação do gesto levou a mao dl-
rcita » bater no barrete que, rodando no ar,

. caiu grotescamente »obre a cabeça de uma,
rellu gorda, o que causou hllariedade geral
e prolongada.O padre, habituado n ser ouvido em ôlten-
eio, viu-se presa de singular atrapalhaçao.
Foi, poroin, curto o transe difflcil. Operou-
se, de prompto, »ubita e immediata transfl-
guraçío .Os olhos illumlnaram-se de Impe-
rioso fulgor, » revelar as idéa», a que as
palavras correspondiam rápidas, em bella di-
«cio, sem o menor atropello. A phrase, de
fino lavór, escnpiá-se em contornos grado-
•os, que resaltnvam cm relevos da voz do ba-
rvtiuo, bchi modulada, geguld» do gesto so-
brio e aproprliulo. O púlpito tornara-se o
Thabor do padre Ricardo.

Aquelle discurso era bem a npotheose da
Virgem Santa. A peroraç&o serviria de fe-
eho de ouro t aureola formada pela sublime
prçn oratória.

Iniciou-»..
Voltou-se vagarosamente par» o altar-mor,

Unos. para presentes — bols.is
carteiras, meias. Casa Cavanelloi
Ouvidor, 178

Os agentes do l loyd em
Lisboa e Leixões

»" o dlrector do Lloyd Brasileiro, sr. Fre-
dorlco Burlamaqul, propoz ao ministro da
vlacão nara agente da empresa cm Lis-
bdà o iclxoos, os srs. Pinto Sotto Mayor
k 

osTòvos agente» substituem os srs.
Henrl Burney ít C.
WW|»I ¦--' ¦ " » * ' ' »A<*WW«S«>»rf\*.

A recepção no Cattete em
1 de Janeiro

0 convite do chefe do Estado
Maior da Armada

VISTA...
No seu numero de 25 de dezembro

de 1901, isto é. treze annos antes
de explodir a grande guerra euro-
péa, a "Lectures ModernesJ', publi-
cava a seguinte nota sobre as rela-
ções diplomáticas dos paizes da Eu-
ropa, nota esta que temos o prazer
de transcrever, attento o interesse
que a mesma encerra.

"Ingleses e nllonuics — As anti-
pathias augmenlam progressivamen-
te. Já de ha muito, á vista da con-
correncia que o commercio e a In-
dustria da Inglaterra e da Allema-
nha mantêm, reciprocamente e a in-
quietaçâo cada vez maior quo a Al-
lemanha causa á Inglaterra, tem-se
notado diminuição do sentimento de
cordialidade entre esses dois paizes".

E a propósito accreBcenta que um
Jornal inglez assim explicava esse
facto:"Uma das causas mais poderosas
do ódio que a Allemanha vota a In-
gíàterra é a" possibilidade deste paiz,
dominando ps mares, bloquear as
cestas allemás.

DeBfarte, em caso ,de guerra, po-
dariam os ingleses impedir a entra-
da de munições e materiaea que a
Allemanha costuma importar da In-
glaterra.

A Inglaterra poderia então pro-
duzlr a fome na Allemanha- e matar
subtamente todas as suas inrlus-
trlas, artificialmente estimuladas.

Com a supremacia naval da In-
glaterra, jamais poderia a Allema-
nha ser feliz.

As manufacturas allema» depen-
dem de suas importações, pelo que
deveria a Allemanha esforçar-se por
annullar esse predomínio Inglez dos
mares. ..

Não é uma perspectiva muito
agradável para os inglezes, mas é
uma perspectiva inevitável".

Terminava o jornalista francez:
"Decididamente não estamos ainda
no reino da paz. Quando explodir a

A retirada do sr. Homero Baptis-
ta ó coisa resolvida. O sr. Epitacio,
desta vez, não insistiu com o de-
sastroso ministro da Fazenda, para
continuar a sua obra de devastação
econômica e financeira.

Também não é sem fundamonto
annunciar-se para 5 ou 6 do janeiro
o desejado termo da gestão do sr.
Hompro. Semente está havendo dlf-
ticuldade séria om encontrar substi-
tuto.

A' primeira vista poderá parecer
mentira que não haja quem queira
ser ministro, ou antes, que haja
quem não queira sel-o, entro os po-
liiicos militantes, por vocação ou de
profissão, que é onde re ha de ir
buscar o novo porta-pasta.

A verdade, entretanto, 6 que o
que cá f"ta se snbe uo que se dá
com os actuaos ministros tem tirado
a vontado e esfriado o enthusiasmo
dos que a tal posição aspiravam, de
alguns até que nunca haviam dahi
tirado o juizo. Já ó commum de ou-
vir-se a cada passo, no Senado, na
Cantara e alhures a prévia recusa,
ás vezes nestes termos:—Ministro ?
Nem de verdade quanto mais a melo
páo...

O almirante Pedro do Frontln, chefe
do Estado Maior da Armada, om or-
dem do dia do hontem, convidou os
commandantes e officiaes das divisões
navaes, navios soltos, corpos e estabe-"eclmentos d» Marinha, a comparece-
rem ao Estado Maior no dia 1 de ja-
neiro do próximo anno, em segundo
uniforme (branco), as 13 horas e 30
minutos, para. Incorporados, cumpri-
Sentarem o presidente da Republica,
as 14 horas

* *
Dizem que o sr. Antônio Carlos

não comparte dessa aversão genera-
lizada e, a julgar pelo que conta o
sr. Homero Baptista, no circulo doa
seus poucos amigos e confidentes,
(Vide O JORNAL — "Commenta-
rios") bem ao contrario, o sympa-
thico deputado mineiro não só de-
seja, como tem tecido páozinhos nes-
se sentido.

Assim sendo, estaria achado o ho-
mem de quo se precisa, se bastasse
querer o sr. Antônio Carlos a pasta
e querer dar-lh'a o sr. Epitacio. Mas
no caso torna-se indispensável le-
var em conta o governo e a alta di-
receâo política de Minas. Fazendo
parte, legalmente, 4a representa-
ção mineira no Congresso, não é o
sr. Antônio Carlos conviva da mesa
de communhão de Idéas e propósitos,
onde se amesendam os dirigentes da
política da Bua terra.

Não pôde o presidente pôr de par-
te essa circumstancia, . sobretudo
agora, quando Minas é que o salvou
de derrota irremediável, no caso do
imposto do transito.

Posto á margem esse candidato,
que terá de esperar melhores tem-
pos, e sendo inverosimil a hypothe-
se de aceitar o senador Sá a sueces-
são que se vae abrir, entrou na tela
o nome do sr. Amaro Cavalcanti, mi-
nistro aposentado do Supremo Tri-
bunal e antigo ministro da Justiça
e da Fazenda.

O er. Carlos Sampaio, juntando facto»
áa palavras que disse & commissão de
funoolonarios municipaes, que o procurouno sentido de obter melhoria de venclmen-
tos para a olasse, dirigiu, hontem. aos in-
tendentes, a seguinte mensagem:"Srs. membros do Conselho Municipal:

Em" diversas opportunldades tenho ex-
pendido ja o meu modo de pensar e de vêr
quanto a situação do funoolonallsmo mu-
nloipal, relativamente a seus vencimentos,
em fac« do custo actual da vida.

Nlo me sinto, aeelm, de nenhuma ma-
nolra constrangido, remettendo-vos a ln-
clusa representação do mesmo pessoal «4-

i mlnlstrailvo que nella fundamenta, um pe-
dldo de elevação de vencimentos. Devo
até Juntar — e o faço de»c*rlgando-me
de um dever de consclenaia que esse pe-
dldo se me afflgura perfeitamente Justo,
taes o tantos sao os motivos em que se
estrit-a cada um dos seus signatários.

Respondendo de uma feita, a Idêntico
pedido feito ao governo do Districto Pe-
deral. por uma commissão de funeciona-
rios, declarei que nada tinha a oppor
quanto fia razües que me expunham em
Tavor de um certo augntento, mas que
nao me abalançarla a propor ao Conselho
esse augmonto sem ter nas rendas da Pre-
feitura os recursos com que podesse tor-
mal-o offectivo noa pagamentos rogulares
ao pessoal.

A representação de agora encontra-me
no mesmo ponto d* vista.

Nfio se pôde o nâo se deve, a meu ver,
decretar qualquer majoração no estlpen-
dlo do pessoal da Municipalidade, sem
ter obtido um» renda especial que corres-
ponda, orçam-ntnriamente, pela conse-
quente nggravaçao da despesa, tanto mais
quanto essa deepesi, avultadissima, tem
determinado pnra n Prefeitura umo situa-
çfto dc "déficit" permanentes e a despres-
tlgla flnanrclramento e lhe embaraça a
acçlo governativa.

Parn elIHnar esse "déficit" ou ao-me-
nos sua visai-o em grande parte, propuz
fo Conselho alennuns medidas que, adopta-
d-><< nu lil orçamentaria podesse elevar «
recn'rn até o limite dns despesas Impre-
scendlvels a que o Podre Publico é com-
nellldo f nttend-r. .

Agora, iinrí!T>, aoihn o Senado de regei-
tar o veto de meu antecessor, fl uma re-
«dnr-fl» ir-pfUnindo o regimen das rrrattfl-
cnç&es addicionaes para o» funoclonarios
com mnls de d'z annos de serviço.

F/Sct c!r"um8tanola e r> dever de aw-
,]„,. i^r^tvom parn i omdlçflo dos que, n*m
servindo fl Municipalidade, eontnm menos
fl,. iloz annos de nom-acao, nconuelno *
ndopt.-ir fiuitquer providencia no sentido
ito nrcmrnr o erário pnrn ns novas exi-
reoclns que lhe silo Impostas polo referido
V 

PnWe-me. pois. que se o fonselho que',
como flove, acctidlr 1 referida drciimsüm-
cia e attender fl PoUcItsçüo do fnnÇclonn-
llsmo nüo beneficiado pela Mf •-ffij!;nado, port» vofir umn resolução ••«t!,b2£-
<v,„n„ sobre todos o» Impostos' ímrt Rdm-
oloni! de 3 "l" nus fi™* i thewro mu-
nldril dos elementos l5*!SM3&J!E5
n twnmcnto. nlle sn. dewr» addleloflRíS
mie fnrnm obiocto d', resolitcilo a Promm-

,<r„T pn, novo projecto de lei. o Conse-

ESBÍStItÍmIUenflsr. ««*> »• «o «f"J-
òm pnrto. fls ponderáveis reclamações do
f,mcclonnll..mo mimlclpnl, Ot». ««, "f"
nhiima m-!hnrn nos «eus vencimentosi yluo custo dns sunsistondas creseer «Sim
do d«dos offICçies. nimnB ™J*!*P ,B ' 1TVinsmlttifldo, pois, a nllnflldft rf>rlre
s^Sca» m'conselho MuMcIpsl, ponho
Sas linhas a minha eolicItnçSo paran„T4 H%n assumpto XijXSrSZmo msrdnm a itstlca e o próprio. Wtwes *
d„° Pr.Mtnr. <IM ¦• «oon**$&«%,
nn, orçamentários ,!«"* _K„ S recentenoippromlsyos quo lhe Imprjem a reoenie
declsno do Penado Federal. .,„ „ fla

t?e t^ucrd^^ffiê To.^ee

^^rtoUdfde0- do^fimcclo^llsmo

mmêmã
dlcionoes. ^^

O que ficou resolvido

Augmento de pessoal e de vencimentos

\s finanças da nronici-
palidade e a votação,

hoje, do orçamento
para 1921

> —

Uma reunião secreta no
Conselho

UQjjR
fmmm

De Lamare, Fariauu
gratrm ndlnnlnmealoa sobre eo-

nhrcinicntos e sobre mi-rriidorlaa
drposHndn» em seu» nrmairna.

Eiupre»»»"» dinheiro pnrn n re-
ilrttdu de mercadorias da Alfas.
dega.
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Departamento da Saúde
Publica

i t———•—

Womcaçõcs e transferencias

Um bervanario malta do

Tor portarias de 27 do corrente, do
ministro da Justiça: foi nomeado An-
nlbal Martins Alongo para substituir,
interinamente, o 3° official Adolphc
Carlos de Alencastro Guimarães, em
goso de dois mezes de licença, para
tratamento de saúde; foi transferido
nara o porto de Paranaguá, o Inspe-
ctor de saúde do porto de Corumbá, se-
nhor Jose Carmo da Silva Pereira; fo-
ram nomeados, Interinamente: o sr.
Salvlo de Sousa Mendonça, para o lo-
gar de ajudante do Inspector de Saúde
do porto de S. Luiz do Maranhão, se-
nhor PHnlo Splnola para o cargo di
ajudante do Inspector de saúde do por-
to de Cabedello; sr. Jo&o Carlos de
Miranda, para o porto de Maceió e se-
nhor Francisco Mendonça para o do
porto da Bahia.

UMA VISITA DA INSPECTORIA
Tendo a Inspectoria de fiscalização

do exercício da Medicina recebido umn
denuncia ide haver uma casa dc ven-
der hervas A rua Jorge Rudge, em Vil-
Ia Isabel, aviado receitas do Centro
Espirita Redemptor, o medico assls-
tente. sr. Bonifácio Costa, fazendo-se
acompanhar de um commissario da de-
legacla d» policia daquelle districto,
deu busca cm uma dessas casas nada.
porém, encontrando contra o regula-
mento da Saúde Publica.
POR AVIAR RF.rEITAS HO CENTRO

ESPiniTA
Prosegulndo na diligencia, o sr. Bo-

nlíaclo Coita visitou outra casa do
liarvai d* O. Heabra, A mesma rua nu-
mero 111. »M fasendo apprehensllo do
numerosas receitas do Centro Esplrl-
U e medicamentos ia preparados

O. io»bra foi multado em 100$. sen-
de-lh» d»d» ordem de nâo rnals
a»lar reeeltM i«m preicrlçl.o medica,
devendo na reincidência pagar 4001 (
ter a ew« fschadk.

Depois da sessão regulamentar de hon-
tem do Conselho Municipal, o8 Intendentes
se reuniram aecretamente numa das salas
Jo edifício onde funeciona a mesma as-
¦embléa, e ahl estiveram demoradamente,
tratando de asiumptos concernentes ao
,-stado financeiro da Municipalidade

A reunião foi feita a portas trancadas.
s-,>m que a dependência onde ella se rea-
ilzou, fosse permlttlda o accesso dos re-
t.resentantes da imprensa que trabalham
:ilN5o 

se soube ao fim da reunião, offi-
i-inlmente, qual o assumpto principal da
'" 

Apenas alguns Intendentes por nôs ln-
lernellados, informaram que se havia tra-"fe 

unlca' è exclusivamente das finanças
municipaes, e, como conseqüência lógica,
do orçamento a ser votado hoje.

Pelo que foi ouvido na sala contígua a
em que ella Be realizou, onde a permanen-
cia dos rapazes de imprensa, era egual-
mente de quando em quando, nüo jesabaPropriamente por que razão, obstada, A
ordem da secretaria, a reunião decorreu
,-m halburdla, sendo trocados apartes •
insultos »ntrc os que nella tomaram parte.

A bMnrdl» nor vezes estabelecida em
melo A reunião, sem que entretanto se
noubeste qual a razão da mesma, fazia
r-M-r nos au- de parte a escutavam, que
Prtsldia íquella assemblêa dandestlna
um perfeito desentendimento entre os seus
membros, porquanto todos gritavam de
momento a momento, emquanto uma cam-
íalnha humilde gemia sob a pressão dqs
dedos do presidente, reclamando attenção
e calma na discussão.

Devia se ter tratado emialnientc na re-
unlilo da votação do orçamento a ter lo-
i;ar na sessüo de hoje

Seriam assim necordados er.lre os m-
tendentes, os melo^ do ser feita *««"»•
iioão comblnando-se então, do antemão,
iliikes' as emendas qne deveriam ser np-
provadas em plenário.

Tom esia resolução nilo concordaram,
entretanto, os srs. AttVedO Lima, Alber-
io Beaumont e Henrique Lsgden, os dois
nltlmos dos qunes se retiraram em meio
& reunlfio. resolvidos n nRo emprestar so-
ildariídnde no accordo. pelo que espera-
vam poder obstruir a passagem do proje-
elo oecupando a trlhunn cnd„ um durnn-
te ó« cinco minutos que o regimento con-
«.de para o encaminhamento dn votação
de cada uma das emendas apresentada».

Aselm, « bem provável que. ainda ns
-o*llo de hoje nâo esteja votado o orça-
mento municipal, devendo haver nesse
osso, uma s«"<o nocturna P»r« o
itimJt» de# trabdlhoi r*sp«rÜT«i.

Fora dessa perspectiva do proxl
ma recomposição do ministério, o
que mais está interessando a quem
se oecupa de política é a animação
observada nos arraiaes sebastlanis-
tas, a.propósito da transladação dos
restos mortaes de d. Pedro, o ulti-
mo, e da imperatriz d. Thereza, de
Portugal para o Brasil,

A despreoecupada longanlmidade
com que o espirito republicano as-
sistiu a tudo quanto se fez, em seu
nome, no sentido dessa repatriação,
está correspondendo, não a grati-
dão,, o reconhecimento do magnanl-
mo desprendimento dos fundadores
da Republica e seus responsáveis,
mas a arrogância, visivel em sueces-
sivas demonstrações tendenciosas,
com o aeu picante de acinte e de
ameaça.

Interessante é que os fieis
do regimen definitivamente extineto
põem especial cuidado em envolver
nas suas expansões de júbilo o presi-
dente da Republica, de quem se pro-
clamam multo gratos, ao passo que,
simultaneamente, malsinam e fazem
figas á própria Republica.

Os aívoüaJos íe S. Paulo
na repstriap Joa to

pojos Je Peito II

tos dos Imperauori.» >>« Heitor

ces. ——==.

sa não tinha a fazer, e, *»"•*•-
«ar dos dias, mudaram-se aquellas
disposições em relação ao sr. Anto-

nio Moniz e este não será enviado

ao Senado, como embaixador da sua

"Ém 
logar do ex-governador, di-

versos candidatos são dados como

prováveis e, na ordem da somma de

probabilidades que reúnem esses di-

versos papaveis. é esta a Jtata raspe-
ctiva- 1°) Pereira Teixeira, 2")

Arlindo Leone, 3") Xavier Marques.
Prevaleceu essa collocaçáo até

hontem, quando um telegrammai do

nosso serviço especial veiu nnu •

ciar quo subira acima dos dois ou-

tros o nome do sr. Xavier Marques
Assegura-se, porém, que «nador

on deputado, o ex-representante da

Bahia. ar. Pereira Teixeira, entrará
na nova representação.

A reforma doa Correio» «gltou. hontem,
a. Câmara durante quasi todo o dia. Des-
de muito cedo estavam a» dependência»
dessa casa do Congresso, tribunas e ga-
lerlas, completamente cheia» de íunocio-
narios postaes.

Na véspera, a commlasão de Finanças
resolvera rejeitar a emendo, do Senado,
ao orçamento da Vlaçao, consignando
essa reforma e adoptar os termos da mes-
ma emenda, excepto a tabeliã de venci-
meutos, que seria substituída por outra
organizada pelo dlrector dos Correios.

Quanto A ultima parte, allegava a com-
missão, depois de ouvir o governo, que
a tabeliã do dlrector dos Correios era
mal» equltatlva: augmentava todos os
vencimentos, inclusive do» pequenos funo-
clonarios, ao passo que a do Senado au-
gmentava apenas os vencimentos dos ser-
ventuarios de elevada categoria.

Na ordem do dia da sessão de hontem,
o relator do projecto, er. Octavio Rocha,
pediu e obteve urgência para irrmicdlatas
discussão e votação do mesmo.

Vários oradores, principalmente depu-
tados de Minas, do Estado do Rio c do
Districto Federal, oecuparam a tribuna
combatendo o projecto, que allegavam,
n&o se poderia, tornar lei para o anno. «
propugnando a, aceitação da emenda do
Senado.

O sr. Maurício do Lacerda affirmou
que o governo pretendia fazer cair a
emenda do Senado, promettendo o pro-
jecto cuja marcha, depois, embaraçaria.
E os Correios ntto teriam a reforma de-
sejada, nem com a emenda da Vlaçao
nem com o projecto a parte.

O representante fluminense, depois de
haverem defendido a orientação offietal
os srs. Octavio Rocha e Armando Burla-
maqul, tendo annunclado que obstruiria
a votação, recebeu a promessa do que,
dontro de poucos momentos teria a pa-
lavra formal do governo de que advogava
a passagem do projecto.

Emquanto o er. Maurício de Lacerda
continuava na tribuna, o sr. Octavio Ro-
cha foi ao Cattete, onde expoz ao presi-
dente da Republica a sltuaçio creada.

instantes depois, de volta a Câmara, o
relator assegurava ao sr. Maurício de
Lacerda a declaração do governo de que
o projecto passaria ainda nesses ultlmgs
dias da sessão legislativa.

O sr. Maurício de Lacerda deixou, en-
tâo, a tribuna, dando a Mesa Por encer-
rada a 2* discussão do projecto. que foi
logo approvado.

O sr. Octavio Rocha requereu e obteve,
em seguida, dispensa de interstício, para
qua o projecto fizesse parte da ordem do
dlu da sessão nocturna, em ultimo turno

O projecto, depois de ouvido o governo,
que a Câmara approvou, estA redigido
nos seguintes termos:"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° — E' o governo autorizado a
reorganizar os serviços dos Correios, obe-
decondo As seguintes bases:

a) desenvolver alguns serviços postaes,
ospeclalmento os "colis-posteaux", quo
precisam ser convenientemente Installa-
dos, não sô nesta capital, como nas admi-
nistrações dOB Correios nos listados, onde
fôr possível tornar effectiva esta medida
de evidente vantagem para o publico con-
sumldor;

b) crear serviços novos que se fazem
necessários para a segurança e Uescuvol-
vimento das relações postaes do pais, in-
ternas e externas! organizando eguiilmen-
te os serviços de Inspecção permanente
para todua as repartições postaes do
palz;

o) instaüar offlcinas adequadas para
pròducção de modelos e outros artigos
que sejam indiapensavels ao consumo or-
dinarlo dos Correios;

d) estabelecer medidas favoráveis aoB
respectivos funcclonarlos, vizando prlnci-
palmentc o peosoal subalterno o providen-
ciando sobro uma efficiente reorganização
dos quadros da Directoria, das adminis-
trações o agencias, respeitados os direitos
adquiridos pelo pessoal dns mesmas re-
partições e de accordo com as tabellas
annexas;

e) elevar a administrações dc 4» classe
as actuaes sub-admtnlstniQfios (Oampa-
nha, Diamantina, Uberaba e Ribeirão
Preto) ;

f) crear um seguro postal para as en-
commendns, quo serã facultativo;

g) organizar o serviço do transportes
aéreos quando ffr possível,; r4Vs ,,v

li) determinar que oe logares de dlre-
ctor geral e de administradores serão
preenchidos pela livre escolha do governo
e que oe demais cargos serão providos
effectivamcnto por empregados doa qua-
dros, na fôrma do actual regulamento;

I) determinar que as remoções a pe-
dldo sô se durão para logares equivalen-
tes em hlerarchlo e vencimentos; e as
que se fizerem por conveniência do ser-
viço deverão ser egualmente para os lo-
gare» equivalentes ou superiores, mas
nunca de vencimentos Inferiores, menos
no caso de permuta;

j) manter as disposições regulamenta-
res referentes a substituições;

k) providenciar no sentido de que os
consignações naB folhas do pagamento,
fiquem limitadas a um quinto dos ven.
clmentos totacB dos empregados e pelo
prazo de um anno;

1) para a realização da reforma dos
serviços como se diz nas alíneas anterlo-
res, fica o governo autorizado a despen-
der, além das Importâncias octualmontc
applicadas A remuneração do pessoal e
acqulslção de material, quantia não ex-
ccdcntc de 3.B00 contos, devendo ser In-
corporada A despesa dn verba 2» — Cor-
re|03 — a importância da gratificação
especial Instituída pelo decreto n. 3.990,
de 2 de Janeiro de 1920. Jâ referido;

m) para as nomeações de agente* de

3« • 4», ajudantes de J* e S" classes, the-soureiros de qualquer repartição e malicargo» afiançados, e para os de esta.
fetas e conduetores de malas no interior
do palz, serã dispensada a exhiblçJo dacaderneta de reservista do Exercito ouda Armada, sempre que não houver can-
didatos Idôneos que a possuam;

n) para o effeMo da remodelação ac,
quadros do pessoal poâerít o governo
transferir de uma consignação ou sub-
consignação para outra despesas ja caa-
signadas.

Art. 2o — Revogam-Sí as dispcsltõís
em contrario."

Como dissemos, a tabeliã de vendmer.-
tos que acompanha o projecto f a orgj.
nlzada pelo dlrector dos Correios,

Os regentes de forma
da Escola Normal

Approvou hontem o Conselho Municipal
em ultima dlscussCm, o projecto do tutor..'
dente Henrique I.agrrten, determinando e,w,
o< professores diplomados pela Useoli >or-
mal que regerem turma* de uma ou m,u<
matérias na rererlda Escola, no anno leotlvo
ile 1920, flcarflo considerados docentes újs
respectivas matérias.

As promoções do pessoal
teelinico da Directoria

de %as
rol spprovado na scssBo de hontem rio

Cí'ii-<olho Municipal, cm terceira c munia
discussão, o projecto regulando a promo-:'ilu ilo pessoal teelinico da lilrecti.ila oe-
ml du Obras o ViRÇflO da Proreltura.

Ds acoflrdo com osse pro.iocto as pre-
moções ilo referido pessoal deverão ser tel-
ta< na razllo de um terço pur anUKUIlide
o tlels torço» por merecimento, observa».
do o estatuído no sr. 70 do dnc n. 13P, io
.' de outubro de 1009.
lJ^^JXrtfu^rt^>i*^fV*^*^*l*r¦ * ¦¦**^ mm*m*r »»«¦¦¦¦

A viagem do couraçado
"S. Paulo"

0 fallecimento de um foguísta
*M

O almirante Pedro de Frontin, chefe
do Estado Maior da Armada, recebeu
um despacho do capitão de mer e
guerra Tancredo Gomensoro, com-
mandante do couraçado "S. Piulo",
i'ommunlrando-lhe que case vaso ile
guerra chegou hontem tt S. Vicente, t
que durante a viagem fallceu o fo-
gulsta João Francisco do Moura, que
so enterrou hontem naqueila Ilha.

0 problema da habitação
»—..

A isenção de impostos municipaes
para a constiucção de casas

populares

* „ *
Da velleidade á realidade.
Annuncia-se para o dia 10 de Ja-

neiro a chapa- de deputados e se/na-
dores pela Bahia. Parte desse tra-
balho já está telto. Foi adoptado o
critério de chapa official incomple-
ta, respeitado o direito de represen-
taçfio da minoria e isso Jâ consigna-
mos nestas notas. Em cada distrl-
cto ficará á opposlçáo nma cadeira.

Quanto aos nomes a propOr aos
eleitores Já sáo conhecidos todos ou
quasi todo6, assim por parte do go-
verno como das varias correntes
contrarias á situaçáo dominante. O
que se vae fazer no dia 1", portan-
to, ao menos do lado do situaclonis-
mo, é a simples homologação do que
Já está feito e conhecido.

Ha, porém, desde algum tempo, e
persiste, séria duvida sobre o candl-
dato parn uma das yagas da repre-
sentaçSo bahlana no Senado e em
torno dessa candidatura é que eBtá
despertando Interesse a política da
Bahia.

Ao passo que era dado como certo
que o ex-governador do Estado, an-
tecoasor do sr. Seabra, aerla o iuc-|
•essor deite no Senado. Ot dias, do
rim, foram puaaedo, qu» outra coi

« »
Annunciam de Alagoas que o can-

didato official á cadeira que vae

deixar vaga o senador _ Raymundo
Miranda, por terminação . do seu
mandato náo aerá o «. Clementino
do Monte, mas o sr. Clodoaldo da
Fonseca, que foi o governador do
Estado, quando da salvação.

O sr Clementino foi sempre o

candidato do partido democrata,
quando este era opposição, e varias
vezes veiu das urnas até a verifica-

çáo de roderes, competindo com can-
didatos seus concorrentes. Agora,

porém, o partido do sr. Clementino
do Monte está no poder e outro é o

seu escolhido para a curul que oc-
cupou o ar. Raymundo Miranda.

No Irá, porém, sem renhido piei-
to a elelçSo. Os opposicionistas piei-
team com o nome do deputado Cam-
boim.

Concessão de nma gratificaçãc
aos foiiccioDarios municipaes

Um projecto apresentado ao Conselho
0 Intendente Alberto Beaumont, atten-

dendo á sltuaçJo em nue se encontram oa
funcclonarlos da Municipalidade, cujos ven-
clmentos actuaes silo In^ufrilcentes para
lhes assegurar a manutenção, a vista da
alta de todos os gêneros do primeira ne-
ressldade, onmn dos alugueis das casas, o
ainda á circumstancia de Ja haver o pre-
reito se externado sobre o assumpto, sem

11 que até a presente data, tivesse entretanto
i\enviado ao conselho mensagem alguma so-

llritando nrriclalmente a adopçflo do mo-
dldas capazes do solucionar a questão,
apresentou na sessflo de hontem daquella
assemblén um projecto concedendo oquel-
les funcclonarlos, a partir do 1 de Janeiro
próximo, uma gratificação especial, corre»-
pnnilontc a um terço dos respectivos ven-
olmontos e a ser paga ronjuntnmcnie com
0qns omqnanto ns mesmos runoolonarlos
se mantiverem no erfectlvo excrclrlo dos
aeUS rfirírn*.

o pagamento dessa gratificação ressarfl
quando por nm perlnrlo de sois mezes enn-
secutlvos a tBxa cambial sobre a praça tio
íondros se mantiver a IS penre por um
mil reis e os preços dos gêneros do prl-
meira necessidade forem, om media, ogitaos
nu Inferiores aos que vigoravam no mez do
Julho de 1014.

O Conselho Municipal, em sua sei-
sao de hontem, approvou om ultime
turno o projecto concedendo as em-
presas quo so organizarem especial-
menti- pnra a construcçSo, uo uistri-
cto Federal, de casas hygienlcas para
us classes populares e funoclonirlo"
liublioos municipaes e federaes lien-
cao durante o praso de quinze anneí,
de todos os Impostos municipaes reli-
tlvos It acquIsiçRo, posse e transíertn-
ila dos prédios que construírem oom «
objectlvo e sob as presorlpçoeB iu
lula reguladoras do assumpto.

„ reof KcãJ do llcji
Brasileiro

As suas bases

O presidente d» Republica «sslgnon, los-
tem, na pasta da Vlaçao, o decreto renrí*
nisumln o Lloyd Brasileiro e constitnindo-s
soli a forma de sociedade anonyma, P"ri i
exploração dos serviçoi de navcRaçío e M-
tros, actualuicnte '¦« cargo da referida e~-
presa.Em virtude d» nova orRanizaçt.» o (jorera»
constituirá uma sociedade anonyma com o
i-apit.il ile 30.000:000?, do» quaes «ntrarft
com 25.000:000$, repr.-wntudos polo adiiíl
material fluetuante, eendo os B.OOO:Ofl0i
restantes, cobertos por subscripçio publica,
aberta no Banco do Brasil.

A direcçao du locieilade, dÍTldidi peH?
cargos de dlrectores presidente, »ecrvt«,-lo t
thesoureire, «era composta excluilvjiiieni'
por brasileiros. No cano dos 5.000:0001,
nio terem totalmente cobertos, 6 faculta*)
no governo <-nti-nr com essa Importancii,
para o que poderá vender os navlon que nl)
eitejom em condiçBes de terem aproveita'»!
ou que nào conveiiba que «ejira explorado».
Constltuid» » toclodade, lançarlt um empru-
tinio aid n quantia de .'10.000:000í, mnltn-
te a emlssio de debenture» ou títulos no per-
tador, ao juro dc 5 °|° ao anno, pago» «mu-
tralmente e com o resgate em 20 annos liypo-
thecando como garantia todos oe bens to-
ciai'». .

O noverno scra representado pelo Banco oo
Brasil, cm todos os acios da constituição «
legalização da nova sociedade.

Volta-se a falar na possibilidade
de fazer parte da chapa de depu-
tados pelo Maranhão o sr. Fernando
Mendes, cujos eleitores não lhe re-
novarão o mandato de senador.

Esses eleitores, que são o sr. Ur-
bano Santos, precisam da cadeira do |
sr Mendes, no Senado, para aar a
outro amigo, mas como isso não Beja

por falta da méritos, que toda a
rente reconhece no senador mara-
nhense "sortant", hão por bem dar-
lhe um logar na outra casa do Con-
gresso, egualmente honroso, de
egual subsidio, somente um pouco
mais curto de praso do mandato.

Nio se sabe, porém, porque o sr.
Fernando Mendes recusa formal-
mente a troca. Swador ou nada, 4
a tua formula.

1 concessão Je nma iiaria
aos tonecionarios Jos insli-

Mos profissionaes
—«»»

Foi spprnvado na sessüo de hontem dd
Conselho Municipal, em terceira e ultima
rtWtissao, o prujerto concedendo uma dia-
rh d" tres mil réis ás escrlpturarlas o ai-
mr.xsrlies, mestras, contra-mestra-, pnrtol-
ras e Inspertnras de alumnas do Instituto
profissional Orslna da Fonseca e das P'en-
l»s profissionaes Rivadavla Corroa, Paulo
dc Frontln e Bento Ribeiro.

Agualalrã Villa Nova
no Realengo

i annullação de nomeações k
inspectores federaes ias

coileclorias em Sergipe
RelatlT»ment» a annnllaçlo d» c?u«s '«•

meaçoes de inspoctor-a federaes de colle*-
rias par» o Bstado de Berglpe, feitai pel*
ministro iln fazenda, ouvimos que a inter-
vençio do preildente Pereira Ixibo, no ca!'
limitou-se a comniiinioar que a» rofniilas c>-
mcaçSe» haviam recaído em pessoac envolvi'
das na política local c sem a isenção d» an-
mo exigda pura o exercício dan respectivas
funeções.

A crise da Amazônia
»

A reducção dos fretes para
o algodão e couros

exportados
— i»

Tomando em conildençao o Srüíláo «di-
recado ao chefe do Estado pela ÀMOClaCM
Commcroial do Pará, o dlrector-prwideatí f
Lloyd Brasileiro, resolveu incluir iir pa»-2
dos nrtipos (lc principal exportação do p°:"
de Belém o algodão, com 10 M" de âbatlrM"
to nos fretei dos limites marfrr.o».

Para o couro foi adoptado, em vei oe
20 "i" como consta da pauta, o «batimento
de 30 ò|» para os limites ma::in-.o», ,«''•" '"
iitionuar a desproporção entro o antigo irei"
por tonelada c o actual por metro cublcoi

Na sessão de hontem do Conselho Muni-
clpal. o Intendente Arthur Maneies apre-
sentou uma Indicação, «ollcltando «o pre-
feito os Jeu< bnn* ofriMosJunto ao min;-

ro ds Vtaeüo a obras Publlcu, no Intuito
de conwwulr o abastecimento dstu; W*
Villa Nov». e»tiç«o do rtealenio. esubele-
rendo ums ramlflraçUo do» cano» qua «ba»-
tecem daquella produeto a» povoaço»» úa
Baniu', ílaalento • adjacência».

CA RN A VAL
LAN-CA-P£EFt:.ME3

EOJJO E r/iKls
Os preferido» pela» tuas ''»»¦ •'.
saneia. - CONFETTI aJjBBJ.^
TINAS PAULI8TA3 em core» viv«

— Preços aseapelonata
para frande» Quantld»°',lor„

Preços especiaes para revemleilora»
Perfumaria Avenida

42. AVENIDA BIO BRANCO
fnlxa nos tnl I.'
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1 H Factos e
0 vôo sensacional de Edü Chaves

Está vencida a etapa de Parto Alegre a Montevidéo
e

O aviador patrício partirá iVje para
Bu°nos Aires

A lei orçamentaria
para 19Z1

As confereir ias d 2 hontem
no p:.Iacio do Cattete

Vlata cerni dc Montevidéu, pomo hun tem uli-uucado pelo uviuiior bmullciro

«8 MANIFESTAÇÕES A EDU' EM PORTO
ALEGRE

PORTO ALEGRE, 28. (A.) — Edu* Cha-ves « Thlcrry continuam cercados de todoo conrono e carinho, alvos sompro dasmaiores provas de apreço.
Na Várzea do Oruvataiiy, onde se encon-«ram o apparelho e os dois destemidos pi-'O'0-;, oecupados em vistoriar o eleganteOrlolo", aplnha-se grande massa popu-

{•"*," espera do momento azado em queidu chaves raça a decollagem do avião,rumando para terras estrangeiras, na ten-tatlva de attlngir Buenos Aires, ultima eta-Pa que marcará a notável conquista da tra-vessia aerca enlre as duas maiores capitãesda America do sul.
nÍ?.«Hl?8,2s. ,10s"ct*es esmo conriantes, es-
• parUda QU8 

* ce"H^° Permlita
¦OU' E THIEBRY ACCLAIHAD08 NA CAPI-TAL RIO-GRANDENSE

PORTO ALEGRE, !>8. (A.) — A colôniapaulista aqui roslüenle, e toda a população
2S*m.SíPi!!1' 'eV8ri"** a erielto uma gran-
SS. lÍ. Tl^0 ao arrojado aviador patrl-
Buenos Aires, os manlrostantes reuniram-
fl.aKP?la.da "Tandega e, puxados por
níi*„„t,a",da. ,e muslca' dlrlglram-se para oGrande Hotel, onde se acha Hospedado o In-trepido navegador aéreo. Ahi, o sr. OliveiraPinto, saudou o deslemldo piloto, roaican-
„?„VIorId.0 

"rald" °'a internado. Em no-me do aviador, usou da palavra o sr Ed-
jrard Pessoa, que agradeceu a manlfostacíloquo lhe era relta, levantando um viva aoHlo Grande üo Sul.
.J2 íov^a,ccia.ITIOU demoradamente os no-mes de Edu' Chaves e Thlcrry
mm"."'..?-.88 ^elenüe- «aso o tempo per-mllta, levantar voo hoje de manlilU' várzea
nl 2S2"y tcm nlr""do grande numerodnn,Pr»i?,naSA C(ín! °.r"° "e apreciarem o«pp.irclho do Intrépido piloto brasileiro,sendo unanimes os elogios ao mesmo!
tDU' CHAVES FALOU ANTES DE PARTIRDE PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, 57. (A.) — Procura-mos hoje, no Grande Hotel, onde esta hos-pedado, o aviador patrício Edu' chaves, oqual nos disso que, de S. Paulo até aqui,encontrou hons ventos, exceplo cm Torres,onde encontrou vento forte e contrarioAle Florianópolis voou na altura de 2.000metros c dali até Porto Alegre, voou entre300 e 400 metros. De S. Pnulo a Ouaralu-na, no trajeclo de 350 kllomelros, gastou 2noras e 40 minutos, e de Guaratuba a Por-to Alegro, na distancia'*de 580 kilometros,
gistou 4 horas e 40 minutos.

O mecânico Thlcrry, após a aterrissagem,constatou as optlmas condições do motor,
qua nada sofrreu. Disse Edu' Chaves quo,em Ouaratuba, teve vontade de descer pro-ximo á praia. Declarou que se o tempo o
permittir, partira amanhl cedo rumo a
Montevidéo, onde pretendo chegar na ma-
nim do mesmo dia. -

A colônia paulista aqui residente organl-
i« grandes manirestaçOes a Edu' Chaves,
sendo Interpreto dos manifestantes o sr.
Oliveira Pinto, advogado cm S. Paulo.

Edu' chaves declarou quo regressará do
Buenos Aires em aeroplano.

A PARTIDA DE EDU' CHAVES DE GRA-
VATAHV

PORTO ALEGRE, 28 (O JORNAL) —
Edu' Chaves, acompanhado do mecânico
Thlerry, levantou vflo hoje de Gravatahy,
onde sc achava o seu apparelho, As 9,45 da
manha, em proseguimento do seu "rald" e
com destino a Montevidéo.

Pretendia o arrojado aviador patrício sair
pelo clarear do dia, mas, devido & corraçílo
reinante, retardou a partida.

O tempo aqui manlem-se multo bom,
correndo ligeira aragem que apenas conse-
(rue mover as folhas das arvores.

Edu' Chaves, antes de levantar, disse
qne pretendia attlngir Montevidéo num só
vflo. A distancia daqui A capital do Uruguay
é calculada cm 700 kllomelros; disse mais
o aviador patrício que se o tempo permittir
poderá vencer aquella distancia facilmente.

Reclame especial
Gravatas de seda, cbapéos de pa-
loa, Molas Escossia para Homens

i3b ouvidopi3ò

Prp de Reclame aos
SABBADOS

Tradicional
Bonificação
DA

Cúria e Pe fumaria
<u

Durante a nossa grando ronda an*
nual ficam suspensos os nossos pre*

yos de Reclame aos sabundos, bnnlfi-
cação qne, romo reclame distribuímos
& nossa (llstincta clicutella ha mais
de quinze annos.

Nada perderão com esta suspensão
temporária aqucllcs quo nos dão a
sua preferencia, pois actunlniente ven*
demos tudo mais barato, sem tllstin*
cção do dias.

Ramos Sobrinho &C.
91 Roa da Qn.tanda. 91

Próximo A rua do Ouvidor

Multas pessoas assistiram á partida deEdu* Chaves, que foi entlio mullo accla-mado.
PASSANDO A3 FRONTEIRAS

JAGUA1UO, 28. — A's 12 Horas o 15minutos passou sobre esta cidade o pilotoEdu' Chaves, em vflo baixo, com dlrecçãoao sul. v
A passagem do destemido aviador rol an-nunclada por Innumeras acdamaçOes ao

Brasil, que partiam de grande massa popu-lar que desde cedo aguardava anclosa a sua
travessia sobre esta cidade.

SOBRE MALD0NAD0
PORTO ALEGRE, 28. (A.) — Communi-

caçiics aqui recebidas, Informam a passa-
gem do aviador Edu' Chaves, ís 15 horas,
sobro a cidade de Maldonudo, com dirccçílo
A capital da Republica do Uruguay.
A' ESPERA DO AVIADOR EM MONTEVI-

OE'0
MONTEVIDE'0, 28. (A.) — Despachos

urgentes aqui recebidos do Porto Alegro,
noilclam que o aviador Edu' Chaves pre-tende fazer a sua aterrissagem nesta capi-
tal, entre as 13 o 15 horas de hole.

Tal Inrorniaçlío foi aqui recebida com
vivo contentamento, tendo as nossas prin-cipans autoridades expedido ordens para
que tudo sela racultado ao notável piloto.No selo da cnlnnia brasileira aqui do-
mlrlllnda, 6 enorme o contentamento, pre-
parando-se-lhe uma significativa recepção.

O sr. Luiz Guimarães Filho, ministro do
Brasil Junto ao nosso governo, comparecerá
n bom assim todo o pessoal da Lfigaçilo, ao
campo, onde Edu' fará a sua aterrissagem.
EDU' CHAVES ATERRA NA CAPITAL DO

URUGUAY
PORTO ALEGRE, 28. (O JORNAL) —

Urgente. — Telegrammas que acabam de
chegar de Montevldoa, lnrormam que o pi-loto Edu' Chaves aterrou no Campo Mili-
tar dc Aviação de Montevidéo, ús 15 e 461
e quo ns 17 horas levantara vflo novamente
com destino a Ducnos Aires.
A RECEPÇÃO FESTIVA EM MONTEVIDE'0

MONTEVIDE'0, 28. Urgente. (A.) —
Edu' Chaves rol rellcltartlsslmo por ocea-
sião da sua aterrissagem, sendo cercado
de todo o carinho e conforto. A' travessia
de Porto Alegre ato esta capital, rol relta
sem nenhum accidente e a Inteiro contento,
apesar dc apanhar durante todo o tempo urn
sol fortíssimo.

Duranto » sua curta permanência aqui,
Thlerry procedera a uma rápida vistoria no
apparelho, aprestnndn-o para prosegulr.

Segundo se annuncia e mesmo pelas de-
claraçfics do notável piloto brasileiro, alnrta
hoio EdU' Chaves pretendo concluir o seu
brilhante "rald", levantando vflo directo
para Iluenos Aires ris 17 horas. ". ' 1
EDU' PERI***"-TCE EM MONTEVIDCO PA-

RA CONTINUAR HOJE O RAID
MONTEVIDE'0, 28. (A.) — AO contra-'

rio do que foi annunrlodn. o bravo piloto
Edu' Chaves não prosegulrã hole o seu
"rald" a Iluenos Aires, adlando-o para
amanhã.
COMO AE AGUARDA EM BUENOS AIRES A

CHEGADA DO AVIADOR BRASILEIRO
BUENOS AIRES, 28. (A.) — Noticias

procedentes de Montevidéo dizem que o
aviador Edu' Chaves ali aterrara ds 13 ho-
ras, sendo provável que ainda hoje proslga
o seu "rald" para esta capital.

Tndos os Jornaes se oecupam dn manei-
ra brilhante com que vem o dlstincto pilo-
to bra«llclro levnnrio de vencida a arrolada
travessia, tccendn-Ihe os mais ilsonlelros
eommentarios, relembrando tambem o ac-
cidente quo impossibilitou o nosso patrício
o destemido llearne da terminação do gran-
Me "rald". ora cm vias de realização por
Edu' Chaves.

Edu' Chaves é aqui ansiosamente espera-
do, não só por parte da colônia brasilei-
ra, como tumbem pelas nossas autoridades,
por Interessados pela aviação na America
do Sul e por toda a população.

BUENOS AIRES. 08. (A.) — Esta sendo
preparada uma festiva rcrrfição a Edu'
Chaves, que, segundo sc annuncia, ainda
hoic aterrara nesta capital.

O notável piloto brasileiro ser* ban-
queteado pelas nossas autoridades e pela
Escola de Avtação, sendo-lhe preparadas
outras homenagens pela colônia brasileira
e pelos seus collegás argentinos.
AAA*».n-r' -1 nrxw --""*********************

Estiveram hontem, a. tarde, no palácio
do Cattete, cm conferência com o preal-
dente da Kepubliea, sobre assumptos admi-
nistrattvos do natureza urgente tiue se re-
acionam á lei orçamentaria para 1021,

em elaboração no Congresso, os srs. Aze-
vudo Marques e SlmOes Lopes, respectiva- jmente titulares do Exterior e Agxicul- ,
tura.

liais tarde, esteve tambem o deputado I
Octavio Rocha, relator da Viação, na com- '
missão de Finanças, que conferenclou com
o sr. Epitacio 1'essoa, comniunicando-lhe
a resolução da Câmara approvando as
emendas «presentadas no Senado áquelle
orçamento.
^e*^^WV^^^***JWWm1^*A*************

pica maltof ossense no
Cattete

O presidente da Republica recebeu, hon-
tem, A tarde, om 11 u.ii ncia, no pauicio do
Cattete, o deputado Annlbnl Toledo.

O representante mnun-grossenso haven-
do regressado, hu ,, .eo, do seu Estado,
conferenclou com u :-:. Epitacio Pessoa,
rclatando-lhe os últimos acontecimentos
políticos e as "demarches" que se vem
registrando entre as correntes partidárias
Interessadas.

Pelo Brasil unido!

V de Janeiro
A recepção official no

palácio do Cattete
*s»

Em commemoracao A data da contra-
ternlznçilo dos povos, o chefe do Esta-
do recebera, 110 próximo sabbado, 1» de
janeiro de 1021, ãs 14 horas, no salão
ão honra, do palácio do Cattete, o vice-
presidente da Republica, senadores e
deputados federaes, ministros do Supre-
mo Tribunal Federal o Supremo Trlbu-
nal Militar, membros do corpo diploma-
tico acreditado Junto ao governo bra-
sileiro membros dos corpos diplomático
c consular brasileiro, altas autoridades
civis e militares, officialidade do Exer-
cito, Marinha, Exercito de 2" linha, Bri-
gada Policial e Corpo de Bombeiros,
mombros do Conselho Municipal, repre-
sentnntes do funccionallsmo publico o
de todas as classes sociaes e as demais
pessoas que o desejarem cumprimentar.

Na forma do ceremonlal, o sr. Edwln
Mo*{ran, embaixador norte-americano,
na qualidade de decano do corpo diplo-
matlco estrangeiro, proferira o discur-
so dc saudação que será respondido pe-
lo sr. Epitacio Pessoa,

^^******0-m*s^^******e^e****m****^

Garantindo a liberdade
de imprensa, no

Àmazimas
O sr. Paulo Vldal, 1" secretario da

Associação Brasileira de Imprensa, re-
cebido hontem pelo presidente da Ilepu-
blica, mostrou-lhe o telegramma que o
sr. Vicente Reis, director do "Jornal do
Commercio", de Maníios. Amazonas, en-
dereçou aquella associação, communi-
cando a ameaça que soffre A sua pessoa
e A suu propriedade, por parte dos elo*
mentos políticos exaltados, e que lia-
vendo solicitado ns garantias no com-
mando do 27° batalhão de caçadores,
este lhe havia respondido quo aguarda-
va ordens superiores.

O sr. Epitacio Pessoa, attendendo no
pedido, ordenou que sc telegraphusse ao
ueneral Joaquim Ignaco, inspector da
região, recommendando-lho que cercas-
se, no Amazonas, das garantias precisas
todos os que dessa providencia neces-
eltussem no momento actual.

MMIS LE MIlEi
Preços reduzidos
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A demanda S. Paulo
nas Geraes

Mi-

O presidente da Republica recebeu, hon-
tem, A tarde, em audiência, no palácio do
Cattete, o deputado Prudente de Moraes
Filho.

Havendo o sr. Epitacio Pessoa, sido
convidado para servir de arbitro na ques-
tão de limites entre os Estados do S. Paulo
e Minas Geraes, áquelle congressista lhe
foi fazer entrega de documentos históricos
e geograplilcos que, Justificando a préten-
são paulista, multo poderão concorrer
para a sentença final que, em breve, do-
vera ser proferida.

Sociedade de Medicina
e uirurgia

• *»
A nova directoria

A Sociedade dc Medicina e Cirurgia do
nio do Janeiro e.stevc reunida e elegeu a
sua nova directoria.

Ao abrir os trabalhos, o professor Ter-
nando Magalhães lembrou que a .Sociedade
de Medicina e Cirurgia estaria presente A
chegada dos despojos dos ex-lmperantes do
Brasil, prestando homenagem a Pedro II,
a cujo patrocínio muito deve o desenvolvi-
monto da medicina em nosso paiz..

Procedeu-se, em seguida, 4 eleição da
directoria. Estavam na sala setenta sócios.

O novo Dreftlilcnte da Soclodntlc dc Mc-
dlclna e C-Irurcln. Nr. Plinio Marquei.

Foi eleito presidente o sr. Plínio Marques.
Ao sr. Jullo Monteiro roíam dudos 10 vo-
tos para áquelle cargo.

No cargo do thesoureiro foi reconduzido,
por acclamação, o sr. Custodio Fernandes,
cujo nome foi recebido com palmas demo-
radas.

A dlrcctoria para o anno do 1021, 6 a
segulnto:

Presidente, Plínio Marques; l» vlco-pre-
sidente, silva Araujo Filho; 2° vlce-presl-
dente, Guarany Goulart; secretario geral,
Leonel Gonzaga; orador, Castro Barreto;
I» secretario, Arnaldo Moraes; 2° secreta-
rio, Theuphllo de Almeida; :i° secretario,
Joaquim Moita; thesoureiro, Custodio Fer-
nandes; bibliothecario, F. Catão; director
do Museu, Maurício Abreu Lima; redactor
dos Annaes, Edllberto Campos.

Commissão de policia — Cardoso Fonte,
Nascimento Gurgel e Oliveira Motta.

Commissão de Medicina — Octavio Ay-
res, Aleixo Vnsconcellos, Rodolpho Vaccarl.

Commissão de Cirurgia — João Marinho,
Fellx Goulart e Chapot Prevost.

Commissão da Pharmacia — Del Vecchlo.
Orlando Rangel e Eduardo Silva.

Estiveram presentes: Professor Fernan-
do Magalhães, Arnarlo dc Moraes, Theopiillo
de Almeida. Joaquim Motla, Ary de Oliveira
Lima, Thomé Cavalcanti. Porto Carrerro.
Silva Arauto Filho, Oliveira Moita. Fell\
Nogueira, Edllberto Campos. F. Calão, Os
waldo Cavalcanti. Ccsar da Fonseca, Sã
Lessa, Guarany Goulart, Casslano Gomes.
Fellx Torres, Tallan Junlor. Pedro Maga-
lliães, Álvaro Góes, Gualler do Almeida,
Bonifácio Costa. Octavio Ayres, F. I.inongi,
Mario Salles. Custodio Fernandes, Silveira
Gusnião, B. Vitccanl, Del Vecchlo. .1. Poggl.
R. Souza [.ripes, Meira Vasconce/llos, II,
Marinho, Motta Rezende, A. Pamplona, I..
Ribeiro Filho, Fiz. Vasroncnllo8. Guedes de
Mello, Azambuia Lacerda, Oswaldo Sequei-
ra. Orlando Gries, Pedro da Cunha. Urbino
Flirneira. Ecteltlta Lins, Fellx Goulart. La-
fayette Barros. Leonel Gonzaga. II. Arao-ão.
Barros Barreto. Gabriel de Andrade, Raul
Costa, Benato líelill „l. SanfAnna. J. Pedro
Cosia, Werneck Machado, Ortos Fllhn. Hen-
rlniin Rocha, Emvgdlo Cabral, Eduardo
Meirelles, Álvaro Tourlnho. Abreu Lima. Ml-
guel Osnrln. Amnury Medeiros, Aleixo Oo
Vnsconcflllnií. Chnpol Provolt, Neves da
Rocha. Castilho Mirrondes, Joaquim Fon-
soca, Moncorvo Filho.

A legação da Polônia
entre nós

*—
Em 1 de janeiro vindouro, a sóde da Le-

gaçilo da Polônia, nesta capital, ser.-l trans-
rerlda para a rua Voluntários da Pátria nu-
mero 989, onde funcclonarã a chancellarla
da mesma Legação, e o departamento con-
sulat Junto A Legação da Polônia.

w mm "-~*»"#*«****—"**r«-»*-—*«s*-**_^*»"f*"--**"*#J*--* w -^-—-v w «¦ «¦ m wm mInformações
«•"5J*-—• •

A nova directoria da Beneficência Portugueza
AS ECONOMIAS DO ULTIMO BIENNIO FORAM DE 542:695$645

»'.*-j'fl

A m»n que presidiu oa trabalho* da ntisemnlfa de hontem. no Ilenf-flerricln Portugueia — O ar. conselheiro Casnrl-
lu liitinoreln. de ii£. lmllc» om nomcn dou novos dl rectorth.

Uma estatueta
om vaso de

porrellana de
fopenhague ó

am presente di.tinclo e de
tom gosto.

yzjÊp 'Ul

O Conselho Deliberativo da Beneficência
Portugueza esteve reunido hontem para ele-
ger a nova directoria dessa instituição.

Presidiu us tralmlhos d» asseiivulfiu o com-
niendador Manuel Antonlo du Costa Pereira,
tendo a seu lado os srg. conde de Avellar e
consellieiro Camcllo Lampreia, alúm doa
im-mliros da uctuul directoria.

Mus, antes de Inie.ados -os trabalhos da
assemlilca, o actual presidente da Beneficen-
cia Portugueza, sr. Josí Bainhe da S.lva
Carneiro, p. diu licença pura dizer aos seus
amigos "que, felizmente, uão tinham o mnis
levo fundamento os boatos propalados contra
a sltuaçilo linance.ra dn casa de que 6 chefe.
Não era, por certo, o melhor logar pnra fa*
zer tal declnraçilo, .Mas sentia-se entre cora-
patriotas amigos e nessa qualidade 6 que lhes
falava. Nilo suba nem queriu saber de onde
haviam partido esses boatos e deixou que o
tempo s,. encarregasse dc os desmentir.

Seguiram-se, depo.s dessa explicação de
ordem pessoal, os trabalhos du reuu.ilo, qué
teve n presença de proeminentes membros tia
colônia portugueza.

Fazendo umu resenha da ncçiio administra-
tlva da directorlu que findava o seu manda-
to, o sr. Iialnlio Carneiro começou cevando
uma sauiIa-.-àn muito cífiisivn A pai ria dístan-
te e que mais saudosa ao apresentava uo»
s.-us f.lhos nestes dias dc festas tiio qucrl-
das pura o lar du fmnilla portugueza.

Falou da fraternidade dos portuguezes em
terras do Brasil e exaltou a missão de soli-
darlcdade desempenhada pela Hcucf.cencla
Portugueza.

A receita e despesa, concernentes nos vinte
e tres mezes do actual hlcnnio, denioiistraii-
do um saldo, em UO ile uovemliro a favor do
patrimônio da soclcdudv, de 541! :U9J$UI.*>,
que resulta do confronto das respectivas
Bom mas: 1.711(1:1SI.?()U0 da receita avcrha-
da e l.üõD :4Sf>$41,*i du despesa mencionada;
decoiniioiido.se a primeira nus subdivisões se-
gulntes: alugueis dc pred-os, 4SS :ÍI0U.?UUÜ;
juros e dividendos, 2ÕS:llü?õ70; jolas dc
udniissão de novos sócios, U4I :7l'ü*õ()0;
mordomias, ült.S :H5tÇS70 ;trutamentos rctrl
liiiidos, 119 :fiu7$3uu ; e benefícios de tlioa-
tro, 8:7U-.f500; perfazendo, com outras ver-
lias somenos,' o total acima referido; c a se-
guiiila, nestas outras parcollas: despesas do
hospital, 2SS :Õ75$520; de pluu-macia, rC-is
189 :0;i-i$3-lõ ; de iiiordoin.as, 4!M :0^2$4UU ;

A Saúde Publica e o
seu novo regula-

mento

de coptns de novembro a pagar, 43 :995*-050,
que lambei» com outras menores dio o total
mencionado.

J Disse o sr. Itainho Carneiro que parn o1 saldo de 541! :G95?(M5, que se registra, con-
correm valeu es, que a rigor nfto se deviam
eompendlar como receita propriamente dita,

| mas que a renda da sociedade e o gravo ue-
! creseimo das despesas, nfto permlttciu se
I possam isolar e capitalizar.
| Esperemos que u bou-fortunn da institui-

çilo acudira a essa necessidade de eijudlorlo
orçamentado e fazendo u sua Independência
definitiva. Cumpre-me, no eintiiuto, e desdo

| Jft, esclarecer que — dc deficiência de Iwne
; inerltos mordomos nilo tem esta administra-

çilo que lumeutar-se, po s assumindo cila o
exercício de suns funeções cm abril de 1919,
teve a felicidade de cons guar cm quinze me
zes, 14 mordomias, liberal e patrloticiiinento
patrocinadas.

Ao-coniinendndor Josí Antônio da Silva,
que presidiu os destinos da líeul Sociedade
ntí o mvz dc Julho do corrente anno, so

l devem em tal assumpto os mais acrysohtdos
i louvores, porque foi clle princ paliucnto quem

grangeou essas quatorze nrordom as, valioso
serviço que certamente meivce aqui ter o seu
logar de honra."

líeferiu-se a operações econômicas e, quan*
; to a obras, disse:"Vio seudo executadas, segundo o pcrniit-

BÊLLAS-ARTES
Diversas notas

A exposição do pintor brasileiro sr. Na-
varro da Custa cuiiiliiua franqueada ft vl-1-
ta do publico ilisinlluila na "Galeria Co-
lueci". A nossa gravura reproduz um ma-

Os commereiantes de
botequius e restaurar»

tes reuuem-se

Um memorial ao sr. Carlos Chaga'

O Centro dos Commereiantes de Botequins.
Restaurantes ê Mercearias, cMcvc hontem re-
unido, h tarde, afim de estudar a situação da
classe c as medidas a tomar sobre o novo re-
gulamento da Saúde Publica.

Após serem iniciados ns trabalhos, na pre*
sença de muitos interessados, foi lida uma re*
presentação endereçada ao sr. Carlos Chagas,
em que a directoria do Centro dos Commer-
cíantes de Botequins, Restaurantes e Merca*
rias dn Rio de janeiro, interpretando o sentir
dos commereiantes das classes a clle associa*
dos, manifestando em a assembléa realizada a
28 do corrente, pede licença para faz;r diver-
sas ponderações sobre o regulamento daquella
repartição, na parte que se refere fiquellas
classes. "i

O Centro dos Commereiantes aliena que o
referido regulamento tem sido alvo de muitos
commentarios, entre os commereiantes, e mui-
to especialmente no meio das classes de co-
mestiveis, que são as mais prejudicadas, quer
pelo cxaggero das multas c demais penali*
dad- s.

Pondera ainda o Centro sobre a Ínstallação
das casas de comestíveis, ja. existentes, que é
objecto de estudo na Inspectoria de Comes-
tiveis, assim como tambem sobre a elaboração
do respectivo regulamento daquella Inspecto*
ria. não sc sabendo ao certo sc serA exigido
o ladrilhamento branco, na altura dc 2,0150,
sóim-nte nas cozinhas e demais logares onde
se fabriquem ou preparem gêneros alímcnti*
cios, ou se em todo o corpo do negocio, onde
sejam servidos ao publico ou expostos a
venda.

Lembra o Centro que, no presente momen*
to, o ladrilhamento está por um preço elevado,
fazendo com que alguns pequenos negociantes
sejam obrigados a liquidar os seus estabeleci*
cimentos, por não poderem com a grande des-
pesa.

No que respeita As multas e d;mais penali*
dades do regulamento, diz o Centro que im-
pedem a qualquer indivíduo, que tenha um
pouco de capital, possa emprcgal-o em nego-
cios dc comestíveis.

Sobre as medidas de esterilização da louça
que serve para o publico c o seu acondiciona-
mento, c dos copos, em vitrines, de modo a
ficarem isentos de poeira e das moscas, liem
como a obrigação de adoptar nos botequins
assucareiros que permitiam a saida do assu-
car sem o uso da colher, acha aquele Centro
que, em parte, são razoáveis, tornando-se
absurdas em outras.

Assim, pois, quanto A esterilização do louça,
é justa, e que, quanto aos copos, elles são
geralmente conservados deborcados em copas
de mármore e lavadas s-mpre qu- são servidos,
sendo por essa fôrma uma medida absurda.

Ainda sobre o acondicinnamcnto das chi*
caras cm vitrines, nos botequins, c íi prohibi-
ção das m-smas se cons-rvarem sobre as me-
sas. é lambem uma medida absurda c muito
onerosa para os commereiantes,

O que se relaciona sobre os assucareiros au-
tomaticos, só pode expor os proprietários de
botequins a serem explorados, não só pelo
preço elevado desses assucareiros, como por*
que serfi. difficil apparcccr uma marca cujo
mecanismo offi-rcça garantias de durabilida le
e perli-ito funecionamento, rin vista dc ser o
assucar sujeito, por sua natureza, a embolar
c empaslar. . .

O Centro appella para o espirito do sr.
Carlos Chagas, certo de que as ponderações
feitas srjam attendidas com toda justiça, as-
sim como dando prasos razoáveis para o cum-
primento das referida» exigências.

Após A leitura da representação a que ai-
tudimns, cffectuaram-s: vários debates, sendo
juggrriiios diversos alvitrrs.

Algum oradores se referiram A Idéa ile um
fechamento geral, contra o que outros diver-
giram. , Jo Centre» entregara o memorial amanhã, ao
sr. Carlos Chagas, lendo paia «se fim designa*
da a srituintf commisião: .lo.i Corrêa ll.irc lln,
Joaquim Corrêa Amaral, Üeiiiamiii Rfifttde
KVif, jotl Pedro Kisrnde Junior e Manoel
Alvn ile Sn t o atlvufado do mesmo Centro.
Custodio dc Ca»iro.

I x^f^,^^^^^^®^^^^^^^

tem as difficuldades Inherentei ao «ssumpto
de construcções, as obras novas do hospital,

| começailns no fundo do primeiro edifício,
1 abrangendo os compartiiiicntos destinadoB ao
I almnxarlfado, arrecadação, rouparia, colchoa-
j ria e il-sinfecçfto, no pavimento Infor.or; e

: no sobrado, os dormitórios e accommodagOes
dos empregados, etc.

I Estas^ obras novas devem considernr-M
I como o inicial movimento das melhorias pro-- Jectadas, desde as baixas installações pnra
; os serviços domésticos nté fts enfermar as

nos pavlmentos superiore-g, segundo o plano
proostabelocido e approvado pelo Conselho.

Ao mesmo tempo se procede ft remodelação
da sccçilo radio Ibcrnplca, que, tendo sido
iiiontailu com apparelhos graciosamente olfe-
recidos por um benemérito, se tornftra defl-
ei- nto parn todas ns funeções requeridas Jftnis«:i divisão hosp'talar.

Adquiridas agora machlnas e apparelhos. modernos Je alln potência, ficarft essa secção
contendo: gabinete de ralos X, câmara e?cu
ra para revelações, e, eontiguanieute, a sala
dc hydro-tlierapln, gabinete odontologlco a
uarbearla.

Ao terminar, propoz com npprovnçlio geralos seguintes mordomos pnrn .P'J1 c distln-
eçiVs lionorlfieas n sócios beneméritos:

Mordomos: Tilierlo da Cosia IVrelra, Oer-
| v.-isio Seabra, Anlonio Lopes ferrai, ArPnilo
; fiulmanles, Fonseca Almeldn & C, AlbertoI tlu de», Moreira Mesquita & C. José Angus-

to Bestes, Anlonio dn Silva Costa, Anlonio
Illbelrn Seabra, Thimotpo Nery, Casiro,
CliroslIvSo Pcrnande», Leandro Martins, -losé
Vasco Ramalho Orligfto, Manoel Lopes
Fontoura .lunlor.

Supplcntcs — Joaquim Carvallieiro da

Os serviços da Oesfe
de Ninas

O director interessa-se
pela reforma

Costa, Joaquim Mendes da Silva, Bernardino
Bastos Dias, Antonlo Pinheiro A. dc Almei-
da, Pedro ile Mello Sabugosa, Agostinho Jo».
quim Ferreira, A. Costa d C, lMucido Tel.
10 ra, Mesqii Ia llasiot k C, Jorge de Souza
Krcilns, Joaquim da Silva Sá, Francisco Josi
Lopes.

Foram concedida» as Insiitnlas da "Crui
Humanitária" uns srs. visconde de Salireil,
Machado Bastos íc C, na peaaoa d-.* seu »oc.o
Avelino Muclindo Itastos e A. da Costa
Araujo & C, na pesusu do sócio Antonlo
da Costa Aruujo.

Passa ti do se á ele-çAo da directoria, o con-
selliclro Lumprcin, depois de por oi dCBta-
que aa qualidades d-- ca rae ter c deVoraçno
dn sr. José ltiiinlio da S.lva Carneiro, reto.
riii-so aos eervi^-oa <iue elle vetn prestando
ft Ueiicflcencla Portugueza vae pura mn.s ds
doze annos.

Apón essas conslderaçõos, propoz que foi*
ee eleita por acclamação a seguinte directo-
ria parn o biciiuio dc .9.1-.0-11.

Presidente — José Itiiinlio da Silva Car>,
neiro.

Secretario — Haui Lopes de Freitas.
Tliesiiuroiro — Avelino 1'aclieco Machado

Bastos,
Sj-Hillco — José da Silva SImiS*'».
Procurador — José Custodio Velloso.
A issembléa acclamou dc \)6 essa directo-

rin.
Kncerrando a ropsüo, o commendador Ma-

noel Anlonio da Costa Pereira congratulou-
se com ob seus compatriotas pela el-lção do
sr. Itainho da Silva Carneiro, que, como
os seus companheiros ile chapa, era um velho
servidor e amigo daquella cosa.

ifCLtlB MILÍCfli

O pintor Navarro dn Costa

gnlflco retrato do sr. Navarro da Costa,
executado polo pintor portuguez Alves Car-
doso.
AS RESTITUIÇÕES ARTÍSTICAS OA AUS-

TRIA A' ITÁLIA
Os oblectos de arte que a Itália reclama

da Áustria silo estimados cm -i.ouu.ooo.ooo
de francos.

Dos trabalhos reclamados os mais lm-
portantos são o Rcllcarlo do Cardeal lies-
sarlone e Cruz de s. Theodoro. O primeiro
ú um notável exemplar de arie gothicu ve-
nezlana do século XV e o segundo uma pe-
ça unlca de arte bizantina. Ha tambem obras
(io renascimento Italiano, entre estas o
"Anjo tocando o tambor", de Donatcllo.

UMA PINACOTHECA EM ALAGOAS

A Sociedade Perseverança c Auxilio dos
Empregados no commercio, existente em
Maceió, Estado de Alagoas, estft oriranlzan-
do a sua plnacolhcco, tendo recebido of-
lerta de vários iraballios para a mesma, o
cscuiplor sr. Eduardo de Sil fez doaçíin u
mc.-ma do grupo om gesso "Guarda ft ban-
delra", do monumento a Floriano Peixoto.
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É jos da visita do Secretário

— ¦ — i m»

Agradecendo oacolh*men-
do governo federal

O presidente da Hepuhllca. recebeu, hon-
tem, íi tarde, cm audiência particular o
sr. Edwin Morgan, embaixador norte-
americano junto ao governo brasileiro,
que lhe agradeceu, em nome do seu paiz.
as homenagens dispensadas ao secretario
de Estudo, Bainbridgo Colby.

A audiência tev.i logar, no salúo dos
Despachos, do palácio do Cattete, servindo
de miroductor o capitAo-tcnente José Maria
Neiva, official de dia no Estado Maior.
UM DONATIVO A* CASA DE SANTA

IGXEZ
O sr. Bainbridae Colby. secrctnrlo de

Eslado do govirno norte-americano, an-
tes da sua partida, onderenou uma gentil
carta ,1 sra. Epitacio Fcssoa, ncompanhan-
do o donativo de 6:000$UÜU A Casa de San.
ta Ignez.

0*Mr*r~a^*^*********t1mf*************r*-'+*m**-

Concurso para médicos
do Exsrcito

«*»
S5o chamados hoje, as 10 l|5 horas, A

prova escrlpta, que lera logar no Hospital
Central do Exercito, on seguintes condida-
lo*. In-crlploi no concurso para uicdkus
militares;

Kit;'.- Jo-f: Jirlro, Augusto Marques Tor-
res, Alaliba Kller, Jo.lu llaptlsla do» San-
lu-.

Turma «uppleincnlar: Osmar Campello,
Abelardo Calmou ile oliveira, Marln du la-
ria M.iilun-lr.i e l.ilgur ÜUIIIOS .Neve...

A conferência do sr. Arthur Moses
sobre a ''missão 

pacifica
dos exarcitos

O sr; Pires dn Hio. ministro da Viaç,3o, re-eebeu liontem. do sr. Caetano Lopes, dirc-ctor da listrada de Ferro Oóste dc Minas, oseguinte telegramma:"A redacção final das emendas do Senadono projecto do orçamento da Viação, da Ca-mara dos Deputados, supprimiu as emendasns. io, ii e ii, sobre .1 reforma dos serviçosda Oeste c melhoria de vencimentos do pes-soa) c (pie haviam sido apresentadas pela(.ommissao de finanças e approvadas, confor-me foi publicado no "Diário do Congresso" dei) do corrente. Peço venia para informar av. ex. os embaraços que advirão para os ser-viços da Oeste, no caso de serem restabeleci-das essas duas emendas, na Câmara, ou mes-mo no Senado.M

A partida do "Avaré" paraa Europa
O «Avaré", do Lloyd Brasileiro, fretadoa firma desta praça P. Siqueira & C, par-tlrâ para a Europa no dln 3 de Janeiropróximo.
O "Avaré" destlna-so a Nápoles o foifretado pela importância de doía milhõesdo liras.
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Mais um inquérito na Instrúcção
Publica Municipal
- »

Accnraçôes contra am docente da
Escola Normal

Ao dlreclor de Instrúcção chegaram ac-ciisaçõcs dc caracter gruve, contra o sr.Jullo Ccsar da Silva, docente de álgebra daEscola Normal.
Deante dos raclos apresentados, o sr.

-Nascimento silva viu-se na obrigaçílo de
mandar Instaurar um Inquérito admlnls-
trallvo contra o referido regente de turma
daquelle csubelerlmento dc ensino.

O director dc Instrúcção nomeou uma
commlssllo presidida pelo director da E.
Normal e composta dos srs. Leonel Cionza-•-ra e Ernesto Aguiar Oarcez, para funcclo-
nar no processo. Tal commissão devo Iniciar
amanha o seu trabalho.

0 furto de provas do con-
curso de Fazenda

0 novo presidente da commissão de
inquérito

Attendendo As allcgações apresentadas
pelo sr. Haui Bonjeun, o ministro da Fa-
zenda resolveu dlspcnsal-o da presidência
do inquérito administrativo para apurar as
responsabilidades no furto das provas de
economia política e finanças do concurso
de 2' cntrancla que se vinha realizando
nesta capital, e designou para aquella com-
mlssíio o I" escrlpturarlo do Thesouro Na-
cional Josú Amarante Junlor.

O sr. Arthur Moscs, do Instituto de Man»
gujnhos, realizou h.mtein unia conferência, io->
bre' a "Missão pacífica doa exércitos'', no
Club Militar.

Na conferência, que irve inicio li» ao ila
horas, o sr. Moses discorreu, com muita lé»
Herdade, suhre os pontos que mais preoecupam,
neste monunto, as altas autoridades do pa.ztno tocante ao Kxcrcitn,

Assistiram essa conferência grande numera
de médicos, civis e militares, c as altas auto*
ridades do Kxereito.

USEM SO»

IDE ALI NA
PARA O ROSTO

Os novos bacharéis
em direito

A'a 14 horas, collarüo grão hoje os nío-
lach.irels da Faculdade de Direito da Uni-
versldade. sendo a turma pertencento A
uniign Faculdade Livre de Direito.

K' paranympho dos novo.» bacharéis, o
desembargador Virgílio de Sa Pereiro e
or.irlor nrfliral o sr. José Bahia dc Viiscon-
cellna crfcet-iardn.pp o acto no salão da
Bibllotlieca. Nacional.

A collação de grão
dos novos médicos
A'« 21 horns dc hoje reallza-so, nn Fa-

ouldade de .Medloinn, g collaçAo de grfto
dou liovoo médicos dplomado.s este anno.
Ao aclu. que aera solemne, deverA com-
parecer o ministro da Juatlça, o reitor da
UiiivermdK.de, elo.

CASA MATRIZ
RI? DE MARÇO ,14

RIO i
Acaba ie apparecer:

Historias e Sonhos
E' mai» um livro de LIMA DARRETO, ex-

elusivamente <le contos, onde os aspectos da
vida carioca são narrados, cheios de piedade,
uma» veies; outras, uma critica do mais vivo
"humour" aos costumes da sociedade, aos ele-
gantes intruios era literato e demais apedeu-
tas do notso meio. Sio paginas, ainda, in-
tensas da vida humilde, reveladas sempre pela
maneira brilhante deste eicríptor, proclamado
por Antônio Torres: "unico romancista de va-
lor, c que é ura dos grandes homem deste
pai», não fu parte da Academia: c Lima
Uarreto".

Uni grosso volume, impre»o em raagnifico
papel "tluífun", cora retrato do autor, bdr.,
j$S<-io, ene, 5$oort.

A' vrnJa em toda» a» livrarias t ns LIVKA.
KIA S01OTl.su. KUA &ACUJ.X. i|.
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Os credüo? da "Monte de Soecorro" abalados
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A mnlrli do "Monte de Soecorro". onde kp reiciHtron o caso.

Om caso grave quo certamente mere.
eerfi a máxima nttone-ão dns nossas auto-
rldaeles foi affccto A Justiça pelas nuto-
rldudcs policlaes, Trata-se de avaliação
dolosa (les penhor praticado no "Monte
do Soecorro" para lesar terceiros, facto
esse que Ja foi verificado varias vezes o
que ainda não provocou uma providencia
enérgica ela admlnlstrai-fio dn Caixa Eco-
nomloa, A qual não devia passar desuper-
c 'biiln tamanha Irregularidade, compro-
mettedora dos créditos da conhecida casa
de penhores,

Ecse ultimo cnso n que nos referimos
foi apurado no cartório da 3" deleiericn1 
fiuxilmr o findo o Inquérito foi encaml-
nhnelo no juiz dn 2' Vara Criminal, acohi-
panhado da seguinte exposição escure-
ceelorn:"Em 17 de setembro elo corrente annn
comirareccu nesta delegacia o official do
Exercito Josfi Rodrigues da Sllvn o nprts»

.sentou a seguinte íiuetxn: (pie tendo con-
. traído um empréstimo encontrou-se com
Eurico ele Aquino e Castrei, — li quem
Ja conhecia, — quo offereceu n elle, ep.iei-
xosei, a compra de uma jóia barata, pro-
posta essa que (oi aceita. Xo dln Imnte-
d lato ao dr-*-8a proposta, Aquino apresen-
tou-so ncompanliudo de um Indivíduo do
nome Sonres, que era possuidor de uma
cautela do Monto Koccurro, ootiatttnto dc
uni (ninei oom uni brilhante, je.in essa que
estava empenhada pot 1:Gnei-fono es epio
afflrmavnm poder vender pnr 2 :.r.nn$(iuil.
Fechado o negocio o queixoso se dirigiu A
Caixa Eceinomicn, resvalou ei annol, pagouduzentos mil ríis poln compra el.-i cuutcln,
elisi-e-r.lep.in :l lm.port'i''c'n (lc elols i-onteis
e quarenta o nove mil ríls, Incluindo os
Jtito;. líi-tirndn ;i jolti, o iiuelxosr levou-a
a diversos ourives, que avullnram r> «nuel
em um conto de re-ls, nn mnxlmo, r tendo
o lestido voltado uo Monto do Soecorro,

CfíRNÍ™!
As f stas do dia 31

este, embora fosse declarado que o obje*
cto fora resgatado momentos antes pela
importância de 1:80l)?Uüü, nAo offereceu
mais que 700$000.

A' vista desse facto o queixoso procurou
Aemino, que se comprometteu a arranjar
um comprador puni a Joln, e de posse dos-
ta empenhou-a em nome de M. Bittencourt,
na ousa Delgado Silva & C.

A' vista do exposto, mandei Instaurar o
presente Inquérito, cm que foram ouvidas
testemunlins c-m numero legal.

A's fls. S prestou declarações Eurico de
Aquino c Castro, que afflrmou quo rece*
lundo o annol em confiança pura nrran-
jar comprador, entrotíou-o a Maiv-vio Bit-
tencourt, c este depois do muitos dias, em-
penlioti-o, enviando a caule,a pelo correio,
ufflrmatlva essa que nüo fi verdadeira,
pois demite das declarações de Bittencourt
es elo laudo dc fls. 30, so verifica que o
objecte, foi levado a penhor por Eurico
tle Aquino e Castro. Dopuzcram mais, 63-
clareev min o facto, as testemunhas do
fls. 15, 16, 10 v„ ID e 21".

Dinheiro falso

PARA MORRER
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Jogou-se da barca ao mar

O investigador 197, da policia de Nl*
ctheroy. viajava a bordo da barca "Gua-
¦mijara", quando em melo da bahla, no-
tou que um passageiro modestamente ves-
tido, que ge achava na proa da mesma
barca, estava contrlstado.

Em uuuo momento, o rapaz tirou o
collete e um cartão de luto, atlrando-o
para um lado, emquanto se dirigia para o
bordo da barca para atirar-se ao mar,
sendo Impedido pelo Investigador e de-
mais passageiros da nlluülaa barca.

A "Guanabara" chegou a ponte central
as 15 horas, sendo o tresloucaJo moço
levado A presença do sub-lnspcctor do
serviço na Policia Marítima,

Ahi, declarou, chorando, chamar-so
Theodoro José ds. Silva, ser brasileiro,
solteiro, vendedor de tripas, e residente
A rua Unrilo do Amazonas n. 252, e que
achava-se contrariado por dever a quan*
t a ue cinco mil e quinhentos réis, a um
aejougueiro por nome Meno, e sendo cum-
prldor de seus deveres, vê-se constante-
mente períe-guie'- pe.-.o mesmo.

O seu desaftecto JA tentou aenredll-o
com uma faca, tendo nesta occasl&o o
segurado pela gola, ameaçando-o e InJu-
ríando-o não se queixando A policia por
ter receio do outro

Juntamente com o collete estava um
cartAo tarjado dc preto, com o seguinte
escrlpto: "Ao er. Tlburclo, saudade de
Cnrlola A cauda. Saudade do Theodoro
José de Menezes".

Na oceasião em que foi lido este bl-
lhete, Theodoro começou a chorar pedindo
quo nada fizessem ao Mello, pois elle, as-
olm mesmo, perdofirn-o.

O sub-lnspector de serviço acemsclhou-o
a nfto tornar a tentar sulcldnr-se, man-
dando-o ficar durante algum tempo no
co-redor, até que passasse o aeu estado
do excltaçtto nervosa.

Tomou iodo
Em sua residência, A rua Fernando

Gusmão n. 88, caaa V, Ingeriu iodo. re-
solvldo a morrer, o negociante Joaquim
de Almeida, casado, de 52 annos do' odade,
po-tuguez,

Joaquim, soccorrido pela Assistência,
fleou fora de perigo, em tratamento na

, sua re"idencla.1 A policia do 7* districto de nada soube

NO REGIMEN DO TERROR
Mais uma padaria dynamitada!

operário sus-
ito

A prisão de u
pe
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Nos Pingas Garna-lMl'ctodei""c|,ime?
valescos

¦ ¦ i

Umi dama Lüeadi pelo presidente

0 resultado do inqu.rito policia

A padaria aj-nsmltssl»

Em tortn a nossa cldado, no próximodia 31, tmvcríl grandes festejos coniiiiomn»
rutlvos do encerramento do anno e Inicio
do-novo 1.031.

Na uvciilllii filo rtrnnro, durante toda anoite. n< cariocas, cm mnlnrln, estnrflo
comprimidos entregues A batalha dc run-
íotJl.o lança pçiTumc, como suecedo todos
os annos.

o -."> delegado JA providenciou sobre o¦policiamento, ficando escalados os seguin-
. tes .supplenté? elo delegado: llaiiillcnr Ma- i

chado, na Amorlcnnn: Mario Hello, na ltrali-1
ma; Enrico Maggloll, na Nacional; Carlos I
Castro, nn Renascem».; Iltilieni flnstn, no
Contrai; Itosaldo Rangel, no Alvetir; Ante- I

• nor CorreVi, nu s. Paulo: [Inrbeisn Filho, no
Palace Club; Jacome licrengticr, Nos Poli-
llcos; Airreelo Silva, nn Carlos domes, o
Cícero llcrcdlii, no Carlos Gomes.

BsnTALHA DE CONFETTI
Os carnavalescos ela Flor da Mocidade or-

fffl.nlzni-eim pnra amiiiiliíl iuiiíi balnllia elo
confoltl, que terá logar A rua Senador Dan-
tas.

A's 50 horns, let-íl Inicio a fesla, tocando
co locul uma banda de muslra.

CENTRO ANCHIETA
O Centro Familiar Recreativo Anclileia

Club. n"rn ei dln lll proMmn, organizou
uni festival que lera Inicio ds 10 horas o se)
cessara com o clarear elo primeiro dlu do
anno novo.

DEMOCRÁTICOS DE MADUREIRA
Os foliões de Madureira, quo compilem

os ''Democráticos do Madureira" lambem
ja estilei com os saldes preparados para a
folia, que terá logar no ultimo dia do cor- .
rente atino. I

CONGRESSO DOS FURRECAS
Tendo-se aggravado sensivelmente. A I

noite, o estado de saude elo senador Octa- I
ollio de Carvalho CnmarA, fundador e so- i
cio benemérito do Congresso elos Furré- j
ons, a directoria deliberou transferir para .
dln nlneli nilo determinado, o baile orga- jnlzado para o próximo din 31. [

Caso mio venha a restai) lecer-se o po- I
lltl-ao carlocn. que e um (los baluartes1 elo
Conprrespo dos Furrécas, nilo coll oca r A
pres ti to na rua essa sociedade, para o (pio
vao ser convocada uma nssombten geral,
que, certamente nidificara tal decisão.
I

Academia de Commercio
ÚNICA Instltulçilo, no nio do Jnnel-

ro, de ensino miperlor de commercio,
quo confere diplomas como de caracter
offlclal. (Decr. n. 1.339. de & de Janeiro
de 1300).

CURSO DB FERIAS
AulaB diurnas e nocturnas. pnra am-

boa os sexos, do dezembro a fevereiro,
Ici-clnnanilo-se Portuguez, Francez, ln-
ijlez, Geographlu, Arithmetica o Calli-
Ifraishla. Peçam prospectos.

listão abertas ns inscripcões. Praça
15 de Novembro Te'enls Central 2SI2

A policia prendeu dois
falsários e apprehendeu

duas cédulas de
100$000

Joüo de Menezes c Augusto Snndl sfio ob
nomes que usam dois audaciosos Indivíduos
<im s'.' encontram respondendo a uni proees*
so, (lo qual, ilifflcilincntc, conscgiliruo ..-
vrar-se. Aitiuos, nilo obstante a esperte/a
((Ue possui-in, nilo conseguiram livrar*m da
prisão, sendo quasi que obrigados n confes-
sarem o delicto, taes ns provas contra cll.-s
accuuiiiindiis.

Sabedores de que n policia tinha a sua
attençilo v.iltaeln pnra os falsários, pela
grande <]t1iuitidndc de notas falsas de cjni-
nliontos in.l ruis, ultimamente postas em clr-
culaçilo o r* celosos de serem presos, resolve-
mm anni.donnr o velho habito alô então usa-
do e executarem une outro plano, (ine além
de mais seguro, offerecerin menor risco.

(V IMMKO 1108 FAI.SAUIÜS
E assim, ao Invds de entrarem nas casai

commerciaes e nhi passarem o dinheiro, fal»
ao, o une seria perigoso, pois (pie descolierto
o plano, seriam fatalmente presos, escolhe-
ram nm outro melo menos perigoso.

.kilo de Men-zes, o autor da lelóa, pene»
trando un Cr.sa Izldoro, II rua dn Altanie .•»,
11"* e de propriedade da firma Kohn,
Schlooiman íc C., ali comprou do/e menos
de seda lavavel, compra que Importou em
llltüfõnii. Isto fc.to, sHifcllou du dunn da
casa que tivesse a bondade1 de mandar a
nu*reador'n A sua casa, ;t rua Conde Ui^e, 44,
p'»is í.ho na occns.ftu nilo tinha dinheiro com-
sigo. O ncgoclnilte dc nada desconl'ando,
iiiaudoii que (.1 li) seu empregndo, Luiz Ba-
ptista, homem intelligente c de confiança
fosse levar a fazenda, que sfl deveria ser en-
(regue mediante pagamento da Importância,
dn qual levava competente recibo.

1'or mais depresso que Luiz Baptista on-
dasse, nu chegar A casa dn rua (.'iindc ele
Lago, -14 lá nú.i enconiroii o Indivíduo que
fizera n cotnprn, Isto 6, .loilo dc Meiie7.es.

lüiitrotanto. IA se encontrava, Junto ao
portflo, u nutro falsário, Augusto Sandi, que
se apimiximnndo de Bapliuln, lhe pcrguutou:

Silo estas as fazendas?
Sim senhor.E'. Os pnlr3es saíram mas delznrnm-

me encarregado de receber s cncomuK-uda a
pngnl-a. Trouxe recibo?

Sim, -senhor. Aqui estft.
Dito isto, Luiz Ilapt.sta entregou a fazen-

da e o recibo, recebendo em pnguuiento .luai
crdillns de llitlífiiUU, dos us. 18.378 o
12.157.

QUEIXA A' POLICIA
Dnptisla sem liada desconfiar deu o troco

e nlsiititlnnou o local.
Mais tarde, no largo da Lapa, verificou

que ambas ati cedlllag eram falsas. Como dos*
esperado corr-'U d d-ulejxncin do líi° districto
c contou a sua desdita, exh.blndo as duas ce-
(lulas falsas.

Ininied at.in-.eute o coinmlssarlo de serviço
saiu com a victima c dirigiu-se A casa ele
ti. 41, que, pnr Bienal, fica situada qunsi
em frente A d legada.

Ali, como era de esperar nlngucm havia
feito nenhuma encommenda.

Nilo desesperou aquella autoridade, prose»
guindo nas diligencias.

A PltlSÃt» UOS FALSAIU03
Pela madrugada conseguiu limPmente,

aquella titiloritlade prender um dos falsários,
o portuguez Augusto Sandi, quando no largo
elo Lupa.

A prisilo do cúmplice foi feita quasi em se.
guliln.

Levados pnra a delegar'» elo IH0 dlstrlcto,
ali leram i.inl.og reconhecidos peln victima,
terminando por confessarem o delito, de.mie
de tres testemunhas,

Safsf. lia esta formalidade, fornm oe antos
de confissão dos criminosos e de reconheci»
mentos, enviados para n '-' de o ue.j ¦•
liar, aconipanliados das duas cédulas appre»
hendelas.

JoAo de Menezes e Augusto Sandi, estlo
send.i r 'iriilar-i-ente processados.

a respeito.

No canal do Mangue
s>

Um homem pereceu afogado
A' tarde foi encontrado dentro do eannl elo

Mangue, na parte próxima A run Frane'seo
Kquin.r. <• cadáver de nm homem Joven ain-
da, npparcntnndo ter 17 annos de edade, de
e.-..r lirnnea c cahcllos pretos.

O ea-laver do infeliz foi retirado dc dentro
do canal, vcrlfleanelo-se cntJo trajar elle cal-
e;u c ccrouln de algodlo branco e esmisa de
mela da mesma côr.

Com guia dns autoridades dc 10" dlstrlcto
foi o corpo reniovdo para o Necrotério Poli-
claV afim de ser h-'e neernpslndn.

Foram iniciadas diligencias para apurar a
lll.-u. .a.le ¦ i •

pOe 6 o dc algum operário das offlclna8 do
lia/, que ficam prox-mo.

Os dynamltelroj voltam agora a alermar
a populat;Ao da cidade, lançando petardos
contra casas commerciaes. Ainda hontem,
tivemos occasllo de noticiar um desses at-
tentados levado a effeito contra uma pada-
ria do centro da cldado. Hoje, um novo at-
tentado temos a noticiar, attentado esse
levado a ertelto contra uma pad "I i subur-
bana.

Cerca de S horas da manha de hontem, os
empregados da panlflcaçlo Modelo, sita A
rua Barflo de Bom Retiro, 178, esquina da
rua Werner de Magalhães, entrogavam-se
A manipulaçflo da massa para o pflo do melo
dia, quando um forte estampido se rei ou*
vir, despertando-lhes a attençílo.

Era uma bomba de dynamlto que, collo-
cada por mflos criminosas cm uma das
portas que dflo para a rua Werner de Ma-
galbfles, havia explodido, causando grandes
estragos na casa, que teve todas as vidraças
o vitrines estragadas, uma porta bastante
damnlfirada e a cantaria abalada.

Os operários, cheios do terror, correram
para a rua onde verificaram o quo havia
oceorrido, dlrlglndo-se entno a um telepho-
ne, por Intermédio do qual communlcaram
o facto A policia e ao dono da casa com-
merclal, Adelino Joaquim Rodrigues,

O commissario do dia no 19a dlstrlcto,
logo que tovo sciencia do oceorrido, dirl-
glii-se ao local dn racto, onete, tomando as
necessárias providencias, Intimou os opera-
rios e o commerciante a prestarem declara-
eõfis, no que foi obedecido, nada conse-
guindo, porótn, com Isso, pois os Intimados
affirmaram nAo suspeitar de ninguém.

Entretanto, horas depois, em uma rua
das adlnrenclas, foi proso o padeiro José
dos Sr- s-uigo "Bahiano", que ha dias
fnl d- ' • padaria dynamitada por
ter po»iu i, Inutilizando, uma -grande
quantidade de massa."Bahiano", nada disse a respeito do ra-
cto, afflrmando nada ter com relação io
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Fardos de pelles de pellica subtraídos
Assaltos e furtos eua terra e a bordo
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Os cinco npontndos Indrfles aue ooemvnm n bordo io
puquete "A. Ssllnndro oue de Lamornalz".

Jssé dos Santos, vulgo "slaklaao",
preso por snspellas.

attentado, tendo ricado, apesar disso, detl-
do. .. ¦ ¦ .

Quando fugia, por occaslflo ds explosSo
da bi.niba, ferlu-se cm uma laboa o padel-
ro Jullo Gonçalves, que rol soccorrido no
posto 'de Assistência do Meyer, retirando-
se a seguir para a sua residência,

A respeito do racto rol aberto Inquérito
na delegacia do 18a dlstrlcto.

TresTontra um
ta»

Residem no oaea ds alugar commodos,
installada no predlo condemnado da rua
Luvradlo, 122, Manoel das Hortaa portu-
guez, oom 38 annos do edade, casado e
carregador; JoAo dos Santos, portuguez,
com 33 nnnos de edade, solteiro e serrn-
Iteeiro; Delflnn do Souza, portugueza, com
33 annos de edade a casada, e NlcolAo Ca-
llpfi, Italiano, com 60 annos de edado e
solteiro.

Por queirtsVs de pagamento, os tres pri-
melros utjgradlram o Italiano, a socos c a
ponta-pOs, sendo, por esso motivo prraos
e recolhidos no xadrez do 12- dlotrlcto,
onde foi Instaurado processo contra oa
mesmos.
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Victimas de trens
Um desconhecido morto

Encerrando um inquérito lohre a apprehen»
são ele fardos de pelle de pellica, effectuada
pe-las autoridades da Policia Marítima, o 3°
-i-tec.ido auxiliar enviou io juiz da Ia Vira
Criminal o processo, seguido do seguinte rc»
latorio;

>. presente inquérito foi instaurado em
virtude do officio de fls. 2, procedente da po*
licia marítima, (.cientificando a esta delegacia
de que, na manhã do dia a do pretérito, por
nci-n-*'7'--, cm que a lanclu daquelle repartição
procedia A ronda na ban . os agentes encar-
tegauos deste mister di ¦*-* on, nai immedia-

I- :lha ,!-« '-'errei uma canoa, tripu»
lada pelos indivíduo», ffifsio Comes e Josd

Dr. Raul Pacheco Espe ialisla com 12 annos dc praica. Assis cnle
da Ma crnldade de Laranjeiras. Par os sem dor,

 mo'csiins dc senhoras, tumores do seio c ven re,
ticrnlas, rppcndie|'cs, liniirrrhoida*, operação cesarirna. Trata pelo radium os tumores malignos
do ício c inerii. Tr,Tanicn o lhe rico iiynecolocjiro Carie '" •-¦>••• ••••• •»-o-i'-

. Carioca 81 das 3 ái li. - Tel 2T8D C.

MAPPIN & WEBB i
JO/UHEIROS

PRESSNCES PflRfl AS FESCfiS
Linda escolha cm Joalhcria fina, Pra-
taria, "Prata Princeza", Marroquina-
ria, Porcelanas e Crystaes SS SS SS

/OO - OUVIDOR ~ /oo

A casa de faiendns assaltada.

Cândido, que, ao se aperceberem da apr.ro-
ninuçâo da referida lancha, principiaram a
atirar an mar o cunteüdn ele sua rml.arcaçân.

Despertada, assim, a attenção dos agentes,
estes se approximaram e verificaram entSo se*
rem fardos contendo pelles de pellica enver»
niz.lda, a carga que elles pressurosanit-nte pro-
curavam delia sc des-mbarae;ar,_ e que, argui-
dos aobre a sua proced:ncia, não poderatn dc
momento dar uma explicação satisfatória.

Como fc verifica das declarações dos mes-
mos, a lis. 3 c 4V., sopliisma.lamente elles
laz-in referencias À uma terceira pessoa, de
quem diziam haver comprado tal mercadoria,
•cm. entretanto, indicarem a residaicia de tal
indivíduo, a quem diz tu conhecer apenas de
vista e HaWrcni chamar-se Domingos,

A fls. io, consta o auto de avaliaçlo das
mercadorias apprcliendidas, no valor de reis
a:íOi$ooo,

li, como não resta a menor duvida qne k

trata de um furto, e isto mesmo dil-o os «n»
tecedentes de F.lysio, a fls. 8, o sr.. escrivão
remetia estes autos an m. m. dr. juiz da Ia
Vara Criminal, para os devidos fins.

Roubos a bordo do "Amiral Sallau-
drouse de Lamornaise"

O commandante do paquete francez *A.
Sallaudrouse de Lamornaise", ha alguns dias
vem recebendo queixas dos passageiros daqucl-
le paquete, que eram roubados, constantemente,
em p.ças dc roupa e pequenos valores.

Hontem, aquelle official suspeitou dos qua-
tro tripulantes Manoel Soares de Magalhães,
José Augusto Valente Pinho, José Lopes, Ale-
xandre Ribeiro e do passageiro Manoel de
Jesus Tavare, da Cunha, que oecupavam
um dos belichet de bordo.

As suspeitas accentuaram-a« por terem sido
encontradas, no beliche dos mesmos, grande
quantidade destas roupas reclamadas e mais
um binóculo, pertencente a um oflicial daquelle
•saqueie, apontando-os entío an guarda da Al»
fandega de serviço a bordo. Este funecionario
intimou os aceusados a comparecer A guarda-
moria da Alfândega, communlcando então o
lacto A policia marítima, que os mandou bus»
car, afim de proceder como era de direito.

Na presença do sub-inspector Valle Perei-
ra, o commandante Macsen, escreveu uma
declaração do facto, inutilizando-a, mais tar-
• le, por ser exigida pelo mesmo sub-inspector
uma requisição formal do cônsul france* (?).

Os objectos roubados foram restituidos aos
seus donos, no próprio paquete, emquanto os
aceusados eram novamente levados para bor*
do, em companhia do commandante e do re»
presentante ela firma consignauria. do referido
paquete.

Interessante é que os aceusados queixavam-
sc tambem de pequenos furtos, nüo sabendo
explicar como foram lesados, nem quem os
subtraia.

O commandante resolveu retirar a queixa,
por não ter provas seguras sobre os indigita»
dos tripulantes, com o que 

'Ilegalmente con»
cordnu o sub-inspector de serviço, que, ao
invés de assim proceder, devia mandal-os A
delegacia auxiliar de dia, para ser aberto in-
querito, visto tratar-se de crime de acção pu»
blica, oceorrido em navio mercante estrangei»
ro surto cm porto nacional, sujeito, portanto,
As nossas leis.

Uma casa de fadas assaltada
Admiradissimos ficaram, na manhã de hon»

tem, os empregados da casa dc fazendas por
atacado, de propriedade da firma M. G.
Mandjani, A rua da Alfândega, us, quando,
ao abrirem a alludida casa commercial, veri*
ficaram o que IA por dentro ia. As gavetas re-
mexidas e quasi vazias, estavam atiradas pelo
chão; moveis arrombados, ijuasi nada continham;
vitrinas, armários, malas, e, emfim, todos os
objectos estavam em completa desordem. Eram
os ignaes de um audacioso assalto, desses que
diariamente se verificam.

Immediatamente o facto foi levado ao co.
nhecimentn das autoridades do 4" districto,
que se dirigiram logo ao local, onde, tudo
examinando, notaram que as Tortas não apre-
sentavam signaes de violência nem os mo-
veis tinham quaesquer impress5:s digitaes. Os
ladrões tinham inutilizado todos ns vestigios.

Por isso, nio souberam o que fazrr as au*
toridades (Io 4- districto, limitando-se a refis-
trar o facto, promettendo providenciar a rei*
peito.

O roubo, que constou de petas de seda, de
velludo t outras mercadorias, foi calculado em
15:000*000.

| Ao tentar atravessar a linha férrea da es-
I tneSo do Engenho Novo, um rnpaz de cAr

preta, eom 23 nnnos presumive s, que havia
desembarcado do trem S. II. 20, foi colhi-
slo pio trem 8. V. 23 que lhe esmagou a
perna efreita.

Populares, que assistiram ao triste dosas-
tre correram Irermedlatnmcntc a um telepho-
ne, por intermédio do qnal pediram os soe-
corroa da Assistência. Estes nlo se fizeram
esperar e em pouco o infe"z e-a trnns->o*ta»
dn parn o Posto de Assistencia do Mejar.
Ahi, quando recebia ob pr intim-t soecorie.s,
o pobre rapaz veiu a falleeer, sendo o seu
cadáver removido para o Necrotério da Po-
llcia, rom guia dos autoridades do 19a distri»
cto policial.

Procedida n ntcropsla, foi attestada como
causa da inerte — esmaeamento da coxa e
perna direitas e hemorrhagia.

Entre motoristas
1

Aggrediu o companheiro , com am
ferro

Ha tempos despediu-ae da Assistência Pa*
liclal, onde exercia as funce-Aes de motorista

I o nacional Manoel -Soares R helro, aolteiro,
; com 21 annos de edade e residente A rua

O-neril Pedra, 219.' Para o logar foi chamado o seu collega e
vizinho, o hespanhol Manoel Pcrez, casado,
de 2Ü nnnos de edade e morador na casa de
d. 36 daquella rua.

Ambos toruaranise inimigos « boje ti»
veram acalorada discussão, ,m meio da qual
Ribeiro armando-se com um ferro com ells
quebrou a cabeça do collega.

Praticada a nggressto Ribeiro pretendia
fugir, quando foi p*eso pela pillela do 14-
districto, a cujo xadrez foi recolhido, depois
de autuado.

Manoel Peres, apôs receber curativos no
Posto Central da Assistência, (oi Internado
na Santa Cosa.
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Morreu Jnhlh indo
Em sua edição dc hontem, JA O JOR-

NAL noticiou o fallecimento do ope'rario
Victorino de Souza, quando trabalhava
nou armazene frigoríficos do CAea do
Porto.

4.s»iío n fru cesdnver para o ne-
croterlo policial, foi elle necropelado pelo
inuu.co t-g.-ta Rodrigues Caô. qu» ntten-
tou como "caufa-mortls" — "ruptura do
aneurlsma dn aorta".

Recompopto. foi o cadáver sepultado no
cemitério de 3, Francisco Xavier.

0 que a policia ignora
mm-

PAULADA — Na rua Marechal Fio.
riano. esqu.na de Vasco da Gama, o ing'ez
John Ferheteln. de SS nnnos de edade, sol-
teiro, fogulsta, em transito por esta cap'tal,
rece: eu uma cacetada, st-ndo medicado pela
Assistência.

.litin. que se encontrava em estado de em.
hrlaguez. recebeu uma ferida contata oa re»
gtlo parletal • squerda, 1 ci.r.i.d.,-»»» uepu ¦
•te soccorrido.

A policia local eh' nada soube.

O delegado do 19* dlstrlcto empregou
todoa oa esforces no sentido do apurar a
sjeena de sanguo desenrolada na sede da
sociedade Pingas Carnavalescos, e sobro
a qual demos detalhadas noticias. >

Encerrando o inquérito o sr, Edgnrd
de Figueiredo o remetteu pura Juízo, se-
guldo da seguinte expusie-Ao:"Revelam as Investigações policlaes
procedidas e enfelxadas neste processo
que, no dia 14 de novembro próximo pa--
sado, cerca das 24 horas, na sede du
Club Plagas Carnavalescos, A rua etc
Engenho d.e Dentro n. 41. sobrado, Pia*
cldo de Souza Pinto, usando de um re-
vdlver que trazia crímluusai.ieiite em seu
poder, com este fez impriidenteiiiente dois
disparos "para o ar", segundo diz, liieto
oa projectcls deflagrados attingir a Her-
cllla Freitas dos Santos, a quem enamu»
rava a algum tempo. NAo havendo us
pessoas presentes ao facto o as que cho-
garam logo após a consummnçAo do de*
llcto prendido o aceusado cm flagrante,
como deviam tel-o feito, e lhe facilitado
até que escapasse A uccAo repressiva «
morafliadora da justiça e tanto assim qua
o deixaram levar a offendida A pliaruiu-
cia para que lhe fossem ministrados os
primeiros curativos em os lesões que elle
próprio lhe produzira, deram tempo que o
aceusado fizesse novos proiemos de amor,
Juras e patenteasse a prova de arrepeu-
dlmento, procurando curai-a e consegutn»
do então desse modo que a vltitima em
escu favor prestasse aa declarações com-
binadas e com 113 quaes Julga ter provado
a sua Innocenctt..

A verdade, porém, surge sempre. Nos
depoimentos de fls. o fls. se colhe a
prova exuberante ele que o aceusado cx-
ercla sobre & victima um certo predoml-
nlo, predomínio esoe que adquirira, nno
sõ pela exploração da amizade que ella
lhe votava, como tambem pelo terror que
lhe Infundira com aB ameaças que lho
costumava fazer, entre ns quaes a de quu"você tem que Ir, do oontrarlo falarei uu
teu pae c dlr-lhe-el quem tú és c tens
que ir por bem ou por mal", fls e fls.
ameaça que tanto medo, tanto temor trou-
xe ao espirito da victima que ella tiAo
trepidou em sair para ncompanhal-o sem
O consentimento dc seus pães, que tudo
desconheciam, como fazem certo as de-
clarações por cila prestadas, em que con-
(essa que seus pães nAo tinham conheci-
mento da Ida delia ao baile, e tambem
as declarações de fls, o fia¦ que fazem
certo que a victima nAo queria no dia
acompanhar o aceusado porque seus"paes e seus Irm&oa estavam em casa"
NAo £ crivei tambem que o ucousado, em
um dia do festa em o club de que era
presidente, sem qualquer motivo, dentru
da sedo e em presença de convivas se
lembrasse de puxar um rovúlver e detu-
nal-o por "sport" e logo, por coincidência,
no momento em que perto lhe chegara, a
sua namorada, pois antes desse facto es»
tava elle a conversar com o Senna (fls.)
c tal manifestação i-xquesita de uma von-
tado doentia ate entfto nAo delxAra trans»
parecer.

Além disso fi Impressionável tambem
que o aceusado, ao fazer os disparos, nAo
tivesse IntençAo alguma c nilo a demons»
trasse e no enitanto o escrevente Sentia,
ao Vel*o saccar do revólver, dissesse: —
"NAo vale a pena"! Tudo Isso consttuem
Indícios e "a prova pelo concurso aua
circumstancias" nAo fi novidade cm nm-
teria criminal; olias constituem outras
tantas testemunhas mudas, que parecem
collocadse pela Providencia ao redor do
crime para apontarem o criminoso A Jus-
tleja; "a m'asAo do magistrado erttAo cm
saber spreclal-as convenientemente par»
servir-a, dellua como fio conduetor ate o
descobrimento dn verdade na reconstitui-
çlo doa factúB desconhecidos pelos que
vAo sendo conhecidos, gulnndo-.to nesse
caminho pela lus do raciocínio baseado na
experiência das causas" (Acc. da li» Ca-
mara da Corte de Appclliiçüo, do 10 de
abril de 1816).

Nestes autos, a prova colhido, embora
fraca, traz u convIcçAo a quem a leia ela
IntençAo dolosa do accusaelu. O escrt-
vento Sennn segurou-lhe o braço em anuo
deu o primeiro tiro e nesse momento ai-
guem, quem o confessa é o próprio ac-
cusado, segurou-o pelas costas e. excitado
como eBtava pela bebida, como um nllu-
clnado, deu ao gatilho varias vezes.

A' prova nAo se pOde Integrnllzar pot*
quo o próprio representante da Justiça,
alem de facilitar que o aceusado fugisse,
nio o prendendo, como era seu dever,
deixou que cllo fizesse desnpparccer a
arma de que sc servira c ainda muniu
ate, declarando que era a unlca pessoa
que estava na secretaria, fora a victima
e o aceusado, quando este confessou que
alguém o ugarrí.ra pelas costas, conflssAo
essa que vem patentear, «m cuniliuiae-ao
com as demais circunstancias que se apu-
raram, que o accuendo se retirara do su-
lão, enciumado, e se recolhera A soeis-
taria, onde amadureceu a idúa de matar
«ua namorada, tendo eatn. que Hie sen-
tira a falta, o procurado e entrado na
BecretHrln, que fi privativa dos directores,
onde elle se encontrava, naturalmente se
queixando delia a Sennn, que da IntençAu
que ello alimentava o procurava dissuadir
e tanto assim que quando n viu querer
levai-» a effeito disse: "nAo vale a pena".
Porém, como n IntençAo ele matar nAo
tenha ficado provada com a segurança
que querem os grandes mestres da etcola
moderna, certo 6 que sc apurou qut Pia-
cldo de Souza Pinto, fazendo uso contnuu
dc uni revólver, apwnr ele um outro lhe
havor Bldo JA apprehendldo pela pedida
e do qual se servia para fazer disparos,
transgrediu o un, 317 do Código Hetiul,
e o escrevente Sevoln de Sennn, tendo
lhe agarrado no braço armado c o nbai-
xndo ate s altura e lado em que estava
Hercllla o fez Imprudentemente. Bem a
tençAo ordinária, infr nglndo nestas con-
dlções o art. 306 do Código Penal, v sen-
do por Isso, uma vez que o nosso Código
Penal, tornou, segundo diz Galdlno SI»
queira, responsável por homicídio culposo
nlo sd quem foi causa voluntária dlrecta
como tambem quem tamhen. to. causa
Involuntária Indlrecta do evento (questão
dlstlncta da participação de vários agen-
tes no mesmo crime ou cumplicidade sen-
sulato) e assim estatuindo teve em vista
nAo sd a relação Bubjectlva, isto fi, a falta
de prev'sAo por parte do agente, falta
que se traduz pela Imprudência, neg-lgen»
oia, Imperlcia ou Inobservância de dispo*
Slçlo regulamentar, como a relaçAo obje-
ctlya, Isto fi, o nexo «nirt o act(, de um
ou d« outro daquelles agente» o o evento
lethal" (Sent., em 19 de Julho de 1920,
em os autos de Benedicto Veríssimo de
Mello, publicada no "Dario do Furo" nu-
mero 30, a fls. 26G), o unlco responsável
pelas lesões apresentadas Por Herclia a
exame e constatadas a fls. lesões essas
que se nBo teria produzido se nAo tivesse
elle Impedido que Plácido levasse 11 ef-
feito a sua Intenção, que era. como qui-
zeram, menos perigosa o causaria menor
alarme social.

Praticadas as d'llgenclas legaes, re-
metta o sr. escrlvAo os presentes autos
ao merltlsslmo dr. Juiz da 6* Pretorlu
Criminal, a quem compete Julgar a con-
travençAo o o dellcto que se apurou terem
sido praticados peos aceusados c cujas
Investigações foram reunidas em um sõ
processo em virtude do nexo que as liga."

0 (aso do bote rnyslerioso

Appareceu o cadáver do tripulante
Nas Immedlnções da Ilha dos Ferrei-

ros appareceu bolando o cadáver de um
homem do eOr branca, que se achava A
pouca distancia daquella Ilha.

Communicado o facto A Policia Mari-
tima, foi a lancha "Aurellno Li»al" buscar
a reboque o corpo, que «e achava em
estado de decomposição, deixando-o ficar
na rampa do antigo Mercado, dur-int,.
agumas horas, A espera do carro que o
levaria paru o Necrotério da Policia.

O cadáver vestia calça escura e camisa,
verde desbotada, tendo A cintura um cinto
de couro com flvella de mota) hranco.

Na Morgue foi o cadáver reconhec do
por Antônio tle Murnes, que disse ser o
mesmo o do seu IrtnAo Luiz dc Moraes,
portuguez, solteiro, elo 26 annos de edade,
operário c residente 4 praia do Hcttro
Saudoso, 31,

Procedida a perícia legal pelo sr. So.
bastlAo Cortes, foi declaraelo por esse dl-
nico 11A0 haver a nocropsla revelado qual
a causa da morte.

•' ^^*>»»-*»*^^»*li^At»***»*l»»»*»

FOGO
»

E111 uma officina
Em uma officina da Estrada de Ferro

Central do Brasil, ctiloe fundos deitam
para a rua Marquez de Supucahy. mant-
festou-se um principio dc Incêndio em um
monte de fitas, fogo que foi facilmente
extlncto a baldes ei'ngua.

Os bombeiros compareceram. nAo ene-
gando, entretanto, a tuncclonnr. A pu.
Ucla local registrou a oceorrencia.

Pauladas
O comniissnrlo de serviço na delega-

cia elo 22o dlstrlcto foi procurado pelooperário José Rodrigues Martins, por-tuguez, de IH annos ile edade, reslden-
te.- A rua Major Conrado n. 61, em Cor-
elovil, eiue se queixou ele que nn oia-
ria sita entre as estações de Cordovll e
Braz de 1'inii, ela qual é encarregado,
fflra aggredido a pAo pelo carreiro An-
tonio .Moreira, seu antigo desaffecto,

A queixa foi registrada e Martins,
quo apresentava vários ferimentos na
cabeça, levado ao posto central da As-
sistencia, onde recebeu os soecorros de
que necessitava.

>r-*---»^^^V^Wt-»''*^**r*-W*'^'>

flecidenfes no trabalho
Um empregado da Light

victimado

Quando Justava um poste da Light,
nn rua do Engenho, cm Dcodoro, es*
corregou a cscAda em que se encontra-
va o empregado da I.lght Antenor Tel-
xeira Ribeiro, ele 23 annos do edade,
brasileiro o residente A rua Vieira
Cardoso n. 22, em liangu', que, para
nãu cair, apoiou-se cm um tio condu-
ctor do energia. Um choque violento,
fcl-o cair ao aõlo.

Apresentando queimaduras pelo cor-
po, foi Antenor, depois de soccorrido
pela Assistência do Meyer, Internado
na Snntn Cnsn.

A policia do 2,1° dlstrlcto registrou
esse faoto, para oa devidos effeitos le-
gaes.

MAL JpMEDIAVa
Um lypngr.ip.o atropiiado

Na run do Rosário, foi colhido por um
auto. o typogrnpho Romeu Ilaptista, do
16 annos de edade, ,-oliolro, brasileiro o
rosldente A rua Alice Figueiredo n. 61.

Itonieu, que recebeu contusões no pó
esquerdo, Boccorrldo pela Assistência, ro-
tirou-se,

A policia local do nada soube a esse
respeito.

Uo,liido e morto por um auto
O JORNAL publicou em sua edlçlo do

hontem. neütu secçüo, o dcújastro de qu-s
foi vlcllmn o menor Armando Rodrigues,
filho do Fr.-mciHCo Rodrigues Pinto, de 4
annos o meio dc edade e residente ft rua

I do Mattoso n. 50, que do atravessar estu
rua íoi colhido e morto pelo auto-partl-
cular de n, 1,128.

Recolhido ao necrotério policial foi o
pequenino cadáver nocropslado pelo rr.e-
dlco legisla Rodrigues Cnfi, que ntteslou
d,mo "caiisn-monls" — "fractura conse-
eutlvn do craneo".

Coneluliln n autópsia, foi o corpo re-
composto e d.ielo A sepultura no comlterlo
de S, João Ilaptista.

A gentileza de
"chauffeur"

um

rin nosso companheiro esqueceu no taxi
n. 3.7(5 a sua pasta, cheia de papeis, al-
guns de. relativa liiipnrtnncln. NAo se lem-
brava liem onde perdera a pasta nem o nu-
moro du uutiiiii.ivei que tomara.

0 "clmtiffeur", sr. Ernestu da Cosln
Gomes, que dirigia n carro 3.715, procurou11 iiii-po companheiro » entregou-lhe n pau-
ta, reetisunilu-se u receber qtinlquor gra»
tlflcne-ílo pelo ?cii gesto honesto.

Aqui registamos o caso que, Infelizmente,
é rato entre nos.

E nbriaguez e desordem
Num botequim sito A rua Clapp, pro-

Xlthu ao ...»i— iüo Novo, beiram, r-enta-lo-
em mesas diversas, o trabalhador Fran-
cisco Gonçalves-, de 28 annos de edade,
so'teiro, brasileiro e residente A run 'a
Misericórdia, n. 90. c o mendigo Fran-
eis.o MacnaiV po (piro, de '" ¦ *" '"¦
e-anelo, brasileiro c que diz residir no Es-
taclo de SA n. 74.

Em dado moine-mo, Francisco orrcieu o
"eu copo. atirando o conteftdo deste no
rosto ele Oonçalvcs. Este, tirando o c'n'o.
investiu contra Francisco, que correu para
a rua, onde, apanhando varias pedras
oom ellas aggrediu o seu perseguidor, fe-
rlndo-o no lado esquerdo do rosto e na
cabeça.

S1"» corrido rHa A°*"itití*nc!.i. Oonçalvep
retlrou-se, denous, emquanto o seu nggres-
sor era recolhido ;.o xadrez do 6* dis-
trlcto.

Combatendo o jogo
Quando negociava o denominado "Jogo

dos bichos", com Airralo Pereira de Sem-
za tia casa "Aei vale quem lem", sita A rua
do Rosário, on, foi pre.-so cm flagrante
Avelino Martins,

Ambos fornm autuados no cartório ds S«
delegacia auxiliar.

Na Santa Casa
Morreu um desconhecido

Na anta Casa de Misericórdia, ondn es-
tava rerolhlelo desde o dia 27 do corrente,
falleceu, victima de moléstia do fígado,
um desconhecido, de 35 annos do edade
presumíveis t- pobremente vestido.

(I seu corpo foi removido para o Necro-
terlo da Policio, arim de que, mais facll-

i mente, seja restabelecida a sua Identidade
1 nlnda desconhecida.

Da bohemia ao crime
— 1. ¦¦« ¦.» —

Esfaqueou o companheiro
Tirando o dis para a bohemia, Emlllino

Cresse. Sampaio, sultelro, rum 3J annos
de edade, escrevente do Gabinete de Iden-
:t.l...i;,.u da Armada ,e uernardo Pinto
Duarte, rom 30 annos (le edade, funcciona»

I rio publico e morador A rua 8. Leopoldo,
07, fornm ler ti casa dc Iracema Cândida
de Almeida, no becco do Thesouro, H.

K ...in cm melo rias pilhérias, quando
Emlllano se lembrou de oceultar um obje-

I clu que n.1o lhe pertencia. Uernardo achou
! que tal proroiltmento se*, era adoptado pelo3

gatunos, e i-eitn ls#o nilo concordou Sim»
pale., que, snccatKlo de tuna faca, feriu o
companheiro no liumbro c na barriga.

Proso em flagrante, devido ao alarido
provocado pela scena, foi u escrevente dl
Armada aprejentnelo ao commissario de ser»
viço no l- dlstrlcto, que o fez autuar era
flagrante,

0 ferido fui soccorrido nu pnstn central
de A>>l-(enela, e, em seguida, recolhido 1
sus rc.-lilcncta.

' J
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0 futuro econômico da America
e> —

A opinião optimista do sr. Herbert Hoover na sessão
da Federação do Trabalho

 •

Deviam ser posta em pratica as medidas empregadas pela Inglaterra

(Comnitttticoáo ejrfafofar de Robert
J. Bender) s

NOVA YORK, 17 de novembro do 1920
(Pelo Correio) (U. P.) — Na opinião

daa autoridades competentes no assumpto,
não é necessário assustar-se, demasiada-
mente, no que diz respeito ao futuro eco-
nomico da America. A circulação de
boatos creando pânicos £ "quasi. crlml-
nal", e a nucâo, cmquanto passar pelos
processos naluraos de deílaç.8,0, conserve
»,s suas vistas a conlinuaijâo de prosperl-
dade no futuro. K' essa a opinião das
autoridades competentes, tanto no leste
como no oesta.

Conata quo o sr. Herbert Hoover. o
presidente da Commissão Americana de
Soecorros â Uuropa, falando recentemente
cora a Federação Americana do Trabalho,
declarou que haverá muitas modificações
no sentido econômico duranto o actual
Inverno. Dla-se que o sr. Hoover aceres-
ecntoii que sc Pode esperar que a situação
ficará melhor quando o commercio ame-
rlcano com o exterior alcançar novamente
o seu graude movimento anterior. As au-
torldndes competentes, interroiradas. a re-
eiieito, concordaram com essas declara-
çõe».

DuaB declarações notáveis, uma da par-
te do sr. Edward N. Hurley. de Chicago,
antigamente presidente da Commissão de
Commercio Federal, depois preBldonte da
"Shipplns Eoard" dos Estados Unidos e,
desde que anosentou-se, aceito como pe-
rito nos Estados do Oeste Central, sobre
assumptos relacionados ao commercio na-
cional e exterior; a outra, da parte do
gr. Charles H. Sabin, presldento da Gua-
ranty Trust Company of New York —
deixam ver a attltude, geralmente assu-
piWa pelas grandes empresas commemr-
ciaes, para com o futuro econômico da
^Respondendo a. um» Interrogação, o
ir Huricy declarou;

"A louca corrida, da parte de muitos
negociantes, afim de, logo que o publico
indicou qua nao ia. continuar a compjar
Impensadamente, canoellar. do noite para
dia, encommendas « contratos para ma-
terlaes — affectou as Industrias d0 paiz
materialmente. Os fabricantes que nego-
ciavam em escala maior têm sentido isso,
especialmente os que seguiram uma po-
lltlca liberal para com os seu» antigo»
ollentes, aceitando cancellaçSes razoáveis.
Quasi todaa as industrlaB foram affecta.
daa pelos methodos cesarianos ds nao H-
rar importância a aua palavra de honra
no que diz respeito aos contrato» o en-
eommenda»." .

Falando sobre a. creacao das base» ne-
cessai-las para o fortalecimento do oom-
merclo americano com o exterior, a»
auaeo adrnltte-so nao absolutamente ne-
ooasarias para o restabe ecimento da
prosperidade em grande escala, o sr. Hur-
ley aventa uma nova Idéa:

«Se todos og fabricantes nesu. palz .
dl» o sr. Hurley, "íteessem o mesmo <""»
o governo britannlco recentemente insls-
tlu que 03 fabricantes britannlcos fizoe-
sem, afim de enfrentar as novat condi-
oõe» as nossas Industrias tornar-se-lam
Sials estabilizadas. O governo britannlco
Insistiu quo todos os fabricantes da Gra-
Bretanha vendessem 25 % de seus pro-
dueto», no exterior - o governo provi-
denolando no sentido do Pasar 80 % dae
despesas de exportação e creando um
«fundo de movimento" no yalor <"•••••
125.000.000 de dollars, destinado ao pa-
gamento dessas despesas.

Os britannlcos, reconhecendo que a «•
tuaçfto commerclal lhes era desfavorável.
Selaram à conclusão de que a unlca
maneira de remedlal-a era providenciar
» ítStlto dos fabricantes destinarem
uma certa e determinada quantidade d»

^WMW»^*-***^"^" *-" " *********

0 socialismo francez
"K ^"tÍ^d^AS:

nATíin -1 ÍU. P.I — Informam de Tours

qne/temlinVda» a. declarada.feita, no Con-
«rcáao Sócia sta, notou-se certa Inclinação
K« .» ProroíW a questão da adl.esao. í Ter-
Seira Internacional, m.a, sendo_ a decisão im-
tnediatamente poata em discussão, o »r.bem.
bat, era nome da minoria, combateu, a moção,
diaéndo que eata rc»olução animaria os go-
«rno. rcaccionario» e lembrou o movimento
Lboriata ingle» que «oube impor-.e 4 opimao
britannica, declarando aer mais fácil ao» tran-
eeies imitarem esae movimento que aos ma-
ximalistas. Sembat terminou duendo que ««•
mia que a adhesão á Terceira Internacional
prolongue o poder da burgueua, em logar dc
extirpar «sa classe da sociedade. Mareei ta-
chin, respondendo, comparou as medidas re-
volucionarias de Moscou com a expedição de
John Brow, em Parperferry, em 1859, em que
Brown aó conseguiu atear a tocha que accen-
deu a fogueira da escravidão nos Estados Uni-
dos e farendo naquella nação o que agora no»
pretendemos fazer na França, com relação ao
capitalismo da burguezia.
RECEIA-SE A SCISAO «O PARTIDO

TOURS, 18 (U. PO — O perigo de uma
¦ciaão no Partido Socialista 1 rances continua
a augmentar, assim como o conflicto acerca
da aiiheaio a Terceira Internacional pelo» so-
çiaüiEtaii francezes torna-se cada ver mais
intenso. ,. , ,

Na sessão, hontem, X «oite, realizada, do
Partido Socialista Francci, houve grande tu-
multo. O «r. Blumc pronunciou um discurso
muito violento, atacando a adheaão ao movi-
mento russo, concitando oa membros do par-
tido a não provocarem uma »cisío por causa
desta questão."Nio podemos trair nosso bom movimento
pela nossa discordancl» neste assumpto —
disse o sr. Blume — porque aeria uma Iou-
cura julgarmos que »e possa estabelecer uma
dictadura sobre o proletariado na França.

O »r. Mareei C»chin pediu, em seguida, a
palavra, para falar em favor da adhesão a
Terceira Internacional, produzindo uma elo-
quente descripção da Rússia, como elle teve
oceasião dc vél-a, na aua recente visita aquelle
Pait. ."O governo bolchevista tem demonstrado
aua habilidade em sobreviver tanto á» guerr»»
civi» como estrangeiras — declarou . o »r.
Cachiii. E' o melhor governo da terra, hoje
em dia, e o único que é dirigido exclusiva-
mente por operários.

O sr. Cachin também louvou o exercito
bolchevista que é, na su» opinião, composto
dc homens que estão combatendo por um ideal.

O discurso do ar. Cachin cauiou profunda
impressão no auditório.
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relações entre o Japão e
os Estaios Unidos

(Communtoado telenriiphico de A.
L. íiriidford)

WASHINGTON, 28 (U. P.) — O barilo
de Slildehnra, embaixador do Japão nos Es-
tailus Unidos o o sr. Koland Murris, euibai-
lailor doB Estados Unidos no Japão, acabam
de completar um volumoso relatório tratando
das relaçães Japonczas-atnericanns.

No caso cm que este relatório venba a
merecer a anprovaçao dos ministérios de e».
irangeiro» dos Estados Unidos e do Japão,
Berfl, em seguida, lubmettido â consideração
do Senado imerleano, conjuntamente com
nma emenda ao Tratado Commerclal antre
oa Estado» Unidos i o Japão.

O relatcrio propOe que os direito» cívíb do»
Japoneses noa Estado» Unido» ae tornem
egunes ao» de outro» cidadãos estrangeiros,
se litm que a immigraçã^ Japoneza tanto
para na Estados Unidos como pnra as iibas
Haws.1 seja no futuro absolutamente prohi-
bida.

As negociações entre os governos de am-
br.s paizes têm durante muitas semana» tido
favoravelmente encaminhadas para uma ao-
lúcio satisfactoria.

Comquanto a emenda ao actual tratado
conrmerclal, concedendo cjjunlilade dc direi-
tos civis aos Japoneses, modifique até certo
ponto as leis do Estado da Califórnia em rc-
lação noa Jiponezes ali domiciliados, nfto Im-
ppdiríi, todavia, que esse listado decrete uina
lei prohlbindrt todo e qualquer cidadão es-
trangeiro, oriundos ile paizes orentaes, de
possuírem beno Immovois ua Califórnia, et-
mclhanto & política adoptada pcln luglater-
ra nus domínios do oceano 1'aelfico, poi»
que, pela prohüiiç&o de todos o» estrangeiros
de origem orientai d« posslur terra», o go-verno britannlco evitou technicament» deicri-
minar uma política contra o» nicionte» de
qualquer nação em partlcnlar.O novo accordo, ora proposto, entre ea B».
tado» Unido» e o Japão vae annullnr o* pro-Timentoa do actual accordo, qua permitte aoa
fanmlgrante» Japoneses, Já domiciliado» noa
Catados Unidos a trastrtm sou mulheres •
aseahwa 4o eust ruaillu sara • AaMitoâ,

FIUME FOI BOMBARDEADA
Só um único jornal desapprova os actos enérgicos do Governo

Gioiitti julga que o general Caviglia tenha
já oecupado a cidade

seus produetos aos mercados estrangei.
ro».

Nossa exportacio é hoje a maior da
nossa historia — sob o ponto d« vista
do dollars — mas em tonelagem tem au-
gmentado multo pouco. Na realidade at-
tingiu actualmepte a base de nossa ex-
portaçâo em tonelagem a dc 1914. Isto
vem demonstrar que não estamos entran-
do no commercio estrangeiro na propor-
São quo deveríamos. Nossos navios estão
promptoB para transportar o excesso de
nossos produetos aos mercados do mun-
do; dispomos de uma grande quantidade
de produetos alimentícios, de matérias
primas « de produetos manufacturados
para serem vendidos e temos milhares ds
freguezes anclosos de comprar, mas a
situação do credito é de tal ordem que
a perspectiva de compras estrangeiras não
pode ser negociada a nosso contento.

Creio que a Associação de Banqueiros
Americanos está so movendo na verda-
delra dlrecção, pois está organizando uma
corporação para adenntar fundos ao com-
merclo estrangeiro."

O sr. Sabin resume suas conclusões cm
perspectiva da seguinte fôrma;"Ha multa coisa na actual sltuaçüo
que pode inspirar esperança e confiança
no futuro. Este patz vae colher a maior
Bafra este anno de que Jamais houve no-
tida na historia; sua congestão de trans-
portes Jã (oi allivlada e o seu systema
ferro-vlarlo encontra-sa, pela primeira
vez em uma década, em uma eã base
financeira • operatoria; acabamos de pro-
ceder âs eleições nacionaes que nos asse-
guram quatro annos de uma sã admlnis-
tração doa negócios públicos; nosso sys-
tema bancário resistiu ao maior embato
de credito de que Jamais ha noticia na
historia e encontra-sg actualmente em
uma solida « mailoavel base; o "supera-
vlt" de cinco annos de esplendida prospe-
rldade acha-se accumulado de muitas fôr-
mas, ao dispor de nosso uso; os mercados
do mundo podem nossos produetos • uma
grande marinha mercante esta prompta a
transportal-ofl; este palz ainda nao foi
demasiadamente desenvolvido em qual-
quer uma de suas principaes actlvldades
e não tem de enfrentar programma algum
de reconstitulção do gênero dos que Be-
ralmentc precttam condições de pânico.
Estamos no gozo das mais sla condlçõe»
financeiras, industrlaes e políticas do que
qualquer outra grande nação do mundo."
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A solidariedade da Vaticano ^ia
campanha em prol do lesar-

mamento ninndial
UMA COMMUNICAÇaO DO CARDEAL CMS-

PARI
NOVA VORK, 28. (U. P.) — O Jornal

"The World" acaba de. receber uma com-
municaçao do cardeal Gasparl, ministro dos
Estrangeiros do Vaticano, declarando que a
Santa Sé e cordialmente a f»vor da cam-
panha que esse periódico esta movendo,
em favor do desarmamento mundial.

"O primeiro appello dessa natureza foi
o que o supremo pontífice enviou aos che-
fes das naçOes belligerantes, em sgOBto de
1917, «cerseenta o cardeal.

Esse appello pedia simultaneamente a dl-
mlnulçllo de armamentos e a sua substitui-
çllo pelo estabelecimento do principio fle
arbitragem. .„

A Santa Sé Umbem enviou urgentes
mensagens aos governos da Gr5 Bretanha e
da Allemanha, pedindo-lhes abolir o servi-
ço militar obrigatório e lnstltutr um trlbu-
nal de arbitragem Internacional, conjunta-
mente com, um accordo provendo o bloqueio
dt» nações quo, porventura,; s; recusassem
a obedecer ao principio do arbitramento.

Em vista de haver sido a Santa Sé a prl-
melra autoridade que.ptornulKou tal W;.
posta e tem continuado a tnslatjr orflolál-
mente pela sua adopçno, bem podeis lrnagl-
nar qual nilo será a sua justa alegria o dia
cm que puder cordialmente saudar sua roa-
llzacao no mundo."

¦yayai»»VlaVljWM»¥<

le Itália
OS YTJGO-SLAVOS BM ZARA.

MILÃO, »8 (U. P.) - O «'^'P?»^
te em Zar», do jornal "Peraeveranía , dn que
o. italiano», em Dalmata, eatüo cxaltadoa por
cauaa de uma providencia tomada pela» »u'°-
ridadea yugo-alavoa, as quaça ordenaram o
aquartrlamento do» «ntigos soldado» russos Ho
general Wrangel no» mosteiros Druttis Do-

O» frade» fonua obrigados fl procurar am
outro tecto.  .

Os mosteiros sao verdadeiras jóia» d» arte
Renaccnça, com adorno» Titlanos.

Accrescenta o correspondente que espera-se
que outra» antiga» unidade» militares russa»
guarnecerüo Sebenico. logo que as tropas ita-
lianas evacuem aqueli» cidade.

O» yugo-slavos retiraram aa placas comme-
raoratlvas collocada» no cemitério da ilha de
Llssa, por joldados italianos, em honra de
seus companheiros mortos.

o CAitniiAij FEnnAiu
MILÃO, »8 (U. P.) — As autoridades ei-

vis e railítarea, neata cidade, vititaram o
revmo. cardeal Ferrari», no dia de Natal,
nffcrccendo X »ua eminência dádivas e men-
sagens. Ape»r de estar gravemente doente,
sua eminência inaittiu em assistir & tre» mi»-
sa», a» quae» foram celebradas no» »eui »po-
sento».

fM JORNALISTA ACCTJRADO DB
CUMPLICIDADE DE ASSASSINATO
FERRARA, 28. (U. P.) — O sr. Ezio

Vlllanl, redactor do Jornal semanal sócia-
lista "Solntllls", foi preso sob a accusaçfio
de ter auxiliado o assassinato de um certo
numero de nacionalistas, durante ae re-
contes arruaças entre socialistas e naclo-
nallstae, aqui.

Foi encontrada na residência do aceusa-
do uma caixa que tinha sido empregada
como deposito de gelatina explosiva.

n***»****n0»*0k**ft***i***'

1 situação na tatria
AS URGENTES NECESSIDADES DO

PAIZ
VIENNA, 28 (U. P.) — O sr. Ml-

ohael Halnisch, novo presidente da
Áustria, disse em uma entrevista que
a situação financeira daquelle paiz ê
muito grave.'•E' multo duvidoso", disse o presi-
dente, "que os Aluados concedam X
Áustria créditos sufflcientes para que
a nação recupere sua estabilidade eco-
nomica. Entretanto, todo o credito que
consigamos obter ha de aproveitar-nos
na medida de sua respectiva extensão.

A Áustria é obrigada a adiar o paga-
mento de toda e qualquer reparação.
A nação deve ser supprlda de matérias
primas, com especialidade de carvão e,
quando nossas Industrias se acharem
roconstltuldas, então a Áustria ficará
habilitada a pagar a importação dessas
matérias primas em mercadorias ma-
nufacturados, em vez d* papel moeda."

a#sj»«if'*A»»W>aJa^M>*a*a«^M»**»*a*V*u>

A inau^nração de ema exposição
A RAINHA IZABEL DA BÉLGICA

PRESIDE O ACTO
BRTJXELLAS, j8 (U. P.) — A rainha

Elisabcth inaugurou a exposição de literatura
moderna francesa, por occ.-.sião da abertura
da exhibiçâo dc Bruxellas Artística e do Circulo
Literário.
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paz rnsso-polaca
FORAM ROTAS AS NEGOCIAÇÕES

COPENHAGUE, s8 (U. P.I — Um des-
pacho de Varaovia coinmunica que foram defi-
nitivamente interrompidas as negociações entre
as delegações russa e polaca, em Riga, no seu-
tido de concluir um tratado final de pa:.

D Gabinete de Bncarest
TAKE JONESCU DEMITTIU-SE

BUCAREST, 28 (U. P.) — O» Jornaes
asseveram que uma crise ministerial esta
lmmlnente. O ir. Takt Joneacu, ministro
do» Estrangeiro», reeolveu apresentar sua
demissão, devendo, provavelmente, ser
substituído pelo general Vantotanu. O
novo gabinete seri oonitltuldo cm (rrande
E>art# Mr t*Mr*M 4» eoarelt*.

(CloDinstinícanV) telíjiryiphlco de Camlllo
Cianfarra)

ROMA, 28 (U. P.) — Não foi posto
em pratica a ameaça de que as activas
operações militares do general Caviglia
contra Gabriele D'Annunzlo seriam o si-
gnal para uma manifestação, levada a
effeito simultaneamente em todo o paiz,
contra o governo.

As únicas tentativas, de Importância,
foram levadas a effeito em Florença o
Veneza, onde grupos de nacionalistas e
estudantes tentaram levar a effeito de-
monstrações ae protesto contra a« acçbes
do governo. A policia dispersou, sem vlo-
lendas, os ajuntamentos.

Despachos noticiam que a paz reina
em todas as grandes cidades.

Os commentarios da imprensa são ge-
ralmente favoráveis ao governo.

O jornal "Tribuna" declara que Ga-
briele D'Annunzlo contrariou a vontade
nacional, e accreycenta:"Os acontecimentos chegaram ao pon-
to onde o governo e a nação nada têm
a fazer a não ser exigir o cumprimento
da sua vontade"."O general Caviglia merece a gratidão
da nação devido ft clemência com a qual
elle estfl. desempenhando a sua dolorosa
tarefa."O "Cbrr'ere <"ltn!la" culpa dabrlele
D'Annunzlo pela actual situação, deola-
rando Imiteis novas negociações com o

I poeta-soldnrlo. o qual hostilizou a Pátria"."A Itália não poderia hesitar por mais
tempo sem comprornetter a sua dlgnlda-
de", declara e"ta folha. "A Historia serft
o juiz de ultima instância no que diz
respeito ft justiça das acçBes do governo
c íi tolice, daquelles que em Fiume se op-
põem a vontade da Pátria","La Knocha", diz: "Estamos perplexos
e nóntrlstfldoH ne'os acontecimentos em
Ftiim*. Gnbrlele D'Anmmzlo recusou an-
mtir aos nospop appellos para o soluclo-
nnmento do caso por me'o de um espirito
de conciliação e intelligencia. Parece que
elle dellberradamente procurou uma solu-
cão sangrenta".

A "Idea Nnzionale" ê a vrilca folha que
ataca o governo.

O AVANrO V. CV.TO TVF *i>IT'MF,
PARTS, 28 (U. P.) — TTm despacho

de Udlne diz que hetive »ma luta onenr-
nlçttda segundn-Mrn. em torno de Fiu-
me, entre nr fóruns, 'eenen italianas o os
'«plni-n^o!» (1'anniinzlanos.

TjONrnTtRFÍ. 28 (U. r.) —- O corres-
pondeute do "Times", em Milão, diz quo
os forcar leçm*n italianas, no seu avnn-
CO contra Fiume, Koffreram, até fls> 24
horaa, cexta-felra, próxima passada, as
seguintes baixas: 10 mortos e 30 feridos.

An forças legaes da Itália continuaram
domingo, o seu avanço, porém não conue-
gulram pas»ar.os Jardins públicos. Afl
tropas de Gabriele D*Annunzlo transfor-
maram as casas nos arredores dc Fiume
fcm ninho» de metralhadoras. As ruas
ncham-se impedidas por meio de aramo
fnrnido.

Um dos oarros blindados do poetn-wil-
dado foi cercado por tropas legaes ita-
lianas e a tripulação resistiu até ft morte.

O correspondente também diz que o"destroyer" "Espero", o qual desertou ft
frota do bloqueio italiano e ndherlu a
Gabriele D'Annunzlo, rompeu fogo contra
a frota italiana do bloqueio, a qual res-
pondeu, afundando o "destiroyer".

O correspondente também allega que
Gabriele D'Annunzlo foi ligeiramente fe-
rido na cabeça, domingo, por um estllha-
ço, quando estava sentado no seu Quar-
tcl-Gcneral. O estilhaço foi atlrarlo pelo
encouraçado italiano "Andréa Dorla".
Muitos obuzes caíram porto do Quartel-
General do poeta-soldado. Foram mortos
diversos leglonnrlo.n d'annnnzlanos.

Foram enviados A Trleste. feridos, mais
de 160 alpinos e carahlne'ros, acerescen-
ta o correspondente dn folha londrina "Os
leglonarlos dn Oahrlele D'Anminzlo cap-
tararam uma comnnnhla ds Alpinos".

. . Oivtros.,1 desreicho» .aqui , reoobl/dos des-
mentem o boato que circulou dizendo que
Gnbrlele D'A.nnnnzio foi ferido. Esse»
despachos declaram que o "destroyer"
"Espero" Incendiou-se, por acaso, e afun-
dou-ee.

AS OPERAÇÕES EM TORNO DE
FIUME

TRIESTE, 28 (U. P ) — Conforme de-
ciaram despachos aqui recebido», as ope.
rações terrestres e marítimas, em torno de
Fiume, estão sendo levadas a effeito de
conformidade com os planos do general
Caviglia, commandante em chefe das for-
ças legaes italianas bloqueando Fiume.

Reforços de carabinelros foram envia-
dos A Fiume.

ROMA, 28 (U. P.) 10 horas. — Um des-
pacho de Fiume diz que no lado "Con-
trldn" daquella cidade, as tropas legaes
italianas oecuparam os estaleiros mariti-
mos "Danublas", a fabrica de torpedos"Whltehead", um estabelecimento petroll-
fero e diversos outros edifícios.

As forças legaes da Itália actualmente
mantêm uma linha ao longo dos Jardins
Publico».

No lado "Grodovlc" de Flumre, as forças
legaes italianas alcançaram Monte Cal-
vario. No lado "Enco" a situação perma-
nece Inalterada. As forças legaes Italianas
deixaram de avançar devido ao facto que
os leieioimrloM d'annunzlanosi dynamita-
ram as pontes.
ONDE D>ANNITNZIO ENCARCERROU

OS PRISIONEIROS
ROMA, 28 (U. P.) — O correspondente

em Abbazia do jornal "Tribuna" diz que
Gabriele CAnnunzIo concentrou, a bordo
de dois navlos-deposltos de munições, an-
corados no porto de Fiume, todos os mem-
bros das forças legaes Italianas, aprlslo-
nado» pelos seus leglonarlos.

Também estão a bordo dos navios-depo-
sitos do munições, os officiaes italianos ca.
pturadoa pelos soldados! cVannunzianos.

1 miséria Da Europa Central
UM APPELLO DAS SOCIEDADES

ALLEMAS
BERLIM, 28 (U. P.) — 09 jornaes

publicam um appello das sociedades de
oarldade alternas, as quaes pedem au-
xlilo estrangeiro afim de poderem cuidar
dos milhares de refugiados de guerra, os
quaes estão vivendo na maior miséria
nos paizes allemães e centro-europeus.

O appello diz que "a presença desse
numero avultado de refugiados cstft tor-
nando pelor as condições de extrema po-
breza que actualmente prevalecem na Al-
lemanha, Hungria, Tcheque-Slovakia, Po-
lonia o em outras nações"."Ha, pelo menos, 10.000 desses refu-
glndos, absolutamente necessitados, na
Europa Central", aocrescentou a declara-
ção. "São, na sua maioria, pessoas que
foram obrigadas a deixarem os seus la-
res na Rússia, Servia, Rumania, e Polônia
Russa, durante a guerra, não conseguin-
do regressar, depois"."A condição dos refugiados é terrível
na sua terrível extremidade. Vivem como
podem. Os seus esforços de obter um em-
prego geralmente fracassam porque os pa-
troes preferem empregar pessoas que re-
aldem pormanentemnte no palz"."Na Allemanha. o governo recolheu ml-
lhares desses refugiados em acampnmen-
toa, e o povo allemão eatft fazendo o pos-
sivel nflm de auxlllal-os. Precisamos,
comtudo, ae auxilio do exterior. O go-
verno actualmente esta dando, dlariamen-
te, a cada refugiado, a quantia de tres
marcos, porém Isso nem chega para com-
prar roupas"."A Hungria também precisa de auxilio»
afim de cuidar dos refugiados, os quaes
estão indo, em grande numero, fts cldn-
dc». motivando assim, o irromplmento de
moléstias e accrescentnndo jã grande au-
mero de desempregados".

Em nm meetin£
UM GENERAL BÚLGARO MATA UM

GENERAL SERVIO E SUICIDA-SE

BUÒAPRSTH, 28 (U. P.) — Os Jor-
naes. commentando o assassinato d-e
um general sirvlo nesta cidade no do-
mingo passado pelo coronel búlgaro
Kulioff, asseveram que foi o resultado
de uma disputa pessoal e nio devido a
qualquer causa política.

O general «srvlo estava presidindo um
'meetlng* da Commlisto Mlxta de Li-
mlte» ttrvo-bulgara, da qual Kuboff era
um do» membro». Kuboff atirou contra
o general miUa<c-i • em Mgul4« nl-
aldea<3«-«a.

Gabriele D'Annunzlo tomou essa providen-
cia afim de impedir que as forças navaes
italianas afundassem os navios-deposttos.

OS DANNUIVZIANOS QUEREM
NEGOCIAR

ROMA, 28 (U. P.) — Um despacho de
Abbazia diz que esta circulando um boato
dizendo que o sr. Gigante, prefeito de
Fiume, pediu ao general Caviglia de levar
a effeito novas negociações, afim de ten-
tar, assim, solucionar a actual situação.

ROMA, 27 (U. P.) — Um despacho de
Trleste, ao "Messagero", enviado hontem,
fts 2t) horas, diz que o capitão Host Ven-
tarl, director do exercito de Quarnero, e o
sr. Gigante, prefeito de Fiume, pediramao general Ferraria, de conceder-lhes uma
conferência. O gci»:ra! annulu e a confe-
rencla foi marcada para hoje de ma-
nha.
OS FIUMENSES FOGEM DA OP-

PRESAO DE D'ANNUNZIO
ROMA, 28 (U. P.) — Um despacho de

Abbazia diz que o sr. Boln Sich, antigo
membro do Conselho de Fiume. o qual
foi preso por ordem de Gabriele D'Annun-
zlo, conseguiu escapar e alcançar Abbazia.

O antigo conselheiro flumense diz que
os leglonarlos d'annunzlanos estão tra-
tando Fiume tal qual como se ella fosse
uma cidade capturada, Aocrescentou o sr.
Sich que os eoldados de Gabriele D'Annun-
zlo não tõm a menor consideração para
com os sentimentos da população, reprl-
mlndo, violentamente, todas as tentativas
da mesma de exprimir as suas crenças.

Mais de 160 empregados munlclpaes fo-
ram presos por terem tentado resistir ao
decreto de GabrieM D'Annunzio relativo a
mobilização geral.

Declarou ainda o cv-mvmbro do Con-
selho de Fiume, quo jft foram pTdldas to-
das as esperanças de que Gi"hrlele D'An-
nunzlo tentara evitar o derramumento ex-
cesslvo de sangue. Todos as pessoas actual.
mente em torno do poeta-soldado com-
partilham de seus sentimentos, sem com-
prchenderem a futilidade de st'u sacrifício.

Chegou ft Abbazia o sr. Zanelll, antigo
prefeito de Fiume, o qual esta. muito des-
animado por causa dos acontecimentos
flumense».

AEBOPLANOS DOS REVOLTOSOft
CAPTURADOS

ROMA, 28 (U. P.) — Annuncla-ss que
as tropas legaes Italianas capturaram, em
Zaculo, mais um dos aerop'nnns dc Ga-
brlelo P'Annunzio, perfazendo, assim um
total de quatro aeroplanos d'.innunzlanos
capturados.

AS BAIXAS DOf: LEGAES
ROMA, 28 (U. P.) - Os últimos des-

raohos aqui recebidos dizem que as forçus
legaes da Itália, no avanço contra Flumo.
soffroram as baixas Fegulntcs' mortos, 30;
feridos, 150.

TRIESTE, 28 (U. P.) — Malg ou me-
nos 150 soldados Italianos, feridos, proc-
fi 1 *r<! firi Mnhti (!•» IiíiímMv-». ohr ' --'"i ficiil,
Na rua maioria »ão 1 lplnos e carabinelros,
itnjlui. »u> mu ctíiio numero ^ '" hííííéh,

MILÃO, 28 (U. P.) — Despachou de
Trleste dizem quo auto-çamlnhões tnllita-
res, repletos d» feridos, pertencentes fts
forças legaes Italianas, estão chegando ft
cidade fora da zona de batalha em torno
de Fiume.

Dizem esses despachos qu», apparente-
mente, a resistência de Gabriel» D'Annun-
zlo esta chegando ft sua ultima phase. As
tropa» legaes da Itália chegaram a uma
milha do centro da cidade. Fiume está ve-
lada por grossas nuvens de fumaça cau-
sadas pelos Incêndios das florestas adja-
oentes e a explosão dos paioes.

As forças do general Caviglia oecupa-
ram a estação ferro-viarla o os Jardins
Públicos. ¦. -.

i Resenha à Portugal
"A REPUBLICA" SUSPENDEU A

PUBLICAÇÃO
LISBOA, 38 (U. P.) — O jornal "Repu-

biica", de que é director o sr. Antônio Gran-
jo, suspendeu a publicação.

O CONGRESSO POSTAL NACIONAL
LISBOA, j8 (Ut,'.P.) — Foi inaugurado o

Congresso Postal Nacional, approvando-se uma
moção dc aaudaç6ea a todus os empregados noa
aerviçoa de correios e telegraphos do mundo.

O ar. Antônio Maria da Silva, administra*
dor geral, preconizou a reforma modernizando
os serviços.

A FEIRA DE LISBOA EM JUNHO
LISBOA, a8 (U. P.) — A Feira de Lisboa,

será inaugurada nesta cidade, no meu de ju-nho próximo.
Espera-se que o commercio americano tome

parte nesse certamente commercial, assim como
o Brasil, que também ba a esperança de quese faça representar.

CONTRA OS DIFFAMADORES
."»».'« (O. P.) - O Jornal «A
Pátria" publicou violento artigo ata-cando os estrangeiros que negociam emPortusral e que collaboram em campa-nhas de dlffamação contra o palz.
O GOVERNO *UER COMPRAR TRIGO

D ARROZ
LISBOA, 28 (II. P.I _ o governovae abrir concorrência publica para acompra de trigo e arroz,

O TEMPO
LISBOA. 28 (U. P.) — o tempo me-Inorou sensivelmente.
EMBELLEZAMENTO DE LISBOA

LISBOA. 28 (U. P.) — A assembléa
geral da Companhia dos Caminhos deFerro approvou o projeeto de venda deterrenos entre Alcântara e Belóm parao alargamento do porto de Lisboa. Asnovas obras ficarão promptas om qua-tro annos.
AGGRAVOU-SE O ESTADO DE SAU-DE DO PRESIDENTE

LISBOA, 28 (U. P.) — Aggravaram-
se os padecimentos do presidente daRepublica, dr. Antônio José 1'Almeida.

Devido aO estado de saúde do chefe
i do Estado, a recepção de Anno Bom
; nfto se realizara a 1° de Janeiro, como

é de praxe.
UM PROTESTO DO GOVERNADOR DB

8, THOME'
LISBOA, 28 (U. P.) — o governadorde a. Tliomé enviou uma nota ao go-verno protestando contra a campanha

que fazem os lnglezes dizendo existir aescravatura nessa colônia. O governa-
i é.or affirma ser falsa essa affirmação,

sendo os Indígenas pagos e repatriados
quando o desejam. A referida autorl-
dade pediu que o governo abrisse ln-
querlto a respeito e procure castigar os
diffamadores.

O MINISTRO DE VENEZUELA
LISBOA, 28 (U. P.) — E' esperado

breve, nesta capital, o novo ministro
da Venezuela.

A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
BRASIL .

LISBOA, 28 (U. P.) — O Jornal "O
Século" publicou hontem um artigo so-
bre as finanças do Brasil, classificando
a situação de perigosa. Affirma essa
folha ter diminuído a exportação brasi-
leira. -.

OS CIDADÃOS ALLEHAES
LISBOA. 28 (U. P.> — o governo

vae apresentar ao Parlamento um pro-
jecto de lei restabelecendo aos ci-ladãos
allemães tortos os seus direitos, cum-
prindo o tratado de paz.

UM DESMENTIDO
LISBOA, 28 (U. P.) — Desmente-so

a noticia de quo' o governo tenciona
alienar as estradas de ferro do Estado.

A FISCALIZAÇÃO DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

LISBOA, 28 (U. P.) — Foi publica-
do um decreto dando faculdades ft
Commissão de Abastecimentos para
intervir na fiscalização dc todas as
transacções dc gêneros alimentícios.
A ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL E AS

FINANÇAS
LISBOA. 28 (U. P.) — A Associação

Commerclal de Lisboa reiolveu convl-
dar as congêneres para a organização
de uma grando commissão Incumbida
de elaborar a contra-propoata ao pro-
jecto enviado ao Parlamento pelo ml-
niatro da Faienda.

O sr. Cunha. Leal trabalha num pro-
Jecto dt remodelação da lei i* stllo,
tUvaoda M UXM.

0 projeeto fas tarifas proiilivas
Tendo passado na Câmara dos Deputados está sen-

do discutido no Senado
¦

Alguns senadores são contrários por temerem as reçresalias

A LEI MARCIAL BM VENEZA
ROMA. 28 (U. P.) — O Jornal "Cor-

rlere riMtalla" diz que a lei marcial foi
proclamada em Veneza e em toda a
região Juliana.

Accrescenta essa folha que o gover-
no restabeleceu a censura sobre as no-
ticlas relativas a Fiume.

DECLARAÇÕES DE GIOLITTI
ROMA. 27 (U. P.) (Retardado) —

Uma delegação especial da Câmara dos
Deputados visitou o sr. Gioiitti. presi-
dente do conselho de ministros, hoje do
tarde, a respeito dos acontecimentos em
Fiume.

O sr. Gioiitti diz que as noticias pu-
blicadas pelas folhas romanas são
grandemente exaggeradas. Desmen-
tiu, categoricamente, que Gabriel d'An-
nunzio fosse morto ou ferido."O general Caviglia telegraphou-me
dizendo que Fiume serft oecupada hoje
de noito ou terça-feira", declarou o
presidente do conselho do ministros."As nossas operações não podem «er
adiadas por mais tempo, porque não po-demos permittir a Jugo-Slavia a inter-
vir.""Comtudo, o governo jugo-slavo }Xdeu ordens de limitar, o mais possível,o derramamento do sangue."

O sr. Gioiitti também annunciou quoo encouraçado italiano "Andréa Doria"
bombardeou os quartéis oecupados pe-los Leglonarlos d'Annunzlanos.

ROMA, 28 (U. P.) (Offlcial) — De-
pois da sua conferência de hontem de
noite, o gabinete publica o seguinte
communicado:"O gabinete reunlu-30 e estudou a si-
tuaçtto fiumense, a qual foi tornada
mais gravo pelas aggressões dos Leglo-
narlo d'Annunzlanos.

O gabinete reaffirmou a sua confian-
ça no general Caviglia. O ministério
espera que a oecupação de Fiume pelastropa» legaes da Itália habilitara a po-
pulaçãn flumense a organizar, livre-
mente, um estado independente, sob as
condições esboçadas no Tratado de I
Rapallo.

O gabinete também estudou o caso !
das pessoas que estão auxiliando,
apoiando e encorajando os feitos crimi-
nosos dos Leglonarlos d'Annunzianos.
O gabinete concordou que aa pessoas
condemnarias, por serem culpadas des-
ses crimes, serão sentenciadas a quinzeannos do prisão."

ROMA, 28 (U. P.) — O sr. Gioiitti,
presidente do conselho de ministros,
hontem de noite informou a uma com-
missão composta de membros da Cama-
ra dos Deputados, que o general Cavl-
glla enviou um manifesto X regência
de Quarnero exigindo a rendição lmme-
diata das forças militares de Fiume.

O sr. Gioiitti Informou a um repre-
sentante do jornal "Corriêre delia Ser-
ra" que o cumprimento do Tratado de
Rapallo é uma necessidade nacional. O
governo considera como traidores to-
rias as pessoas otipostas ao cumprlmen-
to do mesmo tratado.
GIOLITTI EM CONFERÊNCIA COM OS

MINISTROS l>4 niERBA E DA
MARINHA

ROMA, 28 (U. P.) — O sr. Gioiitti,
presidente do conselho de ministros;
general Bonoml, ministro da Guerra, e
almirante Sechl, ministro da Marinha,
novamente conferenciaram, demorada-
mente, a respeito dos acontecimentos de
Fiume.

O QUE DIZ "LA STAMPA"
TURIM, 28 (U. P.) — O Jornal"Stampa" prediz quo Gabriele D'An-

nunzio farã uma ultima e desesperada
tentativa de precipitar os aconteclmen-
tos em Fiume, fazendo, assim, da situa-
ção flumense, um "desastro completo".
A «folha diz que o sr. Gioiitti, preei-
dente do conselho de ministros, deela-
rou que todas ns tentativas de nego-
clações, pacificas, são predestinadas a
fracassarem

DESMENTE-SE A MORTE DE
D*ANNUNZIO

ROMA, 28 (U. P.) (Urgente) — Ape-
sar dos muitos boatos circulando dl-
zendo que Gabriele D'Annunzio foi
morto durante os combates entre os
Leglonarlos Flumense» e as tropas le-
gaes da Itália, o governo italiano con-
tlnua a Insistir que o poeta-soldado es-
tava vivo segunda-feira, fts 12 horas.

FIUME JA' FOI OCCUPADAI
ROMA, 28 (U. P.) (Offlcial — Urgen-

te) — O sr. Gioiitti, presidente do
conselho de ministros da Itália, an-
nuncla ter razões para acreditar que o
general Caviglia. commandante em che-
fe das forças legaes Italianas hloquean-
do Fiume. oeciipara aquella cidade,

O encouraçado italiano "Andréa Do-
ria" bomhariieou o quartel general de
Gabriele P'Annunzio.

O AUXILIO DA JUGO SLAVIA FOI
RECUSADO

ROMA, 28 (U. P.) — O "Corriêre
d'Italia" diz que o general Caviglia re-
cusou o auxilio offerecldo pela Jugo-
Sla via.

O commandante em chefe das forças
legaes da Itália, bloqueando Fiume, de-
clarou que a Itália considera o caso
flumense como assumpto puramente
doméstico.
O PESAR DO CONSELHO MUNICIPAL
DE BOM A PELA MORTE DOS LEGAES

ROMA, 28 (U. P.) — Durante a ses-
são de hontem de noite, do Conselho
Municipal desta capital, o sr. Rava,
prefeito do Roma, fez o panegyrlco dos
mortos na luta em Fiume. Depois de
um breve serviço commemorativo, a
sessão foi levantada, em signa! de
respeito pelos mortos.

O prefeito ordenou que a bandeira do
Conselho Municipal foase collocada a
meio pão.
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OS TYPOGRAPHOS RE BERNA E

BAIXT GALL
BERNA, 28 (U. P.) — Os typographos

de Berna, St. Oall e Genebra declara-
ram-se em greve, exigindo salários
mal» alto». Os Jornaes estão empregan-
do typographos que não fazem parte
da União dos Typographos, conseguindo
que as edições de suas folhas tenham
«aido com toda regularidade.

(Communicado telegraphico de Leo
T. Beatley)

NOVA YORK, 27 lU. V.) — A pro-
jectada tarifa prohibltlva que já pas-
sou na Câmara, dos Deputados e quo
agora esta sendo discutida no Senado,.
encontra solida opposiçao por parte das [
casas mercantis de Nova York. espo-1
clalmente das que se dedicam ao com-
meroio estrangeiro.

Os bancos, Jornaes e associações dc
commercio estrangeiro, estão fazendo
esforços e exercendo pressão no Se-
nado afim de que a medida seja rojei-
tada."Esso projeeto se so tornar lei, ar-
rumará o commercio estrangeiro nos
Estados Unidos", informou á United
Press, um dos mais importantes ban-
quelros de Nova York.

O Jornal "The Times", commentando
u projeeto diz:"Os membros do Congresso que
apressaram a passagem da medida na
Câmara dos Deputados, ficarão sur-
prehendidos e cheios do recoios quando
souberem que os paizes estrangeiros,
provavelmente, vão adoptar disposi-
ções contra os Estados Unidos. a

"O pretexto de que a medida e neces-
sarlu para "proteger" os nossos 'igri-
cultores, é tola."

A Argentlnn já fez Insinuações nobre
a attltude que adoptarli. amaçn tninur
medidas de represália, creando fortes
direito» sobre as suas oxportaçBes dn
lã» e couros

O Canadá lambem fará o mesmo ae
no» taxarmos o trigo, que recebemos
t0^ttt*l0t0*0*f*^*$t>^^leAfêiAt»Ane1êMpe0êÉt^'^^

D desarmamento allemão
O CASO DOS GUARDAS CIVIS

BERLIM, 28 (U. P.) — O jornal"Vorwacrts" diz que uma nova nota foi
recebida pelo governo allemão enviada
pela Entente-, exigindo com Insistência dn
levar quanto anto» a offelto o Immedln-
to e completo desarmamento das varias
oranlzações existente» Oe Guardas Civis.

O mesmo jornal accrescenta que o Ue-
parlamento dos Negócios Estrangeiros
deu Informações multo evasivas com re-
Jação ao recebimento o ao conteúdo dessn
nota.

PARIS, 28 (U. P.) — O general Nol-
let da France « chefe da Commissão In-
ter-AUIada de fiscalização na Allemanha,
acaba de apresentar ft Conferência do»
Embaixadores uma nota do governo alie-
mão.

A nota declara que o governo allemão
não esta habilitado a cumprir a exlgen-
cia alllndn de desarmamento Immedlato
dos "guardas civis dn Ttnvlera" c do
E'flte da Pnissln, devido ao iierltro de um
levante communlsta e dn provável agita-
çün em face do próximo plebiscito na
Alta Sllesia.

O primeiro ministro sr. I.eypnies vae
confrrenclar «obre o texto Ao«9» nota rnTi
os primeiros ministras da Italln e Grã-
Rretanbs. respectivamente, srs. Gioiitti e
Lloyd George.

NAO ESTA' DE Acconno COM
CONSTANTINOPLA

CITRISTIANTA, 28 (U. P.) — Um
despncho de Moscou commnnlca que o
enviado de Mustaphn Kemal ncttinlnientc
na capital russa, publicou uma declara-
cão desmentindo que o governo nnclona-
lista turco em Angorn estejn celehrando
um accorlo d" pnz com a commissão que
representa o governo turco em Constantl-
nopla.

desso Domínio. Atê a França manifea-
ta-se contra a projectada lei.

E' perigosa a theoria de que a Ama- ,'*<
rica deve cuidar de si propri.t e deixar
çue o reato do mundo slgr. o seu destino
como puder. Tal idéa ameaça fazer-
no» voltar lis noções antigas sobre o >
commercio Internacional."Pensamos que podemos vender ear»
comprar, e que devemos tirar vr-nu-
gens (1'outras nações sem quo cilas
também as obtenham de nor,. Tudo isso
constitue grave erro. Jft pausou a íra
«le Isolamento americano. O3 Estados
Unidos não mais podem viver por si
mesmos afastados do resto do mundo;
empregamos tremendas oommas na
construeçâo do nosso commercio mun-
dial c temos agora quo agradar os
nossos clientes, ao invés üo procurar
afugental-os."

O Jornal "New York Commerclal*
diz: "A projectada lei., non teun ter-
mos netuaes, não e.itft ;'in condições de
produzir nenhum beneficio emquanto
que delia é licito «snor.ir grande» ma-
les.

Naturalmente, nfla Uriamoí dena-j»-
do manter oa nossos morcados para
nô^ e ,10 mesmo tempo conservar a
nonsa participação no commercio e«-
trnngeiro, mas oa nossos cliente» não
podem pagar em dinheiro, senão em
gêneros. Urguendo uma barreira que
Impeça .1 entrada desses produetos nos'
listados Unidos, nfto liavcrft vantagem
cm vender aos pnlzes csvrangelros,
porque elles não terão com que pagar."

VENI/.KLOS NAO SERVIRA' COM
CONSTANTINO

NICE, 28 (U. P.) — O ex-urlmetro
ministro Venlzelos da Grécia, er.i uma
entrevista que concedeu nesta chinele, iles-
nwnte o boato dado a circulação que
eile o «eu» partidários lonhnm intenção
de fazer parto do governo Const.mtno."Tomar parte «m um governo chofia-
do por Constantlno constituiria nma gra-
ve humilhação tanto para mim como para
mous partidário»", *.isí»e o sr. Voulxoloí',"Somente aceitaria um cargo publico sob
a condição que se opera*"* nm» reorga-
nlzaçfto política qiie tornasse -mp.isslvsl

'no rei Impftr sua vontade ao povo*.
t'^\A*^s*/^f**^%*^*^SÊr^*t*Ê'^^t*íP^*i^*'**^*'***'^v****t'£e)

Notícias da America
do Sal

Na Argentina

D bolcheviíMi)
DEJ! MILHÕES DE RUBLOS PARA

QUEM PRENDER LIETENYI
LONDRES, 28 (U. P.) — Um despacho

de Moscou diz que o governo da Rússia
dos Soviets offeroceu o prêmio de dez
milhões de rublos para a captura do
er. Oslf Lletenyi, antigo presidente do
sovtet de Tsarltyn.

Consta que o sr. Lletenyi mandou fu-
zilar 1.B0O pessoas e creou o "terror"
vermelho no valle baixo do rio Voiga,

SAO EXCELLENTES AS RELAÇÕES
COM A LATVIA

LONDRES, 28 (U. P.) — Um radio-
gramma de Moscou diz que foi semi-
officialmente desmentido que o governo
bolchevista eatft planejando um ataque
contra Latvia.

O sr. Tchitcherln, ministro do Exte-
rlor do governo bolchevista, diz que as
relações entre a Rússia dos Soviets e a
Latvia são excellentes,

MASSACRE DE JUDEUS
RIGA. 28. (U. P.) — Um despacho de

Kieff diz que uma parte da guarnlção dns
forças holchevletas russas em Skvll, a 100
kllometros a sudoeste de Kleff, revoltou-re
e lnlolou um "pogrom" — um movimento
contra os judeus — dos quaes algumas
centenas foram mortos.

Uma condecoração para o rei
Alberto

RECEBERA* DAS MIOS DO DUQUE
DE YORK

BRUXELLAS. 28 (U. P.) — Sua ai-
teza real o duque d* York, chegará nes-
ta capital em principio» de janeiro pro-
ximo futuro, procedente de Londres, afim
d* conferir à sua majestade Alberto I.
rei do» belgas, em nome do governo brl-
tannloo, a "Distlngulshed Flylng Cro»»"
uma oondecoraçio brltanoloa concedida
aoa aviador»» per atrriooa da cu«r*.

Mercado americano
O CAMRIO

NOVA YORK, a8 (U. P.) — Mercado de
câmbios: libras esterlinas: 351 lU; francnn,
584; lir», 336; marcos, 13?; florins, 31 jj;
franco belga, 611.

OS CEHEAES
CHICAGO, 28. (U. P.) — Merendo de

cereaes. Trigo. O mercado nbrlu com as
setrtilntes cotnçíe»: março: 183 1|2 n
162 1|2; mnlo: K.8 a 157 1|2.

Milho. Dezembro: «» 1|2; maio, 73 1|8
a 72 3|4; julho: 73 5|8 a 75 3|8.

0 rei ia Inglaterra
VAE VISITAR VERDUN

TARTS, ;8 (U. P.) — O jnrnal "t.e Ma-
tin". dia que sua majestade o rei Jorge V, Ha
Inglaterra, cliegarS a I;rança no dia 6 dc ja-
neiro próximo futuro, afim dc visitar Verdun
c a» regiões devastadas.

Os Sinn-Feiners *
OS MORTOS NAS ULTIMAS

ARRUAÇAS
TIUBLIM, 28 (U. P.) — Os jornaes damii

declaram hoje que sabe-se qne 14 prssoas fn-
ram mortal nas arruaças, na Irlanda, durante
as féria» de Natal.

Dois sinn-feiners foram fuzilados cm Uai-
lymacarrH, um grande subúrbio de Belfast, no
dia de Nat.il.

Também houve grandes arruaças entre iinii-
feiners e orangiMas, fiu Tielfast. A boa or*
dem publica foi restabelecida pelas tropas.
A CONDEMNAÇAO DA CONDESÜA

MAItKIEWIKCZ

DUBLIN, 28. (U. P.) — A cnndessa
Marklewlscz. "slnn-relnlst.1" de destaque,
foi Julgada por uma Corte Militar, e d-.--
olarada culpada pelo crime d» conspira-
ção.

A condessa foi eondenvnada ã dois annos
de trabalhos forçados. Klln foi eleita
membro do Parlamvnto Britannlco. ha 18
mezes, mnis ou menos, pelos "slnn-felners"
porém, não tomou posac.

í ex-frnto k Wnrt
A SUA ENTRADA EM BISERTA

BIZERTA, 28 (U. P.) — Cinco navios
da frota antl-bolehevlsta do general
Wrangel, chegaram a este porto, ficando
em quarentena devido ãs moléstias que
se manifestaram naB suas tripulações.

Os navios foram comboiados pelo scout"Stringe" e pelo cruzador "Almaz" e pelas
canhoneiras "Crossny" e o vaso de guerra"Argotolis".
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\ industria allemâ na h°w
UM CONTRATO COM O" SR. STINNES

BERLIM, 28 (U. P.) — Sabe-.-e que
o sr. Hugo Stlnnes, mUHonarlo allemão
e grande proprietário de mlnae de carvão,
acaba de aceitar uma ofíerta do governo
do sovlet russo para organizar um mono-
pollo nos trabalhos da electriflcação da
Industria na Rússia.

O sr. Stlnnes vae emprohender essa tn-
refa com a "Borslg-Siemens-Schuckert
Company" e aa Usinas de Aço da Casa
Krupp, d« Essen.
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h ias ialanfl
A DECISÃO BERA' CONHECIDA EM

IS DE FEVEREIRO
STOCKHOLMO, 28 (U. P.) — O sr.

HJalmar I3ranti.ii>'. ex-primeiro ministro
e chefe da delegagjo sueca na Assembléa
da Liga das Nações, declarou que a de-
cisão da Liga, com reinção fts ilhas Aa-
land, será dada a conhecer no dia 15
de fevereiro. Essas ilhas são simultânea-
mente reclamidaa pela Finlândia c pela
Suécia.

O BAII.K DOS INNOCENTBS
TIUKNOS AIÜl-S, iB (U. P.) — Rénlfxou-

se. esta noitt, no theatro Colyaeu, o Ilaue uo»
Innocentes, promovido nrlo Circulo iU Im*
prensa, assistindo o principe Almone r o em-
balxndor hespanhol, sr. Francês Rciiiisnei,
o» commandautej c officiaes üo couraçado"Roma", ciirertorrs Am principaes jornaes
desta capital, muitos adores, o ínteudeuto na*
nicipa! e numerosos convidados.

EVASÃO DE PRESOS
mmNios airks, ss <r. p.i — En"r «?

: e 4 horaa, evadiram-se do departatrieh?
tu central 17 delinqüentes, entre o» quaes
vários asasninuF, perfurando a parede da pi'i-
sün, tendo-íc verificado que alijur.r. guardai da
Penitenciaria estão compromeUido* na evaéfio
dos presos.

CONGRESSO DA FICDERAfiXO
OPERARIA

BUENOS AIRKS, 28 (U. P.) — No pro-
ximo me» de janeiro deverá ter loR*r o ii9
Congresso da 1'ederaçào Operaria Kenional
Argentina, para o qual foram convocadas to-
das as entidades federaes do pii.

DESARMAMENTOS DE VARIOI
NAVIOS DE GIEKHA

BUENOS AIRES, 2» (A.) — O Mlnlste-
rio da Marinha fez baixar uma ordem de
desarmamento de alguns navios da nossa c»*
quadra .

Os navios que ficarão na situ.içSo de des-
armados, são os seguintes: couraçados "Oa-
ribalili" e "Pueyrredon"* cruzadores "Buenos
Aires", guardacosta "Independência", CUlho-
neira "Paranft", monitor "I.os Andes", cruza-
dor "Pátria", torpedrims "La Piau", "Mis-
siones", "Py", "Murature", "Jorge", "lia-
thurst", e "Bucharde".

MANIFESTAÇÃO POLÍTICA
BUENOS AIRES. 28 (U. P.) — O Co-

raite Popular incumbido, dr organizar a flhesfio
política intcrnaciunal do governo, continua em
scUS preparativos e é dc opinião que, no dia
1" dc janeiro, deverá realizar-se a projectada
manifestação política nesse sentido.

A GREVE DO PETRÓLEO

TiUKNOS AIRKS, 28 (U. P.) — Confino»
z greve dos distüladnres de petróleo, prejwli-
cando todos os serviços públicos. Ai colheitas
agrícolas também ;.áo podem ter logar, por
carecerem de combustível para a aobiltaaç^O *
dos muchinismas agrícolas.

No Uruguay
A CHEGADA DO SR. COMBY

MONTKVIDK'0, 28 (U, P.) — O cou-*
raçado americano "Florida", conduzindo a seu
hordo o secretario de Estado dos Estados Uai-
dos, Colby, chegou aqui hoje, de tarde.

O secretario de Estado americano seríl o
hospede de honra, hoje, de noite, num banque*
te, no Parque Hotel.

Na Bolívia
A JHKTA DH GOVEIINO

IjA PAZ. 2S ÍT7. V.) — A Jlihttt dt
Oovcrno. em «cssíio dc I10J.-. proroaou,
as suas funcçOes govcrnamentues atí u
realização das eleições.

RECEPÇÃO DA MISS ,0 MILITAB
ARGENTINA

LA PAZ, 28 (U. P.) — E' cperatla • j
todo o momento a .chegada da raii.'2o militar
argentina r,ue assistiu Á inauguração ^o mo*
numento erigido li memória de VYarneá, em
Santa Cruz, â qual se esta preparando una
recepção condigna.

No Paraguay
VAE SER FEITA UMA GRANDE

EMISSÃO
AS8UMPÇÂO. 2R (U. P.) — Depol»)

do debate na Gamara dos Deputados, foi
approvado um projeeto autorizando
uma cramlc emlssüo de 25 mllhOes de
pesos, nflm de remediar a actual »1-
tuação financeira.

Navegação

No Chile

LONDRES, 28 (U. P.) — O vapor
"BOUEumvIfle", u cnminiio do Brasil e do
Rio da Prata, cheirou ao Havre no dia
23 do corrente mez. O "Dunetan", com
destino ao Brasil, passou por Dover. O
"Sabor" deixou Gravesend para Santo».
O "Paraná" dolxou Barry no dia 14 do
corrente, para Santo». O "Fort de Sou-
vllle", procedente do porto de Santo», dei-
iou Lisboa no dia 21 do corrente. O"Llroburgia", oom d»»tlno ao Braall, «ei-
mu Ias FbIbsm c* «Ua S! d* corrente.

EM HONRA DAS EMIlAIXADAft
SANTIAGO. 23 (U. P.j — No banquete

realizado, na Casa da Moeda, em honra daa
emhaixLdas que vieram assistir (t peste do
novo presidente da Kepublicc, o ministro áaa
Relacõea Eiteriorea, »r. Mate, fei eloqüente
discurso, agradecendo a presença da» raiuoea
qne vieram honrar c acto da transmissão do
poder.

Km nome daa embajxacas, falou o represei-
tante do Urasil, sr. Canioso de Oliveira.

O NOVO GOVERNO
SANTIAGO, 28 (U. P.) — Na aessSo «a

Câmara dos Deputado;, hoje, realizada, fu a
sua apresentação o novo ministério.

O sr. Aguierrc Ccnla pronunciou ura dia-
cur«o expondo o programma do governo. Fa-
laram, cm segnida. diversos deputados ttnio*
matas. O sr. Guilherme Edwards declarou
dever-se dedicar absoluto respeita 80 novo
regimen parlameatr, lembrando 'iue. cm 1915,
ao iniciar-se o governo do ^r. Sanfuentcs, o
sr. Alcksandri, no Senado, condemnou o ga-
binete Balmaccda Subercasseaux. por não ter
sido consultada a maioria du Senado^ aceres-
cenlando que o ar. Alessandri, esquecendo os
antecendentes de roí 5, organizou agora seu
ministerio consultam^ o Senado.

Depois de vários dis;ursof, os novoi ic.icll>
tro» aPrcscaUrim-M a Alt» Camar».

O DiaCURHO DO CHANCELLER
SANTIAGO, st (U. P.) — "El Meteurle",

eonunenundo o discurse de caaneeUtr, no
banqotu que teve iojar «ta "La tfoneda'', ea
bo»ra ia eabaixadai estraateirai, ipplaude afrancjneu cosa qne forte» exposto» ca idese»
usencaso», cosa espeeialiatee 1 staMaviiitde
cea a Axítaúa» • êeu • tlêeê
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FORO MILITAR
vida do superior,

ln acto consumado
Accusado dos crimes previstos noa arts. 08,'

tparagrapho a", c íoi, paragraplio :", do Co-
digo Penal'da Armada, foi o marinheiro na-
cional de 3" classe Manoel Rodrigues ila Silva I
submcttido a julgamento perante o 2o Conse-1
lho de Guerra Permanente da Marinha, Pre-!
liminarmente, este desclassificou a pronuncia
do art. 08, paragrapho 1", para o art. 90,
condemnando o accusado íi pena de nove mezes
de prisão com trabalhos, contra o voto dc doí.s ¦
juizes, que n condcn.navain somente a seis j
mezes de prisão com trabalhos. j

A seguir, transcrevemos na integra a sen*
tença condemnatoria: t"líxaminando estes autos do conselho de
guerra, em que (• réo o marinheiro nacional Ma-
noei Rodrigues da Silva, delles se verifica que
o mesmo ú aceusado da autoria dos actos cri* • como taes, não sc constituindo
minosos, descriptos no auto dc informação do aggressão propriamente ditos,

bem de-
; da ten-

tentarem contra
finidas as acçoCJ
tativa.

.Macedo Soares parece tambem querer ex*
chiir a idéa de que a tent-niva dc crime esteja
encerrada no contexto do art. 9H, pois escreve
que a espécie (lesse art. 08 ia aggressão íi
ntSo armada, ou iiSo, ao superior ou inferior
que estiver dc serviço (Codipo Penal Militar.
pag. 155).

O acto de tentar ou a resolução dc commct*
ter crime, manifestada por actos e.iteriores,
que não constituam começo de execução, não
estA sujeito ft acção penal, salvo sc consti-
tuir crime especificado em lei (art. ;'.', do
Cod. .Vil., dn Arm.).

listes actos exteriores, emquanto permanecem
em actos de
incorrerão

CATHOLICISMO
O 8ANTO OO DIA

Em Çantuaria, cidade dc Inglaterra, dia
de .Santo Thomaz Mspo e JlarljT, o qual,em defesa da Justiça e Ininiuniilado ecclc-siastlca, morto ti espada ua sua niesma ca-

Foram hontem julgadas pelo Tribunal , tlieüral, as mãos dus ímpios contra elle con-

crime a fis. 2.
Submcttido a conselho de investigação, em

conseqüência do relatório de fis. 24 v., foi
pronunciado pelo despacho de fis., como in-
curso na s.incção dos arts. 98, paragrapho 2°,
e íoi, paragrapho 2°, do Código Penal da Ar-
inada, c, dahi, a convocação deste conselho de
guerra, onde sc procedeu íi. inquirição das tes-
temunhas informantes c numeradas de fis. 6x
a íl». Oo v., e interrogado o réo, a fis. 73.

Preliminarmente:
A classificação feita pelo conselho de in-

vestigação, uo art. 98, paragrapho 20, do
acto criminoso, que se nUribue rto réo con-
tra a sentintlla, carece de procedência júri-
dica, desde que se faça interpretação do ei-
tado texto e seus paragraplios, cm confronto
ao art. 99.

Assim dispõe o art. 98:"Todo o indivíduo ao serviço da Marinha de
Guerra que accommctter a mão armada, offi-
ciai de quarto ou de serviço, scntinclla, vigia
ou plantão;
Penna |
Sendo o crime commettido em presença do

inimigo, em águas submcttidas a bloqueio, ou
mititarniL-nte oecupadas: |

Peniii
Paragrapho

1 saneçãn penal se sc demonstrarem por offeusas,
por meio dc palavras ou gestos, íi pessoa rc-
veslida dc autoridade militar, conforme clara-
mente preceitüa o art. 90.

Resulta dahi que, no art. 98, estão previstas!
as seguintes especies: ,

a' — aggressão, A mão armada ou não, em
tempo de paz (art. c paragrapho i°):

l>) — aggressão,' ft mão armada, em tempo
de guerra (2* parte).

A aRgre.ssão sem armas, tem tempo dc fiucr*
ra, não estft fikiirad;i no texto, e o "atacar a
sentinella", de que «igita o paragrapbo o" —
como acto de aggressão que é, pois tue "atl*
car" é "accomnieiter". oífender" (Cândido ie
Figueiredo, v. atacar) — jfi estfl inscripto,
quer nu artigo, principio, quer nn pir.'i.;raplin
i", tornando-se dessa fôrma redundante e su-
perflm..

Ue velam as considerações precedentes que,
não se ni.rihuindo no réo acto de agressão íi
sentinella, a aceusação não poderia encontrar
apoio no art. 98, paragrapho 2", só deven-
du ser examinada cm face do art. ')'»¦ qne as-
sim prescreve:"Todo indivíduo, ao serviço da Marinha du
Guerra, que of tender, por palavra,*; ou gestos,
nfficial dc quariu ou dc serviço, sentin 

"

Sc a aggressão íór com-! vigia ou plantão: Pena
mettida sem estar armado:
Pena '
1'aragliapo 2° — Na pena do paragrapho

precedente ineorrerA u indivíduo ao serviço da
Marinha (dc Guerra, ou a ella estranho, que
atacar sentinella, etc

O disposto neste artigo, segundo a sua letra
expressa, desdobra-se nos seguintes casos, cin
tempo dc paz:

a) — accommctter, a mão armada (ani-
go 98 prin.);

b) — aggressão, aem estar armado (para-
grapho Io);

c) — atacar sentinella (paragrapbo ;")."
Duas, entretanto, são as interpretações, ge* j"acconimctter'*

Isto posto
Considerando que, em face

sc torna necessário indagar
nutos autoriza a nffirmaçfui
offnílcu a pessoa, revestida

iu

do cit. art. 09.
sc a prova dos
de que o réo
la autoridade dc

de Marinha,entinella do portão do Arsenal
uo limite da praç;i Mauíi;

Considerando que ;. tal conclusão não t: li-
cito chegar, pois que se dc um lado o offen-
dido, nns declarações dc fis., attnbue ao rúo
o ter proferido eotttra a sua pessoa as expres-
síii -í. altamente injitrinsas, que se lêem nas
mesmas declarações, por outro, nenhuma les-
temuulm a ellas se refere, senão pnr ouvir
dizer, e, tle certo modo, com caracter dc im*

ralmcntc dadas íi expressão "accónimcitcr", "de! 
precisa", além dc não serem as mesmas ex-

que se serve o art. 9S pric. | pressões sustentadas pelo próprio réo;
Entendem uns que a allmliila expressão é I Considerando que, assim, não se justifica

equivalente "a tentar coinmettcr crime", c, um''i. condemnação, baseada cm prova tão iu-
outros, ao contrario, asseguram que essa mes-1 consistente!
ma expressão quer dizer "aggredir", t ao í Considerando que í principio dc direito,

juiz julgar/i
de uma e de

conselho de guerra parece que esta ultima
accepção é a que se ajusta ao sentido que pre-
aidiu a elaboração do citado texto.

De facto, Cândido tle Figueiredo — verb.
acomnlettcr — empresta íi palavra "accom-
«netter", duas nccepçócs, uma transitiva, signi-
ficando "assaltar, atacai", e outra intransiti-
va, no sentido de "encetar briga".

Seo art. 98 prlnc. cogita dc "accommetter
fi, mão armada., a cujo sentido está, Rubordi-
nado e adstricto o paragrapho 1", e se esse•paragrapho Io icícrc-se a "si a aggressão for
commettida, sem eslar armado", parece claro
que o emprego da Palavra "aggressão", no
paragrapho i°, precedente da condicional "si",
prestippõe outro acto de aggressão, dc que se
cogitou anteriormente, mas sem condições dif-
tf crentes.

O exame das penalidades impostas, nos dois
casos referidos, ainda fortalece a interpreta-
ção que ora se sustenta.

Assim, não se cré razoável que o legislador j se sufimettcndo
quizesse punir a tentativa dc crime, cuja na-' mesmo tempo,
tureza previamente não sc conhece, com'a pena
máxima dc 30 anos de prisão, sc essa tentativa
fosse a mão armada, e fizesse logo baixar a
penalidade para dois annos, sc o acto fosse,
não dc tentativa, maa de acto de aggressão, i ;-. -- .
(Perfeito c consumado, II mão desarmada. I '"',.com, v"*etsa» subjugado,

O que o legislador procurou, foi resguardar I 
"-onsiderando que essa ordem era legal, uma

egualmente a pessoa do offici.il de quarto. ! v-z quc ".n,r"a. do ""'.''ar de maior gradua-
scntinclla, etc, de actos de violência, que nu- *¦*"•• r"vcs"do de autoridade militar, e o réo,
«lessem ser praticados contra a sua autorida- "ê momcnloi ,ncld|a ""ma transgressão disei-
de, augmentaudo a penalidade, casos estes !?Tr* "reVst:* ,n0 art* "' "= <lo respectivo
actos fossem fi mão armada. I c<™,*,>. .I"»1 ," «* "ailr anuas prohibidasi

O confronto do art. 9S ao 96, do Cod cit. ' Considerando que, apesar dessa resistência, a
ainda favprcce a interpretação, de que naquelle I "rdcnl '01 «""'P',""1, a™ .iuc soffresscui cs
não se trata de tentativa dc crime, mas dc um j se,í? ".'"""'^ ¦>1S>™» lesão corporal
Ido de .iggressão propriamente dito. I • Considerando que, as confissões do

Considerando
cm matéria de prova, "que
gundo o allegado e provado,
tra parte, ainda que a consciência lhe dite ou-
tra coisa, c elle saiba ser a verdade o con-
trario dc que estiver provado nos autos";
mas

Considerando que o art. toi, paragrapho 2",
pune o militar que sc oppuzer com violência
ou ameaças ü. execução dc ordens legues, ema-
nadas de autoridade competente, quer a oppo*
sição seja directamente contra a autoridade,
quer contra os subalternos, e, não obstante a
opposição, eficctue-sr a diligencia, sem que
soffra o executor, da parte dos resistentes, ai-
guina lesão corporal;

Considerando que o réo, na presença de
uma escolla, que fatia parte dn guarda do Ar-
senal de Marinha, recebeu ordem do respecti-
vo comniandante, cabo dc esquadra, de se dei-
xar desarmar c permittir a revista em suas
vestes, e a essa ordem uppôz resistência, não

íl sua execução c, sacando, ao
. . Ie um punhal, ora reconhecido

pelas testemunhas, com o qual fez frente í
mesma escolta;

Considerando tine, fi acção da escolta, o reo
subordinou quando, tropeçando, caiu c

Assim, sc o legislador, no art. 98, quizesse
emprestar tal pensamento ao enunciado, se-
euiria o critério que adoptou no precedenteart. 96, como sc vi das seguintes palavras:"aggredir 

physicamcnte o scu superior ou"atlentar" contra a sua vida". I
Abi estão equiparados, no crime e na pc-nalidade, os indivíduo» que nggrcdirem ou at-1

algum.)
que,

de embriaguez, que se lêem
não podem servir, para o 1
a penalidade, pois cilas sò
quando coincidem com as

estado
1 fis. 13 v. fis. ,|S,
effeito de aggravar

srrvem dc prova
circumstancias do

BLENO TASE ^ffi-tA .-. i,,™,
cias e Drogarias. — Dcp. uruguayana, 35

e em São Paulo — UARIJICL ü: C

mpeçam
SCOCMAC
bmus

O "NECATOKICIIDA SIMÕES"!
expelle qualquer verme IntcMIniilI

facto, c isso nao acontece nestes autos, cm
que a embriaguez é contestada pelas teste-
mun lias, só se podendo tomar taes confissões,
como acto de defesa, justificativa de uma fu-
tura absolvição;

O conselho (le guerra, por unanimidade de
votos, conileinna o dito réo, e por maioria, A
pena de nove mezes dc prisão com trabalhos,
como incurso no grilo médio do art. 101, pa-ragrapbo a», na ausência dc aggravantcs c
altenuaiites, do Código Penal da Armada,
suspensa a execução desta até que o Supre-
mo Tribunal Militar decida, na forma da lei,
por meio dc appcllação necessária, que ora s»!
interpõe.

Sala das Conferências dos Conselhos (3eCucrra na Auditoria de Marinha, ^ de dezem-
bro dc 1920. — (Assignados) Mario A. Car-
doso de Castro, auditor de Marinha; Joaquim
Auatoclcs da Silva Ferreira, capitão dc corve-
ta, presidente; Arnaldo Pinheiro Bittencourt,
capitão-lcncntc, inlerrogantc; Mario da Silva
Celestino, 1° tenente, juiz; Oscar Luna Frei-
rc do Pillar, i° tenente, juiz, vencido, quanto
A penalidade, visto reconhecer a attenuante do

; art. 37, paragrapbo 1", e, portanto, conde-~* 
| mnar no mínimo da pena do art. 101, paragra*

(^ 111I10 s»; José Alipio de Carvalho Costallàt,
1° tenente, juiz, vencido quanto fl pena, votei
dc accordo eom o voto do juiz Io tenente l-una
Freire do Pillar; João Pedro dc Souza Lobo,

jjr í 1» tenente, juiz."
I

"POLLAH"
Creme scientlfico h American Beauty Acadeqjy - 1748, Mel-

villeAv. - N.Y.City - U.S.A.

Para espinhas, manchas, sardas e todas as imperfeições da cutis

Nariz sempre vermelho — Espinhas na face
Cumpre-me agradecer-lhe o extraordinário beneficio que

obtive com o uso do "POLLAH". Desesperada por não poder
curar-me da vermelhidão que tinha no nariz e das espinhas quj
muito enfelavam o meu rosto, levei longos annos retrahidu o não
freqüentando a sociedade. Fiz uso de tudo que me foi receitado,
sem obter o resultado que desejava. Ultimamente, lendo o livro
que V. S. me,enviou, comecei a usar o extraordinário "POL-
LAH", e com o natural enthusiasmo de uma moça que achava o
seu rosto ridículo, venho espontaneamente communicar que pou-
co tempo depois de usar o "CREME POLLAH", vi o meu rosto
completamente bom, livre de espinhas e manchas vermelhas, ao
meu vêr, nada é comparável a "1'OLLAH", não sô para curar a
cutis, como para adherlr o pó de arroz, notando ainda, entre as
suas grandes qualidades a de não conter gordura ou oleo de es-
pecie alguma. — NEIUTA ALVES. — Rua 15 do Novembro, 158.

do .lur.v aa res Plillomenu Franclsca do
Souza Korff e Maria Alhuquerque Frôes
o Silva, accusadns de crime do aborto
criminoso, provocando a marte Ua ges-
Uinto.

Á sessilo foi presidida paio juiz sr. Al-
varo Beríord, funecionando eomo promo-
tor o sr. Maíra de Laet e oecupando a
tribuna da defesa o sr. Evaristo de Mo-
raes.

Os debates prolongnram-se atê tarde,
sendo o resultado do julgamento publica-do nas ultimas noticias.

CHRONICA DO PORO
NOTICIAS DAS VARAS CMMINAES

Como incurso nas penas do art. 356,
combinado com o flõS, e do art. .177, to-
dos do Código Penal, foi hontem pelo
sr. Albuqueniuo Mello, juiz da .1» Vara
Criminal, pronunciado Antônio (io-
mes dos Santos, vulgo •'Tomlio do
Hio", por ter, no dia 2Ü de novembro
ultimo, penetrado por melo de nrrom-
linmnnto no quarto n. 17 do protllo iiu-
mero 126 da rua Frei Caneca a rnu-
liado dali varios objectos avaliados
cm 42ÜS; perseguido e preso, foram em
seu poder aiipréhondidos objectos pro-
prios parn roubar.

O mesmo juiz oondemnou Manoel de
Souza Mesíiulta a um anno do prisão,
Bráo mínimo do art. 304, paragrapho
único do Código Penal, por ter. em 11
do marco ultimo, íi rua Coronel Pedro
Alves n. ti", ofíenüldo com um serro-
to a Joaquim Carneiro, produzindo
neste um ferimento grave.

Pelo sr. .Silva Castro, juiz da 2*
Vara Criminal, foi hontem condemna-
do a tres annos ile prlaíio e multa de
20 "I", grão mínimo do nrt. MO para-
grapho -1° do Código Penal, o réo Car-
los do Castro SanfAnna, que em SO de
aliril ile 101!) peneirou furtivamente
no quarto 126 do Rio-Palaoe Hotel,
a rua dos Aiidradns. dali subtraindo
varias jóias avaliadas em l:f>00$000

EXPEDIENTE
CORTE DK APPKT,LACÃO. — SPSSaO

da 1" Câmara, — Presidência do desem-
hargador Celso Aprlglo Guimarães. —
Secretario, sr. Celso Vieira.

Presentw. oa dfY-ienvbí.nradore.s Pie ro
Seabra. Tortltinto Figueiredo. Saraiva .In-
nior o Frnncellino Guimarães que foi
convocado pnra substituir juizes iiwpodi-
dos.

_ .irUI.AMIÍXTOS—Apnellncões eivei-»:—
X. í.,410. — Helator, desembargador Sn-
raiva; 1" appelnnte, Joilo Luclo llllten-
eourt. 2" appcllanto, Kuzoblo Joaquim do
Mendonça; :t" nppellnnte, Jeaniiottn Onl-
dst"in; nppellaila, Hermlnia Pinto dn
Fonseca; — Dou-sn provimento ás ti" s
[ippellações par» julgar provados oa ar*
figos d»j preferencia, contra o voto do
rela lor.

.*%*. .1.028. — Redator, dflsomlmrgailcn*
Cicero; appellante, Joscplin Miirln da
Conceição; mipelliidos, Miguel Mnirilio
da Costa Bastos e Holeodoro Foniniides
Porto: — íVegou-iíe wovlmonto, contra o
volo do d Htimbarííador Framu-lllnn, (pio
tomou parte no julgnnionto, no Impadl-
mento do desombnrgtidor Saraiva.

X. 3.652, -— Relator, desembargador
Frimcelllno; nPP^Hante, Joneplia Maria
da Conceição; api-ellados, MoysCs Mar-
condes e sua mulher i — Xtgou-so provi-
monto, contra o volo do relator. Impe-
dido, o desombargador Saraiva.

M 3.776 - Itelntor, desembargador
Torquato; npp llanle, Adhemar Pinto
Ciirnclro; apiiiHado, o lliitildntnrlo da fal-
Íencia de Antnnln Costa; — Xcgotl-so pro-
vlmentn, íiiiíiiilriiemen1^,

X. i|.94'í  Relator, desembargador
Clciro; nppellíinte, .los'*' Pinheiro de Sou-
zn Llnm; impelindo, Antônio Pereira d-i
Silva Junior: — Deu-se provimento pura
nnnullar-se o processo de fis. 'ò'.t em dc-an-
te, unanimemente,

X. H.OõS. — Relator, desembargador
Cícero; nppellnntes, Heitor Pereira & Sil-
va; appellada, Maria Comes Ribeiro do
I!r]to: — Ncgou-SQ provimento, unanime-
mento.

X. 3.062. — Relator, desembargador
Saraiva; nppellnnte, João Manoel Franco:
appellados, T. Recife & C. : — DoiT-so
provimento pari julgar-sc proendonte a
aecão o condemnar-se a nppelltida a pa-
gar no appellante 40 *1», de accordo com
a lei, unanimemente.

X 4.000.  Relator, desembargador
Saraiva; appellante. João Jorge Hachich;
appellado, Roberto Pla-i Lopes: — Xegou-
sc provimento unanimemente.

PASSACiBM DB AUTOS: — Appella-
cões eiveis: — Xs. 3.884, ao dc*»*inbar-
gador Oloeroí 2.873. 3.761 n 3.738, ao
desembargador Torquato, e 4.103 o 3.813,
ao desembargador Saraiva,
i EM MKSA: — Appollaçilo eivei nu-
mero 3.000.

OOM DTA:—Apnellacóes cíveis: — Xu-
micros 3.502, 3.3S3, 3.008, 3.Õ.M e 3.594;
emliargos de declarncno; — X. 3.751.

\CCC.HDAOS PtIBUCADOS; — Apiwl-
lacões eiveis: — Na. 3.959, 3.307. 3.122,

ia,r,"8 e 3.744.'í 
SKSSAO DA 2' CÂMARA. — Pr8Sld*n-

Cia do desembargador Xnhneo de Abreu.
 Secretario, sr. Cícero llrant. — Com-

pareceram os desembareiulores Franceill-
no, Carvalho Mello e Edmundo Rego, ea-,
te convocado.

JULGAMENTOS: — Aggravos de petl-
Qij0.  n. 6.372. — Relator, desembar-
gador Carvalho e Mello; aggravante. An-
tonio Joaquim da Silva; aggravado. 1°
curador de orphilos: — Deu-se provinien-
to para que o juiz "a quo". reintegre o
aggravante no cargo de inventarlante.

jj 6.378.  Relator, desembargador
Fraricelllno; aggravanle, Florcnc.la Sn-
mas; agirrnvados, J. Teixeira Ribeiro &
r ¦  Negou-se provimento.

N 6 382. — Relator, desembargador
Carvalho Mello; nggravante, Virgínia
Nunes Teixeira do Carmo: aggravada, a
Fazenda Municipal: — Idem.

>j f, 3sji  Relator, desembargador
Franccllino;'aggravante, Joaquim Mm-

jurdos, se foi u gosar tlõ Senhor.
Em Jerusalém dia du santo liei e Pro-

plielii David. Em Aries, dia de S. Troslnio
(le quem faí menção s. Paulo, escrevendo
a Tliltnotheo, o qual, ordenndo lilspo polo |
mesmo apo.-tolo, foi o primeiro que nuqtiol- jla cidade pregou o Evangelho dc Chrl>to, |do cujo doutrina como de lente (diz o pa- i
pa Zoslmo) recebeu toda a Franca os rios
da sua le. Em Roma,, dos Santos Martyres [Calixto, Fellx e Bonirncio. Km África, dia |dos sanins Martyres Domingos, Victor, |rriiniaiio, i.iboso. Saturnino, crescendo, I
Secundo e nonorato.

Em Vieniia de França, de S. Crescente,
discípulo dn apóstolo S. Paulo, e primeiro
bispo da mesma cidade. Em Constanilnn- I
pia, de S. Mltrcelln Abbade. ?.'n logar (le I
lliosmes, na província tle Xortriantlla, de S. !
Ebusiro Abbade e Confessoi', em tempo
d'El-rtel Oulldeberto,
MATI1IZ DE S. JOÃO BAPTISTA DA LA-

G0,V
Celebrou-se hontem. ás 7 l|S liovns, na j

matriz dn s. Joilo [tnptistn da l.agôa, uma jniiss.i em honra de seu excelso padroeiro, i
com eonimttnlião c cânticos, '', em intençilo ;dos poccnilnres e agonizantes.

EtinE.lA DA LAMPADOSA
.Nesta egreja colebrotl-se linniein, fis I

a i|s, com iicompiinliaifiento de liarmonlum
e cânticos sacros,'umn missa cm louvor de |
S. Matlieus. Após esse acto, o conego P.e-
zeniln fez uma pequena pratica, pura
meus,

EGREJA DE N. S. DÁ PENHA
Ko próximo domingo seri celebrada

egreja de M. S. da Penha, lis 11 hora:

Estrada de Ferro Central do
Brasil

UMA MUDANÇA DB ESTACXO QUE MO-
TI VA PROTESTOS

Esteve hontem, fi tarde, no gabinete do
direeior da Estrada de Ferro Central do
Brasil, unia commÍsst.o composta dc v'.nt« fa-
zendeiros dc BulhScs, uo Estado do Itio.

Esses fazendeiros que se fizeram aconipa-
nhar dn sr. Eduardo Cotrim Filho, prefeito
<1ií lU'Zctnl<-. entregaram um abaixo assí-
gundo no engenheiro Assis lüheiro, mastratl-
do a Inconveniência d.i mudança da estação
de Bulhõei, para ínuis dois kilometros dc
distancia do local actual. .

Accrescentnm esses fazendeiros que o lo-
gar -seolii do, em frente fi rcsidenelii do co-
ronel Uazillo Tavares Irá prejudicar séria-
mene os interesses do todos os habitantes
daquella localidade

A KEXD.V
Durante o ullim.i semana, de -'1 a 27 do

corrente, a renda bruta dn Estrada do Ferro
Ontr.il Jo Ilrasil, elevou-se ft importância de
l.ü.''0:000$un0.

TULERKAPinSTAS H CABINEIROS
Os praticantes de telcgrnplilstas Joilo lio-

drigues ila Cunha, Aristeu Castro, HIpliFo
Camargo, Paulo Vlnnna, Jovlno Silva, o Kl-
plillo Maciel, foram nianilado.» servir respe-
1'tivninente para Barra, lieposlto de Barra,
Entre Rins, Jiiparauã, Marítima e Engenhei-
ro Nelvu.
VARIAM NOTICIAS

#0CDílfCr]-?CjS0*0*C3SCIlSC3C'-*itmmm* SPORTS I
lUKr

lio-

Derem comparorer. com iirgt-ncin, n.i suli*
directi rla da 2" divisão, os seguintes ciiipre-
gados:

Enrico Pinto Ribeiro, Waldemar de Souza
Braga, Oswaldo Monteiro de Barros. Arinn-
di, ile Azevedo Santos, Joso de Assis Silvei-

I .'ii, (Vvmirn Dias Uedal, Sovcrino de Burros
,' Liisinsa. Luciano Pinto Lopes. Idilio Alelxo,
I niilin.M' i.'r.!i'.|iello Nogurlrul, Manoel Esteves

. ,,a I das Dores. .Moysés Biiptlsta Ferreira, Hober-
Jimit : io Uunc/alvcs Pereira, Martiuho Caliito de

missa solemne. canlada, mandada celebrar i jingnllules, Manoel TheopliIIo da Silvo, Joilo
pelo sr. Antônio Pinhão. Soní ofriclililte o | v,-,..ra líh.s, Augusto Barbosa Lima, .lonas
revd. padre Rocha, capellãn ila Iniiamlade. pereira Jardim è Manoel ISpiphanlo Vieira.

ESTKVBj HOXTIÍ-II, 11EUX1DA A DI-
RECTORIA DO JOCKEY Cl.VIt

A directoria do Jockey Club reunida
hontem para julgamento da sua ultimo
corrida, resolveu tonuir as seguintes de-
liberações:

suspender por duas reuniões o jockey
Octaviano Coutinho, quo montou os ani-
mães Maroto e Boockless:

suspender lambem por duas reuniões o
jockey Cláudio Ferreira, que montou Es-
toril;

miapender íior unia reunião o jockey
Julio Escobar, que dirigiu a égua Pa-
poula:

suspender por ;10 dias o tratador Ga-
brlol Heis;

ordenai- o pagamento il»s respectivos
prêmios:

mandar adquirir na Europa uma mas-
cara para sacrificar animais em casos de
accidentefi;

offerecer ao Jockey Club de Mnntevidéo
uma taça deslinada ao vencedor do "Piv-
mio Itio de Janeiro". que s-erfi disputado
co liippotlromo do Maroõas-, no dia HO de
janeiro.

Diversas noticias

LIVRO PARA FESTAS
(Leitura instruetiva o amena)

AS CATHEDRAIS, do Montcnc.*rro
Cordeiro

Luxuosa eãigão da Livraria Garnler,
em optimo papel e com excelientes

gravuras. — Preço, 3?000

Continua a experimentar sensíveis ma-
lliorc.s ..in seu estado do saude. o jockey |
D. Suarei!, victlma de um sério neciden-
te nu ultima reunião do Jockey Club.

Tem sido limita felicitado pela bri-
lliantü victoria nbfdli no concurso de pai-¦¦,'{•¦: dn Assocliieíio dos Clirouistas dn jTurf. o nosso collega d'"A Tribuna", sr.
Uiinlel niattcr. í

Para uni novo turfmnn 'levo chegar |segunda-feira provlmu, pcio "Darro", um i
Iwin pnrolheiro quo anui fíearíi no<> culilu- j
.ins i!„ "entraineur" capitão ciiristiano | bellissiniumente vestti* O tlUB llie miir-

Ol-IXlõES DE Al.íilNS ESCRIPTO.
RES SOBRE ESTE LIVRO :

"A apresentação ao publico de um
illustre poeta, o Sr. Moutenegro Cor-
doiro, realis*oii-se não lia muitos dias,
em solemne sessão litteraria, cuja cie-
susada freqüência e biiilio singular
merecem ser registados nos tuiiies áu
nosso meio iutellectual.

Na selecta assembléa que pejava o
salão de conferências da Bibliotheco
Nacional, não havia apenas a trivial
curiosidade observada em taes casos:
havia algo de mais alto, de maior re-
levo a pairar na atlimospliora que rea-
piravam os assistentes, — era o as-
sumpti) do poema que ia ser recitado
e cujo titulo valia por um emblema
social o moral.

Ansiavam todos por ver como en.
frentnria o Autor as difficuldades da
concepção; se a sua musa faria vibrar
as cordas graves com que se entoam
os poemas religiosos; se arrancaria
dos recursos dn seu estro os vastos c
magníficos conceitos que oxigetu ale-
vantadas criações dn cultura humana
como o são As Ciitlieilrais.

Como se
Cordeiro 6

acaba de vOr, Montenegro
senhor da métrica, Babo

):(
Na Casa Ornshley & C. — Onvidor, 58, e nns prlncipaes

perfumarlas rto Brasil. — Romcttcrcmos gratuitamente o livri-
nho ARTE DA BELLEZA, a quem enviar o "coupon" abaixo.

(O JORNAL) — Corte esto "coupon" e rcmctta — Srs.
Reps. du "AMERICAN BEAUTY AOADEMY", Rim Io de Março
n. 151, Sob. — IUO DE JANEIRO.
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Dr. Monteiro de Castro Chffe de clinica do Ho»pital de
Nossa Senhora da» Dorc» I Hospital-
Sanatório), cx-interno da Haculdada

de Medicina do Rio de Janeiro. Clinica de moléstia» interna» — cipecialmente. do» pu!-
mõe» e coração. Syphilli. CONSULTÓRIO: Rua da Carioca n. 44, na» «rituiidai, quarta»
c textu-feira», da 16 hora». RKSIPKSCI A: Avenida Maracanã n. 7J& 1°el. j.-iu V.

CONVENTO DE SANTO ANTÔNIO

Celebrou-se. hontem, ás s horas, na
efrreia tlesto convênio, uma nii.-..--fi cantada,
cm louvor dc seu padroeiro.

V tnrtle houve rociliicilo do terço, caini-
cos, Induliilin de N. S„ responsorlo de Sim-
tn Antônio, tormiimnilo emu benção do ss.
Sacramento.

AULAS DK CATECISJIO
serio (lari.is boje, auhts do caterifmc nos

sotritlntea templos: matriz (Ia Candohina,
ris 1:1 horas; matriz de Lourdes, ils i*". m.j
matriz dc clirisiovno, a.' ir. Horas; matriz
do Engenho Velho, ris lf» l|5 horas.

PAKOCHIA DE S. CHRISTOVÃO
Receberam a primeira communhito,

na matriz, no dia 28 do corrente, cen-
to " oitenta pessoas do ambos os sexos.

R' a quarta turma de nêo-eommun
i-anles que 110 aiino corrente recelie na
inatriu o sacramento du, Bucharistia.

I'*sla ultima turma chaniavn a ntlen-
iã" por se compor em parte de adul-
tos, rapazes e senhoritas, quando de
costimii! os que recebem soleinnemen-
tc a iirinielra communhfio silo, entro
m'>s, crimiyns.

>Jeste me?, de dezembro outros cen-
tro» do catbecisnío da parochia dc Silo
t*lirlstovi*io apresentaram turmas de
iiêo-commungantes entre os quties o
da capella ímriicular do professor l.a-
corda do Almeida, com trinta ' qua-
tro. o da egreja do Uniu Vim, '¦ do Ht."
Edwlges o do Sagrado Coraqfin, com
approxlmado numero.

EVANGELISMO
O !)• ANMlVERSAUrO DA EGRE.fA

EVANGUOICA BAPTISTA, KM
CATUMBY

Transcorreu, no dia -'1 do flttonle, a
data antiivcrsnria da Kgroja Eviuiuellcn
Uaptlsta, rm Catumby, cuja sédc C á rua
do Catumby 11. III.

A's 19.30, estando o salão repleto da
pessoas gradas, foi dado inicio an pro-
gramma adrede preparado para essa oc-
c'HH-fu), cUrlglnrto-o o puslur dn ogrej»,
professor C. A Baker,

A primeira constou d;i t'ims:i.i:r;njãn UO
rtincoíiato fiof* .«rs. Custodio Uibciro o
(.;'emente Moysfis .Carneiro.

O iiasiíif Baker explica o motivo iior
0,11c se procedia ncuiella solemnldade, de-
monstrando cumprimento íl Bíblia Supra-
da e, em seguidnf ile accordo com a
pruxo estaboiocltliii todos r»s pasto roa o
iliaconosdas outras Kiír('jns.l!ai?l!stas coi-
lòcarain as suíik míloa «oliro aa Ciibcçan
doa referidos senhoree, rtlrlsUioo n onu;ão
do óoni-nirraeilo o sr. Joaquim Alves da
Silvn. diacono da Egreja, Uaptlsta 110 12n-
genho de Dentro.

A convite, dirigiu algumas palavras de
'-xliortnijao aos novos eon sagrados no
cumprimento dos seus deveres, o pastor
A. V. Fonseca, membro da Primeira
Egrojn Baptista desta cidade.

A segunda parte constituiu-Ho de can-
ticos sacros, pelos assistentes cm geral o
pe'o coro vocal da alludlda Bgreja Ba-
ptlsta, nue mais uma vez proporcionou
ao auditório magníficos hymnos do seu
vasto reportorio.

Houve recltaijilo tle varias poesias. Jior
varos rapazes e senhoritae, assim como
mono.oííos.

Em synthese, apresentou o lilatorleo da
E.ureja o 2" secretario, desde o seu Inicio.

A's 21.30, foi encerrada essa festlvl-
dade, retiranilo-Se todos os convidados, os
quaes levaram uma boa impressão.

Essa westíui Kfíivja effeetuou nma tíc-
rie de con ferencias evangélicas, a qual co-
mecou 110 din l!i e terminou no dom'ngo
passado. Varios oradores ocetiparam o
púlpito cada noite, expondo magnífica-
mente ns verdades evangélicas.

Cerca de 15 pessoas decidiram aceitar
Jesus como o seu salvador.

UM TIC-NIC" DAS RGRE.TAS EVAN-
GELICAS HAPT1STAS

Num dos melhores recantos da ilha do
Governador realizaram. 110 dia de Natal.
um "plc-nie". conjuntamente, as seguintes
Egrejas EvangePcas Baptlatas; da rua do
SanfAnna, da da Laranjeiras, da de RI-
cardo l'e Albuquerque v da Tijuca.

Todos os btiptlstas partiram na barca

O ciigculieiro Assis Ilibeiro, dlrector da
Kstrnda, retirou-se, hontem, an meio dia, do
scu gabinete, per ter sido aceoiuinettldo de
súbita Indisposição,

A cst.-Kjlin Central forneceu Iiontem üli
] passiigens no valer de H21$00O, Importância
| e-isi! que foi levada il conta do varios minis-
1 tcrlos.
I — O ajiidfinto dc cahineiro líerniann Cir-
I dos» Junior, foi mandado servir cm Norte.

TRAFEGO

j lÍKiueriuicntos despachados:
! Sylvlo Azevedo Macedo o Antônio Josfi dc

Castilho liarlinsa — Aguardem a opportltlll-
ilude; Wnlduiniir Isuldi — Sim. em Novn
Icu.issu', observadas as exigências do pare-cer do chefe dn Tolegrapho; Blleser Lourel-
ro da Cunha — rica ,nlm ilido como guarda,
cxtriuiumerario, enr Norte; Eticlydes dn Sil-
vn Monteiro, e Benedicto Machado ita Co5tnltostitltani.se, mediante recibo; José Oo-
medi de Oliveira e Assis de Azevedo —Como
pedem; Arthur Marinho de Souza -¦- Sim,
como «xlraiiiiinernrlo, em Norte; (la.tilo M.v
cedo, Paulo Kscoliar, AndlÉ Munais, Horacio
Zcferino dc Oliveira, .losi! Severinn Ixiiiren-•:¦< (1 mçnlves Pastos, Manoel Teixeira Bor-
ges. Cândido da .silva Milho, Antônio Nunes
lilhenn, Adolpho dns Santos e Torquatii
•losí da Silva, — Iiideferliloü. á vlstn dasinforinaciles; Antenor BniulUi de Aguiar —
A vista dn circular «ft, du Oirecloria nilo
pode ser ntteiidldii; Propicio du Cosia Braga
Paulo Biirlamaqui Kopke — Coneeih n o
ulialiiiieiilo du 70 «|»; Olavo Leal Anintii o
I raiiciseu Carneiro — Permitiu a ausência,
i?''!, Mvunieiiti.., at,* .-, ,• 20 de Innolro: Ar-lindo Pirea Kranco — Alinn.;m-se „s dias;,li!.v:ii|i V e|..i' Pereira liulmarâes e ,Ios6 Ala-na dos Santos — Deferido.

DESPACHOS DA DIItECTOKIA
Custodio Toledo Pillm, Leoncio de Kreil.-.sAgllardeu urso; Mario de Curva-,

lio Neves, Silvestre 1-Vrreti, A. JoaquimMano, Arlindo iliae,,, _ Atlcndidos; ller-mano Brandão — Pedindo um trem para Icarregainentn d" lenha, durante o exercício '
le 11)2] — Não é posslvl attender: !ano 1 uno Corrêa, pedindo fornecimento '

de corrente eleclricn \mn funecionar um I
projector, afim de iuisK,ir fltns cinetuatogra-- Ideai; Affmiso dos Snntos Htlten-

pediniln pagamento de ttlffcrenca de I

Torres.
O "yenrllnf

r.i rios Co-itinlio
man carioca sr,

HotíTrOsson

" P.iiriilo. da
õ prelendido
,Tos6 Salgado,
hontem do S

Importação
polo turf-

do .
Ailrl

pliicai
itoiirt,

Paulo o
"entralnour" Atnenleo de AzuveóV), nue
ali IVi arranjar cocheiras para os seus
pensionistas,

O "entraineur" Chrlstlano Torres
cita em nceocinções pnra itdqulr'r o
"vearllng" LaniiiM, filho de Llanglbby e
C\'«art,ol's Ponu-, ref.entf.tTii-i.ti. importnclo
para no^so turf no'o er. Cnr'os Coutinho.

Seguiram hoje de nindriiiradn nnra
S. PniPo. aeninpnnhndos do iockoy Octa-
vlnno Coutinho, os nnlmnef>: Pcrlgoan, ex-
Pon Iirnacio; Mi''ntlnho, T>Ii«tico. Oentlo-
man, Vilna o Tufão, que vão abrilhantar
Oa prof'--Mnn,;is da MonOii,

|.\i', em trato pela módica wmma
{U 2 *í*-•(.?. o cavn1'o ^t-írf-nco. t|tif, caso
ae. pffoctiio o n^trooío. \yn -servir conio re*
pro.'n(Mor cm um p«t'iirelociitiento <1e cHa-
Cão do sul da ríemíbllcn,

Sorã, einiiai'1'.'ido brocemente par.i
Rrintos, otiOi» vrn' Uw r 11-0 dp hlUlUOS dü
mar. o vnleoto naclnmil Otlielo.

.... .\ hon'c, do "Barro" segue segunda-
feira provlmu parn P.ueiios Mres. n jo-
cjtey C l-'.-rnni.lox, quo vao cm visita ;'i
sua família,

IV. "E-'tado dn S. Paulo" extrahl-
nioq a. i>ogi:llit(> nota:

"f> nosso eollcgn da Imnronsn rlogi'iin-
dc.ttp,*. !¦:•. K. ilo Pouüa TíOlm, rodnptnr dn
"Correio do Povo", de Porto Alegre, nno
se nchn cm S. Pnulo, dc regresso do líln
pnra nni-•*•!!« Ksiado. eotv«eiíniu hontom
da dlreclorhi do Jockev-Club .1,. S. Paulo
a tnvcrlpiiilo do cavallo platino G'aPOTiiv.
ex-S«gimdo Triunfo, nas provas clnsslcns
»Pi.,.oi(lente do K«lndo", "Presidente do
Jockey-CIub" e ".Toekey-Cltib". a serem
dlsontadiiii 110 começo do próximo nnno.

Para. essa inscripção havia 11111 Ininon'»
lho — a flllitr.no tle«coiiHceli1« rlttqnello
animal, pelo lado materno, imneellbo quo
ficou desde loiro removido pela nccrtadn
repolucão da illrectoria, visto tratar-se do
^0'mnl venoeilor de \iiri.is provas em
Monlevhieo •' Uucnos Aires c recentemcii-
te cm Porto Alecre. onde levantou o gran-
do premio "Benlo Goncalven".

O nosso colleirn sc. Souza Lobo embnr-
co hoje, via terrestre, para Torto Alegre,

dentro dc poucos

Vencimentos
Trafego, não
Castro Leite,

li;
A' vista da informação dn I 1

que, deferir; Alberto di
lWll n.lo para recolher á thcsouraiia as suas mensalidades para ,, monteo obrigatório - Conio reque, devendo ,

pagam, uto das mensalidades ser feito ádeim
Alberto Mnrlnlio Alves, [ledliiibcertidão da expedição de
Tliflqlic ¦(,., vullc. depois,

divisão, para a d

1„ onde svrã remeitldi
dias o animal platino".

 T»or 1 nilri a semana vindoura
Feguii' pnra umn cfliujilo de iiguus,
vnWmonte Cainhuqulrn, o jockey A,

ndez.

devo
pro-
Fer-

FOOTBALL
tllllíUIlClltc
extraecão de
aleluias  Cl
rfc-m*! praeesHii

aenui.
o pie-
sannc-

tlns Sobrinho; ulferavado. padre José Mtt- das «.40 e lã. eui harmonia e no_espirito
ria M. Alves Rocha: — Idem.

SORTEIO: — Aggravos dc petição: —

Ns 6 381 o 6.300 no desembargador Car-
rllho* S.385 e fi.3íl8, ao dcseinbare-ndor
Francelllno! 6.386 o 6.388, ao desembar-

gaiior C. •• Mello.
EM MESA: — Aggravos de petição: —

Ns 
" 

6.391. 6.392. 6.393, 6.391, 6.395,
D 397. 6.4110 e 6.407.'\CCOrtTUOS 

PUBLICADOS: — Asnrrn-
vnsi (ie peticilo: — Ns. 

',.902. 6L332L 6.333,
366, 6.368, 6.369,
380.

11.370. 6.371, 6.376 o

mtsmim})mmMmmmmmHmwmBT
MMMF.NTO MAniiínO _

rrrpnrndo de rrnlnn rnxenelB» 1)0
Orlent».. rnrn aanliinrr dflr cm
rlnco rolnnío» — Hu» Set» de Se.
tem^iro. ISO.

COM LEALDADE
Compram-se e vendem-se Joiaa de

todos os valores, na "Joalheria Va.
lentim", rua Gonçalves Dias, 37, te-
lepüone 994 Central.

ATAQUES — Cora mpldn eoi
DYNAM.MJKSOL — Bn» Sete
heleinliro. IRfl.

im I

LEPOSITEM SÜA3 MERCADORIAS H3
Trapiche Caporanga

O O CRÊS TO POEtTD O O
TELEPHONE NORTE 3B93

mmswmmsmKaamsmswKÊÊsmmmam
"CASA OnLANDO HAXGEIi*»
S3 — llua da AnacmbUa — RIS

Fertuiuurina finou c iiroducto»
pharmaccutlcoa. «uiclonaeai e ea-
trnnirelro».

PELAS CHACAS DK CHRISTO. — Um»
«enhora de edade, doente, «em poder traba-
ihar, estando num cega de catarata em amlui
a» vlltat, e sem ter meio» para te sustentar,
passando as maiore» necessidade», pede a» pe».
soa» caridosas, por alma dos nouus queridos
parentes e pela Sagrada Paixão e Morte de
Nosso Senhor Jesu» Chrísto, uma cimola, que
Ueu» a todo» recompemard. Rua de Catumb;
o. 18, ou oeau redacçio, recebera «ualqiKf
camola.

JUoudei: lupitu", Cítumby c CtKjutaroi.

chrlstilo, permaneceram até as 17 horas.

O 2» AN-MVEUSARIO ÜA KOUKJA
BVANGKLICA BAPTISTA

XO 1IEJY13R

Na sua síde, fi rua T>r. Dias da Cruz
n. 185, a Bgreja EvatigeMca Baptista 110
Meyer effectuou. no dia 20, com toda a
solemnldade. a festa do seu 2" anniver-
sarlo de organização a al!ud'du Egreja,
da qual é pastor o professor Ricardo J.
Inko,

O programma teve inicio ás 19 horaa,
dlrlglndo-o o pastor. Constou elle de can-
ticos do hymnoa sacros, leitura da Bíblia,
poesias n discursos. Foram lidos pcio se-
cretario os re'ator'os, os nuaes apresen-
taram um movimento progressista para a
Egreja em questão.

Pronunciou o sermão òfficial o pastor
Américo C. Menezes, professor do Coi-
leglo Baptista, (pie foi magnífico, rece-
bendo o orador ao findar multas felici-
tações.

A's 22 horas estava encerrada a festi-
vldade.

O NATAL ENTRE AS HGRBJAS EVAN-
GEUCAS BAPT1STAS

So bem quo nüo ne saiba no certo a
data do nascimento dc Nosso Senhor Je-
bus Christo. as Egrejas Evangélicas Ri-
ptistas cotnmemoraram-no condignamente
nas 6Un« respectivas sedes, Por um slm-
pies motivo de aproveitarem o espirito do
povo, que nessa oceasião estava voltado
para aquelle tão grande acontecimento.

P.GRFJA EVANGÉLICA FLUMINENSE
No diã 2; foi festriado pelo Kfcoia üomi-

nical desta ecreja o dia dc Natal.
A*s 10 horas, o revdmo. Francisco Antônio

de Souza deu principio íi f-üa com n cântico
do hymno "Conta-me a vcllia historia", falan-
do, a seguir, divrr«o? or.Tiort*-, iiue dincursa-
ram sobro a significação tias letras que com-
põe a palavra Natal. Ht.uve 

'Tentativo., 
por

diversas crianças. O departamento primário, a
cargo da sua secretaria, d. I.ydia 1'crc;:, tinha
as suas criancinhas bem ensaiadas.

O Pispcnsario da Kscola Dominical, que
distrilme pelos pobre*; roupas, dinheiro, etc,
recebeu algumas offertas.

A'i crianças presentes foram diMrihuMos
saquinhos cheios dr baías, c os adultos, á sai-
da. receberam Xovos Testamentos.

O superintendente da Kscola Dominical dí-
rigiu ans prvifessores e ofíicines ppJ.nvr.is de
agradecimento pelo esforço e boa vuntade ma-
nífestados durante todo o anuo e disse que o
augmento da Kscola se deve ao esforço de
todo-í os professores, unido», trabalhando pelo
mesmo ideal.

O pastor revdmo. Ant.mio Francisco de Sou*
ra tambem atfrndcceu ao superintendente, sr.
José líraga Junior. a sua boa direcçãn dns
trahalhn* da Kscola, durante o anno, dirigin-
do, tambem aos professores palavras dc ani*
m?cào.

O sr, João Pedro Serra, em nome dos pro*

VIGAS DE AÇO BELGA I
• aram* farpado. Rua Sao Padro N. 64.

sai-ão do conhecimento

Inspeotoria Federal das Es-tradas
Pol remettitlo 110 governo do Estudo d,.Mi ns copia do ,'icci-ni,, eme ,1 E. V fiov"7

loTZtZZT1 lmm meem,»°'""ii;1-
- Piiraii, ('inicedidos 30 dias de licença,

o. cio norte, j.iAn Dantas Mllane*—- O ciigcnlieiMi Leon Morlmoiit rol nu- !meado auxiliar lechnlrn da K Ferro Gová"•— Fnl rentuitldo au .Ministério da Vln'-'

^C,^^^u„e?""1,anü0 1,c^ -¦••¦•«
No Lloyd Brasileiro

Foram hontom rcllas a< sofrullilos rlosl-¦rniioue.s: para cummlssnrloá tio "l.bcraba"
Octaviano Darbo.sa; ,.. do "s. Pau o» roa»',',""!' ,',le ,Sl"l;f:' ,lllsl"-. P-fa PHcto dn' "sno
Paulo . Pedro liarbnsa, c para ratllotelo-trcupiiista do "Florianópolis", Archltnínlt.Plilii Armando, e do "Guajará", ManoelCom ali es Calaram,o "Cuhatlio aalrd
para Porto Aletrro.O "Oyapock" vae ser
pela Capitania du Porto.O "A Paulo", que deveria partiramanha para qs portos do norte, teve suavias-eiii transferida para o dia 2 de Janeiropróximo.11 "Servulo Dourado", one deveria «c-•ruir para o sul, amanliil, levo sua «aida
lambem transrcrlila paru aquelle diaO "Denevento" doverú cheirar líoje
pela manlin, procedente de .Nova v„rk.

A tabellii '
marca para
apenas» s-íiulo

Bsse.i Joirm
filo. no enmp
tlV OH 1°, -'
S. CbriHtnvü

.im Ia c '.''* divisões da Metro
próximo domingo, dois jouos

llie uni na 1" " uutro nn '¦'¦¦'¦
«eiíio travados: o da 1" dlvl-
da nm Ficiiclra de Mello, en-
e :'," tnnilis, do .'lub local, o

1 .\. C, o ns 1", ?' e :i"

mura o ostro nos ítrcniios tio espirito
imaginoso o potente.

Será mister repelir o que, por si,
melhor bratlnm os nlcxuudrinot* bati-
dos, cautantes, e impeecaveis do poe-
mu ?

Xão. E até otií-o dizer que os senões
e ligeiros defeitos quo acuso encerre
;i composição litteraria, tudo quanto
so llie possa apontar de monos magnl-
loquente, resgata-o de sobejo o valor
mal o grande d'.\s Cntiieilniis.

Montenegro Cordeiro ó uni poela
do largo fôlego o alia iiispiriicüo plii-
losophicn, so não épica !

ALFREDO (lOMbiS.
(Revista da Língua Portugueza).

O livro de que boje 1110 oecupo 6 um
poema religioso o o seu objecto é o
mais característico dos monumentos
dn arcltitectura: us catbedraos. Não
podia ser niuis árdua a empresa a qttu
so abalnnçou o Sr. Montenogru Cor-
deiro, penetrando numa arena em que
gigantes da litteraturti universal por-
fiaram em torneio augusto.

A alma tias eathedraes tem enchido
as liibliolbecus de presa e verso. A ar-
te de Inlerprolar as suns linhas archi-
teclonicas, tm suas intenções esiboti.
eus. o seu poder suggestlvo de religlo-
sidade, osgotou todos us seus recursos
de technica, Mas íi despeito ile Indo
isso ficou ainda 11111 lnrgo campo de
expliii:i(,'ão para o estro dos poetas o
pnra o espirito roconslructor da sócio-
logia histórica»

O Sr. Montenegro Cordeiro, organi-
Kiiçfu) de artista e de pensador, e.nimii-
do de profundo sentimento religioso,
conseguio reunir tio seu poema — As
OutlietiiiiJH — as condições necessa-
rins para 11 emoção esthetica, o quem
16r ou ouvir recitar os seus magesto-
sos alexandrinos, de fôrma pnmnsla»
na, de perfeitas linlias esculpturues e
de unia nobre iiiusicu cheia de accon-
tos religiosos, concordarft coinmigo
nestu juizo, isento de outros motivos
que nilo os inspirados pelo valor 1I11
obra.

tí-.uns d<
xa •;¦

Moraes
Esneran

Todos

a 10 de Janeiro
bojo vistoriado

fessores, agradeceu as referencias amáveis t
sinceras qcu a todos os seus collegas íoram di-
rígidas'.

ESPIRITISMO
CENTRO FE', ESPERANÇA E CA-

RI DADE
Xeste futuroso centro do Nova Iguassú

reallzou-so ha dias a assembV-a geral
para eleição da direetora que deve reger
os destinos soclae» durante 1S20-1921. Os
trabalhos da directoria íoram assim dis-
trlbuklos:

Presidente. Frederico Teixeira Pinto;
vice-preeidonte, coronel José Narciso Fer-
reira; Io secretario. Kaul-Ribeiro da Fon-
seca: '2' secretario. .Svlvio Azevedo; thc-
sourelro, Antônio de Souza Marinho; l«
c L'" procuradores, Francisco de Paula
Ponce e Eduardo Jacintho Souza,

Concilio fiscal — Major Izidro Telscl-
ra Leite. Homero Dias dc Mello e Uni-
lherme Liccurel.

A assembléa foi presidida pelo confrailo
Sebastiün HerciPano de Mattos, que fez
um discurso enaltecendo a marcha vlcto»
rlos.i do osplritlsmo.

Foram considerados todos honorários
os srs. tenente Albino Monteiro e Alc'ndo
Terra, pelos sous trabalhos om prol dessa
socledado em particular, B pela causa üo
espiritismo em geral.

FESTA DA FRATERNIDADE
ÜM MARECHAL HEH.MES

Os companheiros residentes nesta Villa
promovem uma sessão de fraternidade nc.
dia 1° de janeiro, ís 18 horas, obede-
cendo ao seguinte proprramma:"A fraternidade a luz do Evangelho",
professor Felippc Santiago."A fratern'dade universal" (poesia),
senhorita Glorlnha Leal."O ideal maior", tenente Albino Mon-
telro.-Amor" (poesia), menino Euclydes Al-
ves."Fraternidade na Villa", José Tonta."A Esperança" (poesia), menino Alva-
ro Ribeiro de Queiroz."Hymno ft infância" (poesia), menino
Lourlval Luiz de Araujo.

"Fraternidade das crianças", senhorita
Joselinn Tosta.

"O corcundinhn" (poesia), senhorita
Hermenrrarda Leal.

•O Ideal contemporâneo", Alclndo Terra."Prece a Jesus", menina Elvira Leal,
Todos silo convidados.

ftola Cardineüe
RESTAURA. SUSTENTA. VIOORI-

SA, TONIFICA B ALIMENTA
Encontra-ao em todaa u drojarla*

A Humanidade inteira que passou
pelns eathedraes, do borco ao iurnulo,
é, num víio de imaginação, revivida
pelo poeta. Na sua visão, esses monu-

ullridofl finiies, para as. pientos sagrados fogem á lei commumtio H i^^.is .1 estilo dc* • , 1 1 11da gravidade: deixam do ser obra bu-
mana, pura se tornarem grandes naus,
suspensas nos ares em transportes do
almas nara o céo.

"Altivas eathedraes ! Basílicas im-
mensas!

"íJo ar, entre a terra e o ceu, que Imnn
vos tem suspensas '!

Esse pensamento é repetido como
um "loit-motif" duranto todo o pon-
ma. E essa inlerrognçfio faz repousar
a attenção de um aspecto a outro dn
grandioso quadro,

Os versos do Rr. Montenegro Cor-
delro obedecem ás regras da escola
parnasiana, como jã disse, quanto á
sua estruetura e estylo; mas excluem,
pela vibratilidade e calor, essa Itnpas-
slbllldade preeonisada por alguns cri-
ticos, como sendo a distincçâo dnquol-
la escola. As Catlicdrals, pela sua mu-
zicalidade, pertencem a esse gênero de
poesias, que, sem propriamente mere-
cerem a qualidade ás vezes pejorativa
de eloqüentes, ganham em effeito
emocional quando decla madas.

E foi o que experimentalmente, se
ponde verificar, quando em publica
audição, foi o poema declamado pela
voz de ouro e crystal da Sra. D. An-
gela Vargas Barboza Vianna.

Não ba uma srt das passagens d'As
Catli ed rais, que não possa ser pro-
nunciada dn púlpito ou cantada do cõ-
ro das egrejas.

Pouco me importa, porém, sabor
até onde chega a sincnr!(l"(lo do ho-
mem de doutrina philosophlca e reli-
giosa, o que me Interessa neste lorrar
ó ter encontrado, como encontrei, um
poeta inspirado e verdadeiro.

AUGUSTO I)E LIMA.
(Notas Litterarias, d'"0 Imparcial").

Andarahy.
1 jv bilo, h.' huterilo no campo du rua

Silvn 011 clubs Itio dc Janeiro x
i, primeiros e segundos teams.
ceies encontros, porém, niln mais

flnnes,
liriiih-ir.-ip colloc
ílnitivainenle cm poder dos clubs de liegiita
¦Io Plaincu':", na 1" divisão e do Carioca
P. C, na '-"•

Assim, essas lulas girarfio cm torno dns
coiloriiçftaí. sccundnrias, .'te.

O PKSTIVAI, SPOKTIVO Dd I1KLI0S A.
CUI1!

Cansou ^raide suecesso o festival sporlivo
que o rubrn-iicgro de Ciituiiiby levou a citei-
to nn donrii.fw P-issudo na \>viu*a d*: spurts
d» Metropolitano.

Psse festival teve 11 seguinte resultado:
1" prova — "Tai.*:i .Tnsí Hrito" — Venci'»

dor, Alvear por \V. o. O Helios P. C.
iij., se fez reiiresenlar.'J* prova — "Taça Alamlro Armolld" —
Helios A. C. x Salclle Infantis — Vence-
dor Salette por 

"• a 1.
lí» prova - rfTa<;a Alberto Koclin" —

Veia Cruz .\ S. (.'. Clillcno — Empato de
lnl.

¦1" prova -- "Aceender cigarros — Ven-
cfcii n Honhnrita Jndiih Gouí.mIvuh.

ií» prova — "rjlioiit a ilistiincln (mocas)
Venceu a Bf-nliorita Mnria Macdakna.

.'»¦> prova — "Slinot ii dlatancla írapazos)
Venceu Juoi|iilui Silvn.

O" prova — Corrida dc costas (rapazes)
Venceu: Kliganl Caldeira.

7" prova — Corrida dc sapatos trocados
Venceu: Nicola I.at.iri.

S" prova — "Viducldade — 100 metros"
Venceu: Kdgnrd Caldeira.

íí" prova — "Salto a tt'-«taneiit" — V-m.
ceu: KranciHi'o Lourfm.o, qii(> ap^s empatar
citni o sr. .Tofiusinlio dc Ilicriii-, no deacmpil*
ie conscRiilti vcncel-o 1111111 belllsslmo salto
de 'I metros dc distancia.

10» prova — Pinai — "Taco I^ird" —
Hei os A. (.'. x Ibéria — Vencedor: Ilelius
A. C. por õ 11 U.

Após a realização dessa? provas o sr. Ja-
cintho Frnneescliinl procedeu A entrcmi dos
prêmios aos vencedores u agradeceu cm nome
do centro de sports de Ciltumby o concurso
que os c'ubs c ns senhoritas prestaram ao
seu grande festival.

UM PEDIDO DA METHO
Estando a findar.se a actiinl ailiniuistraçno

da Liga Metropolitana, solicita o sr. Luiz
Lebre, 1" theioureiro da Metro, o compareci-
mento dos srs. thcsoureirns dos cjubs filia-
dos á sfide 'ia liign, atC o din 'M dn rorr nte
ila» 17 ás III Icras, afim dc serem liquidadas
as contas qne porventura tenham.

CONSELHO DA 2» UA METRO
Hoje, fia 20 11- horas, haverá sessão se-

mimai.

WATER-POLO
Em continuação ao Campeonato da Cida-

de, faz a '«'cderoçüo Brasileira das Socle-la-
des do Itcnio r alizar domingo vindouro, na
enseada tle Botafogo, os matches seguintes:

S. CIIU1STOVAO x NATÁQAO
VASCO IU OAMA x OUANABAKA

COM.MIS.SAO DE WATEKPOI.O DA
FEDERAÇÃO lt. S. ItEMO

Hoje, fis 17 1|2 horns, haverá reunião
dessa coüjmfstíuo.

AP D D )S

¦¦iiiimiim 111 mu
CATAHItlIU DOS

npldo rom 1
VUO. — Una

1N0.

IA i Allll

Íturn 

rnpli
)l A111.MIO
lembro. IN

PULMÕES —
1'UllUICAI.

Boa dc ar» i
ÍT»«hc 

f Cntarrlio { 1'kiiI o tTrnn-l
de «unlcn prllornl "BKOMOTO,\E"l
Mcdlrnmcnlull}'. I

VENDE-SE
uma casa renovada ha dois mezes, em
centro de terreno, com Jardim e quintai.
com duas salas e tres quartos no pavl-
mento superior, duas salas o dois quar-
los cimentados no Inferior o demais ac-
commodaçôcs, numa das melhorea maa
do niacliuclo, (subúrbio?I. dando ÜSu}
dc renda mensal. Trata-sa no escripto-
rio disto 'JOHNAL", com o ar. Lia-
coin.

FALTAM 3 DTA8
As pessoas que desejarem entrar

para a Associação dos Empregados no
Commercio do Rio de Janeiro, devem
entregar suas propostas Já, pois a
isenção de jóia só vigorará até 31 do
corrente.

Diploma . . . . G?000
.Mensalidade . . . 3$000

.'os**-: — 1 (leu
..«••¦•í.». nillirrii Hr
HAIIIMIO. — Ru*
bro. IWI.

:i ¦ i'fn »,*>iii
IM-ITllll \l.' de Selem-

.**i*»ta*"ir*»s**HS*aa*»*i^
KHtiuiinuii e liiiesilnii» !... >"!-¦

frí-lH '..., I »iil sem ihtc.-i ile Irinni B
o iHprrMlvo e rcorulnilor iiby*»!*1'-»*!
tricô — "IIBMOPBKTOSrB" Meili-B
rnntontnlly. ¦

"A ül-itlBVI'1'A"
.. fi. um produeto quo deve sor co-

nhecido por todos; excellento caldo d«
cercaes. Km toda a parte.
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Is despojos le dois grandes poetas L; " ' " 
V"t 

'/pM 
Ir J ?- v flelegrammas e Cartas dos Estados)

Homenagsns da Academia de Letras a R. Corrêa
e Guimarães Passos

^^.ll^.,^.^—^^L^^_^ILl^-ll-^ II-M11 -^*r

Os dois eiqnllcN no Ariu airm «Io Cíicn dn I>orlo.

Eealizou-se com snlemnldadc o enterra-
mcnio dos dois poetas brasileiros, fallo-
cidos em terra estrangeira: Ruymtindo
Corrêa e Guimarães Passos. O cortejo fu-
nelire formou-se As 10 horas, com um
acompanhamento do mais de 30 automo-
vel?. chegando a necropole do Caju', íis
1" horas o pouco. Desembaraçados nn iior-
tarltii foram os dois estiulfca conduzidos
it.i.i os carneiros 3.710 e 3.7S7. do nuadro
37. A' beira do túmulo, orou o sr Cnrlos
iVoi. presidente ila Academia Brasileira
de Letras, que proferiu o :¦. oro o:r:n dos
íoi-- grandes vultos dn nossa literatura.
Km lípclrns puluvras co:n o c*Kty'o itiWsivo
tão peculiar íi suu pcrsonitildrd", o sr.
Liiet fez ò elogio l'uiicli"i'e do Kiiymundo
Corrêa e Guimarães Pu-m:.. terminando
com uma evocuçfio h terra quo ia guardar
pí prociosütí d^pojüs dus hóíí~-ji-> p.itri-
cios.

Kntre as pessoas presentes notamos os
srs.: Alfredo Pinto, ministro dn Justiça,
acadêmicos conde de Affonso Celso, José
Vicente do Azevedo Sobrinho, em nome
da Academia dc Letras de S. Puulo : Coelho
Nato, Aioyslo de Castro. Ataulplio Xa-
IKiics do Paiva, Goulart de Andrade, mi-
rJ'U'o Pedro Lessa, Luiz JIm.it. general

Dantas Barreto, e varias outras pessoas o
membros da Academia do Letras, cujos
numes nos escaparam.

^wu^-w^^wN/WWrf

RECLAMAM
AS N'AtIS10AI!l)\r)AS VAl.I.AS DA

H1JA CíENEHAI, SILVA TF. 1,1,138
Recentemente, o prefeito percorreu o

bairro da Aldeia Cumplstn, como lambem,
algumas ruas do Andarahy.

Como resultado da visita, n imprensa
divulgou informações da Directoria. de
Obras Municipaes, dizendo que o sr. Car-
los Sampaio, resolvera realizar diversos
melhoramentos em div rsos logradouros
públicos daquellos bairros.

Existe, entretanto, no Andarahy, uma
rua quo merece os mala immedlatos cuida-
dos da Prefeitura como du Saudo Publi-
ca: a rua G-neral Silva Telles.

O seu calçamento, quo remonta, a mui-
tos annos atraü, está «?ni péssimo estado,
formando poças com as águas pluviacs,
ao&rescendo (lue ee formam vnllais de agita
estagnada, quo c-xhalam cheiro tão nau-
sen bundo (fio quasi impode a moradia
lü. |iic'l ""'j-douro.

A divisão de Taquarussú
¦ ——«a»— —¦ i .¦¦ ¦¦ . -

Remessa de Força Federal paraMatto Grosso
CUYAB.V, 27. (A.) — O presidento do

Estado telegrophou ao senador Pedro Ce-
lestino para que se Interesse Junto do tro-
verno fodoral no sentido de serem derlml-
das as questões que deram locar a remes-
sa dc força para Tres Luirôas, afim de (ra-
rantlr a dlvisUo ila fazenda Tnquarussu',
que está impressionando a upiuiQo publica
tio Estado, pelo grande prejuízo do que cs-
tao ameaçados antigos posseiros o proprie-
larlos. A (livlsiin desse latifúndio está to-
mando unia 1'eiçilo grave, dada a altitude
das forças que ali cstfio recebendo ordens
de quem fi coiiiluinino na foforldu fazenda.

Os verdadeiros proprietários das terras
de "Taquurussu"' confiani nn governo ro-
deral, nessa grave questfio que, trlutiiplian-
do a acçflo dn força, prejudicara grando-
incute o Estado e elevado núnieru de indi-
vldnos, ans quaes o governo estadual con-
cedeu, por verba, muitos lotes de terras
dentro dos limites da referida fazenda, cujo
registro, que serve de base ao titulo cie
propriedade, <•¦ imlln. por se haver baseado
niiiii documento falso. O Estado esta pru-
movendo u annullaçAo do referido registro.

Be São Paulo
O MONUMENTO AO GENERAL

ULYCEUIO
S. PAULO, 28 (A.) — O engenheiro Ra-

mos de Azevedo ussignnrn hoje, na Profol-
tura Oa cidade d* Campinas, o contrato
para a construcçilo do monumonto a. me-
moria do general Francisco Glyccrlo no
cemitério local, construcçilo orçada cm
Ü8 contos.

MARCOS NAS ESTRADAS
RODAGEM

DE

PtQUENOS h'h ÜN-CI-0'S

1 ?
ADVOGADO. 

— Dr. Itayinnndo Moreira.
— b. Jose n. 33 (i° andar). — Tel. C.

8,00'J.

1'VíiKH DR MUSICA, canto, cultura
¦ pliyr- ca da voz, diversosinstru-

i UllISSÃO á Escola Normal, ü Cur-
Aso Normal o Propedêutico prepara
candidatos. Largo do Kstacio, 71*. Tel.
V. 3.-1T —- Taxa 40$0Ü0.

i mentes. - Rua Dr. Barbosa da Silva
Ftlncliuelo.

AÜS 
DOENTIOS DO ESTÔMAGO, que nos

mandarem n seu endereço, acompanha-
lio dc uni sello do 200 róis, para a resposta,
indicaremos gratuitamente o único meio
l«r.i obterem uma cura verdadeira o radi-
cai. Curtas á redacção da "A Abelha1
X. piimuceno — Miuus.

Villa

tU.Ui'i!A.M-mi 
e vendem-se moveis

e planos uzados: paga-se bem; at-
tende-se a chamados pelo tel, N,,
6303; r. Visconde do Itauna. 175.

1) AME FRANÇA 1 SIS ensina pratica-"...eiue seu idioma. Itua do Carmo, 71,
8" aiiilíir, Aceita lambem alui ibos om
curso, com mínimo do '.l tu um noa, n
lõjuOÓ mensal. 3 liçiios por semana.

r VCEU NAVAL — Pilotos — Macli. —
'-I Prcp. - ALFAIATARIA CIVIL B MI
LITAI! — /ItMOCKiÇilo UU tar do lirasil -—
Una ila Carioca. \lü, ü". T. C. 3.87X

XjLLK lli;i''KlUlt, professeur de fnn
-.t! ga]s, (i'histoire. do littérature et fle «31-
ction. S"urire6ser, 10, ruc Siaebet, nu ler.
Ctnjjo ou ii-. Uebcnibiárijador lmdru, Fabrica,
-t(ir,(i V.

VATUKALIZAÇÕIJS
-W irangciros no líiasil, de accordo rom a lei.
llr

casamentos dr
accordo rom a

R. Moreira. S. José, 33 d" andar;.

OS 
VIAJANTES!... — S. B. P. Ao»

doentes — Esta doeníe? .lulüa inenra-
1 vel o seu mnl? Mando hojo mesmo a sua

consulta, juntando 11111 sello de 100 reis, cila-
I do, profissão o estudo.líeccberú o meio certo
| du restabelecimento. Caixa postal 3oü — Kio

dc Janeiro.

1 khNTlbTA ¦ Llr. Aldo Cimlia, K Mal. i-iuria-
»'no, 1 . TintatiiLii o Raran ido, lapido e sem
dnr Tccluticti nor c-íimcricana.

It OBNQAS DA VONTADE. O Dr.
** Cunha Cruz, com 30 annos de pra-
tlca de psyehotherapia (sugKCstrio),
trata do perturbacôos nervoaas o do
hábitos prejudiciaes, principalmente,
do habito dim bebidas alcoólicas, som
prejuízo para o doento. liua da Cario-
ca n. 31. Das 3 ás 5.

j tLLl.Oü jata cidlcccãn; conipram-ac c vendem-
I "io ln ei c collccçòcs. 7 de bc.ombro b3. «Casa

Gomes»'.

S. PAULO, 28 (A.) — Estú publicado o
decreto, regulnnicntundo » construcção dos
ír.nccos kiiomctricos nos itinerários dus es-
Iradas dc rodagem do Estado. Esses mar-
eos scrilo de concreto o cimento, colloca-
dos u distancia dc mil metros.

1'ANTIIEON UOS ANDRADAS
S. PAULO, iS (A.) — A Gamara Mu-

nlclpal <la cidado de Santos resolveu cons-
tniir numa arca interna do Convento do
CurmOi o paiitlioon dos irnrãOK Andradas,
tendo solicitado para este fim o auxilio do
governo do Estado o da. União.

Cartas dos Estados

Do Amazonas

1» 
EN.SÃO. Família brasileira fornece

. a mesa, u domicilio o avulso 2$,
Rua Chile, 8. __

! l>Khblüã V. ThkKliNOi, Aluaiiel, compra ven-
* da c liypo heca in urina J. iJin o. riiiidatjul-
lotiiln V., loja. cl. Nor e Í0 0.

Illí, BOMHACIU HIGulilKliUU. Medico, Con-¦"sal as : Lai - aa i, ir;. Kua IJ de Maio Jg. Tel,
III Cen rui.

Bli. 
JAV.MIi AUBLllA, medico espccla.is-

ti em rnólcsttas inlcrnas e Bypliills.
li. UrUKUnyann, 1)5, sob., das "¦ lis ü horas.

'|i Vl'OüUAPIlIA — Vendem-se nueliinas
-1- para imprimir, cortar, plcotnr.coser, dou-
rnr e outras congêneres de todos os .\vstr>
mas f: formatos; na casa Jacub Kos'Uskl, na
Ãvuii<*'a Passos, n, 40.

D 
li. PACIIH DK FARIA — Moléstias

•los olliua. Cousuliurio: praça Ciongal-
ves D^as, 15.

I 
"V" ENDU-SU uni iiiitotnovcl particular mar-

| 
* ca "Ovcrland", com cinco inczea de uso,1 na rua Múmia Barrei o, 44.

tiLVIUA TEIXEIRA — Viuva, pobre, e
ÍJ com 5 filhus menores, som recursos
p.i.-a te manter e regressar ao boii Estudo —
Parfi, solicita de seus conterrâneos c uos
kua coriKjòeá uui auxilio para se manter c
um filhos e para regressar aquelle Estado.
Piir.laf Mnllet. HO.

GKl.ADElliAS 
de todos oíi modelos, pre

Cos módicos. Vendas n prestaçOes, Eu-
br.cailas por L. liuffier. Kua Vasco da Cia-
ms O. 1 UU. prosimo II rua Marechal Elo-
riatio

\; 
KNDE-.SK uma optlmn, casa, centro
do terreno. ultimaniOTito renovada,

com jardim, quintal, 3 salas, ,'i nuactos
superiores, 2 quartos cimentados info-
riores. outras acominoilaç.ões, em uma
dus melhores ruas da estação do ltlu-
cltuelo, rcniio ^õ0$ono. Trata-so no es-
crlptorio deste jornal, do meio-dia á
meia-noite. Lincoln.

VESTIDOS por 50ÍUOO; faz-se qua-
tro, dentro de 30 dias, por mais

chies que sejam, pagamento adeanta-
do; Senhora Josephina, r. Tlieophilo Otte-
nl. 'Jl. 2" andar.

rwííiiMr'"' Tu i' '¦ ii^ i»ÍTíiiií aMJiiirhm Ti#i^^
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k PERSEVERANÇA ffiTERHACIÜNAL

BANCO DE DESCOATOS E CREDITO PREDIAL
SOCIE1.UOE ANONYMA Fl'.\I)ADA EM li!09

CAPITAL REALIZADO  Rs- 1.000 :OO0$0O0

Kaz todas as operações bancarias. Eiuittu saques sobre todas
us cidades ilo mundo, ás melhores taxas. Recebe dinheiro em depo-
sito, pagando as seguintes taxas :

em t-'0Iltil comento (lo movimento ;
tí <ó ideni eom uviso prévio de UO dias;

em letra a prazo de seis mezes ;
10 em letra a prazo do nm anno.

Sede social: Av. Rio ltranco, 171 — RIO DE JAXEIRO

Especifico da Crippe
EECE1M WERNM

fl! ABORTAR l IIFLÜBKJ
Venha ou nâo mT**

í CM GLOBO]yE*Q/1ELHQR\

!lí1 li
EM 11'A.NL.M.l.
Vendas a ditiúo
ro ou a preaía.

JítUiJ.Mfi' ções, desde 60},
ctua-Joi em ruus que estão sendo cai-
i.adr.a e pronimus da linha dos bondes.
rei.MM plantas e informes a Com<
piuiiila Conetruclora Ipanema, ri uu-
vidor, 69,

iiiüciüio ou c'om''í.ictos
MANA'OS, 28 (A.) — U sr. Rego Mon-

teiro, continua hospedado no Palácio tio
Hoverno o a sltuaçflo continua a aggm-
vnr-HO, pnirnndo oni toda :i população um
certo sobresalto,

t) commorcio ivpcnte-so doKsii descon-
fiança Keii'l, liinccioiiiindo sem ,i. neceysii-
ria oahiiu. recelando-^íí tlfsorduna.

Oh boatos ne multiplicam concorrendo
para agitar ainda niriis <ih anlniOB.

KOKAJI F1S1TAS VAU IAS PRISÕES
MANA'OS, 28 (A.) — De honti-m para

hoje forain feitas nent:i capital varia» prl-
Hões do lwssons envolvidas na política, Al;
Buiis jornaes registram espancamentos.

£>C££ít8 oceorroncias, )á t'*vtí pleno conhe-
cimento o commiiiultiiao tln forya federal
i|uo, y¦sai;ul" sh nffirina, jivdiu provldon-
cias fis autoridades comiielentes na ma-
nutençHO dn, ordem publica, afim de (íno
esses (lcsmatido.1 não continuem portur-
bundo n tmiKiullliiUutfl publtca,

Do Estado do Eio
CAMPOS SATISFAZ SEUS COMPIIO-

MISSOS
CAMPOS, 28 (A.) — A Prefeitura desta

cidade remeiteu ao Banco Cominerclnl do
Rio, por Intfirnuídlo tio Banco ün Brasil
a importância do Kl! :l!C6$250, pnra amor-
tlünqão do empréstimo municipal o paga-
mento dou Juros do semestro a vencer-se
om o mcü corrente.

De Pernambuco
OS AUTOMÓVEIS ESTÃO USANDO ÁLCOOL

MKCIFK, l's\ (S.) -•- vdi aiíoptailó o ni-
cool om lodiis o-i iiutflinovcis üo Estudo, in-
cluilido o.s du FGnrrii l'uhlicu o ns dos
Uoinheitos, cnm optimos rcsullatlos, Essa
medida foi toinnüa om virtude da explora-
çilo qtie estava senilii feita cm torna do
preço da gazolina.

Da Bahia
DEU FIM A VALIOSAS JÓIAS

,S. SALVADOR, i'8. (S.) — Foi Instaurado
na 1" delegacia o processo contra o lia-
eharel l.ulz de Sou/.n Lemos, ucctisado de
ter promovido o iles-aiipareclmiiiitu de valin-
sus Joins pertonceutes a d. Ilenrhiiieta Al-
ves das .Neves. Foram duvidas oito teste-
nuiiilias que alTImiam que o aceusado dou
fim a» referidas jóias.

O SORTEIO MILITAR
S. SALVADOR,' US. is.) — lltílillZOU-50,

no quartel general du inianilçilo deste Ks-
indo, n uereinonia do sorteio militar, tendo
sldu chamados i5l sortentlnf, os quaes
coniporíiu u contingente quu dará, á Uahia,
00 Kxercito .Nacional.

A VOLTA DO MUNDO NUM VATCH
S. tf.VLVADUtt, -.'s. (.S.J — 1'artlu. limi-

tem, para o Sul du palz, i o minúsculo
"yalch" sueco "Fidra", levando a seu bor-
do o respectivo proprietário, que nello em-
prehciideu a volta ao mundo.

De Minas Geraes
OS IIBSMAXnOS UA l.KOPOI.DIX.V
DK. ASTOLPIIO. •; (O JORNAL) — <Kc

tardado) — Ou exportadores de frutas fres-
cas, cm grande uuiuitidadç, íwtlcin urgentes
providencias ao ministra da Viação, no senti-
do (lc "lui;;ar a Leolioldina Raihvay a. trans-
portal-as, uo mesmo dia, para essa capital e
Pctropolis. .

Fssa companhia culira laxa dc trera rnpidn,
calculada pelas tarifas da (.'«Ural do lirasil,
c retém us despachos em Volta Grande, para
o (lia seguinte, Lior falta absoluta cie carros uos
trens para cate transporte.

SOCIEDADE MINEIRA DE ACilU-
CULTUItA

MKU.O IlOKI/.OXTi:, 2S ("O JORNAL")
A Sociedade Mineira de Agricultura inl-

ciou hoje ti mudança para u sua nova sitie, á
rua dos Uuajarás.

COJirAMlIA DE OI'EHK'1'AS
BKLLO HORIZOXTK, 2S ("O JORNAL")
 E' esperada hoje a companhia Clara

Welss, qne se estreará amaiiliil no Munici-
pai com a "Utuiuezn dei liai Taharin".

VIAJANTES
I1ELI.II HORIZONTE, 2S ("O JORNAL")

Seguiram para o Rio, pelo nocturno, o
engenheiro Lauro de M.randa o u ar. Numa
Martins Marques.

— Acham-se nc:-r.i capital os deputados
Pranciscu Less.i o Xuvantino Santos.
IHHEGIÍLAKIUADES XAS MEDIÇÕES

DE DIAMANTINA

BKLLO HORIZONTE, 28 ("O JORNAL')
O sr. Clodomiro de Oliveira, secretario

da Agricultura, offlciou ao delegado junto
aos terrenos diamantinos, no município de
Diamantina, diziimlo que constando baver
feórias irrcj:ii!ar.d;tdí.'.s nas medições dos lotos
que pertenceram a unia companhia è volta-
ram depois aos antigos arrendatários, recom-
metida inundar tc-dos os documentos afim
dc poder pessoaluiciit" ajuizar da quêslio.
A LAVOURA \0 VALLE DO 1'AHAO-

TE1IA
BELLO HORIZONTE, 2S ("O JORNAL")
A lavoura Iniciada na margem da nova li-

nha da Central, denominada bitola larga, e
quo corta o valíe do Puroopeba cstíl cm ma-
gniflcaj? condições.

Oa lavradores eaiieram optlmua recompen-
sas aos seus esforços, principalmente nas la-
vouros do uiillio e do arroz, que são opulcn.
tas.

Do Rio Grande do Sul
MOVIMENTO DA MESA DE RENDAS

POKTO ALEORE, 2" (O JORNAL) —
Durante a ultima semana foram despa-
citados na Mesa de Rendas r>5.4lü vo-
lumes. 2.TS0.019 kllog;ramiiias du mer-
cadorlas, no valor oííicial dc
1,649 U8U000.

ii\.NA.MUt.E.voi. — Gorador dn
furcn — Uua Mete da beicmuro,
D. 1N0.

No exame das questões de ordem
social, econômica e política, que se
apresentam il existência nacional, não
raro vêem preponderaudo o empiris-
mo cni ou a theoria desvairada dos
que uão têem a coragem de ser sim-
pies.

E assim se transpuzerani ti custo
as etapas até agora vencidas. Ora sob
a aspereza mental dos que violam obs-
tinadamente os conselhos scientifieos
mais límpidos e elementares; ora ã
luz de espíritos pliosplioresccntos, ra-
ramenta pela acção forte e serena dos
que viram e souberam cotnprehender
a verdade e se fizeram autores de ini-
ciativas fecundas.

Em realidade poucos são os espi-
ritos que emergem da profunda cama-
da silenciosa e chegam á superficie,
destacando-se da multidão dos inúteis
para collaborar effieazmente no ira-
linlho de preparar o paiz para uma vi-
da racional e feliz.

O dr. Affonso Penna Junior se alis-
tou entre essa pequena minoria de pa-
triotas sinceros; e emprehendedoros.
Tem demonstrado a melhor dedicação
pelos interesses do Estado, vinculados
aos negócios da pasta quo lhe está
confiada. E a solemnidade da collação
de grão, na Faculdade de Direito, of-
ferecett ensejo a que ainda uma vez se
salientassem as virtudes de sua inlelli-
gencia multiforme, posta ao serviço de
Minas nos altos encargos da adminis-
tração publica.

Proferiu nessa oceasião um discur-
so notável, expendendo e compondo
em fôrma nobre e polida conceitos do
utilidade e valor.

Não so limitou a uma exposição de j
idéas deduzidas friamente, á maneira ;
de fórmulas numéricas. Fez obra do !
emoção, de idéas germinadas em as- j
pirito de ura sentimentalismo puro o i
humanitário, constituindo um desses
trabalhos magníficos em que não ha I
restricçües a fazer.

Apreciando a questão social, definiu
o assumpto com esplendida visão re-
velando, de par com profundos conhe-
cimentes, nue não ó uma alma passi-
va e. submissa. Caraclerisou o proble-
ma com percepção própria, do ponto
de vista da tradição histórica e estrti-
et ura moral naclonaes, traçando os li-
tniles n que ella se circuinscrevo em
nosso paiz.

E passou a isolar, dentre os males
que nos opprimem, aquelle que, na
phrase rio presidente Arthur Bernar-
dos. "rancem a nação nas fontes de
vida" - - o analphabetismo.

Assignalando a existência de 20 mi-
lhões do analpliabetoa na pátria bra-
sileira, insistiu o sv Affonso Penna
Junior por quo todos gravassem na
mente "o negro horror dessa sinistra
certeza".

Sempre em tom vivo e brilhante,
com a fé immensu de uni evangelisa-
dor, terminou concluindo «o comlnu;
vigoroso em prol da instrucção, numa
"empresa de salvação publica, em es-
forço escoimado dus Impaoiohoing do
êxito immedialo, aquelle esforço de
que fala Rodo", que põe a esperança
pura além do horizonte sensível.

O inspirado discurso do illttstrci mi-
neiro merece divulgação ampla, 6 di-
gno de ser meditado o constituo um
magnífico programma, crystallisando
umn aspiração moral que é todo um
principio philosopiiico, jurídico e po-
litico. — X.

Ouro Preto (Minas)
Como é diverso o aspecto <;.:.te findar dc

anno, nesta cidade, comparando^ com o anno
dc 1919! Termina 920 sob uma atlunospliera de
paz, dc harmonia» dc trabalho, dc esperança!
;'. política <]uc era cnliío unia fonte de desahsoce-
!jos entregue a m3n.« tyrannas, lioie transfor*
iuou-sp em uma sombra benéfica que acoilie to-
dos os elemento- num congrnçamentu, numa
umfio de vistas, produzindo o liem estar da fa*
jvilia ouroi>re»i!ta. Cnmo consffíuciioia logi*
cr\ o trabalho se ii.leuáificíi, ^ob 1 ígide da cot-
fiança i|tic llm inspira ;v direcçao c adiniuttitva-
ção dn n»nnicit::n. F or nuti*'.' \v\* rs+tà miirj-
festa^ícs dc ev.ahilidadc c segurinça pun;ii;af.
yciatu outrai *jntas fontes produetoras dc cs-
pcreaoi... .

Como é diverso o findar deste anno!
Honras sejam dadas ao benemérito presíden-

te do estado, sr. Arthur Bernardes, a quem de-
ventos o bem estai- que desfrutamos, entre-
gando os destinos deste munici pio a hábeis
mãos c prestigiando a acção 1Í0 sr. Alfredo
Racta que não tem poupado esforços para o bati
da população de Ouro Preto.

Afastada "genial" idéa de mudar a Kscnla
de Minas para llello-tloruontc, tentos o pra-
zer dc registrar n victorla dos elementos ami*
gos desta terra; c asitu, esse instituto de ensí-
no que Garcia, seu saliio fundador, julgava dc-
ver existir "nas próprias rochas a studar", per-umneccril firme e estável nesta terra "sem di-
versões c soai vida", como allcgavaiu als'aus tlc-
méritos inudantistas.

Acham-se funecionando as suas aulas c aber«
t;t a matricula para o curso dc "Chimica indus-
trial", mais um grande iitclitoramentn intimlii-
zido na ICscola, cujos benefícios revertem paia
Ouro Preto e para o Estado.JA tivemos este anuo bancas de exames no
Gymnasio ottroprctano, aüiís com optimos rcsul-
lados, e assim vamos registrando mclhoiaiucn-
tos c progressos.O município jii conta mais ile ;i.ooo ciei-
tores, o que quer úlzir que, r|ia a dia, o teuvalor ascende na balança política, cujos provei-los caberão por certo aos seus municipes.

Deste modo o operoso c incansável agente exc-
CUtivo eiu'i apparelhado para, no próximo piei-lo federal, prestigiar os desejos do partido Rcpu-
blicano Mineiro, contribuindo com cerca dc
la.ooo votos para a VÍctoria da chapa gover-namcntal. Vem a propósito registrar aqui queperdem tempo alguns candidatos que têm con-
sultadu a amigos se podem contar com o "seu
prestigio'' fará as próximas eleições  Diantelios esforços empregados pelo sr. Alfredo Mae
ta, liara erguer este município, cm vista lia boa
vontade do governo cm auxiliar as obras neste
município, seria a mais requintada perfídia :ic-
gar*sc apoio ao chefe do município, para pres-tigiar elementos que não venham pelo P. R*. .\I.
c grande ingratidão ao presidente do Estado
que táo carinhosamente tem ulludo para OuroPreto.

Km fevereiro será sufragado "sem descre-
pancia" a chapa que o sr. Alfredo liana cn-tregar ao seu eleitorado, que é todo u muni-cipio.

(.Do correspondente.)

Festas Escolares
- ' ¦ m " ' "—i

O encerramento das aulas
do curso jacobina

Linda c empolgante festa a quí rea-
lizou no Theatro Phenix o ourao Jaco-
bina, para encerramento de seu anno
lectivo. O theatro reuniu o que a nossa
sociedade, no seu cultivo e represen-
taçSo, tem de mais elevado, oecupando
Fínlerias, camarotes, plaléa e todas as
suas passagens o corredores. E todos
quantos ali foram passaram horas de
delicioso encantamento, tal a perfeiçüo
com que se houveram os alumnos do
curso Jacobina na representação da,
comedia Infantil -Carronssel", da ope-
reta "Los Chauesoii de ln Diiclves.su" o
da comedia "Aa .Melindrosas", da lavra
da sra. Maroqnlnlia Rabullo. Critica
suave dos costumes actuaes da socleda-
de, esto trabalho ê, sem favor, dlffno
de íltrurar ao lado das mais applaudi-
das comédias dos nossos consagrados
mestres no gênero. A culta assistência,
mantida em constante liilavidade pelasextravagâncias e snoblsmo do nosso mo-
dernismo social, gostosamente sublinha-
va com applausos a censura avelluda-
(lamente fustlgantc, rematando em ver-
(ladeira ovaQÜO, iiuanilo, em quadro fl-
nal, as melindrosas, cujas lindas cabe-
clnlias enchiam as notas da grando
pauta, entoaram a "Melodia das Melln-
drosas", du sorprehendento effeito. Os
cânticos e canções, as danças e baila-
tios. eram acompanhados por uma or-
chestrn de vinte figuras, composta de
moçns e rapazes da nossa sociedade, na
maioria ex-alumnos do mesmo curso, o
que maior realce deu A eleganto festa,
pela sua execução Impeccavel. Apôs a
represontaçüo du opereta pelas baoha-
relnndas deste anno, admiráveis no
desempenho do seus papeis e na dicção
franceza, verdadeiramente, parisiense,seguiu-se a distribuição dos diplomas o
prêmios ás alumnas, terminando com o
entoar do hymno das férias, trabalho
original, letra n musica do referido cur-so, por cerca da dunentas alumnas. A'ssras. Isabel Jacobina Lncombe. dlrecto-
ra e as suas auxiliares sras. Henriquel.ueombe e Plc-xa lllbelro, foram suu-dadas vivamente pela belllssima festa
attestntlo frizante de suas qunlidadosde educadoras no arando e conceituado
estabelecimento de educação da rua
Guanabara, mais um elemento efflcnz
para a perfeição social o conseqüente
grandeza do nossa terra.

EM MICTHEROY
TBSTATIVA DK HOMICÍDIO

N"a vizinha cidado desenrolou-se hon-
tom, f<u 16 lioras. uma scena do sangue,
om que foram protagonistas Cândido de

I t\ "$ida dos Campos j
COMO SEMEAR A CEVADA

! 
j 

7j||.ilBJff 1

I

Ccrttdn dc 0 ordena; ccvndn dc -t úrüénsi ittochn e> ççvfio mu rrvmla de - ordena».

.Va Dinamarca foram cffectuadas mi- Assim a senu-ni.' ú.~ ria cevada em II-
nuclosas experiências destinadas a de- nhns ¦'•)•.o;:, Ias de III centímetros deu
terminar a influencia quo a quantidade os seguimos resultados:
de sementes e o methoilo de semear
•íxorcem sobre* o rendimento tia cavada —-•"—r~-. • —-:Oliveira, preto, ousado, de 2G unno« ttn' "V 'i  T   

edade e residente á travessa Carlos Go- I " h-nf^U1 'S°'"'e a S"a tundo,,ela l,aril,
mes n. 335, e Franklln de Oliveira, lira- ',",',. 

,'sllelro, também de eflr preta, solteiro, com n^lJ . nS ^- 
'"i° "lirar:'"'- S''"

21 anno3 de edade o morador uo morro : »»"V 
J09 a Kl.., silo muno dignas

;las Palmeiras n -IS ' "° n"'-1 P°r serem leitas com extrem.i-
À'qitella hora, 

' 
eiicõtitrnrani-so os dois Uas PrccauqOou. Colheita om

homens na primeira rua .-iclma citada. Knrain cftectnadns em quatro esta- I'""5 l:;,":
Iravando-se entre ambos uma f„rto dls- Ções agrícolas do Dinamarca, pallia por .
"iisfilo, motivada i>or unia velha rixa. j O plano da experiência era comparar 

Palavra puxa pala i e os ânimos i"> a semente a lanço e a semeada em li- ——————
foram exiiltn.ndo. né que Cindido, mim nhns espai;ailas ile Ml u 20 centímetros!assomo ile cólera, sarou de uma pistola '-• com rjuuntliliulos differentes du sêmen- ;.'ilvejou n ;ieu i.-ontoiidcir, quo foi attingido I fes. variando de '.! u I segundo as m- ' '
na coxa direita | ,-íih .• uos limites do 7u a tsu kilogram- ii) criminoso inl preso em flagrante pela j mas por beotaro
liollela do :>- illstrlclo. pendo (l arma ap- , ,\ ,,..,;,l|;, nrogudti .-ra uma vai'"-

I
(.'iiintnes do pr.lo»
ubtldoH tüii BOinon*

t-j por hectaro
I
I¦>;' lc. 1U3 k 'ICO k.\
I
I

Gll

¦ t.a

2ll.il

I ¦in.:i | -iium
Sl.ll I 33,3
30,0 I 31,;:

prehendlda,
Pouco ,t"nois eninpiirec'a ao local n As-

pt.storttíia Mun*cipal. quo foccorrpti i vi-
(.'tinia e a transportou parn n Hospital do
S, .loão Rtptistn, onrie fleou '-m trata-
monto.

Xa sub-dolegacla do õ* districto foi la-
vrndo o flagrante, sendo ouvidas varia»
testemunhas de vista.
O SOKTI1IO MILITAR M> MSTADO

DO mo
Sob a príísldotteia do coropnl Joaquim

Flrmlno, prosegu'rnm bontem. no quartel
da 2" linha do Exercito, na "lzlnha ca-
pitai, oh tra hálitos da jnnti dn sorteio
mlHtar uo K«tii''o (In ll'o,

Poram giorteados os allHíndo*» rjclo.s nm-
nioitiios tí-f» Cantairallo, Caplvarv, Carmo,
Calio Frio, Iguassu' e Duas Barras,

ii-unnr-sE coji r*i,\ i-i.vxada
Honteni, quando trabalhava em sun re-

sidonc^a', i\ rua Guimarães Junior, na
vizinha cidade, fertu-w, eom unia onxa-

uo artelho dn pé direito, o menor Bo-

dado riqiroduzlila localmente (Tystufío | , . ,_,., ,. ,.
IV-ud e, . Uo typo Archer. (3uI1.n!" :!° l»'^.''" hectohtro o fts dl.

As culturas foram íeil.is por parce.l- ' "*"***» "'{!i 
rKrAü!l 

0,lo! .'.ulf "Í"t""V
lamentos, em afolliamet.tos, depois de |l,l.,ao tf" '"""'"^ •' nuaiilidai n ria se-
plantas sncliadiis ou do legumlnosas a nente empregada. Parece, lambem, quo
com uriubuçao completa. j f° ' 'Weximdo quantidades relntlva-

Determinou-se o rendimento en, grão 
' 

!",:',"'' ''-a^is d,, s ¦„,,„. s. Uo,le-se pre-
o em palha, o peso do hectolltro u as v'"" ei" "streitua limi es a tendência,
riimensiVs rios grâosi ompregou-so tatu- ] 

|,,lr'1 ° n«»>"">»«n">. - '" --•
bem uma escala para avaliar a ten- i»i n I I riTri I n«riT-r\Pill^^oZ^—^^^Z.,. INDUSTRIA PASTORIL
que ns somuntelras ;i lanço e us em -. c, , , _ ,,
linhas espaçadas de li ntlmetros di.- U I110V tTKnb ÜO Olll Ul Dr.l5ll
rum poiiüu iiiíiíh ou tnenoa o mesmo
produeto tanto em qualldado como em! () sr- Floriano Auliaia, criador no nm-
quantidade, I nlo'pio de Alegrete, Itlo Cirande do Kul.
.... ... .1 vendeu aos srs. Korrcíra *v C, forneço-AlIAs. o lactuf mais Importanto uno ,, C| ,(l ,,.( - (|il iU.sena tanto a maneira de .semeai-, pu- ,,„ ,„ „,. AjtfBrell. m „„.;,, m(;tleos comrei.,, a quantidailo da senienle empre- ] 0whaWi -„,., r(.u „ kli„, |,es0 vivo.-mia: este ii o faclor que detorm na as; ,"¦¦" ;ado, segundo cálculos do vende-

rez.
-rou da

dlfíeronles possibilidades do dcsenvol-1 l'-3Sl) B"do, segundo cálculos do
vlmenio da cultura e sua tendência cm I (lnr' ''a'"'1 mais ri'' eOO küus cada

 | acamar I —- O sr. Dlnarte A. Iteck, eonqi,.,.. ....
dii.no artelho dn pê direito, o tnonor Bo- ,.r pri!C|SU n0Ulr tiinibom que a so-1 «">'"; quisto llermilnos, de Monlévldío,
nlclo Silva, brasileiro, branco, do 10 an- mclUu l,,„ llnhn ua„as„dn de 20 centl- 

'¦ S7 ' - <l""drns du sesumi-iji de campo,
lios ue eíiaoe. "metros uroilu/. em media 1 onliit.il dn Binado no município rii salilo Ângelo.

Foi soecorrido pela Assistência Muni- ^oTimÍm o ¦) ecur! quo semmoí " P«60 total foi d, llCtltCS.Of.OOO o a

monl-ia' «",! fcnellí 
tríaam°,U0 em SUU «rn luZ"LvZo'ã àZweÚZZa*. oscrlptura foi poM.il» há cidade do Li-

pioprin resiucncia. ,,.., .„,,,,..,,,. ._. ,,. _ vramento.

0 ministro áa Allemanha no
Brasil visita

Estes resultados autorizam afflrmar '.'"", . , ,,
que quanto mais as condições de dosen- | — l''»> J«nel«» terno Inicio .os IrabalboH
vulvliiiento são satisfactorlas, menos (i« transfoi-maçno dn fabrlcu de çonsqrvoMsementes 6 preciso para ,. níaxiino du díl ComPiinlilii Wilson, • in Sant Anua rio
rendimento. i Uvrumeuto. >

! — <.ls srs. Alvos,& C, dc Oieapa-.a,
aciibntn do adquirir, por compra feita i
flrnii V. Correu í.- (.'., de Suma .Maria,
toda a existência da fuxciula do Arenal,I)pRKS DE CA-

BECA '!
V|l I constante d'1 mnls de mil o duzentas ca-
Ali i bcças de gaik) vaceum, ovelhas c anlmae;)

Cachoeiro do ltapemirim
(E. Santo)

Desde alguns dias que fixo-,: residen-
cia nesta cidade o senador Üsrnardino
Monteiro. O iliustiv chefe rio !-'. It. do
Espirito Santo, nctualmcute cm serviço
no Senado Federal. í muitíssimo estima-
rio em todo o território capichuba. mas o
é ainda aqui por ser a sua terra natal,
onde to\'o principio a sua carreira poli-
tica.

Realizou-so a 21 do fluente o enlace
matrimonial do iir. Antônio Sobreira, fi-
beilião da villa do Iconha, com a gracil
e estimada senhorita Annlta Urabo.

O joven par seguiu nesse mesmo dia
para a localidade acima citada,

Chegou aqui a infausta noticia do
ter sido covardemente assassinado eii
uma emboscada, no viainho munfc!p'o da
Alegre, o estimado agricultor Llndolpho
Vieira.

Ao que consta,, ainda r.ão foi preso o
perverso autor de tal tnonstruosidudc,
apezar de saberem as autoridades po'l-
chies, que o criminoso 6 um tal Durval
Vieira, j/i conhecido pólos suas múltiplos
façanhas, e se achar o mesmo numa fa-
rviida bem proxinu da villa do Alegre.

Um innlo da vlctima, cm Vista dj te-

O sr. ,T. Plehn, ministro da Allema-
Ilha no Brasil, esteve, bontem, no Mi-
nlstcrlo da .lustirja, nm visita ao se. i
Alfredo Pinto, fazendo-se acompanhar i
dos secretários D. C. de Bulow, Meus- ;
kauson c do chancollcr K. do Bulow.

Festas de anno bom

1 cavailares.

Continuam os preparativos para o bailo
á fanta/du a realizar-se na próxima jex-
tn-feira, em commemornção a passagemdo Anno Novo, no Orfeon Club l'ortu-
glleZ.

Tocará a orchestr;i "Fusellas".

Solidariedade io commercio

A Commercial
A Associação Commercial do Rio -:1o

Janeiro recebeu do sua co-irmã de Ita-
buna, Bahia, o seguinte telegramma:"Associação Commerc'nl Itabuna ncom-
pnilba vivo interesse attltlldo essa iilustra
directoria deante difficuldades por queatravessou o paiz manifestando sua In-
teira solidariedade medidas adopladas
ussu respeitável agremiação. Rcspe'tosas
sainl.-içr» ?. — (A.) ,lí-frtüí' JVI/o, presi-
dente interino: 1'lúlatlclpho Almeida, se-
creuirio interino".

ASSOCIAÇÕES
SOCIEDADE DE GEOGRAPIIIA

Rcunc-Se amanhã, os 10 horas, a as-
semblfa geral orrinuria da Sociedade do
Geographia do Rio do Janeiro, afim do
proceder í'i eleição da Directoria, Corjpe-
lho Iilrector e Commissões permanentes
que devem servir durante o anno de 1321.

CRXTRO II. O. 3IUXICIPAES
Iteune-so amanhã, a directoria desse

Centro, que deverá tratar de assumptos
dc real interesse á vida da sociedade.

retn-se passado mais de -IS horas, e ne-
nliuma providencia ser dada para a prl-
suo preventiva do crlmino?o, apresentou
fundamentada queixa por escrlpto ao pro-
motor publico daquella comarca, pedindo
fossem c'tadad diversas testemunhas do
oceorrido.

O Hotel Toledo, depois de mudar de
proprietário o soffivr os reparos de que
tanto carecln, tornou-se um estabeleci-
mento modelo, no seu gênero. O novo
proprietário, .1. Jacintho de Moura, tem
1-m pensamento dar maior extcnsüo ao
prédio onde funeciona o mesmo, para as-
sim poder satisfazer a sua numerosa ire-
guezia.Usião muito animados os preparos
para o grundo baile á faatazia que se ha
de realizar a 31 deste mez, no decanto
solão do antigo Cinema Odeon, desta cl-
dade.

Para esses festejos, que servlr.lo dc
an núncio fia gloriai* du Momo, j'i foi fii**-
trlbuldo. uni programma capaz de enlcu-
ccecer o mal» siiuiJo apreciador desse
Deus pagão.

Acha-se exposto fi venda o m'mo-o
livro de contos rcglonaes — "O Anui-
nes", trabalho do Joven escrlptor eapl-
cll.tba N'Ho üruLTÍ.

K' uma obra em linguagem simp'cs e
correcta. corro são todas aa do joven es-
crlptor patrício.

Continua chovendo abundantemente
em lodo o Estado, estnndo a maior parte
dos fios promeitendo Inundação tircxlma,

(üo coi-nüpo.idcnrc)

Completem os seus stocks de roupas W
de uso e de casa, aproveitando M

a vantagem do nosso I

DESCONTO EXCEPCIONAL DE 1

sobre 

os preços marcados m
em tedos os aitigos 9

AS ROUPAS PARA MENINOS
da Torre Eiffel, dasafiam toda a concor-
rencia pela excellente qualidade dos tecidos,
e perfeito acabamento

OUVIDOR 97 e 99 ¦#¦

VERMIfüG i KüYÂL Prcp irado com o principl activo usad i nela
coianiss.i ckle' cr. p ra loinoutcr os ver-
me, In.ettlnace V. Vu.n dc etC. C tirana-

o á . | r:i i Cr.rtno .ttto .3
'i
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L# o GOVERNO DA REPUBLICA 10 DA CIDADE
NO CONGRESSO
Senado

O SUBSIDIO — O IMPOSTO DE
TRANSITO — O MONUMENTO AOS

HEKES DA LAGLNA
Oom a presença dc 30 senadores íoi

hontem aberta, a aessão do Senado sob
a presidência do sr. Bueno de I-aiva.

A a«;ta da sessão anterior íoi appro-
vada sem debato.

O expediente lido constou de um offi-
cio üs. Camara dos, Deputados remet-
tendo o orsamunto do Interior, com as
e/nendas por ella rejeitadas.

Nâo houve parecere8.
O sr. Lopes Gonçalves pediu a pala-

Yra pana tratar da situação precária
em que ae acha -a. Santa Casa de Mise-
ricordia de Manãos. Relembrou os be-
aieíicios prestados por estn instituição
& população daquella cldado. Km virtu-
de da situação precária era que se aeha
a benemérita, cusa de caridade, 6 que
antu-honteni se dirigira ao palácio do
Catteu para falar an presidente da Fie
publica. Era a primeira vez «íue a Santn
Casa. de Misericórdia solicitava um au--zillo do governo da União.

O senador anuizonense p£3sou em se-
gulda a tratar úo augmento do subsi-
«lio dos congressistas, procurando Ues-
lazer a fama. que lhe ueram de millo-
nario. O orador, depois «le largas consi-
-ierações, mantém a opinião manifesta-
da na véspera, contra a proposição da
Camara relativa ao subsidio dos con-
gressistaj.

O sr. Abdian Neves pediu urgência
para a votaijão do projecto sobre o
{uiiarchlsmo.

O or. Francisco SI requereu urgência•para que, sem prejuízo dos tres primei*
roa projetos que estavam :>a ordem üo
dia, entrasse em discussão o parecer
sobre iu ememlaa apresentadas ao or-
çsmen-.o da receita, que fora lido nn
Commissão do Finanças.

O sr. Irineu Machado oecupa a tri-
íbuna para rebater as asserções do sr."'Lopes Gonçalves. Diz que não teme a
•respon3abi:iili'.dc- ::ioral do acto
praticou, apresentando a emenda que
¦eleva o subsidio. Pensa que os senado-
xos e deputados, como os outros repre-
«ontantes do suffragio e da opinião pu-
blica, tôm o direito de amparar o exer-
cicio do aeu mandato com os meios ne-
cessarlos que os cubram contra as <lif-
íícu.dades da vlüa e que os revistam'di*
dlgnldiide necessária. Discute o caBO
«m face da Constituição, adduztndo ra-
•sões de ordem jurídica, para defender a
providencia que tomou.

O orador declara que não tem fortu-
na, corr.o muitos collegaa e que, portan-
to, lhe cabe o direito de entender que
os deputados andaram bem, elevando a
¦dotação do subsidio parlamentar, no•momento em que a mancheias os orça-
mentos do governo prodigalizam oa re-
¦cursos da Nação, sem poupal-oa o os
pedem Insistentemente, abrindo gene-
rosa e fartamente para ns obras das
seccas do norte, para as encampações,
oio que consome centenas de milhares ].de contos de rêífl, o que estão fazendo
ter-se saudades da moralidade da pro-
bldade e lia parcimônia do quadriennio I
marechaliclo. I

Faz considerações para mostrar que |«ata cumprindo com o seu dever, Jul-
Ciando de accôrdo com a sua couscien-
cia e mostrando que tem uniformidade-nas soluções de casos que lhe são afie-
ctos. Quando está praticando um acto
perfeitamente licito, ilslle não recua e
o cumprimento da eua dignidade legis-
latlva o exerce modestamento, com
simplicidade, mas com a limpeza neces-
asaria do decoro do parlamento.

Pouco se lhe dá a zombaria, o motejo I
¦contra o que se chama o eatipendlo.
parlamentar, que i um velho realejo.
milhares de vezes repetido contra os I
membros da representação popular, ¦
desde que os sentimentos populares se'•encaminham nos corredores da Ironia,
dos insultos e da diCfamaçio contra os
representantes do povo.

Foi depois approvado o requerimento
de urgência do sr. Francisco Sa.

O sr. Irineu Machado requereu urgen-
«ia para as emendaa relativas a propo-
aição do augmento do subsidio.

Concedidas varias urgências, pedidas
por diversos senadores, foi annunciada
a votação das emendai apresentadas ao
orçamento da Guerra. Todas as emen-
das foram approvadaa de accôrdo com
o parece- da Commissão, excepto a de
numero 54, mandando transferir para o
quadro Q nas mesmas condições que
¦os officiaes ao mesmo -.-írtencontea, os
acluaes docentes nvlJlturiiS a qualquer
titulo dos Institutos militares do ensino
superior.

Para e-ncambar a votação das emen-
daa. talarjm oa sra Ali as Neves, Iri-
reu Machado, Metello Júnior, Vespuclo
de Abreu o José Euzeliio, relator, que
deu explicações, defendendo o parecer
da Commissão.

Em seguida, entraram em discussão
M emendas ao orçamento do Exterior
approvada* pelo Senado, sobre as quaes
• Camara negou o seu assentlmento.

No seu parecer a Commissão de Fl-
nanças concordou com a votação da
Camara a propoz que as emendas não-fossem mantida*.

O sr. Mendes de Almeida pediu a pa-
lavra para defender a emenda n. 1, re-
latlva ao pessoal da Portaria do Minis-
terio das Relações E.-iteriores.

Posta a votos, foi a emenda approva-
da por 26 votos, contra 10.

As demais emendas foram rejeitadas.
Foi depois annunciada a secunda dis-

cussão do orçamento da Receita.
O sr. Vespucio de Abreu pediu a pa-

lavra para Justificar da tribuna duas
emendas que enviara i Mesa e in-.pu-
gnou, de accôrdo com a Constituição, a
emenda da Camara relativa ã taxa de
¦viação, meilidji que se quer crear c im-
plantar ua nossa administração finan-
celra, em boa hora nl.olida pelo padre
Feijô, quando ministro do imnerio em
1831.

Além de inconstitucional essa taxa é
profundamente anti-oconomica, o que
vem do ser apresentada *m um momen-
to em quo o paiz esta ainda assober-
bado pela crise financeira provenelnte
«m graude parte do desequilíbrio da
nossa balança econômica, trazendo co-
mo conseqüência a depressão cambial.
Nem» momento, todas aa vistas deve-

ção que s. es., ao tomar conta do gover-
no da Uepuiilica, anr.unciou: uma po-
litica de obras necessárias, essenclaes
ao desenvolvimento do paiz, Sfendo dei-
xadas para periodo mais prospero as
que não fossem necessárias.

Representantes de S. Paulo, na Ca-
mara dos Deputados c- no Senado, não
lho dariam o sacrifício mesmo de vo-
tar o imposto de transito, senão tives-
sem escrúpulos de ordem constitucional,
quo de longa data no parlamento tem
sido alienado. Oo representantes do Es-
tado de S. Paulo, porém, não têm ne-
nhum escrúpulo em manter a sua opi-
nião de votar contra esse Imposto, de-
pois que na Camara dos Deputados foi
approvada a emenda do sr. Frontln, pe-
Ia qual o Senado tem de deliberar so-
bro um orçamento de receita que dei-
xará ao governo um grande saldo, um
saldo de muitos milhares de contos.

de necordo com o parecer da Con-.-r.issao
de Finanças.

Apenas a de n. 107 — Quicrlsnndo o
governo n subvencionar a navegação pa-
ra os portos do sul do Espirito Santo, te-
ve parecçr modificado de contrario para
favorável. Deferi íV-u a emsnda o rt. Hei-
tor de Souza, concordando o relator, sr.
Octavio Rocha, na modificação de seu pa-
recer, pois, além do mais, era uma auto-
rlzação a emenda.

A seguir o 6r. Oscar Soarei- Tomiereu e
obteve preferencia para Irrmnediatas dis-
cussão o votnção «las emen.iao do Senado,
no projecto de orçanc-nto dt- despesa do
Ministério da Marinha.

Essas emendas fornm todas aaprovadas,
do necordo eom o parecer da Commissão
de Finanças, isto é. a Camara rejeitou,
apenas. tres dae emendas do Penado.

O sr. Ciso Bayma requereu o obteve
nr.rrenein para lmrnedlatas dlscussSo o vo-

S. ex. pergunta ae é justo pedir ao i tação do projecto sobre o empréstimo ao
Senado da Republica que vote um or- I cooperativissmo, qu*- ícl approvado.
çamento em que é consignado um im-
posto contra o qual se levantam du-
vidas que não são eó de bancada de
S. Paulo « ilo ltio Grande, porque con-
tra elle outras bancadas levantaram
objecções.

Contra esse imposto, representantes
de Pernambuco, representantes da Ba-
llia, na Commissão de Finanças da Ca-
mara dos Deputados, se manifestaram.
Nestas condições, para servir o rei, o
melhor é deservil-o. O paiz não esta em
situação de pagar obras que sejam
adiaveis e se os impostos votados não
duo para serem feitas essas obras, que
estas se supprlmam « com esta politica
o psesidente da Republica chegará a
realizar o seu programma, programma
que Importa para elle Um compromisso
perante o paiz.

Com estas palavras, que são francas
e verdadeiras, de um apoio honesto,
que os paulistas querem dar ao presi-
dente da Republica, o orador declara
que, servindo aos interesses dc seu Es-
ir.cio. piles não aa esquecem do iteresae
do Brasil.

Ne-jando este imposto, elles nSo ne-1•/¦•un nadp. justo para as necessidades
do Brasli, apenas negam uma medida
que, reputada contraria A Constituição
não i'.ev« ser votada pelo Senado.

O sr. Irineu Machado fez uma decla-
que ração de voto favorável 4 emenda sup-

príssiva -dn bancada rio-grandense de
um Imposto de natureza medieval. Com-
bate a medida em nome dos princípios
federativos e em respeito ao regimen
republicano pelo qual sempre se bate-
ram de modo ardente e denodado, nos
seus rincões, nas suas cochlllns e em
todos os recantos da terra gaúcha os
velhos legionarlos do partido Republi-
cano, quo desfraldaram na sua terra a
bandeira da Federação.

O sr. Francisco Sã, na qualidade de
relator da receita, -iefendeu a medida,
sabendo bem que nfio ae trata de uma
luta de caprichos, nem mesmo de uma
luta de opiniões obstinadas. Diverge
das apreciações feitas, procurando de-
monstrar que a questão da lnconstltu-
clonalidade sõ poderá ser manifestada
pelo poder competente, que não o legls-
lativo, o Supremo Tribunal Federal, o
supremo guarda da nossa Constitulçfio.
Mostra-se convencido da constituclona-
lidado do Imposto. Termina pedindo o
voto do Senado para o imposto de tran-
silo.

Encerrada a dlscussSo. foi approvado
o orçamento com as emendas, de ac-
cordo com o parecer da Commissão de
Finanças.

A emenda relativa aos praticantesda Estrada de Ferro Central do Brasil
foi destacada para constituir projectoíl parte.

O sr. Lauro Muller requereu e obteve
urgência para ser votado o projecto so-
bre um monumento aoa heroes da La-
guna.

Concedida a urgência requerida pelosr. Abdlas sobre as emendas relativas
á repressão do anarchismo, o sr. Irineu
Machado pediu a palavra para discutir
o assumpto, requerendo o levantamen-
to da sessão, devido ao adeantado da
hora.

Em seguida, foi levantada a aessâo.

OITROS PROJECTOS AI-PROVADOS
depois, appro-

Camara
UMA COMMISSÃO DE 21 MEM-
BROS PARA A RECEPÇÃO IIOS
DESPOJOS DOS EX-I1Il-F.il UJO-
HES — ENTRE ITA MA E RUA-
811. — EMPRÉSTIMO AS CO-
OPERATIVAS — A VOTAÇÃO DE
UMA LONGA ORDEM DO DIA— PORQUE FALTOU NUMERO

Presidida, a principio, pelo sr. Colla-res .Moreira e, dt-pols. pelo sr Bueno
Brandão, foi a sessãr de liontem iniciada
com a presença de dt deputados. A acta
da s ssfio anterior, noeturna, não soffreu
observaçiíes ft apprnv>ção. O expediente
liio constou unicamente de um papel officio do Ministério da Oij-erra, transmit-
tíndo a petição, parn melhoria «le r for-
ma do alfere-; lionor>rio do Exercito, Er-
nesto Zeferino Duarte.
PARA RECEPEU OS DESPOJOS DOS

EX-IMPERADORES
O ar, Francisco Va liada res, que foi o

prln-r-lro orador, nn hora do exnedi. nto.
Justificou, longamente, um requerimento
para que a '-'amara se fizesse renresentar,
nor unia cormiilssíio «1 21 membros, no
desembarque dos det-pojos mnrtae-s dr-A ex-
Imperadores do Brasil. Entre outras af-
flrmaçile*-, disse o orador que o r>alz. com
o rcp<ttrIamento desses det*T*o.,nq, praticava
a ríparacão de uma «rrnndo injustiça.

O sr. Palmeira Ripper. nue se p -ruiu
mm a palavra, vehementemente, protestou
conlra o que disse o sr. Francisco Valia-
dares.

NTio se tratava dc reparar uma Injustl-
ça, pois os republicano."", no proclnnnrem
o reirlmen novo o praticando actos decor-
rentes, mais nfio fizeram do que cumprir
deve res.

O mesmo ponto de vista foi. 1n*ro de-
pois, defendido polo sr. Ah-nro Bantlota.

O representante do Rio Grande do Sul
ttvmlnou nffirniíindo quo o paiz nüo pra-
tlenrin a reparação de uma Inluotlça.

O Brasil com o repatriamento doa d ¦*-
pojos niorta«v« dos ex-imperadores, poria
era pratica um acto de niuniflclencla.

Finalmente, a Mesa põz em votação o
requerlm nto do sr. Francisco Vallodares.
unanimemente approvado.

F.m virtude do voto da Camara, a Mesa
tr--., em setruldn. a nomeação da commlp-
são «le deputados encarregada d--- receber
oe deapojos dos ex-Imperador***-.*3, composta
«los srs. Antônio Nogueira, l"»Iony*4o Ben-
te=, Rodrltrues Machado, Pires Rebello,

Successivamente. fora rri
vados os seçuintes projecl

Cone «lendo Isenção rie diretos de Im-
portação a u.sln.is de fabrior.çüo de ferro,
aço e chumbe em território brasileiro: com
n.arecor favorável da Commlasfio <Ve FI-
nanoa-s c- em-enda apresentada (3* dl-s-
cussão) : (rMacção fia emenda npprovada
e destacada do projecto n. f-í-6. de 1020),
abrindo o credito de 400 :0nnsnon. parn pa-
ramento do predío da Associação Cnm-
merciai da Bahln (discussão unica): pro-
vldonciando sobre o modo de pssramcnto
das consl-maçiles dos funcolonarfoa pu-
bllcos: com emenda dr. Commlssüo d- Fi-
nanças il* «liscii-^ão* : relevando r, .Tero-
nvmn .Tos* da Stlva cia resnoniablüdade
pelos sello-s roubados da Collectoria de
«"¦'.irwllo «*2* diseiií-são) : fixando os ven-
cimentos da Guarda -Civil, com parecor
f.avorav-I da Commissão de Firrançaa (-*
dlfcussão). »

Coãigro de Contabilidade Publica:
com parecer das commissões esneclaes
de Contabilidade Publica c .'a. «Ie Fi-
nnncap. sobre a:i emendas (3« discus-
siioi: nbrinrlo o credito snnplerr.entar
de 130:00o?, ouro, a verba 11* do or«'a-
mento do Ministério «ia.i Relações 10:;-
terlores (D* discussão); «lo Senado,
abrindo o credito «le 40:B1 RS. para pa-
gamento & Confederação TSrnslleira de
Desportos, tia quantia por ella adianta-
da pr-.ra aa Olympiadaa iíe Antuérpia;
oom parecer favorável da commissão '"-*1
Finanças (2» discussão); mandando ro-
vigorar o croiiito aberto pelo decreto
n. 13.041, tle 1S19; com p.irirer favora-
vel da commissão de Finanças d* nis-
cussf.o); elevando o numero de médicos
ila Asslsteneia a Alienados; com pare-
<*er favorável das Commissões de Saude
Publica e de Plnatiças (Ia dlscussílo);
mandando contar tempo de -serviço,
par*, o effelto «Ie melhoria «ie reforma,
ao Io ten.-nte machinista reformado dn
Armada Henrique Paulo Fernandes;
com substitutivo <la eommlssilo de Fi-
nanqas (2« disoussão): abrindo o rredi-
to de -t.F03:645$fn!2. -..ara paijamento de
oncarpo;- assumidos pnra installação de
fabricas de soda cáustica; com votou
em deparado dos ara. Octavio Rocha e
.Toslno lie Araújo <2" discussão); auto-
rizando a promoção ao posto de segrun-
dos tenentes dos tres sub-ajudantes
machinista^ que não completaram o
tempo exi-jlilo pela lei n. 3.634, «le IP IS:
com pareeer «le.s rommissões .ie Marl-
nha e Guerra e de Finanças, opinando
para qne seja destacada a emenda apre-
sentada (vide projecto n. 44D B, «le
1920), 13' discussão); abrindo <: «redüo
esnecial «ie 60:272J')2" para pascanionto
a Romualdo de Souza Mello; rom pare-
eer da commissão «le Finanças, opi-
nando por que seja destacada a emenda
anresentada (vide projecto n. 1*7! A. de
Ü.201. (2* discussão..; «lo Senado, man-
dando reverter ã actividade os officiaes
amnlstlarlos pola lei n. 310, de 1395, que
se demittiram durante o periodo de
dois annos estabelecidos como restri-
cção pelo parnsrnpho Io da mesma lei
e dando outra.s providencias; com pare-
cer favorável das commissõ-s de Marl-
nha o Guerra e de Finanças (-* discus-
.•-.ão); creando o titulo do professor ad-
Junto dos institutos de ensino superior:
com substitutivo da commissão de Tn-
strucçúo Pululca (1« discussfio); abrin-
do o credito especial de 22:000?, nara
pagamento a Vicente ««os Santos <"-e.no-
co & C. (2' discussão); concedendo
franquias postal, telegraphlca e tele-
phonioa, nas linhas offlciaes, nos mem-
bros das mesas das duas casas; do .Cqn-,
gresso, presidentes de suas respectivas
commis&iV-s e directores de suas respe-
etivas secretarias; con- parecer favora-
vel da commlásao de l-Mnanças e substi-
tutlvo da de Policia d" diacuasâo);
mandando construir um edificio para os
Telejrraphos r.a capital da Bahia; com
parecer c emendas da commissão de Fi-
nanças (1" discussão); abrindo os cre-
dltoa supplementar. s de 13:2895390 e
6:2355320 a conslçnacoos rio Hosnltal
S. Sebastião (2* discussão*!; abrindo o
credito de 80:000$. supplementar i* ver-
ba 23* do orçamento vigente do Minis-
terio da Fazenda '-'* dlscussílo); abrin-
do o credito de 114:65*'?'->2'". aupplemen-
tar A verba !**¦ do orçamento vifrente

do chefe do Estado, a costumeira reu-
nião do ministério, para o despacho
collectivo semanal.

AUDIÊNCIAS MARCADAS
O presidente da Republica recebeu,

bontem, em audiências marcadas, oa
srs. Carlos Pinheiro Chagas. Adhemaro
Lobato e Arthur bemos, cs-senador fe-
deral.

AUDIÊNCIAS AOS CONGRESSISTAS
O presidente da Republica recebeu,

hontem, á tarde, aa costumeira audien-
cia reservada aos congressistas fe-
deraes os senadores Cunha Pedrosa,
Pires Ferreira c- Raymundo de Miranda,
e os deputados Azevedo Sodré. Eugênio
Muíier, Olegario Pinto, Thomaz Rodri-
gue3r Francisco Bressane, Manoel Reis,
Costa Re-,'0, Severlno Marques. Arlindo
Loone, Elplülo de Mesquita, Raul Alves,
Obaldlno iie Assis. Norival de Freitas e
Fix-derico Borses.

DECIIETOS ASSIGJÍADOS
O presldento di Republica [.«sígnou,

hontem, on seguintes decretos:
Sn piiNta dn VIt;yflo

Reorear.lzanôo o Lloyd Brasileiro e
con3ii:i:indo-o sob a forma de Socieda-
de Anonyma para a t:*:piora(;üo dos ser-
viços de navegação e outro3. actual-
mente a cargo daquella ernpreea.
Xa pnfttn dn Fniendn

Exonerando, por abandono de empre-
go, o sr. Mario Gonçalves do logar de
S" escripturario do Thesouro Nacional.

Sanccionando as resoluções le-*islati-
vat que autorizam a abrir e abrindo os
creditou especiaes de: 13:S1-.$42G, para
pagamento'ao cnpltão de mar e guerra,
Santiago Rivaldo, en. virtude de sen-
tença judieiarir.. e ár. 13:250$, para pa-
gamento de vencimentos devidos ao ex-
escrivão do 3o popto fiscal do Alto Ju-
rui. Edson Mendes de Oliveira.

No Ministério da Fazenda
VARIAS XOTICIAS

no Ministério, em vi-
sr. O. Plehn. mlnls-
.'.íredltado junto ,lo

por

Bsteve, hontem,
sita dip.omatlca,
tro da Allemanh;
noíi«-í: governo.O ministro solicitou ao Tribunal de
Comas reconsiderar o .acto indo qual re-
cupou registro íi despesa relativa ** restl-
tulção dar- quantlaa dc 1035360. ouro. »
1565901. papel, proveniente de direitos a
mais pauos na Alfândega dt- F.arntingiif'
rela Estrada de Ferro S. Paulo-Rio I
Grande, visto como. na época da conces- I
são. o Ministério a aeu cargo entendia
?5 estarem sujeitas ã audiência daquelle l
i!.?t!ti-tn nf, IsençBeíi de d'reitos Integraes. I

Fornm exonerados, hontem, a pedi- I
in Tlteodolindo Pereira Lima « Jonqnim ,
Ah-es dn» Sanhis,  ''"
logare*. de colletor
"'^ Iví-tftòo ne Mi
no Rstado de Pernambuco,

(> Thesouro Nacional concedeu, .
te-esynmma, nü pcn-lnt*-*'*' credito*»: de
25:000$, o Pelf'í;;-Lcin Fiscal no Mara-
nhão: de 76:0005. íi Delegacia ,.rr, Minas
e 2." :000$, ft De'egacla no Pará, todo.a
para o serviço de prophylaxla rural nas
mesmos Kí-tados.

Por ;er a 1* iuntn medica julgado
valido e a 2" considerado Invalido o tnes-
tre de Unha de 3* classe da Estrada de
Ferro Central do Brasil, Manoel .loaquim
Mano, o representarir da Fazenda Publi-
ca apresentou a respeito um recurso ao
procurador Tera! da Fazenda Publica, que
o transmittiu ao mlr,'?tro ria Viação. opi-
nando por um terceiro cName de s.u.de.

Prestaram fiança hontem no The-
souro Nacional, os seguintes i-xnctore"!
de 3n:000J. o novo escrivão da collectoria
federa! em Campoa Jullo Xoinielrn e de
6'io.ç. a agente postal ft rua Marque*; de
Ahrante», nesta capital, d. Alda da Car-
valho '"lomes.

O ar, Homero Baptlsta, rv neto de
hoje. nomeou Jo** Franco de Paula, para
o Io"""- de escrivão da collectoria federal
em STouv Guassu', nn F.-tndo de S. Pau-
'o. A!lp'0 Pe'f'-"o dos Sr.nto». nara Iden-
t'co '..'rar em Monte Carmello, no rVdado
de M;'\'i'-* Gerae-p. e decTarou ppm effelto
a nnmencSo de Jcsí Franco da Silveira,
pnra a primeira das n"m1ida<= rollecto-
r'a= por não ter prestado a fiança den-
tro do prn-to legal.

Estados Unidoa o capltío de tr»g*ata
Américo de Azevedo Marques, Imrnedl»-
;o «lo conraçado "Minas Geraes .

— Desi-rnações —i Do capitão tenen-
te Raymundo Burlamaqui da Cunha,
para servir no Estado Maior da Ar-
meda;

Dos primeiros tenentes Eugênio Au-
gusto d,- Oliveira Borges Filho e EU-
gard de Paula Oliveira, para faaerem
parte da commissão incumbida do aca-
bar as rectiíicaçoes necessárias a
construcçâo da carta da bahia do Gua-
nabara;

Oo capitão tenente Caetano Taylor
da Fonseca para embarcar no «-.
"Barroso"; ,

Do primeiro tenente Sllvlno José PI-
tanga de Almeida para embarcar no
E, "Deodoro";

Dos mestres: Manoel Lopes, José
Paulino de Oliveira e Francisco uo
As-iij Paulino, respectivamente, para
servirem no C. -Republica", Dique
Fluetuante "Affonso Penna" e Arse-
nal de Marinha desta capital.

—O chefe do Estado Maior da Ar-
mada baixou hontem, em ordem do dia,
a seguinte recommendação:"Recommendo que as determina*
ções em ordem do dia deste Estado
Maior reiativas ao movinynto rio pes-
soai sejam perfeitamente cumpridas,
para os navios soltos e estabelecimen-
tos. no praso de 48 horas, e, para os
navios om Divisão, no de 72 horas,
salvo quando fôr determinado outro
praso dlfterenta.

Outrosim. recommendo. que, depois
do dia 25 de cada mez, não se dè cum-
nrimento fis ordens de movimento de
pessoal, o qual deverá ser feito logo
z[>6s o pagamento*

Para o consumo — De accôrdo com
a informação do Deposito Naval, em
officio n. 1.226 de 18 do corrente, fica
estabelecido que, para a distribuição
lenha ds accôrdo com a Tabeliã de
Rações, será considerado como — acha
de U:\i-,.-. — a centésimo parte da quan-
tidado de achas do lenha «íue coube-
rem d.ntro de um metro cúbico.

As requisições de lenha ao Deposi-
to Naval serão feitas por metro cubi-
co. sendo, para os vir.s da Tabeliã de
Raçi5es, essa lenha carregada ao com-
missario no seu equivalente em achas,
como fica acima especificado."

No Ministério da Guerra
QUE DIZEM MOÇOS

Do alumno da Escola Militar rece-
bemoa carta, plena de tristeza, pelo
facto de estar com os aeus collegas
aprendendo e ua expectativa de exa-
mes, de coisas que devem ser postas
fora.

Acampados om Gericinó os alumnos

A's IS horas do dia de hoje. reúne-
se o conselho de investigação a que res-
ponde o major Achllles Mariano.

Reunem-se na sala do Serviço ae
Justiça desta região, os seguintes conse-
lhos de suerra:

Xo dia 30, Ãs 12 horas, os a que res-
pondern os soldados João Gaspar Stutz.
Alfredo Gome« de Moura e Custodio Ho-
drigues Oa Silva, quo deverão comparecer,
e no dia 31, tambem do corrente, fts mes-
mas horas, os a que respondem os solda-
dos Joio Conrado da Costa, João Alves
Pereira e Olympio Ferreira rie Sã, que de-
verão comparecer.

O major Francls-co Jorge Pinheiro
foi Julgado apto para matricular-!» no
Curso do Revisão da Escola de Estado-
Maior.

Ao Departamento da Ouerra apre-
sentaram-F? <v pepiintes officiaes: tenen-
te-coronel Marcai Nonato de. Faria, por
ter sido classificado: major Armando
Paiva Chaves, por ter terminado o perto-
do de férias: capitães Álvaro Joaquim do
Aniarante. nor ter terminado o perviço em
oue se achava na Missão Colbv: Kmlllo
Oscar Knuppleln, nor ter terminado um
conselho de investl-r.ação: Christovão de
Onstro Barcello**, í-or ter concluído a com-
missão de exame de arrelos: Intendente
.Tonoulm Cantallce de Pounn. per ter con-
c'iilrio o período de firins; prlmeiros-ta-
nentes: Guilherme Paraense, por ter dere-
colher-se no corpo a que pertence: Edu-
ardo dp narro*-, per ter terminado um
conselho d.» Investigação, uma «-omml.°afio
d» exame de nrreloa e ter sido trance-
rido: Mariano Gomes da Silva Chaves.
por ter terminado um concelho de invés-
íij-acto de que er.a Jul*:: Idneoln de Cnr-
valho Calda», nor ter sido transferido:
se*rtini'o=-tenentès Kde-srd <>e Albuniierque
Alves Mnl.a e João dos Santos Calhelroa
pnr terem vindo a esta pn-ilta' no gozo d"1
férias: Adalberto Rodrigues de Albuquer-
que. nor ter terminado uma licença e ter
¦ie recolher-se ao batalhão a que perten*
c*°: Jayme n*- Almeida, '"-or ter ^ntr-ido
no gozo de f^rlns: priarmaoeuUeo Joa-
quim Geuiai-t Machado. Por ter concluído
a licença em que po achava para trata-
mento de eaudo,

S^rvl^o para hoje:
Dia fl região, cnpltfio Felippe A X.

de Barroc.
Dia .ao P. M. *" T.f.. I» tenente mo-

dleo .Tnílo dos K Momues .Tuui i
Auxiliar do officinl de ,'ía. pmnr.ujnsn

Darohprto f,rt Tíiirroti Va^concellon.
A 1* brlirada de infantaria dnrA mar-

da« para o MÍrí!pr***r'o d ti Guerra, Inten-
dencla da Guerra. TTo--pltn! Central n li"-
cola Militar: patrulhas p.ar.a o novo Ar-
f-enn! a ft disposição do official de dia:
("orr-etelros para o i"Vd'e:ro Militar o para
a divisão.

A 2â brlcada de infantaria, darfl etiar-
d» - reformo para «> palácio do Cattete e
quatro ordenanças para a divisão.

1'nlformc, 6».

Promp:ld*>es: rro Quartel General, ;» t»-
nente Fonseca Carvalho e no Regimento ds
Cavallaria. 2° tenente Alcebtades,

Guardas: r.^ amortização, 2" te-isnw
Paiv::: no lY.esouro, 1» tenente Coelho e
na Moeda, 2° tenente Waldemar,

Ronda: l" tenente Guanabara c 2' t*-
nente Vlctal.

Dia aos corpou: no 1° batalhão, 2J te-
nente Affonso; no 2o batalhão, capitão
Barbosa; :io 3' batalhão, c.pitão Dlnlsi
no 4o batalhão, capitão Barbosa Lima; no
Regimento de Cavallaria, Io '.ener-.ta Ab*.
lardo: no Saude, 2« tenente Coufuclo c- so
Andarahy, 2" ten-;nte Fiquet.

Uniforme 4» t!-:aki).

de receberem os galões^W^Guaran?-' em 'esper;
s"eGeraes! e' Altino, j de aspirantes, batem na ordem aber-

ta do regulamento antigo, já revoga-
do, porque, como é sabido, o governo
já approvou um outro.

Mas, mesmo que ainda nüo eBtives-
se approvado regulamento novo, con-
tendo ldéas completamente differen-
tes das compendiadas no antigo, aln-
da assim era lllogico o que está sen-

No Ministério da Marinha
M.4L DE MUITOS.. .

De outros pontos do pai*" ondo se
achem tambem fracçiães de nossa for-
ça naval, nns chagam queixas do abnn-
dono em que se sentem, tudo lhes fal-
tando e transformando a vida numa
fnsipifi'!*? lethal

Que remédio se p«^de dar ao mal mento de Infantaria o trabalho da

convergir para a solução dessa vicenta Saboya, Jesé Au-nisto. «iscarriam
crise, encaminhando medidas tendentes j p^is. Coãta Rego, Òèodãto' Maia, Mario' . ¦ .. - - - 

jTermes Heitor de Souza, Vleente Pira-
l cíl.e, Lentrrnber Filho. Francisco Vallnda-

res, Arnolpho Azevedo, Luiz Bartholomeu,
| Celso Rr-í-ma. Joaquim Osório, Pereira

L«ite e Olegario Pinto.
FHATERNinAnT" ITAIO-BHASI.

LEIRA
Oecupou. a seguir, a tribuna, o sr.

Fausto Ferraz, lendo uma communicação
em que o Instituto do Agricultura de Ro-
ma põe seu curso, gratuitamente, fi. dis-
posição dos estudantes brasileiros.

O orador exaltou essa resolução, con-
pra tu Ia ndo-s*v com a Camara, por mais es-

larco passo dado no terreno da frater-
nldade italo-brasilelra.

COOPRH.VrlVISTA

restabelecer celeremente, senão o"aupravit" ua nossa exportação sobre a
Importação, pelo menos o equilibrio da
nossa balança econômica, B' neste mo-
mento que se pretende dar este passo
errado ¦em politica financeira.

Depois de largas considerações a res-
peito, o orador faz sentir não haver tel-
znosla da parte da bancada rio-gran-
denso na apresentação da emenda sup-
primlndo o imposto de transito. Ao con-
trario, ha a máxima boa vontade em
•ui-ciliar o governo, mas se essa vontade
em auxiliar c governo e preciso tambem
Que o governo veja que sõ pode appel-
lar para novas tributações, onerando
»% população brasileira, ao encontro da
qual elle devia vir desenvolvendo e i 0 sYVmcvi.lsMOAvolumando a producção, facilitando „ , ,_,
seu consumo, :ião aô no me.-cado do O er. Celso Raj-ma. falando por ultimo,
paiz, como nos mercados estrangeiros., na hora do exuediente. dls^e precisar dar

Expondo r.o Senado o ponto ce vista | uma esplloaçao
rlo-grandense, o orador terminou di-
xendo não ne tratar de um capricho, mai

aos s-ms collegas.

do Interesse nacional
ir. Antcp.ío Azeredo declara votar

a favor da emenda suppressiva apresen-
tada pela delegação co Kio Grande do
Sul, porque acha que o imposto de tran-
¦ito é inconstitucional, primeiro; se-
Sundo por que ae tem manifestado di-
versas vozes contra essa idéa. tanto
pela Impronsa como pela tribuna.

Assim, ao invés de mandar a sua de-
claração ce voto por escrlpto, o faz da
tribuna, para que fique Justificado o
seu pensamento, que não t d-.' hoje, e
que vem ha longos annos sendo discuti-
do c apreciado tanto pela imprensa co-
mo pela tribuna parlamentar.

O seu voto, portanto, não tem outra
significação senão de manter os prin-
cipios que vem defendendo ha longos
anno-,.

O Gr. Álvaro de Carvalho peJiu a pa-
lavra para fazer perante o Senado a
declaração do seu voto, a propósito da
emenda d.-, bancada rlo-uxandense. Sa-
bis o Senado que a representação de
6. Paulo no Senado Federal era solida-
ria com eisa bancada na resistência A
medida que s;- pretendia faztr votar no
orçamento da re.-eíta.

listava longo da pretender dar um
•roto que llve.se significação de oppo-
¦ioio ao presidente da Republica. Com
• seu voto, pretendi* leculr e «neste.-

N*a
véspera, o sr. Maurício de Lacerda, res-
ponrabtltsou o orador pela demora no an-
«lamento do projecto autorizando o me»-
mo a emnrestar at* mil contos ia coope-
ratlvaa de consumo por !nternvd'o dos
res-vctlvos syndicatos proflsslonaes. O
o-ndor tinha a declarar que sô não deu o
Beu parecer a esse projecto. como a outros
qu-> lhe foram, ultimamente, dados para
re'.atur. devido tão somente A obstrucção
que desde o dia 22. vinham fazendo w
hts. Maurício de Lacerda e Nicanor do
Nascimento. Não adeant.arla o parecer,
pois a obstrucção Impediria a marcha dos
DroJectOB Cc-ssndo. porém, o entrave oh-
Btrueclonlsta, mnls não lhe restava senão
emitfr pareceres, o que fazia, naqueile
momento, verbalmente, sobre o de que tra-
tou, o que era favorável.

APPROVAÇf-ES POR URGÊNCIA

O sr. Octavio Rochn requereu e obteve
preferencia para irnmediatas discussão e
votação do projecto de reforma dos Cor-
relo * do parecer ?«>br- as emenila.i do
Ben; do ao projecto de orçamento de des-
pesa do Ministério dn Viação.

O primeiro <lc#se« projectos foi comba-
tido da tribuna, necessariamente, p- los
irre Maurício de Lacerda, Sampaio Cor-
rea! Lfngruber Filho, Albertino Dummond
t Nicanor do Nascimento, « defendido pe-
loe Bre. Cotavlo Hooh» e Armando Burla-
m£-qul.

Qu*«»l todas ee emendas do Senado ao
ero**asoto te VUçlo foram tvvrertAu

do Minisierio da Guerra 13' dlscussSo)
abrindo o credito de tusnn* ;iara con- jBtrucção do uma linha telegraphlcR en-
tre Piedade e Sorocaba «• de outra en-
tre villa de Affonso Cláudio e a villa
de Santa Thereza (",' discussão); decla-
rando de utilidade publica a Associação
romnir-rcial do Tilo de Janeiro: com pa-
rpfer favorável tia eommissfin ri.- Pon-
stltuiçilo p Justiça (1* discussão);
emendas do Penado, projecto da Cama-
ra. rforganlzumlo o quadro ile fundeio-
narios civis do Arsenal de Marinha;
com parecer favorável da commissão de
Finanças ãs referidas emendas (diacits-
são unira)! autorizando a construcçâo
de um edifício nara os Telegraphos,
Correio* e Collcctoria Federal de liar-
bacena; com parecer ila rommiHsâo de
Finanças sobre as emendas apresenta-
das: n>.rinilo o credito especial dp r^is
3:2.*lfi$55". nara pasmento <;^ vem-lmen-
tos ao rir. Carlos Affonso Chagas «2'
discussão*!; abrindo o credito eapei-ial
de 27:li.r.3S1"'i. para pagamento u Hami-
ro Teixeira da Rocha (-" discussão):
abrindo o credito de 10l:665$500 oara
pagamento de gratlflcnção ao? auxilia-
res de escripta da imprensa JCa-?Íonal
(2' disrussi"o); abrindo o credito de
62:fll6$417. para pagarrenio aoa herdei-
ros rt» Severo de Fouza Coelho (2* dis-
cussfto); providenciando sobre n lien-
ção rtas linhas férreas e telegranhicas
do Brasil com o Paraguay e a Bolívia,
eom substitutivo da commlssfio de
Obras Publicas e parecer da de Finan-
ças. favorável no substitutivo ft" «Us-
cussfto): abrindo o credito especial de ;
1:000$, para pagamento ao sargento-1
ajudante reformado do Exercito, João
Baptlsta Junlor (2' discussão); conce-
dendo a viuva e filhos menores rie
P.aymundo de Farias Brito a pensão de
300$ mensaes. com substitutivo da com-
mlEsão de Finanças (2* discussão).

DISPENSAS
Todos esses projectos, a requerlmen-

to de diversos deputados, obtiveram
dispensa de impressão das respectivas
redacções finaes ou de Interstício pura
figurarem em discussões lmmediatas
na sessão seguinte.

FAI.TA DE XUMEIIO
Dado como rejeitado o requerimento

do sr. Maurício de Lacerda, pedindo
volta ãs commissões de Marinha e
Guerra e de Constituição e Justiça do
projecto reformando a lei de promoções
no Exercito, esse deputado, depois rio
sr. Armando Burlamaqui pedir que elle
retirasse o requerimento, pediu verifi-
cação de votação, sendo o resultado de
56 votos a favor e nenhum contra.

A mesa annunclou que não fazia a
chamada por ser visível a falta de nu-
mero.

Da ordem do dia, apenas ficaram sem
st votados: o projecto estabelecendo
aa condições a que se devem submetter
os estrangeiros residentes no Brasil
para obterem titulo de naturalização; a
emenda do Senado creando os tribunaes
reglonaes; o a Indicação propondo a
reforma da Constituição Federa! para o
effelto da creação desse; tribunaes.

OrERARIOS DE ARSEXAES
O sr. Maurício de Lacerda apresentou

Indicação affectando ao estudo da com-
missão especial de Legislação Social a
situação dos operários dos arsenaes,
cujos interesses ainda
acauteladoc

Antes de declarar levantada a sessão.
o sr. presidente convocou outra rara as
20 horas e 30 minutos.

Presidência da Republica
XO CATTETE

Esteve hontem, & noite, em ligeira
conferência com o presidente da Repu-
bllca. o sr. Pandlá Calogera*. ministro
da Guerra, quo ee *>z acompanhar pelo
chefe do seu gabinete, coronel Malau
D'An**ro»ne.

O DESPACHO COLLECTIVO
Rnjiis-se * tarde, teto s sreíld-no!»

que «5 cie muitos e que mesmo por
aqui, onrie bate o coração do orgio j
naval, tambem provoca queixas e ai- j
gumas bem amargns !

Depois, é um velho habito, que ee ;
constituiu "segunda natureza" caírem!
no esquecimento os vários departa-1
mentor- subordinados ao Ministério da

missão sob o titulo — "Adestramento
do gruno de combate"

E, nSo obstante isto, os alumnos ml-
litares ainda se preparam para fazer
exames pela antiga.

O ministro, certamente, não se es
quecerâ tambem de mandar vigorar as
directlvas para gymnasticn, dadas na

No Ministério da Justiça
CARTA ROGATÓRIA

»,o ministro il*= rteinçõe" Exterlnre*,
afim de «er encaminhada h seu destino,
remetteu o ministro rii> .lu-ilca a curta ro-
catorla dirigida ii? Místicas «lo Porto, r, re-
querlmantn de A, Monteiro da Sllvn.

PEDIPO DK PlínDÃO — V*> luiz da fi"
Vur.i nrlnilnn!. nrim de ser Informado e In-
«iruldo, remetteu-se o rcquorlmento em
que Antônio polônio rta Fonseca pede por-
ri"o dn resto rta pena a qtie Ml rnndemna-
do peln Tribunal rio Jurv rtf-tn i-npltal,

rtECt.AMAfi.KO r>K TIM PENTENRIADO TU
rnnPECiuo'— o mlnlatrn ds iit«:i«_a In-

d-' M-med \"\
Correcçflo, reeln-

mundo contra a prlJ"o celltil-ir que lhe foi
Imposta p»lo director «laquelln penitencia-
ria, em virtude do.» máos precedentes do
requerente. .,

roNcnnnrvr.iA pau a FOUNECIMEN-1 c
TOS N*0 ANNO VI.NtiOItRO — Snh íl pre-
«idenela do ministro rta .1n«tlça rerrilzmi.'-,-,
hontem. a concorrência publica pnrn forno-
cimento*, no anun vindouro, as repartições
dependentes do Ministério.

Fumm reeehirtss 55 proposta» pnrn os
ia grtipns «'.a -fanoros cm que ;e divide a
rnnrnrrenoin.

do feito.
Toda a bagagem da pratlea mili-

tar, a náo sarem o manejo d'arma e deferiu 
"o 

requerimento
as voltas, ao saírem da Escola, logo sentenciada ria i..vi d.-
¦i porta, delia deverão alijar-se os íu-
turos aspirantes.

E chegando aos corpos serão recru-
tas, com as responsabilidades de ins-
truetores.

Durante o corrente anno, no em-
j tanto, muito poderiam ter aproveita-
! do os alumnos, desde que se lhes ti-
j vesse ensinado o que deveria consti-

tuir o novo regulamento.
Os Instructores, os professores de

tactica, bem quizeram apnarelhar og
futuros aspirantes de ensinamentos
valiosos. Mac contra isto levantou-se
outro valor.

Pergunta-nos o autor da carta, que
suecederí. ao alumno reprovado na
pratlea: — fará novo eiame pelo re-
gulameuto velho ?

Ora, ignorando o que está nos ve-
lhos regulamentos, os alumnos pou-
co perderão.

Jã agora lemos que o ministro man-
dou adoptar como annexo do regula-

Marinha, cejam elles estabelecimentos Escola de Aperfeiçoamento. E a tudo
em tírM, ou forças navaes, navios, continuarão os alumnos alheios,
etc. Nilo uma, mas muitns e muitas" Quem sabe se os regulamentos ve-
ve-tos temos mencionado nqui o desap-1 lhos são considerados melhores?
parolhamento dns capitanias de por-1 Em breve, talvez, ouviremos a res-
tos, ti má localizaçõo de algumas dei-1 posta a esta pergunta. Além do sup-
las. a indecência que apresentam, im-1 pllcio de exames de coisas revogadas,
pop.ilo sério vexame ás autoridades na-1 que não interessam nem instructores
vaes nos Estados, quando têm de re-1 nem alumnos, estes soffrem ainda os
ceber a visita de certos personagens, j prelitizns das férias.

Poderíamos mesmo citar as capita- í O tempo dado nara descanso vae
nias. ík=erovendo a pobreza do mobl-¦ ser gasto noa acampamentos e nos
liario, tanto de uso official. como par- exames,
ticular; o numero de pessoas que ahl
servem, insufficlente para as necessi
danes do serviço; a falta absoluta de
embarcações para o serv'co mais sim-
pies, e tantas outras coisas.

. As duas flotilhas. do Amazonas e de
Multo Grosso, poderia-nos descrever,
apontando as dlfficuldades com que

O governo bem poderia dispensar
isto e mandar os alumnos oe refaze-
rem das esfregas dos exercícios duran-
te o anno.

Será possivel que, para o anno. ain-
da vigorem os velhos regulamentos ?

Se tal não acontecer, que se apro-
veitem os últimos dias de escola, pa-

lutam, a exiguidade de recursos, a ra que os alumnos leiam o que deve-
descrença que dellas se apodera, ven-
do balfir.dos todos os esforços, sem at-
tenoão ás queixas e reclamações que
constantemente fazem.

E ainda são felizes os que nellas
servem, porque não tSm sido privados
de seus vencimentos, o que, em muitos
casos, aggrava a situação dos que ahl
servem, &em nenhum outro recurso.

Falta de uniformes, falta de Incen-
tivos, emprego útil do tempo, desvlan-
do os de espirito fraco de máos cami-
nhos, náo se cura nem ha interesse.

Os de lá soffrem? Que se consolem
com os de cá, pois o mal é geral e s.
Marinha não pôde fazer excepção.

Siímente ha a considerar que o sys-
tema é velho e nunca encontrou re-
médio.

Realmente havia de ter sua graça,
que estando tudo por aqui paralysa

não estavam
projectos Jã elabora-

rão ensinar nos corpos
Dê-se a cada um o regulamento e

o adestramento do grupo de combate,
para qua elles possam ir travando co-
r.hecimento com o que lhes será utll.

Ainda para o anno a Escola Militar
não gosará das vantagens da missão.
E" preciso, porém, que as hostes que
se bateram pela missão, continuem
com o mesmo ardor com que comba-
teram outr'ora.

E até 31 de dezembro, talvez até
mais tarde, impávida dominará a or-
ganização Critzeriana.

VARIAS NOTICIAS
Serão deJÜBadoa no dia 3 de Janeiro

vindouio ca aiumnoa que concluírem o
Curso de Revisão e o de Estado-Malor, o
no dia 5 cs da Escola de Aperfeiçoamen-
to do Offlciaes.

O ministro concedeu, para desconto,
duas passagens de 1» clanse, de Porto

do, como se a morte já se houvesse j Alegre a esta capital e vice-versa, para
apropriado de tudo, a flotilha do Ama" i Jj-*J_^jJJ 

do ¦íen*:'al r«f-""-r-a-10 Trogiiio
zonas e a de Matto Grosso, verdadei- c_'òe 

ministro nomeou o capitão refor-
ras irrisões, com OS seus navios ve- rr.ado do Exercito Virgílio Vieira Sam-
lhos, sem valor militar, servindo qua-1 Paio. para o cargo de encarregado.do D-e-

, ' „ 
„' „,,«„!.,•» .„¦, pos to d« Material Bellico da 6" região

si como degredo para os officiaes, snb- j _„___(____.
officiaes e praças, tivessem animação, i — o er. Calogeras promoveu ao posto
movimento e andasse paga em dia, \ de "«tenente da 2* c!a«*se da reserva da

i „„~„..-„, a u.. ' 1* Unha do Exercito, o i° sargento da 7*com oi serviços de semestres á hora, • bateria óp ___._____*_..__ ae costa Joeé Bar-
o pessoal exercitado; em summa, ha-; reto do Couto.
vendo vida e não um estado semelhan-; — Vae ser mandado k In-peeção de

saude o capitão Jc-sé Pompeu Cavalcanti.
Pelo ministro foram concedidas as

seguintes licenças: de 90 dias. em pro-
roga«;ão, ao 2" official da Directoria de
Saude da Guerra Álvaro D'Armarlllo
Castro; «le quatro mezes. ao chefe de ma-
rh;ras do Arpena1 de Guerra do Rio de
Janeiro, Manoel Eurlpedes da SMva OH--.eira; de dois mezes, ao operário de 5*
classe da Intendencla da Guerra, Antônio
Adolpho .Tanvrot.

SAUDE PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS

Serviço pnra hoie;
Offleiii de dia. «'npit.*i,-i Ernesto,
Auxiliai*. 2a tenente Eloy.
1» soccorro, \" tenenic Cosi,-,,"• soccorro, Io tenente Rnptlsta,
Honda, 2* tenente Athnnnsln.
Minobras. I» tenente Afron-o.
Medico rte «lia. capitão Taylor.
Medico de eniertrencln major Triiro.
Dia a pharmacla, ripltão tlermlnlo.
Fnlira, o comniaiidaníe «Ia estação de V.

l.snbel.
fnirorme, 6".

POLICIA
Está de dia na Central de Policia o

2o delotmdn auxiliar.
Em visita no chefe, d^ Policia, esteve

no Palácio da rua da Relação o novo ml-
nl"-trn allemão scr*<l!tado Junto ;io nosfo
soverno, (iuc se fez acompanhar r<-,-'J-;
seus ^p(.r->rr\r!ci*.

Em virtude d., haverem fido tw-.ns a»
lr.foi—-aç',-e-i prestadas -n-íos deleeados do
n* o 7" distrlclon. r, chefe de Policia con-
cedeu a permuta rüfpieHda pe'oíi convmifl-
sarlos Alfredo foet*. do 5° distrlcto e
Antônio Nunes da fdlva, do 7».

GUARDA CIVIL,
Dia á '•érte central, fL-K-al NapoleSo e

ajiHlunto Linroln.
Ronda ceral flfcaes OuIntMIano, «"unha.

Madureira, Vcliiíi. Carvalho, Calmon.
.Vctto. Munir.. Mnrlnno e Freitas.

Rnnda nos theatr-o*;, fiscal Nicanor.
í*n"nrme 3°.

Xa communicação dn flucnl Na-K-leflo
sobre o «rnardn d« 1" n. 2u:i foi exarado o
sf-n.lite despacho; — -fuçn-se a enrea da
Importância para ser descontada ao cuar-
da, «> quml ê reprchendldo pela pouca
atenção com que trnta o.» artigos da Fa-
zenda Vaclonn' a s*-n cargo".

Fornm dispensados do serviço, s^m
vencimentos, por 4 dlns. o miarda de 3'
n. 232 e hontem o de ?," n. lSí. ,

 Foram transferidor,: dc vehiculos
para a 13* secção. o de 2* n. fa« ,, vice-
versa o de 3» n 3fi9 ; dn 14* pnra a 1*. o
de 2* n. 520; da 1* para a 31«. o de 3*
n. 60; e, da 3«i* para a 14", o de 2» n. 740.

Existindo no Almoxarlfado 2íio casse.
tètes devidamente rennradop, o Inppectoi
recommendou no«« fiscaes que fizessem
comparecer hoje e nmanhã, naquella de-
pendência, das 13 ãs !4 horas, ca guardas
qne nnlzerem trocar essa peça de cqui-
pamento.Devem comparecer hoj-. ft S'-cretarla.
ãs 11 horas, o ajudante Í5lque'ra e os
guardas de 2' n. 582 e de ó> n. 611.

POLUÍA MILITAR

No Ministério da AgricuI-
tura

O sr. Pire.' do nio enviou homem r.o ml-nlstro da Afrrlcultura cópia da Itirürmaçâo
prestada pela Inspectoria Federal de luva-¦ração, sobre u estabelecimento tio uma II-nha de navegação para o porto de Slianirjl,
cuia conveniência foi alvltrada pelo nosso
cônsul ali, ein exposição que fe- chegai
ãs mãos co sr. SImOes Lopes.

A Inspoctorla de Navegação, embora ti-
conheça o alcance político o cconomlro fie
tal medida, nflo acha conveniente tentar tnosso governo pfli-n em pratica por em-
quanto,, tendo em vista os preços uctisaes
do carvão, dos lubrificantes, soldadas, cie.
sofrunrto o porecer da Inspectoria, oceorre
e-ftialmento para tornar Inopportuna a len- '
tatlva sufserlda pelo nosso cônsul em
Shan-rai, o facto do cogitar .. trovarão di
reorganizar o Lloyd Brasileiro,Foi encerrada a Inscrlpçlio para o cen-
cursa de preparador do entliomologla agri-
cola do Serviço rte Entliomolosta do in»'.!-
tuto Biológico tle Defesa Agrícola.

As provas iio mesmo concurso tcr.io in«.
cio na próxima segunda-rclra, n do Jcnclro,
ás (3 horas, na s«íde do Instituto, no Mlnls-
terio da Agricultura.

.*. Sociedade Mineira de Agricultura
solicitou do Ministério, a rerildo rte dlver-
sos criadores do município da Conquista,
naqueile Fst.irto. transporte gratuito pr.rr,".,,0 reprudtictoros bovinos, adt|illrldns p*-
Ins mesmos crladoros no Rio tirando do
Sul.

[ . No Ministério da Viação
i VART-*S XOTÍCMS

Kiiivcrám liont-r.: nu -r.tr.Uieric, ei.-. -Isiií
| dc ciir!-:ij an sr. Pires de Rio, tu tn. C.

Plehn ministro ;la Allemanha, e Rnrlnlplm d-
Hulow, D. C. de Ilulnv.- e F. Menslir.t.ren,
respectivamente consclteiro e íccríiatlosiíele
gação ia-uieil: paií. Tendo cm vista o c.ul* solicitou r u-'t-
ctor d3 Kstrada de Ferre Cenlra! do Ilr»ii!,
o ministro autorizou n director presidente <)i
Llovd Rrasileiro a mandar regressar i.i ser-
vi»«i dnquella via-ferrea o co-.fer.-r.le i: •'
ciasse Ivan Ferreira dí Moraes, .y.ie desfie ,'(•
de rioi-mlim do anno passado esi.1 rtrvir.de r.i
ref( rida emprest.

Attendenilo a-' que requereu r. TlieAin.,-
ron River Steani Kavlgation Company (.«.«)
T.t.J... ç de accôrdo com ;.* informaçfie.i iií-'::-
das pela Inspectoria Federal 'ie Ntveí.i-jSo, o
ministro autoriíou esse chefe de rer\';_;c_ a
manter o prolongamento uu. línhs SnlImSex-
Javary ao po.lo de Iquitos, até o terminaçüo
do contrato, em 31 de dercirhr.i «le :->-..

O sr. Tirei rio Rio autorizou o directer
da Kstraila de Ferro Oeste de Mir.jj » adçtil.
rir, cm Bello Hnriionte. pel^> preço de ré!s
;:ooo9ooo* uma faixa de terreno de 1.300
metrrg quadrado*;, em oue oeríi ihert.-i um
trecho He ru?., em sefiruimento fl iU nome Rio
Preto, para :.rr permut ttío pelo trecho rfa nu
Arthur Lobo. O pa-.'r.!.!-.-ito respecti''" dsre..
r{\ ber feito pilo credito i!s 8.300:000$, aber*
;n pelo decreto n. i',-^f>, ds ^3 rfr -.gosto
rio ccrreri!** atino.

O ministro pediu ;i scií colle.w da pasta
da Ifaaeníla para providenciar nn sentido (íe
rt restituida, peln Thesouro Nacional, a Ben*
jamin Pompeu Accioly, a quantia rie t:rj<S,
proveniente ds deposito ali feito por garantia
rie contrato.

—Kornm mandadas averbar a« rieclaraçíes
rie familia apresentadas pelos sefruintes í'inc»
cionaríos da RrpartlçSo Geral rir.s Telegraphos:
inspectores: rie 3* ctaisa Francisco Antônio
Ttranriãn Júnior (duas deciaraçõe-i): de 4*
clasre NicolAo Cerqueira Coelho: teleüiaphiS'
ta*=: oe 1* classe Virgilio Alves da Silva Rt-
hello e de 4' elassc Francisco de Oliveira
Leite. ,
ronnnii»

O directo,- mandow eubmetter A IniPí^o
rie saude, para o effeito rie üecno, o pr*»*
tican.te rie 2* classe Cândido Drummqnd Fi*
lho e o estafeta interna' Ülyísfr' '".'hían: ria
Silveira.

— Foram concebidos 15 dl^s ae lite'";a ao
carteiro rií 3* classe João Moura Carvalhinhc.

AnMISS«3F.S
O direcror mandou admi tt ir como auxiltV

de praticante An* Godinho, e como auxiliai
de servente o rrscrvisía rio Kxercito Eduttco
ric Soura Martins.

RIÍMOÇOES
Pnr r.cto de hontem. o director removeu, 1

pedido, os seguintes funecionarios: Raymundo
Kurico Pinto Bandeira, amanuense rio Par A.
pnra o I*-"-Rar rie praticante rie i' ciasse da
\ r ctoría; José rfygino Ribeiro Guimarficí,
prnticante de 1* ciasse de b. Paulo, pan
egual carco na directoria; João Mario Ra.-.tfti.
praticante rie :¦ classe da directoria, tiau
amanuense rios Correioj do Pará, « Ivdinundo
\'ieira Machado, praticante dc i-* classe dc
directoria, para tgual carso em S. Paulo.

DISPENSA
Foi dispensado dt.-t serviços da directoria

o auxiliar de praticante Severir.o Cabral «
Campos.

Sucorlor de dia, major Jpauf.
Official df «ila ao Quartel Ger.oral, »¦

tenent» Palmeira.
Official do dia ao Corpo d» Serviçoa

Au-dlinres, capitar. Kurlido.
Medico de dia, 21 horan, 1° tenent* Sa-

raiva.
Medico de dia, 12 horas, 2» tenente Stu-
dart. •

Tliarmacc-utico dc dia, 2» tenente Ca-
merlno.

Interno dc dia, !" tenente honorário, Vpi-
rança.

Dentista de dia. 2" tenente honorário
Castro.

Auxiliar do 0'flc'nl d<- dia ao Quartel
Onerai, sargento Odilon,

Mualca de promptiflao. daa 6 .'.s 8 horas,
a fanfarra do Rerrimento de Cavallarla «
das 11 âs 22 horaõ, u. banda do 3' !>a-
talhílo.

Condpccâo de presos — Ecrã fornecida
pelos corpos de accôrdo com o pedido que
f6r feito.

O !• batalhSo fornece: 1 cornet-iro pF.ra

etOGOKSELH» MUNICIPAL
A roíírKH.s.-io de i*ma r.nATi-
FICA CA O AOS FUNCCIOXAnlOS
SIIMCIPAES — VM 1'nOJKCTO
E «MA MH.VSACiBÍI DO P»E-

FEITO SOlIlti: o ASSUMPTO
X' se-são de hontem do Conaeího Mur.l-

cipal, estiveram preseme-i 21 intendcüte*.
O Io eeore-.ario deu conta do ceíulr.te

EXPEDIENTE
Mensagem
Do prefeito do Districto Federal, re-

mettendo uma representar,üo do funeciona-
lismo municipal, solicitando augmento t--
vencimentos.

Hcquerlmitfttoa
Dn Conferência de H. Vicente d« Paulo,

<}c Santa Thereza, --.edludo um auxilio par;,
as esc&iaa do Curato de Santa Thereza de
Jesus — A' Commissão de Orçamento.
CALÇAMENTO PARA DIVERSAS RUAS

O tr. Arthur Menezes apresentou urr.a In-
dloaijão. que foi approvadi solicitando «lr,
pii-ftito a construcçâo do calçnir.çnto daa
ruas Itlbciro Guimarães, Corhrelhelro Costa
Pereira e Drummond, no (li:,tricio munlcl-
pai do Andarahy.

ÁGUA PARA VIÍ.l.A NOVA, EM
REALENGO

O r,r. Arthur Menezes enviou ft Mesa OU-
tra Indicação, pedindo ao prefeito para «ia
entender com o ministro da Vlac.fi*) nn sen.
lido de conseguir o abastecimento d'a!-'ua
para Villa Nova, esta«;So de Realengo. ía*
lab^lpi^iido uma ramificação Oon canoa Qí*ft
abastecer,, ri.-.tu'c'!e produeto na povoaçõea
de Bantru'. Rcalen-to e adjac-nclas.

A dita lndlcaçüo foi egualmente appro*
vada.

UMA GRATIFICAÇÃO AOS FUNCCIO*
NARIOS MUNICIPAES

O br. Aberto Beaumont u.ou da pala*
vra na hora cio expediente, apn-ser.tando 4
considerarão «lü «'asa um projecto «le le;.
inan«!nn«l& oontreder uma -rratlficaciri nos
funccionarlOB ria Municipalidade na rf--.A*.
«i<- um terc» sobre os venclmeníoi dos n*."-
mos. a partir de 1 de Jtnelio próximo.

O referido Intendente justificou n pr-)J«t«i
alludido. ncc.entuf.niio », necessidaiSe ae
sue «yprova<;Jio.

orde:i DO DIA

taco.

te ao do morto ou cataleptico. Como!
contraste, para melhor demonstrar j
que não se olha com verdadeiro inte- •
resse pelas coisas da defesa naval, tal- '¦¦

vez o facto se podesse dar.
Mas, seria tao aberrante, tão anor-j

mal, que Isso não se deu, não se dá, j
nem se dará. '

O mal é geral, deve servir de con- j
solo e os que servem lá ao longe não
devem querer fazer excepção, desta-
7endo o "dolce far nientl" em que a
Marinha se deblatera.
VARIAS NOTICIAS

Vão aer. Ir na flotiha do Amazonas,
oa capltaea tenentes Álvaro Coutinho
Ferraira Pinto e Manoel da Araújo
Cortei.— r*l« "Veatrla" itgulrl para «i

O 2* tenente Ofwaldo de Araújo foi
mandalo S Inspeeçfio de saude.

Os embarques para os portos do nor-
te terSo locar no dl.-, 5 do mez vindouro.
A. S horas, no armazém n. 12 «Jo Càes
do Porto.

Vae *ier manda-lo â inspecção dc
saude o auditor Manoel Antônio de Car-
valho Aranha Junlor.

Reune-se no «il» !0 do corrente, aa
II hora*, n*. sala da l1 dívioao. o con-
aelho aeímlnletratlvo do Departamento,
para tomada 4* CMtM <!• me» «1* co-
Tetn.ro ftn-J».

ordens a Assistência do Pessoal; a prom-
ptldfio de Incêndio: 10 praças para pre- i Passando-se A ordem do d'.*, fortun
vençao: o pollclamenio; cf demai* servi- tpprovados todos os projectos oonatantes
çns Jâ determinados 6 o mais que fflr pe- ^ mesma, com excepçüo apenas do de r.u-
dido. mero 420, deste anno, «|ue tornava ot,r.-

O 2" batalhRo fornece; 10 praças para patorío na Kscola Normal o c«s!n0 "-« lr:'
prevenção: o policiamento: os dr-mals ser- ..]_,__ 110 ;» 0 <j t-.ir.06, o çuãí fei rejei-
viços ji determinado*: c o mais que íir
pedido.

O 3° batalhSo fornece: 1 inferior para
ronda; ln praças para prevenção; o po-
llclamento: os demais serviços jâ d'ter-
minados e o mais que inr pedido.

O 4° batalhão fornece: 1 In-orinr para
ronda: as promptldftes permanente e de
soecorros: 2 inferiores para ronda, «le.
vendo 1 dos Inferiores ser apresentado
nesta Assistência Ss 8 horas pnra rondar
o 2o distrlcto: 10 praças para prevenção;
o policiamento; os demais serviço, jã de-
terminados e o mais «pie flr pedido.

O Replmento de Cavallarla fornece: 10
praças para promptidão: 1 Inferior para
ronda; a -marda d" Quartel General: o
policiamento; os dentais serviços JA deter-
minados e o mais qua f6r -vedidn.

A Companhia de Matralhadoraj fornece:
serviço ]4 determinado e o nials que fòr

pedido.
O Corpo de Serviços Auxiliar»* fornece:
bombeiro • Um mecânico d* dia.

Na Prefeitura
VARIAS NOTICTíIB

O sr. Carlos Sampaio ahriu, honten-,
os seguintes créditos: — «le g0-000t000
para reforço da rubrica "Expediente »
Publlcaçües" da verba "material', da
secretaria -io Conselho;

de IfcOiOOCf, para constituir o fundo
de resgate da Caixa de Montepio doe
Emprucados Municlpt.es;

de 8:1265215. para pagamenW «e an-
ferença de vencimentos ao official aa
Secretaria do Conselho ar. Amancio
Torrea da Silva. .

O prefeito reservará o dia de neje
para despachar em sua residência com
oi directores de repartlçOes munlclpael.

Esteve hontem ua Prefeitura um»
I oommlsiao do Club de Rectiai Guan*-

com o pt**UOIIH..IK. t «un ..;¦:¦ .......... ..... ;bara. que foi entender-M
A Becçáo da El*otrl«Wi<i«. I Mou-eclita i feito sobre o terreno municip-JJI" ¦

it 4)4, tu»iUí*e «lub twoip» * •*.*/•&'«-• «.is***;.
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Preparação Militar

ELOGIO DAS M*OS
Hoje, é difflcil fazer-se o elogio do

qualquer coisa — objecto ou paizagem,
Idéa ou facto, defeito ou dualidade —
senüo com originalidade pelo menos
de modo "pessoal", por mais brilho «le
intelligencia e por mais boa vontade,
que se possua, sem resvalar na vulga-
rldade dos logarea-cominuns, sem es-
corregar na banalidade «lu adjectivos
castos ao serviço «le iniciados e pro-
(anos... Quem, depois dc Erasmo, po-
dera. fazer "o elogio da loucura"?

Mas, áquellas mãos heráldicas,
áquellas mãos de criança, multo bran-
cas, deleadas, suavemente franzinas,
de dedos cumo de luvas, multo longos,
multo esculos, ficaram adormecidas
na minha memória, como um filete dc
luz no fundo negro de um quadro...

Aquella» mílos süo um "motivo" —
releve Eugênio dc Castro.

As mSos!... Sn as aue me deixam
Indlfferente, são essas dextras Inex
prosslvas. sem traços de fidalguia oi-
sem rugas e cicatrizes que denoten
contacto com as asperezas do malhe
ou da encho, da enxada ou do alvlilo..
Nâo ha que reparar nessas mílos In
utels. de dedos e forma communs —
piAos Incanazes de um prestimo. d.
um esforço, de um gesto elevado...

Admiro ns do trabalhador rude, qu
a conquista do pilo encheu dc callos
deu ft epiderme consistência de cour
— tornando-as grossas e ásperas pel
lncrueza do esforço e n peso dos fa:
doa... SSo mãos ennobrecldas pi
uma actividade sem tréguas, pelas ei
caladas tenebrosas á montanha «
vida, pelos commettlmontos de Sys
pho castigado pelos séculos em fora.

Áquellas mãos... Áquellas mãos.
Evoco-as, marmóreas, frias, dedos «i
cera e unhas de pétalas de rosa, os
quncidas sobre o velludo negro do um
vestido...

Ijemhrn-as. lembro-as... lancuidas.
vaporosas. nuasl incorporeas, num
abandono, numa inércia... áquellas
mílos do princeza...

E, no velludo negro, do .reflexos"verde-gris", áquellas duas maozlnhas
eram como duas immcnsas e grandes
opalas num bizarro eserlnlo dc onyx...

Só o annel minúsculo com um onniu-
pheu — L«>da tentada pelo rysno —
quebrava a maravilhosa simplicidade
daquellas mãos de sonho, que muita
vez acariciam demoradamonte, muito
demoradamente, a minha memória...
— R. T.

ANNIVERSARIOS
Fazem annos hojo:
A sra. d. Carmen Rodrigues Mala, es-

posa do ar. Victoriano Ferreira Maia;A pequena Magda, filha do sr. Cario;Medeiros Ramos;
O sr. Theophilo domes dn Silva.— Faz annos hoje o sr. Joaquim Domln-

gues Mala.
—Faz annos lioje a sra. d. Maria Luiza

Soares Moreira, esposa «lo sr. Eduardo Mo-
reira, clinico ncsla capital, c mãe «Io sr. Faus-
to Moreira, político fluminense c lente catlie-«Iratico «Ia Escola Superior dc Commercio,
BODAS

Festejam hoje mais um anniversario de
casamento, o tabelllão Belrniro de Moraes
e sua esposa d. Rachel de Moraes
I1AILES

O Club Fraternidade Lusitânia realiza, no¦lia z de janeiro próximo, uma tard" dansante,¦iue terft inicio (Is 15 linras. Abrilhantará a
esta uma conhecida orchestra
1ANQ.UETES

Realizou-se, hontem, fts 13 horas, no
ocey-Club, o banquete «pio nmlsos do sr.¦.edcrlco Burlty-rauiui, dir clor-preíiden-« do Lloyd, pretendiam-lhe offorecer no'in de seu anniversario.

Saudou o homenaireado o sr. Hutro Si-
fles, respondendo áquílle, em agradeci-
íento.

'»!SPEDEH F. VIAJANTES
Chegou de S. Paulo, o deputado Eloy

haves.
— Estft d« viagem para o Recife, onde•a servir comu promotor de justiça militar
sr. Raul Machado.
/ILLECIMENTOS
"alicceu em S. Matbeus. Estado do Rio•Lima, de cruéis padeci men toH. no dia . fi

fluente n oxma sra. d. Maria Pinheiro
<osa do sr. Pedro Pinheiro, funcc.ionario
Prefeitura do Districto Federal.

O saimento fconhro teve Ini/nr na tarde
i0 27, com grande acompanhamento, sondo

«i corpo sepultado no cemitério de S. .loiío
de Merlty, procedendo ft oncommendação o

Exames

CINCO CEHKAES
Mistura ideal para crianças, velhos e

fracos. Faz engordar e fortifica. Toda
criança, mesmo alimentada ao selo. de-
ve usar uma boa farinha depois do 6°
mez.

Peçam "Creme Infantil" em pô dox-
trlnlzado. Unlco alimento com base
sclentiflca ao alcance das crianças mes-
mo pobres. — A' venda nns liou» emana.

Dr. Manoel Emilio Go-
mes de Carvalho

+ 

Francisco T. Leite Guima-
ráes, senhora, filhas, genros e
netos, Pedro Netto Teixeira e
familia, Inesperadamente feri-

dos com a noticia do fallecimento em
Menton, França, do seu estremoso
cunhado, irmão e tio DR. MAXOKL
EMILIO GOMES DE CARVALHO,
convidam os parentes e amigos para
assistirem á missa na egreja de São
Francisco de Paula (largo de São
Francisco), amanhã, quinta-feira, 30
do corrente, ás 10 % horas, pelo que
desde Jã se confessam muito agrade-
cldos. ***

D. Marianna Miranda
Azeverto

(FALLECTOA EM CA5IPOS)

+ 

Edgard Jacobina, senhora e
filhos o o Dr. Floriano Azeve-
do, tendo recebido a infausta
noticia do fallecimento tio sua

presada sogra, mãe e aví D. MAIUAN-
NA DE MIRANDA AZEVEDO, con-
vidam seus parentes e amigos para as-
sistirem á missa de 7° dia que em in-
tenção de sua alma fazem celebrar
amanhã, quinta-feira, 30 do corrente,
ãs 10 horas, na egreja de S. Francis-
co de Paula, antecipando os seus agra-
decimentos aoB que comparecerem.

***

O COXCURSO UO TIRO 5
Foi transferido para o dia 9 de ja-neiro vindouro, por motivo de força

maior, o concurso de tiro organizado
pelo Tiro «lc Guerra .". om honra ao ma-recuai Hermes da Fonseca.

O homenageado foi seientificado hon-tem offlcialmente pelo sr. Oabrlel Ber-
nardes, presidente do Tiro õ, do dia em
que se effectuarft o torneio, ao qualcomparecerá.

Sabemos que o marechal Hermes ad-
quiriu nm mimo para offerocer ao ven-
cedor da primeira prova. IEssa lembrança sõ s« rá, porem, co-'
nhecida «los concorrentes Aquella pro- I
va no dia do concurso, pois o marechal
Hermes vae leval-a pessoalmente no
dia em que se travar o prúlio. Pode-
mos, entretanto, adiantar, «iue uma vez
conhecido o premio, certo despertará a i
cublça dos concorrentes. i

TIRO DE Gl'ERRA DA ACADEMIA i
DE COM MEU Cl '

Foi o seguinte o resultado do con-'
curso ultimamente realizado:

1" prova — "Capitão João Freire
Jucít" — Vencedores: Io logar, Othon
Maurício Vianna: 2° logar, Menotte
Russo; 3o logar. Ezcquiel Penalber."' prova — "Affonso Vizeu" — Ven-
redores: Io logar, Kz.quir-l Penalber; 2o
loR-ar, Othon Maurício Vianna.

3" prova — "Honra" — Academia «le
Commercio dn Kio do Janeiro — Ven-
cedor, Othon Maurício Vianna.

4a prova — "Homenagem ao tenente
Lauro Loureiro do Souza" — Vencedo-
r«s: 1» logar, Othon Maurício Vianna; 2°
loirnr, Antônio A. S. . erreira.

5" prova — Revólver — "General
Fernando Mendes de Almeiila" — Ven-
"cdor. Othon Mauri"io Vianna.

6" prova — Revólver — "Conde de
Affonso Celso" — Vencedor, Othon
Maurldo Vianna.

A entreg-a «los prêmios teríi logar no
dia 31 «Io corrente, as 20 horas, na sMe
do Tiro.

ASSE.M1II-_'A NO TIRO _I5

Realizando-se em a próxima terça-
feira, dia 1 de janeiro vindouro, a as-
sembléa geral onlin.-irl.-i. para a presta-
cão de contas e elolçflo da directoria
ni tf» rtpve íí(,rir os destinos desto Tiro,
durante o anno do 1921, o secretario,
nor nosso intermédio, pede o compare-
cimento do to«'os os sócios quites, na-
quelle «lia. fis 20 horas, ft sedo social, fi
praga Maua 3.

Calçamento para [m mas oo
ln'í.aly

^oooooooooooo.ooooooo^onoooocoooon goooooooooooooo

alumnos ns.:
539. 511, 578,

: C-IS.
alumnos ns.:
390, 101, -I0G,

alumnos ns.;

Francisco Fernandes da
Silva Vianna

FALLECIDO EM AVINTES
(PORTUGAL)

+ 

A Companhia de Seguros Va-
rejistas, como procuradora que
foi do seu inolvidavel amigo
FRANCISCO FERNANDES DA

SILVA VIANNA, ha pouco fallecido
em Avintes, Portugal, manda rezar
amanhã, quinta-feira, 30 do corrente,
na egreja de N. S. do Monte do Car-
mo, As 0 horas, uma missa para repou-
so de sua alma, e, para esse acto do
religião convida os parentes e ami-
gos do fallecldo, confessando-lhes des-
de já o seu agradecimento. ** .

Pelo Intendente Arthur Menezes, foi anre-
sentada, na sessão dc hontem, do Conselho Mu-
nicipal. uma indicação, solicitando do prefeito
unia providencia, no sentido de ser construído
com brevidade n calcam nlo «Ias mas Kilicirn
Guimarães, Conselheiro Saraiva e Drummond,
no districto municipal «lc Andarahy.

rev. vigário da localidade que teve como
acolyto o sr. José de Paula Assumpgfl.0.
ENTERROS

iKerão sepultado» hojo:
No cemitério de S. .i":ío Baptista: —

Maria leonor Mendonça, Hospital Xacio-
nal. As 9 horas.

No cemitério de S. Francisco Xavier:
 Oarnllndii dos Santos Freitas, rua de

{!. Chrlstovfio. 17(1. fts 9 horas, o Arnaldo,
fiilio dc Arnaldo Pinto Alves, rua Barão
de Itapaglbe, 109, casa T.
MISSAS

Celebram-se lioje as st?guintC3
ud tres:

na egreja dc S.

FACULDADE HAHNBMANNIANA

Serão chamados, hoje, a prova pratico-oral:
3° anno medico — (A's 8 horas, naSanta Casa) — Clinica propedêutica me-dica:—Jos£' Joaquim do Alldrad , Josf Mo-reira Lopes, José Pereira dos Santos,Theopomro A. Duarte Nunes e Victor deFaria Gonçalves,
5° anno medico — (A's 16 horas) —

Cínica therapeutica allopntha: — ,To^Carlos Bracii. José B. Rodrigues Gnlhnr-«lo. .lulio dc Souza Pinr nU-1, Oswaldo daCunha Avellar o Raul Eloy dos Santos.C" anno medico — (A's 9 horas naSnnta Casa) — Clinica obstetrica (""'cha-mada): _ Sebastião Fleury Curado So-brinho.

COLLEGIO MILITAR DO IUO DE
JAXEIRO

Realizam-se hoje. fis 10 horas da ma-nhã, os seguintes exames oraes:2" Anno — Francez — alumnos ns : 9S.,"93, Clli. 651, 676. 6S4 n 702.
„„2°„Annn ~ Geographla — alumnos ns.:83. 87, loi. 172, 258, 338, 345, 374, 379,386, 3SS e 389.

2" Anno — Arlthmetlca — alumnos ns.:23o, 304, 35S, 528, 575, 617, 636, 542, 654c 656.
2" Anno — Portupruez —

161, 164, 181. 183, 109. 238.
555. 640 e 774. Supplementar

4° Anno — Portueuez —
157, 375. 376, 380, 385, 3S7
110 o -117.

5" Anno — Geometria —
35. 165, 202, 212, 422 e 45c.

6° Anno — Geometria — alumnos ns.:13. 404, 435, 572. 6911 o 822.
6" Anno — Chimica — alumnos ns.: 1,

62. 75, 92, 101, UO, 144, 160, 179, 211 e
O nnnto oral pnra os exames de mathe-

mutica o sciencias phvs'cas e naturaes serft,dado fis 8 honis na Secretaria.

ACADEMIA DE COMMERCIO

Serão chamados hoje fi prova oral, os
Bopulntes alumnos:

Curso geral diurno, fis 13 horas. 1« serie:
Arlthmetlca — João o Ribeiro. Xel»on

S. Oliveira. Newton O. Durão, Xllo D. Sil.
va. 0'ga L. MnuIIn. Rodrlco S. Cnnelli,
Sndl S. L. Cabral, Vicente Caruso o Victo
rio Caruso.

aeogriphln — Nelson X. Oliveira, Xew-
ton O. Durão, Xllo D. Silva. 01_ L. Mou-
[ln. Pedro M. Mattos, Rodrigo S. Capella.
Sndl S. h, Cabral, Vicente Caruso e Vicio-
rio Caruso.

Curso nocturno — Preparatório, Ss 20
horas:

Portuguez — Nlcolfio D. Setúbal. Severo
A. Silva, Ubirajara D. Santos, Waldemar
F. Silva.

Geographla — Luiz A. Lopes. Miguel
C. Braz, Xlcollio D. Setúbal, S«vero A. S:1-
vn. Ubirajara D. Santos o Waldemar F.
Silva.

Curso geral, 3» seri'1. fis 20 horas:
Francez — Annlbal C. Azevedo, Ary P.

A Figueira, Jorge Duftrayer, Mario J.
Peixoto, Oacy GalvSo, Odilon Beauclalr {-
Salvador Caruso.

Inglez — Annlbal C. Azevedo, Arnaldo
Sllvn, Ary P. A. Figueira. Jorge Duffrnyer,
Nathanlol A. Bloomfield, Mario .1. Pel-
xoto, Oacy Galvão, Odilon Beauclalr c Sal-
vador Caruso.

CHRONTQUETA PARISIENSE
8 8iÂgg <° braü:0 e
o oo oo

preto )
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nnno movo

missas fu-

Paula, por

i de
.,, Francisco d>

ManocÍ"cárrido Marinho, fis 8 horas
na egreja dn Kspirito Santo, por Mar

Lourdes Macedo Cavalcanti, ãs o horas;
na matriz ile S. Lourenço, por Emilia Kosa

de Jesus Lopes, fis 9 limas:
na egreja dc N. S. do 1'arto, por Felicieime

Itailly Colitc, fis S i|j:
na egreja da Conceição e Boa Morte, por

Francisco Paula Souza, As o horas;
na egreja cie S. Francisco de Pauta, por J.

Pinto, fis 9 limas:
j na egreja da Candelária, por Antônio Nati*

ni, fis 9 íioras.

Boas fetas e fclhinhas
Recebemos mais novos cumprimentos

e votos de felicitafiCos pela próxima cn-
trada do anno novo do? srs, A. M. Pe-
reira & C Manoel Pinto e Pinto PI-
lho, Sllvino de Mattos, sub-officiaes do
C. T. do 1'arA, CíUStavo de Abreu, .Mo-
reira de .Souza ^: C, Onofre Ladeira.
The Brltlsli Bank of South America
Ijtd., Jaclntho Pacheco & C. Joaciiiini
José Moreira, Nilo Goulart e (lastão da
Cruz Ferreira. U. Janlter, S. Ií. de Cana-
rios, S. A. Seguros "Uriinia", Fabrica
Ncreide, Companhia Atlas e j. Rulnho
& Comp.

A essa gentileza correspondemos a
toilos com idênticos votos.

O branco e preto pstao na ovdeitl
do dia. A moda os consagrou como a
ultima palavra do chie e. realmente,
não pôde haver mais graciosa moda.
As combinações possíveis são inume-;
raveis e cada qual mais engenhosa e
mais galante.

Tivemos occasião, ha alguns dias,
na cidade, de observar o quanto ussea-
ta e é verdadeiramente distlncto esso
capricho parisiense. Os vestidos de or-
gandl, forrados de escuro, azul ou pre-

to, tazoin furor. Vimos alguns, côr de
rosa com forro azul marinho e a-ul
com forro preto, de uma graça toda
moderna e muitíssimo elegante.

Uma silhueta de mulher se nos fl-
cou na memória pelo extraordinário
apuro de sua tollette. Sobre um justo
forro de setlin preto umu túnica do
cambraia de linho branca, toda ren-
dada com um lindo bordado Uiche-
liett. Uma faixa preta, atada atraz,
num fofo laço de borboleta, comple-

A commissão presi,! i' :. ¦¦ s~ Os-
waldo Dicks, funccíonar! ¦ do 1-lc .;ra«
slleíro, nomeada pelo respticttvo üifcctòr,
er. Frederico Buriamaqui, pnra upur«*
os motivos da demissão do >". Américo
Azevedo, ex-chefe dos vigias de Mocan»
gué, exoneração verificada ha mala d<»
um ani», attendendo ao pedido do ex«
vigia, terminou seus trabalhos.

O relatório da commissão vae eer en"
tregue ao director da empresa,

tava a elegância e a riqueza do con.
juneto. Vimos tambem sobre um for-
ro de setim preto um organdl bran*
co incrustado de largas applicações da
bordado inglez, delicioso! Outro "íour-
reau" preto, recoberto de organdl
branco e de filet em caprichosos en-
tremeios, outro, velado por uma fie-
xlvel túnica de crôpe Georgette, bor-
dada de arabescos pretos e graciosa-
mente golpeada aos lados sobre o ne-
gro luzldlo do setim. As rendas estilo
em grande moda, o filet continua a
Imperar.

Vimos, numa mocinha, um adorável
vestido de organdi lilaz aberto, com
entremeies de filet éoru, adorável de
frescor e de mocidade. As rendas do
norte appllcam-se tambem muito era
Incrustaçòes nas toilettes de cambraia,
do opala ou de organdl. são, aliás, de
um lindo effeito decorativo.

A nossa gravura n. 2 apresenta uni
bonito modelo de vestido branco e
preto. O "fottrreau" abi ó cacbemira
de seda branca e a túnica, fendida aos
lados, dc crepe da China preto, guar-
neclda de pequeninas placas de na-
car rodeadas de um bordado em re-
levo a seda frouxa preta. Ksta orlgi-
nal guarniçâo Mnna o cinto, sobe pe-
ia frente do corpete e rodela o arre-
dondado do decote. As mangas aber-
tas do kimono são forradas do cache-
mira de seda branca.

Gênero "robe-chemlso" o n. 3, exe-
cutn-se em crôpe da China ferrugem,
abrindo na frente sobre um forro de
seda azul vivo. A sala «> bordada até
mela altura de pequenos quadrados
("3 contas azul vivo e preto. Cinto de
tlta azul, bordado com os pequeninos
quadrados que enfeitam a sala.

O modelo 11, 1 è um tailleur do sar-
ja azul, golpeado de longas fondas
abertas sobre "crovés" da mesma sar-
Ja. ornadas de pesponlos brancos. A
gola podo abater-se cumo gola com-
muni de tailleur 011 levantar-so como
collarinho, Jaqueta soml-longa aper-
tada A cintura por um cinto do vernl»
vermelho.

CHIFFOU.
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buvaria Gomes
Meias, luvas, leques, bolsas, carteiras, Artigos

dc fantasia c armarinho

|[wi / de dcscüiit) sobre os preços marcados

SÓ DUR.WE ESCE MEZ
38, Travessa S. Francisco de Paula, 38

(Em baixo dos Fenianos)
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moderno «
seguro, An.

blenorrhagla e suas complicações. Syphllis
i) stiu.s iiecid ntes, rhcumall.snío, vias uri-
narla . estreitamento da urethra sem opo-
r:u;fio cortanle. lnjccçõç. lndo!ore_ Opo-
ragilen. Cons.: Av. Itlo Branco 175, das
3 tia ã. y.isa, Dumblna, 37. Tel. Sul, 841..
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Negocios@l
HIO, £9 r F DEZFIY.BRO DE Jf íO

MEivCADOS ESTRANGEIROS

Descontos, Câmbios e Cotações
ICNDRES. 28 LE LEZ-A1BRO DR 192'

Ho: tem

v . •• • 'Do Banco dn Inglaterra .
Do Banco de Fiança . .
Do Ranço da Ítala
Do Banco da Allemanha
Do Banco .le Hespanha
Em Nova York, 3 mezes • •
Em Londres. 3 mezea • a • • • * * •

CAMBIO:
Lisboa sILondrcs A vista (tlvenda) por .
Lisboa sILondr.-s, A vista ..comprai pot* *
Gênova si Londres, ft vista. Por f . . . •
Madnd s Londres, A vlsia, nor £ . , . •
Paris e|I,ondres. A vlsla, por 
Paris elltalla, a vista, por 100 Lr. . . .
Paris elllespunhn, ft vista, por 100 P. .
Nova Vorh siLondres. A vista, nor £ . •
Nova Yorl», «-'Loí.tires, t. ie' por £.
Kova York sdParls, tel. bancnrlo. Por F.
Nova York slUenovu, tel. bancário, por L,
Nova York eíSuIssa, tel. bancário, pur F. S.
Nova .orli SjB-ir.lm, por marco » . . •
Londres slUrux-.-Ilas. ft vista £.,,..

TÍTULOS BUASlLlilKOS:
federacs:

Fundiu/;, i. %..,,,,•.-, .
Novo Fundlng, 1914
Conversão, 1910, 4 
J308. ô 

Est .ihiacs:
Districto Federal, fi %....., .
Bello Horizonte, l!>05. « 
Eslaelo de S. Paulo. 1913. 5 % . . . .
Estado do Kio. tíonu» ouro 5 % . .
Estado da Bahia, Kmp. ouro. 11113, 5 %

TITULUS DIVKKSUS;
Brasl! lia Iway Commou Ktnck . . . .
Brnzlllan T. Light íc Power C». Ltd. Ord
B. Paulo Railway Comp. Ltd.. Ord. . .
Leopoldlna Kailway <*., Ltd. Ord
Dumont Coffee •.'". Ltd. 7 '-i Cum. Pref.
Bt. Julin d'ICI-1'ey Mining, (Jrd
Bio Flour Mills íi e.iranarlen. Ltd. . . .
London íi Hrazlian HanH. Ltd . . .
Haia Heal Ingleza, Ord , , ,

TÍTULOS ESTU ANO E i RÒS*:
Emp. de Uuerra Br.taniilco, 6 % 1S29!47
Consols. 2 1/2%
{tente Françalse. 3 % 
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LONDRES, 23 de dezembro.

ji. ,F;'Xils canibiaes cj11-_r vigoraram neste mercado, por oceasião do fechamento nooia .4, o correspondeu tes nu dia anterior =ubrei as seguintes prnçus:
Hontem Anterior

sSIGenova, A vista, por £, L. . ...
EIMadnd, ft v.tta, pur £. '!'.*'""
BlPuri», ft visiu, por £. K. ..... 

'. 
BlXova York. ft vista. i>ur£, J. . 

". 
. ,'.'.'.'''ElLiilioa, a vitta. pur ). d. • . . . • 

BIBerllm, A vlsla, por í, il. ..... '. ,.,'.'*' 
'

102.50 1U2.00
2.'.30 27.30
59.110 63.9,".
6 3/1 6 3/4
n[cut. :i|cut.

, Mercado dos principaes
produetos

CAFE'
NOVA YOI1K, 2S de de/.-ml.ro.
O mercado tio ente a termo, nesta praça,

As 10 lu.ras si Uu minutos, manifestara-se
apenas oslincl, com baixa dc 1 a S puntos,
se us operae-úcs cta cents, pjr lllu-n :

Uofe Ant. A. pas.
Para março .... ti.'-'7 li.Sã 14.9il
Para maii  ti.70
Para jitlliu .... 7.ul

i .Vo dia anterior —
Km egiinl data dc 1010 ... —

S. PAULO, l-.S de dezembro.
Entraram, h .Je, nesta capital e em Jttn-

dialiy, ".T.iniii sae-cas de cafi!, contra 41.000
uo Ua anterior ..- — no anuo passado.

Em -j. 1'tnilo :
lloji: .4ní. A. pas.

Pela f-.iroeahnna, etc. 0.000 0.UU0 —
Em Jttud tihit:

Pela K, Pnullsla. . 2S.000 ll'J.000 —
JU.NDIAIIY, US de dezembro.
As passagens de café eom deslno a Silo

C...II 1,1.011 Paulo e Santos, foram ile U.IIUU sae-cas, con-
7.011 lu.-0 tra lt.uou no dia anterior o — no anuo

J/n/ei Ant. A. pas,
. . . 1.000 .1.000 —

. . . 8.000 8.000 —

ALGODÃO

Parn s,-teinliro. . . 7.110 7.111 15.-li passado.
NOVA YOlíK, 2S de do» inliro.
O mercada du e.-altí a termo, nesta praça, S. Paulo .

fls 13 horas e II.l miuittuj, man 1'cstiivn ~e -iantos . .
estável, com baixa de 1 a õ pontos, colando, i
6c pur libra i

t, 
¦í,7"''''. 

u"-f- '!'.''!í-' ' LIVnilPOOL, 23 de dezembro.Para março .... O.iO !._,.. 1..VS ,,,„,„ ,,„ „, .^ „, „„h.(, nostaPara maio .... 6.71 0.(0 14.80 praça, As ia horas c ao niliiutus, manifesta-Iara julho . . . . .... ... 14,00 ya-su acccsslvel. com balsa de 1!4 a 2» iwitosParn setembro. , . 7..10 (..1-1 14.00 ;,...„ -.-'tnina.la •
NOVA YilItK, 28 ele dei mliro. i 

"No 
disponível iirãsllclro, baixa de *-'.-. 

pon-O merendo do caie a termo, nesta praça. tü(» l
,íf«ehou,ili|.nieiii, estável, com baixa ele 0 u 11 - ¦ ,<-,,l trrsjtbnfveí Americano, baixa' de * 23' pon»¦pontos, cotamlo-ü-8 ein eentí. por llura: ' »*os '

JI on tem Ant. .Lliei.". .<-,, Americano a termo, baixa de 21 a 25Tara março .... II. 115 0.40 11.0.1 pontos.
Para m.llo .... C..7U U.85 13.011 r'ol(ii'i3e*i
Para Julho .... 7.uO ".is 13.22
Para setembro . . . 7.HI 7.411 13.02

NOVA YOliK, 2S de tlcz mliro. Macciú "Fair"
O merendo dn eaf<5 a. termo, nesta praça, Pernnm, "Fair"!

fechou, hoje, in.iltera.lo, tunt.. para o eafei s_, !,.,,', "Fully

Penco por libra:
Holc Ant. A.pas.

10.54 10.79 8,1.50
10.34 10.7» 33.30

proceden te dc Santos, ciittlo para o invecden- s\ ,[\
te do Itlo, vlitorando, por parte dos compra-, biicücs:
dores, as cotuejSes seguintes: j pBra dezembro.

Do /.'Io: I.„ra março . 
'.

77c'.- .4nf. A. pas.
N.  0 ;'.í (I "i 15 ---i
N.  0 VI 0 Vi 13 >:¦

Do Sanloi :

10.70 11.04 2S.75

N.  0 '.i 0 íi
N.  7 % 7-)i

IIAVKE, 2S de dezenilir.i.

o. -. t n. "9 20. r.o
0.711 1U.0O 21.50

NOVA YOltK, 2S .le dez, rubro.
O mercado du al-joelAo f e-hoii hontem, ac-'"Ivi-I m lsa'.xu de 110 n 45 pontos, sendo"American Futures" cotado em pence poríi libra:

Para Janeiro

Farefoj
fluo

3.0i)0

30.S00
30.2110

o.nnn
0.500

Hontrm Ant. A. pela.
, , ¦ , ¦   ,4-'-'» l'»-75 37.92O meteadd do eafí a termo, abriu, hoje, Pm? ma 14.22 14 07 31 loestável, i* c'str,-u do-se a baixa pardal de frs. PRltXAMBfCO, 2S de» dczemliro

0,50 2,23 cotando-se em francos n r 30 kilus: | o mercado do nleodAo. au meio dia, manl-//,-;,- .-Inf. restava se Inalterado.
rara março 120.25 1111.50 Ihitrailas
Para ma 121.50 1211.00 D-sdc hontem
Pnra setembro 122.25 122.75 N0 -lia anterior
Para julho 121.UU 121.00 Em ectiiil data ,1o 1919 ,1 IIAVItK, 2S de dezembro. Desde 1" de setembro de 1019

O merca.Io do café a termo, fechou hon- N,, dia de hoje
tem, estarei, registrando a alta inicial de \,. dln nnlerior
frs. 1.00 sobre o f. ciumento anterior, cu- 13m i".-ual data dc 1919
tando-se em francos por .".ti kilos: Ã',ri»/i'iii*'e(:

Hontem Ant. A.pas. No dia ele bole . .
Pnra março. . . . 131.50 130.50 — t x0 dln anteri.-r
Pura maio .... 120.110 125.00 —¦ , Km e-runl .lata de 1019 . . .
Para julho .... 122.7.". 12::.75 — j Primeiras noites:
Para setembro. . . 121.00 121.00 ¦',',. Ant A .„

SANTOS. '2S de dezembro. ! Compradores . . . 27$000 27$IIOO retrali
O mercado ilj café dispon.vel, manifesta- Vendedores. . . . 2S$(K)0 2SI000 40$00Ò' 

v.-s-se calmo, cotaudo-:i» o disponível, por 10 ,-..., '
Silos: ¦,»s-sl < Alt

Tvn-, «'nu tsiüL 
Á'pas-\ PI-RNAMRfCO. 2S de dezembro,

ijpo í . ....... ,*uno i--.uu — felsava-sc firme.
Entradas Karrni

fincens r>.B,ie hoíiten. "™
i,V"o- *No d'n anterior 30.700
41)...ti, i;„, 0„Mnl ,|ata ,|,, lnin _ _Des.le 1» de iVacuihro dc 1919:

i ¦>-.- cs Xo *¦'? d'' ho-lc 1.200.200
' 

Yüili"--,» .:í" ''"' "•'¦«••or 1.253.100
. 3.ijy...ou [»m osriTiil data de 1919 ... —

i Exittcnciüi
; No da úV bo.lo 451.000

No dia anterior  -1S1.500
Em egual data de 10'0 ... _

COTAÇÕES¦"••Ina superior e 1

Entradas até íis 11 horas:

No dia de hoje
No dia anterior ....
Em • cual duta de 1919 . .

BsVÍstcuo (i:
No dia de hoje
No dia anterior
Em osual data de 1919 . .

Exportaçüo:
NAo houve.
SANTOS, 2S dc setembro.
Entradas de café .iiir.inlc n semana e a

saíra c msaccas de 00 Kilos:

„ , ,. , „Í""T'"' n°Jc • 
'•' 

¦ • 
"•" 

¦ • ll-$O00 a llí'*onDesele o .ba 1»  D09.2S0 irt«r'nr . . . llítioo a ll<i(*.niiDesde o ,l'a l- de Julho . . . 7.159.S04 Em ecttal data de 1919SANTOS. 28 de dezembro. Crysliies:
O mercado do cafó n lermo, para nova lia- Iloj» . 

se, nesta praça, fechou, hoje, frouxo, .-.tan- Dln anterior
elo-se o t.\|io 4, por 10 Ullos, por parte dos i;::, oanal tintei de 1919
compradores: /JrmcrartH!

Uole Ant. A.pas. Hoje
Para dezembro . . . R$1101, Ofjivj.l rMa anterior
Tara Janeiro .... SSUjr, 9$123 — i Em egual data 

'de' 
1919

Para i vere.ro . . . 9?123 l)$',23 — : Terceira sorte:
Para mnrço .... Oçjoõu 'JÍÕ50 IIoit>

Vendas rtlrrtmda» Snrrn/i |i' anterior 
'.','.

No dia de boje  14.000 Em ecual data d-»'1919
No dia anterior  3.000 Somenos:
Em ecual data de 1019 ... tloje

13$.,00

9.?'*.nn i o$50o
9$300 a 9ÍÕH0

— 13$000

—• ncot.
nl.-ot,
nfcot.

S$.-.no a S$onn
R$300 a S«-non$uoo

•SANTOS, 2S de dezembro.
O merca,lo do cal'.'- ,i termo, para liquida-

{An, nesta praça, fechou frouxo, cotando-se
o t}"P0 4, por 10 kilos, por parte .Ias compra,
dores:

Para dezembro . . .
Para março . . . .
Para mulo . . . .

Vonãan cffectvadas
No dln dc boje . . .

llofr A n t. A. pas.
SS".-.il ••'-i.-.O _
üsiiiiii o$noo 
ujouo uíuoú —

Sae-ras

7í"oo 7,'oofl
7$100 7Í700

0$500

4??,no 4Í7O0
4J200 4S'*no

7ÍO0O

AVISOS
The Leopoldina Railway

Company Ltd.
AGENCIA POS DESPACHANTES
A Leopoldina Railway avisa :.o pu-

blico que em virtude do fallecimento
do Sr. Porphlrio Guimarães, Conces-
Bionario da Agencia dos Despachan-
tes, (luo funcciona ti rua General Ca-
mara n. 110. a referida Agencia pro-
viBorlameiito deixará do funecionar
como estação officlal desta Compa.
nliía a partir de 1" de Janeiro proxl-
mo futuro, ató novo aviso.

M. C. MILLER.
Director Gerente.

i ¦ .i nnterior
Btn •-.•uai d.-.ta de 1919

lirutoa seceos:
Hoje
D-a anterior
Em egual data de 1919

TH1GO
BOBNOS AIRES. 2S de dezembro.
O mercado do tr'tío, a ternn, nesta cnpi-

tal, iii.int:iili.i-se estável, rcclstrando a alta
de 25 a 33 centavos, cotando-se por 100 kilos
postos nns docas, era pesos papel:

/,>•••• I-'
Para fevereiro 17 ÕO 17.2."s
Para marco 17.50 17.13

BOLETIM METEOROLÓGICO DE
í-'. PAULO

Em 2S de dezembro.
Campinas Chuva
S. Ctrl Bom

RlberiSo Preto Chuva
.-. Manoel "
Casa Branca "
Jahu' »
Jabotieab.ll "
Kio Claro "
S. Rita do Passa Quatro Bom
S. JoSo da lioa V.aia Chuva
Arara, pura Bom
li tiieatu' Chuva
Bragança "
Taul-até "
Piracicaba ¦

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
O mercado cambial funcclo ou, hontem,

em baixa <¦ algo indeciso,
As taxas da xetremu alta aftixndas pe-

los vários lanços, nes moiiií-nto da eiber-
turn denunciaram Iobo i|uo o mercado se
achava c-m condições alço deprcssU-as,
dada a differença para menos de 5|32 etn
relaqao is máximas registradas no dia
anterior.

Os directores das carteiras cambtacs,
que na véspera haviam procurado cercear
o movimento de procura, que se havia
desenvolvido, observaram, durante o dia
de honlem, a mesma attitude, afim de esta-
releevn-ni certo eeiuilibrio entre a procura

a offcrta de titulos de cobertura, cujos
portadores mantem-se retraídos, operando
somente A medida da urgência de fazer
numerário.

Nn intuito ele facilitar a ne-unclacao elos
napels particulares, foram adoptadus, pelos
varie.s estabelecimentos do credito, taxas
realmente vantajosas, sem ejuo despertas-
sem. entretanto, err.-imle interesse entre os
detentores desses ti*ulos.

Oa saques a 90 dias foram nogocia-
elos í*is taxas de 9 ÍI16 n 9 2ii;32.

A <]e- 9 2Õ;32 foi affixada pelo Darco
do Brasil.

A de 9 .VS foi adoptaela pelos sesrulftes
bancos: City. Hlver Platc, Hollandez,
Francez, ürltlsh, Portuguez e Yokoha-
nta.'

A de 9 0|16 foi mantida pele) P.aneo
Franocz-ltalluno. O Ultramarino, eiue ha-
via Iniciado suas operaejõõs a 9 5!S. passou
depois ,1. acompanhar aeiueHe banco,

Pnra ;is oporaçõe.1-. (• vlf»ta vigoraram
as teixas ele 9 lll a 9 lõ!,12.

A de 9 15J32 figurou na tubt-lla do Banco
do Brasil,

A de 9 IVS foi affixada pelo Banco
Fr,-."cez-Itprano. pelo ltiver Plate e pelo
Brltish Pank.

A de li B! 16 foi aeleiotaela pelo Banco
Port ii eu pz «¦» pelo Yo1.ohai.ra.

A d,» 9 114 foi mantida pelos bancos:
City, HnPnndez e Francez. os quaes,

opÃs o nuVlio, foram a-companhados pí*io
Ultramarino, eiuo havia negociado a
9 5|1G.

Havia dinheiro para os paivls parti-
culares íis tnxns de 9 311 a 9 13;16.

O merendo fechou frouxo.
BOLSA DB TÍTULOS

A Rolea funcclonou hntoem, eom rceu-
lar unimaeãn. sendo as maiores negocia-
çíies effertnndafl coru as apólices munici-
pat" e íedernes.

Durante os prC-gílea furam vendidos
1.4-lí t!tu'or na Imco-ia-cl" total dn réis
278 -989*000, assim ePscrimlnados:

Ano'ices: Federaes 91 no total de r(*ls
81 705*; municipaes 1*9? no de 119:310?;
ostneluncs. 1SG no ,i, 111:2681000.

Acções; Pancc Portiiruez. IUO, no total
de 3t> :nnn$ni»rt; Mina:; S. Jeronymo, 300,
no di 23:700}noo o Docas da Bahia, 25,
no de 2:000?0OO.

CAFE'
O mercado dc e»afe disponível regular-

mente movimentado, mas em baixa, em-
bora .le pequeno vulto.

A praçn era dominada, mi abertura, pela
condlçtli. de espectntiva em que se mnntl-
uhiim vendedores e compradores devido ne.
facto d-' pretenderem estes últimos forçar
a baixa do produeto.

Pouco depois hn vendo ofíertns para
nonolslçfio com n differença de $100 em
arroba.' ns possuidores trnnslglram, en-
trando, aí-im. o mercado om uma phase
de tinimnçtlo.

A' tardo, os negocio? caíram sensível-
mente, pretendendo os interessados n.-i com.
pra fazer novo movimento no sentido da
baixa.

O serviço ele embnrque»s continuou anl-
mudo, seiido regintrados os ele 9.600
saccas,

O café typo 7. estylo americano, foi
notroolado n PJ200 i»11.! nrroba, corres-
poutlcnte a 7$620 por 10 kilos, senelo ven-
Vidas 6.963 suecas.

O mercado fechou calmo.
O mercado elo café a frmn funcclo-

nou calmo, com um movimento muito pre-
cario nos dois primeiros períodos

Para a tardo verlfcida a bnh-n. si h.»*n
oue de poquenn Importância, sobre as co-
tações .los variog prasos de. entrega, os
negócios tomaram uni surto apt-clavel,
não nela quantidade cm si das vendas ren-
lisaelns, mas relativamente fts condições
tiivi"i""s em etiM «HBe mercado se tem dl's»
envolvido. ....»

Durante o dio. foram %-endida.i 19.000
saccas,

O enfe» typo 7, padrfso norte-americano,
foi vendido de:

11*1"'' a IHóilO ]>,'l.-i arroba, corres-

pondentes tle 7Í76' n 7$829 i»or 10 kilos,
liara o rafe :• entregar neste mez;

llí-150 :> 12*400 pela nrroba. equlva-
lentes do 7$.9r> u 8$I12 por 10 kilos, para
as entregns de janeiro n maio.

O mercado fechou calmo.
l-m Santos, o mercado do cate disponível

funecionau calmo, aceusaneij uma pequena
l.a'»a. .

O café a termo funecionou frouxo, registran-
do unia (limiiMlta baixa.

Durante o dia, foram neftociadas 14.000
! sacras, contra 3.000 no dia anterior.

O calO typo 4, fo' negociado aos preços
abaixo m-ncionados!

Paia entregar neste mr»., .1 mão de 8>ono
' por io kilos. correspondente a 5'$400, por

sacca, e as entregas para ianciro a março, de
'¦ Sío-5 a 9$350 por io kilos, ciiu yalcnte-s dc

53$*Í50 a 56$ioo por sacca d? café.
ítss" mercado fechou calmo c bem rnovt*

mentado. ., ,.làn Nova York o mercado do cate dis-
ponlvcl manteve-se inalterado, tanto para o
café procedente do FJio, como para o proceden-
te d- Santos.

O café recebido do Rio, (ypo (í, foi cotado a
I cents. 63I4 por libra, e o typo r. a ce-nts.

6 iU-
O café oriundo dc Santos, typo 4. toi ven-

dido a cents. o i|8 por lil.ia, e o typo ?, a
! cents. 7 ,i'-(.
I O mercado elo café a termo fechou, no dia1 

anterior, ce.ni a baixa de o a 11 pontos, c abriu
hontem ap nas estável, accu«ando a baixa de
4 a 8 pnntOá, cons^rvamln-fc, por oceasião

i dos negócios, ainda em baixa, tendo esta at-
i tingido a de 435 pontos.

As entregas para março foram cotadas a
í cents. fi-'7 por libra, c as entregas pira maio

.1 setembro, tle cents. 6.70 a 7..)o por libra.
1 — Xo .lavre, o mercado dn café a termo te-

clion, no dia anterior, cem a alta parcial de
t.oo francos, c abriu, homem, estável, aceusan-
do a baixa parci.il dc u.ío a ;•,-•.•; francos.

As entrecas para março foram vendidas a
franco*- U9.J5, por 50 kilos, c as entregas
para maio a setembro, de francos ií.-j.so a
121.00, pela mesma unidade dc peso,

ALGODÃO
O mercado do algid.u*. nesta praça, nao

í apresentou, hontem, alteração no» preços, ma*
I ntfestando-se, entretanto, bem movimentado,
j As entradas verificadas foram de 4,013 far-
I dos. e as saidas dc S.Q34. ficando o '*atuck" re-

i duzido a .*.".*.3nI ditos.
j —- Em Pernambuco, ns vendedores, forçados
1 pelos compradores, que ha muito sc vêm re-

traindo, baixaram homem 03 preços de 30$
para 28$ pela arroba, o que deu occasüo a
que fossem registrados vários negócios,

i Entraram 6<ju fardos, contra 3.000 no dia
I anterior.
t — Em Li ver po oi, o mercado do algodão dis-

ponivel funecionou accessivel, aceusando a
, bai.xn He ^4 a -5 r<"n*fis.

O "Fair", quer dc Pernambuco, quer de Ala-
I gôas, foi vendido a pence 10.54 por libra.

Ü "Fully** foi negociado íi razão de pence
10.79 Pn** libra.

As entregas para dezembro foram negocia-
das a pence 9.54 por libra, c as entregas para
março, a pence Q»"o\
'— Fm Nova York, o mercado do algodão

Í funecionou accessivel, fechando cora a baixa
de 30 a 45 pontos.

As entregas para janeiro e maio, foram
vendidas, respectivamente, a cents. 14.45 e
14.23 por libra.

ASSUCAR
O mrreado do assucar, nesta praça, cortti-

nuou firme e cem grande movimento, sendo o
numero de entradas superior ao tle saidas. Es*
tas foram de 6Sq sacco.»*. c as entradas de
3.639, ficando o "'stDck** reduzido a 33.707
ditos.

— Em Pernambuco, o mercado, ainda que
movimentado, t.áo apresentou, no dia de hon-
tem alteração alguma quanto aos preços çue ha
dias vêm sendo mantidos.

Entraram 7.100 saccos, contra 30.700 no
dia anterior.

CÂMBIO
MOVIMENTO DO DIA

A 90 dias:
Londres 
Paris

A' vlíío:
Londres 
Pare ......
Italia
Bélgica
Hespanha ....
Nova York. . . .
Portugal (esc.) . .
13. Aires (pape!) .
B. Aires (ouro). .
Beyrouth
Sulsea
Suécia
Noruega 
Hollanda (florlm).
Japüo 
Montevidéo ....
Antuérpia ....
Rumania, . . , ¦,
Hamburgo ....
Áustria (coroa). ,
Syria

eíobcreinos :
Vendedores ....
Compraelores , . .
Libra (papel) . .
Vales café ....
Vales ouro, por 1$
CÂMARA SYXDICAL DOS

TORES

9 9/16 a
,421 a

9 1/4 a
••420 a
(250 a
J4õ0 a
J930 a

7*250 a
$830 a

21480 a
C't.50 a

M50 a
1J100 a
11400 a
1*140 a
21300 a
31300 a
C$310 a

$102

$429

24J300
$420

9 25/32
$431

9 15/32
$434
$270
$460
Í970

75310
$900

2*350
C$735

$430
1J140
1?4S5
1Í150
2$310
3$600
5$700

$460

$120

$431

31*000
30$500
25$000

$430
3*484

CORRE*

O Inspector por officlo oe hontt»m. soll»
citou ao InspMtor da Polcia Marítima epio
providenciasse no sentido de comparecerem
o esta repnrtiçilo nfim de deporem no o-t.
r-sst instaurado a respeito da apprehons&o
de uma malas vindas pelo vapor * Cordoba",
entrado este mez, o sub-inspector e o ln*
i-estigador Haberland.

ISENÇÕES DE DIREITO
A' consideração superior foram submetti-

dos os requerimentos e»ri que a The Bra-
zillan Meut Co. Ltd. a usina de assucar
"Saturnino Braga" e a Soclétê dc Sucrerle*
Broslllenncs, pedem isenção de direitos
para os materiaes que Importaram para
seus trabalhos, pelos vapores "Murlllo ,
"Kort de Doumont" e "Ouesaanf, entra»
dos recentemente.

DESLIGADO DO SEBVIÇO
Pol desligado, do serviço desta reparti»

çâo o 2» offlclal aduaneiro José Manoel
N. Coelho, nomeado 4o escripturarlo.

RENDAS FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda de hontem, 28: ,.,,,in
Em ouro  253:351$420
Elíí Sapcl. . . .... 217:1221650

Curso official de
táticas:

Praças
Sobre Londres . .
Sobre Paris , . .
Sobre Italla . . .
Sobre Hamburgo. .
Sobre Portugal . .
Sobre Beltloa. . .
Sobre Hespanha, .
Sobre Suissa . . .
Sobro Suécia . . .
Sobre Noruega . .
Sobre Dinamarca .
Sobre Syria . . .
Sobre Palestina . .
Sobro Nova York .
Sobre Montevidéo .
Sobre Buenos Aires

(peso papel) . .
Sobre Buenos Aires

(peto ouro). . .
Sobre Hollanda

(florlm) . . . .
Sobre Jupào (yen)
Sobre Áustria. . .
Sobre Canada . .

Extremas:
Bancário
C. Matriz . . . .

Moedas:
Libra esterlina . .
Libra (papel) , .
Escudo (papel) . .
L'ra (pape ). . .
[•'ranço (papel) . .
Franco touro» . .
Peso urugunyo (pa-

pel). . . . . .
Dollar
Peseta. . . , . .
Marco

cambio' c moedas me-

90 d/v
9 41/64

$429

A' vista
9 33/64

$430
$256
$104
$356
$458
$954

11128

$431
$434

71344
C$590

2*516

61650

2$330
31600

fi-300

Total  «70:474*070
Dc 1 a 28 do corrente. . »--l4j;?;3{"?
Em egual periodo do 13» 6.347 :836$04i

Differença para mais cm .-...-»
1920 2,097:193*1.2
RECEBEDORIA DO ESTADO DE
MINAS UEKAJ4S NO DISTRICTO

FED10RAL
Arrecadação do dia 28. 36:353*600
De 1 a 28 elo corrente. 530:426$400
Em egual período do anno ...

passado 618:.9l$uou

Diversos produetos
MOVLMENTO E COTAÇÕES

CAFE'
NO DIA 27

Entradas
Pela Central 
Pela Leopo.dlna

fiae-e-ei.
1,397
9.422

9 1/2 a 9 25/32
9 1/2 a 9 5/8

H}000 a
30$500
25*000

$850

$410

Movimento da Bolsa
2S:Titulos negociados no dia

APÓLICES
Fnleracs:

D. Emissões 1917 port.
D. Emlosões 1920 port.

.¦/tiitii-lpae:.:
De 1906 
De 1906 
Dc 1914 

Estaduaes:
Nictheroy, 1> sério . •
Estudo do Rio- . . •

ACÇÕES
Beineo:

Portuguez, p°rt. . . .
CoiiinatiAin*:

Minas S. Jeronymo, .
Minas S. Jeronymo. .
Doca» da Bahia ... 25 i

ULTIMAS OFFERTAS

4.r. a
49 a

30 a
5 a

657 a

179 a
7 a

850Í000
845*01)0

180*000
177J000
172*000

87*500
97*500

150 a 240JO00

100 a
100 a

Total
Desde o dia l" • • • •
Média.
Desde 1» de Julho. . .
Média

Embarques:
Para w Estados Unidos
Para a Europa ....
Para o llio da Prata, .
Por cabotagem ....

10.819 i
202.135 -

7.186 i
1.4S8.333 I

8.456

2.476 ,
2.714
2.000 ,

60

7.240
181.585

1.234.058

498.823
65.639

Total
Desdo o dia 1-
Desde 1- de julho. . . .

Ea'isfcrtcfn:
No mercado
Em Nictheroy, em 27/11 .

NO DIA 28
Cofoçeie» Arroba 

'-'••'o-"
Typo  13*400 9 12*
Tvp„ 4 ..... • 12**l<*0 8»71o
Typo 6 . T . . 12*200 8*906
Tvpo  "»"<> 7J9"
Tvdo .... 11*100 7»o57
Typo ... . 10*700 7*285
Ts-pi 9 ..... . 10*100 6*876
Puutu 'l7°
Vendei* *,ací?í

Pela manhl •*-»"
A' tarde ..»(»

Total •

BOLSA DO CAFE'

Vlcorarnm hontem. para aa en
dezembro a maio de 1921, as
seguintes:

A's 10 horas o 30

(.963

tregas de
cotaçOos

79*000 :
79$Oi)0
80*000

Feefereit"*:
APonexs

Vetií.

1917,

Obrn do Porto
Dlv. Emissões.
Dlv. Emissões

port. ......
Dlv. Emissões 1920 .
Div. EmiSíüi-3 (cau-
tella)

Uniformizadas. . . •
Thesouro

üsíaeltieies:
E. Kio 500!, port. •
Estado do Itlo . . .
E. Klo 500$, nom. .

JJuuici')eics:
He 1914, nom. . . .
De 1914, port. . . .
£ 20, port
£ 20, nom
De 1906, nom. . . .

De 1906, port. . . .
De 1917, port. . • .
De Campos
De Petropolis ....
De Hello Horizonte. .
De Nictheroy, 1» em.
De Nictheroy, 2' cm.

Ace^aa

850*000

8441900

Compr,

810*000

8485000
(44*000

— 810*000

98*000

192*000
177*000

180!r,no
173*000
2001000

4751000
96*5110

455*000

176*500
233*000
238*000

180*000
171*500

88*000 87*000

Beiitcos:
Bra-.il
Lavoura 
Comn.ôrcial
Comm-erc.o
Mercantil
Nacional

C. Rural Internacional
Portuguez do Hrasll .

Coniunnnio" diversas:
Docas da Bahia. , .
Docas de Santos, nom.
Docas ele Santot), port.
IxJter as
Terras 
Nacional Moagem . •
Melhor, do Maranhão
Melh. Pernambuco

Companhlns tle E. de Ferro:
Minas S. Jeronymo. . 79*500
Rude Sul Mnelra . . 60*000
Victoria a Mlntis. . . 90*000
J. Botânico, Int. . .

Computi/iieis de Xcdelo*:

260*000

185*000

244*000

80*000

15J000
14*000

50*000

251*000
1(16*000
1S2Í000

270*000
210*000
180*000
24OJO00

460*000
465*000

10*000

60*ono
15*000

79*000

51*000

Compr. Vend.
Dezembro 11*500 11*400
Janeiro -U-OO 11*600
Fevereiro .... 11*850 11*.oo
Março 12*100 12*000
Abril .... 12*100 12*200
Mato.' 12*350 12*300

A'g 13 lioras o 30:
Dezembro 111690 111400
Janeiro 111560 11*600
Fevereiro 11*850 11*750
Marco  12*100 12*000
Atirí 

' 
. - l-»300 12*200

Maio. ...... l-í-SOO 12*300
A's" 16 lioraB o 30:

Dezembro  1H500 11* 00
Janeiro  11*500 11*450
Fevereiro  11*800 H»J»0
Março  12*050 12*000
Abril .... 12*250 12*200
Maio. .:.... 12*400 12*250
Vendo* Sac'^'l

A's 10 horas e 30. . . . 4.000
A'» 13 horas e 30 .5*.S«
A'8 16 horas c 30 13.000

Total

EMBARQUES NO DIA 28
Socceis

Para Nova York:
Castro Silva & 
Hermano Barcelloa
Caro Paroto & 
Pinto I,ope3 <Sí 
Mc. Langhlln 4 
Mc. Kinlay & C.
Pinto íi 

Para Nova Orleans:
Ornsteln & 

Para Amsterdam:
Norton M-ç-aw & C. . . . .'

Para Hamburgo:
Hard, Rand & 

Para Portos do Sul:
Ornsteln & 199

19.000

2.320
1.366

870
800
609
479
245

2.184

425

:

Carneiros .... -'$000
Vitellos 1*100 a 1Í400

STOCKS NO MEltCADO
Na manha do dia 27 dc. corrente, existiam,

nos moinhos e trap ehes desta capital ti.mil
tonelada? de trigo em grilo c 101.8211 saccos
de farinha dc trigo, sendo ti:i.7-lS e.os mui-
nhos c 8.07-1 nos trap.ehes.

Na mesma data havia, nes deposites de in-
flammavcis 74.131) caixas de kerozene e
253.070 caixas de gazolina (feita a couver-
sio para caixas, da gazolina a granel).

Cáes do Porto
Embarcações atracadas ao Cíles do

Porto, no trecho entregue A Compagnle
du Port, no dia 28 do corrente, fts
10 horas:

AYmeitfns:
Interno 1 — Embarcações diversas.
Interno 2 — Chatas diversas — Com

carga do "Tomalva" — A farinha de
trigo descarregou no armazém 3.

Interno 2 — Chatas diversas — Com
carga do "Salerno".

Interno 3 — Vapor americano "Robin
Goodfellow" — Descarna de carvão.

Interno 3 (mixto 2) — Chatas diver-
sas — Com e»arga do "Silarus".

Interno 3 (mixto 2) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Sherldan".

Interno 4 — Vapor nacional "Phlla-
delphla" — Cabotagem.

Interno 5 (mixto 8) — Chatas diver-
sa« — Com carga do "Scaldler".

interno 5 — chatas diversas — Com
carga do "Euclid".

Interno 6 i mixto 8) — Chatas diver-
saa — Com oiriiu do "American Stnr".

Interno 6 (mlxto 8) — Chutas diver-
sas — Com carira elo "Plutare-k".

Interno 7 (mlxto 8) — Vapor amerl-
cano "Cnrdonia" — Descarregando ara-
me farpado no armazém 3.

Interno 8 — Chatas diversas — Rece-
bondo minério.

Interno 9 (mixto 8) — Chatas diver-
rm — Com carga do "Dusseidorf.

Interno 9 — Vapor nacional "Dina" —
Cabotagem.

Pateo 10 — Vapor nacional "Avaré
- Recebendo carga.
Interivi 10 (mlxto 8) — Chat.-.s diver-

sas — Com carga do "Snaland",
Interno 10 (mlxto 8) — Chatas dlver-

sas — Com carga do "Aqultalne",
Pateo 11 — Vapor americano "Par.as"

— Descarregando farinha de trigo.
Interno 11 — Hiate nacional "Pha-

roux".
Interno 11 (mlxto 8) — Vapor nome-

guez "Rio de Janeiro" — Descarregando
mercadorias da tabeliã II, somente.

Interno 13 — Chatas diversas — Com
carga .lo "Garryvale",

interno 13 — Vapor americano "C*ar-
pakln".

Interno 16 (misto S) — Chatas dl\*er-
sas — Com carga do "Keresuspn".

Interno 16 (mixto 8) — Cincas diver.
sas — Com carga do "RapMtin".

lutei r.o 17 t mixto 8) — Chatas dlver-
sas — com carga do "Hapot".

Interno IS — Vapor francoz "Slcrra
Ventana".

Praça Mau.á — Vaga.

Movimento do Porto
ENTRADAS .NO DIA ÍS

"Itnljiava", paquete nacional com st;
tonelada.» ele registro. Procedente do Ara-
caju' e e.-calu» i-t.m 7 passageiros e c.irsa
dc vários gênero-, consignados a í.age aIrmílos. 4 l|8 dias do viagem em boas cou-
dlções sanitárias."Campinas", vapor nacional com 1,163
toneladas tle registro. Procedente ile Mo--
soro e escalas i-emi carregamento de va-
rios gêneros consignados ao Lloyd .Nacional,
o dias do viagem cm boa-; condições sani-
tarlas.

SAIDAS NO DIA 28
"PhlIadoJphla", vapor nacional, para

Santo-'."Marajó", pontuo nacional, para Vlcto»
ria."Goyaz", paquete nacional, para o Pari"P.vrliieus", paquete nacional para Porto
Alegre."Illglto", vapor americano, para Dam-
more."Cushnoc", vapor americano, para nuo-
nos Aires."Stephen", paquete Inglez, para Porto
Alegre.

VAPORES ESPERADOS
Portou do Sul "Uberaba" sj
Itlu ela Prata, "Oeliia" •.••.!
Nova York, "Mnllerc" êo
llnrdíns c ese., "Samarti" s.i
Londres e ••»••.. "Illgliland Prido . m
i.utiiires, "j-iii-rales" lll
Llvcrpool, "PliUIlas" 31

VAPORES A SAIU
laguna c esc, "Dina" S9
Amsterdam e esc, "Ciclrla" .... •.'¦:>
Illu da Prata. '-Serglpo" S9
Itecire e esc, ••llapenia" (IO horas) SO
illu da Prata. "Valparalsn" .... '.")
MontcviilOo o esc, "S. Honrado" . 3.1
Aracaju' e esc, "Ilaltuba" .... 30
Stockolmo c esc, "Lima" vo
lleclle e esc, "S. Paulo" 30
Portos do Sul, "linuha" no
Caravellas e esc. "Helena" .... 30
Nova Orlciuis, "Korplakti" 3t

Lloyd Brasileiro
iaril.o geral da naTega.ao úraallelra — Praça Servulo Dourado leau»

Ontldor • Koiarlo» «*-» Talepüooa í.401 Norta

Linha do Norte
O PAQUETE)

BAHIA
SairA no dia 5 do Janeiro, fis 10 ho-

rns, para MANA'03, escalando cm:

Victoria. I de Janeiro;
Unhl-i, 8 do janeiro;
Maceió, 9 do Janeiro;

Recife, 10 de Janeiro;
Cssbedcllo, 11 de Janeiro;
Natal, 12 do Janeiro.

Ccnrn, 13 de Janeiro;
MaranhAo, 15 de Janeiro;
Pisrá, 17 de Janeiro;
Hantarcm, 18 de Janeiro;
Óbidos, 19 de janeiro;

Itoeoollnrn, 20 de Janeiro;

Linha Norfç-Sül
O PAQUETE

Servulo Dourado
SairA no d'a 110 do corrente, As 10

horas, para Montevidéo; escalando em:
Kihiioh, 21 de dezembro;

PlirunnBlin, 1 de Janeiro;
Aiiioiilnn, 1 du Janeiro;

S. Iri.ncl.se-e., 2 de janeiro;
I1eiji.li). 3 ele Janeiro:

Klorl.inopoliN, -I rtn janeiro;
Hlo (iriinde, 5 du janeiro;

Montevidéu, 7 de janeiro.
Em corrospondoncln no Kio Unindo

com o vapor "Diamantino", para Pelo-
tns c Porto Alegre, e com o vapor "Rio
Cirande" para Jaguarão u Santa Vlcto-
ria na Lagoa dos Putos u ua Luuõa Ml-
rim.

Esses vnpnres recebem cargns elestl-
nadas aos porios do Matto Grosso com
transito em Montev dé-o, conforme uc-
cõrdo de trafego mutuo existente en-
tre o Lloyd Brasileiro e a Companhia
Minas u Viação de Matto-Orosso.Man&o*, 21 de janeiro,

AVISO —- A* cargaa jara os paquetes ds passageiro», s. «cti. ucool»
gu por mar, on por terra, ata a ante-vespera do dia da partida a oa Tala»
im aia a veapera. Urdem 4« embarques, «Dcommuadai, valorea, (ratei, pai.
taxeiiB e mais Inforiratu-M. net •acriptor.o, fraca bervuli» üourado (oatre
Ouvidor t- Ileisiirl»»).

Total
AUJODAO

9.600

Al)MK».vi)i) — Dr. Juvenal Azevedo.
Procuradorias err. geral — Rua Chllo
a. 5, eolir. Tel. CeaL 4350,

Hoje
ASSEMBLE'AS — Reali-am-so hoje

as irgulntes:
Companhia Nacional de 5-»p-uros Mu-

tttos contra o Kogo. &s 13 horas.
Companhia Cirande Manufaetura de

Fumos -Veado". As 16 horas.
PRAÇAS ANNUNCIADAS — Reallsa-

se lio jr- a seguinte»:
Prédio e respectivo terreno ft rua

Quarabu' 104, juízo da 7" Pretória Cl-
vel. fts 12 P2 horus.

VENDAS POR ALVARA'S — Effe-
ctua-se hoje na Bolsa a seguinte:

Pelo corretor Fernandes Alvares de
Souza, 98 debenturcs da Companhia
Murcado Municipal Uo P.lo de Janeiro,

Petropo'ltana .... 270S000 —
Taubaté Industrial . 3505000 —
Alllança ...... 240J0OO —
Conf. Industrial ... 212*000
America Fabril . . 300J000 —
Manuf. Fluminense. 2001000 15OÍOO0
Mngêens.»  í.-.e.j-ioo
Corcovado 175JOOO 152J000
Brasil Industrial ... —
Prog. Industrial . . 207*000 200*000
Industrial Campista. 2201000 —
Lanlflcio Potiopolls, 190*000 —

Componhíos de Seguros:
Garantia  —
Confiança  —
Previdente  —
Argos  —
Minerva. ...... —
Brasil  —

DEBENTUBES
Docas da Bahia . . 14n*ô00 130$000
Docas de Santos. . . 201J000 OOJO00
Ca-a Vivaldi . . , . —
A'liança 198*000 —
Prog. Industrial . . 200IOO0 —
Manuf. Fluminense. . —
Mercado ...... 2081000 —
Corcovado 195*000 —
Magüense  150*000
T. Carruagens. . . 195*000 —
Bom Pastor  200*000
Ind. Cnmpsta. . . 203*000 —
Santo Aleixo .... 18CJ000 —»
Usinas NacionaeB. . . —
Llnho Snpopcmba. , . —
Tec. Confiança . , 20ítjnoo —
America Fabril . . 2025000 —
Brasil Industrial ... —
Esperança 202J000 —
Brahma  202*000
Antarctica  £06*500
Melh. Pernambuco . 150*000 —

ALFÂNDEGA
PORTARIA

Prooos por 10 kíloo:
Sertões . ÜS**"»» a 26*000
Primeiras eortefl . . . 23*000 a 24*000
Mediana -0*000 a 21*500
Paulista. ...... 28*000 a 29*000

MOVIMENTO DO DIA 27
Entradas """?*"!(??

Do CearA --075
De pernnmbuco 98->
Da Parahyba »27
Do Pari 48

3.639

189
J3.707

Total
Seifefo*:

No dia 27
Existência

Mercado frouxo.
ASSUCAR

Trcçoa por Mo:
Branco crystal
Segundo .facto .....
Crystal amarcllo .... —
Maseavlnho  «••OO a 5560
Mascavo  *3»« a *180

MOVIMENTO DO DIA 27
Entreidew Siv",r0'!

De Campos 2.346
De Pernambuco 1.000
De Minas Oeraea 606

AVENARIUS CARBOLINEUM
Único lfgtimo que conserv.» MADEIRAS DE

TODAS AS QUALIDADES «outra o CUP M e a PODRIDÃO
Depos.t.irios geraes para o Brasil:

RLHUpeft&C
RIO DE JnHE.R0, Raa da Alfândega N. 99 • Caixa 2023

SaO PAULO, Rna d) Ouvidor N. 2 - Caixa 184?

J760 a J7Í0
*600 a 5640

4.012

8.134
305.301

O inspector baixou hontem, a seguinte
portaria:"O Inspector, so agora tendo conheci-
mento em virtude da reclamação feita pelo
sr. provedor da Santa e:asa da Misericórdia
que a contribuição cobrada m-sta Alfândega
nos marítimos do embarcaçüOa nacionaes
nao tt*m sido escripturadas separadamente
para o fim dn disposto no nrt. 178 do De»
creto n. 3.45''. de 2 de janeiro de 1918.
ainda em vigor combinado com o art. 607
da Nova Consolidação da.s Leis daB Aliar-
degas, determina A Z~ t*?c<;Q.o que, com n
possível urgência, faça levantar uma escri-
ptuntçio supplementar das Importâncias re-
lativas aquellas contribulçõ-s".

EM EXEP.C1CIO NA 2' SECÇÃO
Passou a ter oxerdclo na 2« secçüo o

4* escripturarlo Severlno Josí Cawlcante.
| PARA DEPOREM NUM PUOCESSO

Total
Balefo*:

No dln 27
Ex'stencla. .......

Mercado estável.
CARNES VF.RDES

A matança de hontem no Matadouro de
Santa Cru», principiou »> 0 horns e terminou
lis 10 e 20 minutos.

O trem checou em R. Diogo flg 13 horas.
Foram abatidos hontem:
Keze»  2Í»5
Yitellos **»¦
Porcos T*1
Carneiros •*¦
Cabrito 2

Pertencentes aos marchint-s: Oliveira Ir-
mSos Ltd., 100 r.»zes, 10 vltcllos: 10 por-
cos; Cândido E. si* Mello, 111 reles; 8
porcoi: Tavares k Pires " rezes, C vitel-
los, 0 porcos; Jos»* Pacheco ele Aguiar. 7
rows, 5 v't-lios, 0 preeis, li rirnelros. 2 ca-
britos; Aueusto Maria ela Motta, 15 vitellos,
7 porcos; Kprnandes & Kdhos. l vitello;
Joi"') Paulo Santos, 2 porcos; F. S. Porti-
nh\ 10 porcos.

Foram rejeitados: 2 rezes c um quartj e
porcos.
Feiram vendidos: rezei, 00 e 2'4; porco,

meio.
EXISTÊNCIA NOS CURRAES

ForJm recolhidos aos cnrrnc» d»- Santa
Cruz. afim ei* serem abatidos hoje: 270 re-
zes, 51 vltellcs, 127 porcos e 15 cabritos.

STOCK NOS CAMPOS
Evis».f-n nos campes de Santa Cruz, nflm

ele supprlr o abastecimento d" Matadouro:
005 reze», S14 porcos, 301 vitellos.

ENTREPOSTO
Foram Tendidos no Entreposto de S. Dio-

go: 233 rezes e 1 IS. 37 vitellos, 68 porcos e
meio, 3 carneiros e 2 cabritos, pelos segu.a-
tes preços:

Kilo
Reses 1*100
Porcos 1*500 a U7(xi

Cabritos 2*000

Lontor.

ii
Eordallo & Co.
Eu Josá t-ao-icio os 55».

End. Telet». fORCALLO
PIO CE v'r*Nt:IRO
IQI '-

Fabnci tillal

An% fabrica V1LLAÇÍ
Ria da CdeceiçIj a Í.E-6J

S. PAULO

20Ü
CONTOS

Bilhete inteiro 605000
Décimo. . . . 65000

Depois t!o amanhã
Sexta-feira

LOTERIA DO RIO GRANDi DO SUL
Dep.i. de amanhã tnicaj0?auncdo^p'én- 5 ^^r0'' 21)0

Sexta-feira HAB1LITAE-VOS CONTOS

CASA RIO GRANDE
/GrNfl* CE LOIEHAS O A1TENDE A CUALQUER PEDIDO D£ BILHETE3O PEREIRA & COELHOS 

lalia lostal 169 hUft SACHET. 30 •*> Rh de Janeira

REABERTURA DAS ACLAS 1° DE FEVEREIRO

Gymnatio Pio Americano
RUA TEUE1RA JUMOR, 48 — lei. V. 1041
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CIMCMnS
Programmas novos

CENTRAL
<-0 testamento de Ma-
ciste". (3 netos — Ita-

lia- film
O generoso e eympathico hercúlea tam

a propriedade de íwssirir a. interpretação o
advertência dos momentos. A sua situa-
cio nüo parece tão triste que lho altero o
Intimo. Orê no auxilio do eeu pequeno o
fiel amigo. Concluídos o carregamento o
aprostoa da partida do navio, os offlclace,
e eoldndoa que guardam os dois herúeo,
encontram-se numa Bltuasao, cujo resulta-
do 6 aa declaravem vencidos e um teve um
gesto explendido: reatltue a liberdade a
Maclste c ã Tlto, permittindo-lhes urdirem
o plano do so libertarem totalmente. Errfí
quanto o personagem equivoco so vanglo-
ria, dote promotores amigos penetram no
Castello em que a princeza Maria Latte-
tia osííi rc-coliilda. Sao os dois conhecidos
herôes ('.a genorosldade. Combinam a fu-
ga com a .ioven. Porém, a telegraphla mm
fio espalha a noticia da evasão, o que pro-
vooa uma série de soonas cômicas nos Mi-
nlBterios.

O perseguidor segue-os; Maclste com-
prcho-nde a situação, alias dlfflcillma.

Quando o automóvel do perseguidor ao
approxima ê colhido nao malhas de uma
rede formidável.

Maclste trlumpha e faculta a Tito sal-
var a princeza, porém, a Balda do castello
ê perigosa.

Maclste, mais uma vez, sacrlflca-co â
dedlcarjilo, luta com numero superior, dan-
do tempo a quo seus amigos so afastem o
ae ponham em seguro; depois, rsnde-se,
após ter feito um sem numi-ro de victimas.
Decretam o fuzilamento do Generoso Ma-
olste, esto depõe neu testamento na mâo
do official quo commar.da o pelotfio efuo o
vae executar.

Tlto e Maria Lattetia, erriquanto aquelle
procura retardar a execução, esto, vencen-
do perigos e expando a vida, chega. â. cnpt-
tal de Llsonla, ao Conselho de Ratado.

Em fim, a generosidade de Maclste re-
oebe a recompensa e oa perversos perse-
guldores pagam caro a perfídia.

Só vendo Macisto nas dur.s situações;
nSo se podo relatar o quo Maclste faz; sô
vendo...

Chronica Theatra
Theatro Municipal

"Remas de Otofio" — Comeiilei
em tre» actua, de Jacintho licuii-
vente.

Com a linda comedia em S actoo,"Rosa do Otofto", do grande eáorlptor
heBpanhol Jacintho Benavente, encer-
rou a companhia dirigida pelo actor Br-
nesto Vllches a sua curta, mas, brí-
lhante temporada no Municipal.

Kouas de "Rosas de Otofio", com o
Bynibollsmo do seu titulo delicadíssimo,
de cuja razão de sei- sô nou 6 dado
conhecimento na primorosa scona eob
que se fecha o "velarlum" no' ultimo
acto, nada mais é que um punhado de
typos a episódios profundamente hu-
manos, colhidos A vida real com uma
precisão de detalhes verdadeiramente
admirável.

Os seus tres actos são por Isso um
estudo de ambiente e do cnru.eteri.-o, on-
d* se revelam facilmente o espirito
¦ubtll do psychologo, a penna do lltera-
to a o pulso do dramaturgo. O aosuni-
pto principal da comedia é nada, qua-
il. Esse "nada", porém, sob o influxo
do formoso espirito do grande mestre
do theatro hespanhol, avoluma-se atra-
ves o desenvolver de acenas em que o
dialogo encanta, em que a satyra mun-
dana desponta aqal e além, ora expio-
dlndo em risos, ora testemunliando-r.e
do amargor de que affloram lagrimas.

Benavente é o dramaturgo liuma-
Dista. -. .. .

A evolução do seu theatro' vae mar-
cando, como os ponteiros de um reio-
gio, as horas progressivas deste espi-
rito ascencional, Primeiro ri, com o ri-
so Impetuoso e aggressivo de uma ado-
lescencla iconoclasta. A seguir sorri,
com o sorriso irônico de uma Juventude
prematura. Depois, medita, com o ges-
to pensativo de uma madureza com-
prehensiva e indulgente.

Com os dois Virgilios theatraes desce
•os infernos do bastidor: Shakespeare
mostra-lhe o mundo das paixões; Mo-
liére a divorsldado dos caracteres. Por
Isso seu theatro ê perfeito e esqua-
drlnha horizontes universaes; não é o
dramaturgo nacionalista, nom tam-
pouco o dramaturgo de costumes. E',
apenas, o dramaturgo humanista.

A Idealogia do theatro de Benavente,
chama-se indulgência; sua technica
chama-se engenho. O eterno combate
entre o espirito e a argila humana, é
como o "lelt motlf" de toda a sua
obra. As variações poderão ser lroni-
cas ou oentlmcntaes, dramáticas ou sa-
tyrlcas; mas o thema, obsessionante-
mente análogo, 6 sempre a luta entre a
alma e a matéria; o duelo philosophl-
co entre Ariman e Ormuz; o conflicto
dramático entre Arlel e Callbran; a ba-
talha sutyrlca entre Leandro s Chris-
plm.

Como a Therenclo, "nada humano
lhe é alheio".

A obra de Benavente encerra todo o
theatro hesanhol contemporâneo; é co-
mo que o recinto protector ds toda a
sua pujança dramática."

Não podia, pois, ter escolhido o actor
Vllches, para fecho da sua temporada
no nosso theatro offlclai, obra mais
brilhante que "Rosas de Otofio", fru-
to dessa cerebração Invejável, um dos
mais fulgentes espíritos do theatro do
¦eu paiz.

Excusado seria dizer que a linda co-
media — desempenhada da fôrma por
que o foi — mereceu da reduzida, mas
oulta assistência, os mais exponta-
neos e ardentes applausos.

TRXANOÜ
O ponto preferido das família» — t»ro-

prietarlo: J. R. 8TAFFA.
COMPANHIA ALEXANDRE AZEVEDO
HOJE — 7 3|4 — • 3|4 — HOJE
finecermo nunca visto no Trlanon

Btpreaontações dt linda comedia do costu»
mea cariocas, tm 3 aotoi

1 Casa de Tio Pedro
Original de ODUVALDO VIANNA

Espia «o I — Espia «O t — Espia «A i

Enchentes consecutivas!
A -ra-ulr — A CADEIRA N. 13.
Amunhfi — VrNperal. ii» 41 horns —

BcmOmii An 7 314 — O 8|4 — O maior
ancc-esio dn temporada — A CASA UO
TIO PEDRO.

Dia 41 de Janeiro — Recita do autor.
era qne t»nmm parte aa primeira*«ctrinen r o» primeiro* actore* de to*
daa n» companhias nctunlinentc no Rio
dc .Tnnplt-o.

A ara. Irene Heredia, em "Isabel",
a figura culminante da peça, ue bemsentiu a personagem t|uo Interpretava,
pela perfeição do seu trabalho cor.se-
(ruiu trannmlttlr £ sala as emoções ex-
perlmentudaB. Vllches, compondo umtypo magnífico, fo4 o grande Interpretedo sempro, vivendo com verdade o gra-ça a figura futll .de "Adolfo".

Taes cuidados ele representação fo-ram observados não sô pelos dolo artls-tas aolma, primeiras figuras do elenco,como tambem pelos demais Interpretesda "Rosas de Otofio*', que foram, assraa. Anita Tormo, L. Romeu, M. An-driani, E. P.lvns, Lulza Fausto; srs. DeIa Mata, Maxlmlno, Lllrl c J. Viosca,merecedores por tanto ele justa3 refe.
rendai pela perfeição dos seus traba-
lhos.

Para terminar, louvemos ainda a"mlse-en-ticene" o a propriedade cloo
ooenarioo o mobiliário.

A companhia estrear-ao-í*. amanhãno Palácio Theatro, com a peça "\Vu-
li-Chanrr", em quo tem o actor Vllchos,na figura do mandarim "Wu-ll-Chang"
um dos seus mais bellcs trabalhos.

Octnvlo aUIXTlXIA.VO

O THEATRO
O FESTIVAL ÍIK HOJB NO 9. JOSÉ*Realiza-se hoje, no theatro Si. José,Interessante festival promovido pelorespectivo ensalador, Isidro Nunos a
pelo conhecido compositor J. B. Kilva(SinhO). O espectaculo, que eatíi dedica-do â. empresa Paschoal Segroto o ácompanhia nacional quo ali trabalha,tem um programma deveras atrahen-'0. PÇis que, além ela revista "O Pe deAnjo', cujos oompéres serão üesompe-nliados pelos actores. Alfredo Silva,Pinto Filho e J. Figueiredo, teremos Ium variadlSBimo áe-to da "Folies Ber- jgeres", assim distribuído: nas Ia e 2»sessões, tomnríio parto o "Bloco dos iafricanos", composto de 32 figuras; i"As pastorinhan do JorusalStn", rancho ide <n figuras; "Sociedade Carnavalesca
Jardim ciou Amores", que executará di-1
versos números do Carnaval de 1921;"Allivla estes olhos!", samba, original I
de SinhO, cantado pelo mesmo, acompa- I
nhndo a viola por Francisco Alves. Na3a sessão tomarão parte Abigail Mala,
Vicente Celestino, Ottllla Amorim, Pe-,
dro Dias, Cândida Leal. Alfredo Silva

MUSICH
CONCERTO ALBERTO

«ENO
NBPOMÜ-

classe medica, pelos srs, Louis Goetuer e possue qualidades para festejar mais do
o Otto Bun, directores da "Pax-Film", um centenário, segundo nos disse a Em-
de Vienna, v.-irlas pelllculas tomadas presa.
de operações praticadas por grandes

<-om o concurso dno, senhoritas MUICareta, Francollha de Oliveira Santos eHeloísa Accloly, reallsa-sc, amanhã, ãs 16horas, no salão nobre do "Jornal do Com-mercio", o concerto Alberto Ncpomucmo,cujo programma 6 constituído somente pormusicua d0 autor da "Abul".
Essa audicção e ainda uma homenagem.e memória do muslcista brasileiro o seu

programma é o seguinte:
parta: — 1 — "Thema o variaçõ>o emIa menor"). — (Esto "Thema e Varia-

ções" serã executado segundo um manus-
ci-ipto do autor). — Piano, ,T. Octaviano;
2 _ a) — "Madrlgal", b) — «Mater do-
lorosa", o) — "Tu és o sol", canto. MUI
Garcia; 3 — "Nocturno", piano, J. Octa-
\iano.

II parto: — 4 — a) — "Numa concha",
b) — "Coração írlrite", c) — "Anoit-ce",
conto, Frnncelina do Oliveira Snntos; 5"Valsas Humorísticas" — a 2 planos.
(Origlnac-3 pnra piano e orchestra; redu-
cção de Arthur Napoléão). Heloísa Acolo-
1.1 e .T. Octnvlnno; 1 —a Alleerro com splrl-
t.; 2 — Lento — Vivo — Lento; 3 —
M — = 96 — — 84 — Presto — 1» Tem-
po; -i — — 152 — Vivo — Tc-inpo 1»; 5

_. 84 — Anirnato; 6 — Allcgro —
= 84.

(a) As Indicações dos nridameiilos são
do próprio manuscrlpto de Alberto Nepo-
rnuceno.

o cmrMn
8ERA' EXmtlíVIO HOJE O GRANDE

FILM OFFERECIDO A' CLASSE
MEDICA

Tal eomo noticiámos hontem, rcali-¦/.use hoje, ás 10 l|2 horas, no Cinema
Central, a grande sessão cinematogra-
phlca cm a qual serão apresentadas d

olrurglôeo europeus.
A exhibição é gratuita.
Terá Inicio o espectaculo com o fllm

em duas parte: "Misérias dc Vienna",
onde será exposto com as cores mais
vivas, a situação premente em que so
encontram as crianças da grande capi-
tal austríaca.

A' porta do Pathé haverá quem reco-
ba rs esportulas voluntárias da assis-
tencia, senão o resultado dos donati-
vos distribuído entro o Hospital Pro-
Matre, e as crianças úosunipnradas do
Vienna.
. O programma 6 o seguinte:

1) Exame de uma gestante; 2) O par-to normal-, 3) Parto pelvlco; 4) A mar-
cha na gravidez; B) Reaniraaçiio do re-
cofn-nasoido; C) Eclampslu; 7) Pai-to c
forec-pa; S) Grande extracção; 9) Gra-
neotomln; 10) Operação cesareana; 11)
Prolapso, (ópet-açjlo); 12) Ivysto do
ovario, (operação).

INFORMAÇÕE-i E BOATOS
Volta amanhã ao cartaz do S. JoBê a

interessante b-.n-leta fie .1. Miranda "Os
Cangaceiros" quo, naa suas representações
conta com o cemeurso vuiioso de "Os S ba-
tutos ".

"Os Cangaceiros" pernianecrã no cartaz
até fins da Ia quinzena dc janeiro.a a • Realiza n:-se, no Cai-los Gomes, a
31 e 1 de janeiro dois bnllec ft fantazla,

An dansas terão inicio depois dos es-
p.-cíaculos da Companhia Marzullo, ã mela
noite, como sempro so ia?..* ' * Envlaram-noa votos de BCas-
Festas, que aqui retribuímos, os setores
Jliuioel Pinto c Pinto Filho.a * ' Entrou em ensaios, no S. José, a
revista carnavalesca, de 1921, original de
Carlos Bittencourt e Cardoso de Menezes.

Intitula-se a nova revista "Réco-Réco"

• • • Estreará depois de amanhã, no
Lyrlco, uma companhia de variedades
norte-americana, que dará naquella theatro
uma curta cerle de espcolaculos.

RECLAMOS
ESPECTACX1.09 PARA ROJO

TRIANON — "A casa de Tio Pedro".

CARLOS GOMES •
cota".

"A pensão da Ni-

REPUBLICA — "Princeza dos dol-
lars".

S. PEPRO — "Longe cios olhos".
RECREIO — •'"Se a bomba arre-

benta..."
S. JOSÉ" — "O Pé dc anjo'.

CINEMAS
PATHE' — "Suprema tortura".

ODEON — "Amor • mentir»'*."Barrabas".

PALAIS — "Vida Sàlvagem»". (
AVENIDA — "Esposa «ô no neMO»*».
PARISIENSE — "Uma mulher «uai»

xonada".
CENTRAL — "O testamento d* "«•«

ciste" .
PHENIX — Programma novo.
PARIS — "O demônio tío fogo".
IDEAL — "Vida Selvagem*¦.
ÍRIS — "A cidade perdida".

CINEMA CENTRAL EMPRESA
HNFILD!

A VENIDA RIO BRANCO. 163 TEL, 4! 13 C.

Pinto Filho, Procopio Ferreira, Manoel
Durães, Merla Ruiz, Henriqueta Brlna,
Silva Lisboa, etc, oío.

B' do esperar quo sejam tres casas
repletaa.

••WU-M-CIIANG». NO PALÁCIO
THEATRO

A companhia hespanhola de comédias,
dirigida pelo autor Ernesto Vllches,estréa hoje no Palácio Theatro. com a
peça Ingleza em tros actos "Wu-Ll-
Ciiang-", que os nossos críticos alogla-
ram e que entre o publico freqüentador
do Municipal produziu enorme sensa-
ção.

A companhia dará uma pequena série
de espectaculos quo coi-tamonto serão
n-.uito freqüentados, viíto a companhia
passar a trabalhar num theatro ele-
gantlssimo, porém construído especial-
mento para o nosso clima o os preçosserem inalsi que módicos, dado o valor
do elenco o a propriedade com que todo
o repertório está montado.

Excedeu fts expectativas geraes o sur-oesso alcançado hontem pelo» ceie-
broa meilluma:

Sr, Carlos Mondem e lime. Tkeia Des;ye
Esta empresa, para satisfazei- a pe illdos dc pessoas que bontem mio consegui-

rara colhcaçfio, da hoje, fts 10 horaa da noite, mais uma sessão especial, executando
oa celebrco magoa números novos:

Ia — Tranumlsiün de pensamento — Mir.e. Deslye e":rA qual e onde so encontra
qualquer olijecto oeculto.

2o — 3'cli-paí'iid — Dia, mez, anão e hora do nascimento cie qualquer especta-
dor.

2a — Dupla mala — üru sorteio de uni brindo, que do antemão ninie. Deslys
dirá qual o numero c a pessoa premiada.

Os numero», de rtoníi-m iMjjíirum ca tupe/actat a teios pela perívlcfit) cora
que Sarem eaecutatljs..

CASSAM) rcíli EXCESSO
DE TRABALHO

Cara o Vinho loúo-Tannica
Hwsphatado hittsncourt

lepoEito Da fÜÁRMAGIA BlTlENCOUHT
Ktta L:ipi:ryrn.i, '.11 -MU

NÚMEROS ASSOMBROSOS E SENSA CIONAES I INÉDITOS! ASSOMBROSOS I
1'ix-ços capseiaeti pa ra t-sco tcatão.

Precioso suecedaneo do oleo de figado de iacalhan. das emuisões e das preparações iodadas.
0 melhor tônico para crianças e pessoas anêmicas. Fortalece e engorda em poucos dias
Receitado diariamente por notáveis clínicos, qus attestam o seu alto valor therapeutico.

X-EIAiJM: OS ATTESTAD03 

Novamente feliz
ACÇAO SALVAUOIIA DO "IÚDOUNO 1)E OHII" SOBRE O OR-

GAMSMO DEBILITADO DAS CRIANÇAS
Toda a criança soffre ou soffreu, duranto algum tempo, de

anemia e fastio, causando o desespero das mães, que desejam vêr
eeus filhos fortes 6 sadios.

O fastio produz a anemia, e esta .predispõe o orguniBmo pa-
va todas as doenças! graves; <5, pois, multo natural que todas as
pessoas que têm criauças sobre sua responsabilidade, procurem
quo ellas se alimentem convenientemente e se criom fortes. O
IODOLINO DE ORH, poderosíssimo foriificunte o alimento, 6
hoje o mais empregado cm todos os casos de fastio e alimento,
com resultados extraordinários, considerados ua vezos milagres.
Eis um do3 milhares de attestados quo recebemos:"Meu filho Gabriel, de 7 annos de edade, devido ás doenças
dos intestinos ficou fraco em extremo.

Afflicta, procurava todos os meios para devolver-lhe a sau-
do, nada conseguindo; meu filho continuava magro, abatido, pai-
lido, com grande fastio, eólicas, deitando vermos inteatlnues.

Procurando sempre o medico ou o remodlo que salvasse meu
filho, oncontrei com a graça do Deus no IODOLINO DE OIUI, a
salvação de meu filho. Desde os primeiros dias, Gabriel começou
a melhorar, ficando radicalmento curado, forte e com bom appet-
títe, om poucas semanas.

Extremamente agradecida, ao IODOLINO DE ORH, faço pu-
blica essa declaração.

Rio. ERNESTIXA GOMES DE OLIVEIRA.
ModisU.

 ):( 
Em todas as drogarias o pharmacias. — Agentes: SILVA

GOMES & C. — Rua 1" do Mnrço, 161. — RIO.

Eixt de INHAME

<j«$vt*>

DEPURA

FORTALECE

9Ê ENGORDA

Sociedade de Concertos Symptiomcos
do Rio de Daneirò

Ma 4 horas — Quinta-feira, 80 do corrente — A's 4 horas

THEATRO MUNICIPAL
60a CONCERTO — REGÊNCIA DO MAESTRO FRANCISCO BRAGA

• e-OO-

.,<¦¦•;

PROGRAMMA: 3a DA 2a SÉRIE DO CORRENTE ANNO

,-¦ ,v..,,„. „,„<», .,. ; „.,..„... Ir. 
¦-PARTE-'¦ -•• _. ;¦

— Beothoven — "4a'Symphonia «m Slb maior" — Op.
2* PARTE *::,•:*!< -¦¦ •

II — E. Lalo — "2a RAPSÓDIA" (Primeira audição).
III — A. França — "DUAS CANÇÕES" (Primeira audição)
IV — Wagner — "O OURO DO RHENO" (Repe-Üção).

Bilhetes á venda na Bilheteria do THEATRO MUNICIPAL
PREÇOS POPULARES

I
60.

ELECTRC-d/UI CINEMA "M?"
^=   DE DIVERTES

5!-RUA VISCONDE DO RIO BRANCO-51
A mntts (!<>i>i:lnr e querido enxu de divt-r-iAes desta capital

HOJE ^° Programina novo ^<J HOJE

A Voz da Consciência
Vibrante drama c:a vida roal dividido em cinco partes, tendo pop

prota: onista Mary Mac Laren
Brevemente—0 HOMEM DE FEiíRO: film de aventuras p*liciae$

Fing-Fong, -B.lhares e oufras Wversões — Artística o abundante
illuminaçSo electrica

*BA*Nrr>A 'DB :*vaTTSrCA *M:'rIi"rA.T*.

AO ELECTRO-BALL
'6 d verrõescomeçarij tis 5 her 8

CINEMA
da tardo

_nrmTnT-^^ -^.^^^A^^^Aa^mmsaaaaa^maaamtr.. „ irMrl—¦

ODEON Companhia Brasil
Cinematographica

No programma ae hoje ha simplesmente esta maravilha

NORMA TALMADGE
a radiante estrella da SELLCT-PICIURES

no film lindíssimo

Amor e Mentira
Roítiiinee lindo, em > p.ir «a — Um dr.im» que tem pir sio enredo, a

i.presentaça > c a intei pretaçao da f mosa urlista

MÜTT E JEFF poderão ser vistos fira AS REGATAS
CAUMONT ACTUALIDADES - nos darão um novo numaro de novilades

mundiaes, inclusive uma completa "montre" de MODAS

Cinema Central B 0 Testamento de Maciste AMANHA PATHE' AMANHA
&*j£££&sf& o II ma, tamm.

Hoje-FInalmente podemos offerecer ao nosso selecto publico um film
grandioso que é o desenlace do sensacional romance de iventLras que
vem fechar com chave de ouro atriologta deste extraord.n.-.rio

1wcIA.OIST£5
Esta figura sympathica que é a um tempo um hércules verdadeiro e

um grande -ctor, cuj -s cre.içOes ae contam pelos papeis quo interpreta,
vel-o-hemos no apogeu da sua arie, no vigor da sua força interpretar

0 TESTAMENTO DE MACISTE
Secundado pela meiga LETICIA QUARANTA e o elegante

CARLOS CAMPOGUANO

| A esse suecesso ínegualavcl, juntamos uma producção do extraordinário

CHARLES CHAPLIN
Uma charge onde se patenteiam os vastos recursos cômicos do grande

actor

CARLIUOS CONQUISTADOR
! ainda:

A visita do Rei Alberto á Brigada
Policial

. egunua-fein URIELA COSTA soberba producção allemi para
appresentüçao de um grande actor BRUNO DECARL .

A seguir - LEVIANDADí e MARTHA a AVENTUREIRA.
Breve — POLA NEGRI na grrnde tragédia russa 0 PASSAPORTE

AMARELLO.
imiiiniaT". \t\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmk

**¦ X .': 1L:M ''present.1 "'•"••'nhã a formosa e famosa

PEflRL Irf flIT-E
num drama de ardente
dedicação, amor e ou-
«adia nas mais bellas
¦ accidentadas regiões
geladas do Alaska.
"A FILHA

do TIGRE"
Cinco actos da Fox

;m que a technica ar-
tistica da fabrica sem
•ival multiplica impec-
javeis photographias
ias nevadas regiões,
iara realce de uma
icção plena de roman-
ismo, aventuras, feli-
:idade, apezar de trai-
;ões, brutalidade pa-
terna e luta de ódios
entre procuradores de
ouro

PEflRL WH1TE
lllumina toaa . .f,a.«ie*il/iosa novalJa com a belleza de sua pre-
S 'fi">a e vivacidade de talento reconhecido.

m

Tbatros da Empresa Paschoal Sègreto- Direcção: João Segreto

S. Pedra
('Tiinde Comiiiinhln Niii-lmiul de otirrrtun «• MeliidrniiiiiH <ÍJ«¦-
ne-ro do Ihrnlrei Chnlclrt, dr I'nrU) — Illrcci-flo n-.itniti-a d*
UIJLAIIIJO VIÜIllA — Keernte d» orrhenlm 1'AUUNO HA-

HOJE — A'» 7 314 c • 314 — Don» n*«iiorn — A'« 7 3|4 r- 0 :i|» — HOJB
69.163 PESSOAS ASSISTIRAM, ATE' HONTEM. NO S. PEDRO, A'8 REPREbÈN-
TAÇÕES DE

Jl Capital Federal
Burlem dc ARTHUIt AJ5K V13DO e NICOMNO MII.ANO

[ II FLAGIIANTH DR 1«no. C>«"K
Al.MIA TBJ1 ACTUAUDADE1TECA NAflONAL,"¦Oll EXOHLLENCIA!

Atmobcrlindo prla» e-rUe-ri, com
¦orprcuax, toda n mrlropolv dexfUu
o flèiido e- e«pnntnr nu Irlutexa»!

Loln, LAÍS AHEDA

o (-Miirlto anrudldo iie-lim mula impera»
IK-ln plule-u do 8. I*edto para üenopilar j
-. llrmvIndN. AI.7.IHA I.EAO

Amanhã — F«aU artística dos
DE SOUZA — A CAPITAL FEDERAL

MATHILDE 0'AVILLA e EMILIA

B. JOSÉ' CAKLDS GOMKS
A'a 7, 8 3.4 o 10 112

RE'CITA8 EXTRAORDINÁRIAS — Pro-
movldai por IZIDRO NUNES (dlt-aotor ar-
tlstlco detta Campinhli) • 4. B. SILVA
SinhO), applaudldo compositor musical,
oa quasi tam a honra de a> dedicar <i
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO e a
COMPANHIA DO "THEATRO S. JOSÉ'" |

 Nas 3 aeisãei a revista de grandioso
suecesso

PF DE ANJO
Deslumbrante ACTO VARIADO, «m que
obsequiosamente tomam parte:

1a e 2a sessões — BLOCO DOS AFRI-
CANOS, composto de 32 figura», sob a
dirocçio do professor LIQUIDIO — A8
PA8TORA8 DE JERUSALÉM, gracioso
rancho composto dc 40 figuras, com a
direcção do applaudldo ANTENOR — So-
CIEDADE CARNAVALESCA JARDIM D08
AMORES, Mb a dlreoeio do» ar». J08E'
e FIRMINO — ALLIVIA ESTES OLHOS!,
samba, por "Slnho" e F. Alves.
3» sessão, tomam parte obsoqulosamen-
te — ABIGAIL MAIA, VICENTE CELE8-
TINO, OTTILIA AMORIM, CÂNDIDA LEAL,
MARIA RUIZ, HENRIQUETA BRIEBA, AL-
FREDO 8ILVA, PINTO FILHO, MANOEL
DURIE8, PROCOPIO FERREIRA, PEDRO
DIAS a 8ILVA LISBOA.

Companhia K. JIAnzULLO de qne toa

parle EM MA UE HOIZA

HOJE — Uno» SeanBra —

A» 7 3|» e O S|4
HOJE

A Pensão
da Nicota

Trr» orlo», de AM1ERTO UEODATO
Toma parte toda ¦ compaakla

A «e-arnlr — AMOR DE PElillIÇAO,
Em eniialoa — O COLLAH UA BA-

RO.VEZA, de Eduardo Faria, c Guldo
illanchl.

THEATRO RECREIO
<<>»<<»<M»<>*»V««»<MM»^<>^.v<W>Ww^<<ww(W<MMW^MM»»,M»<'^a'a»>**IW*'''**''*' ' * *>^l'^<>»^,^^*l,^"

(Empresa arrendatária RANGEL « C.)
GRANDE COMPANHIA NAOIONAIi DE l.KVTSTAS

fl's 7 3j4 e 9 3l4
S wi ío dia • 0 es^eotaculo da moda - A revista da época

SE ft BOMBA ARREBENTA...
UrlRiud du Ci.r.lozo de Mcuexea, Rego I-arro» c Cati • liittcnconrt.- Musica de Soriano

KOu.ri c diversos autores
A peca das famílias, números do grande, suecess'»- OS CARLITOSII! A

TRANSMONTANAI LES DEMOS, A CÉDULA "1 O VINTÉM I A FESTA
VENEZIANA! O PEIGNOIR E O PYJMA DE SI D\, ele.
Pregos — Frlzas a camsroUs, 1BS; cadalras do 1a, 3S| oadelraa aa Z;

2»! qalerla, 1$500; geral, 18000.

Auaniit • todaa aa noite» — EE A IJOMBA ARKEBENTA...

THE ATROS DA EMPRESA JOSÉ LOUREIRO 82
PALACO THEATRO

COMPANHIA HESPANHOLA DE COMÉDIAS ERNESTO VILCHES
Primeira actrlnt IRENE LOPEZ HEREDIA

ESTRE'A  X's 8 .1|4  HOJE  A'» 8 3|4  ESTRE'A
A peta InRlexa, em «re» acto», ori-sinal dc HARRY HOVALD OWEN,

«n-duce-ao heipanhola de FREDERICO UEPARAZi
(Admirável trnlmlhu de E. VILCHES)

WU-L/-CHANG
DISTRIBUIÇÃO — Isabel Gref-ory, i. l. HKREDIAi lida, I.uixn Fanntei

Nans-Ping, Carmcn Cachcli Lac-Song, Solcdad Alvari-si An Wone. Lanra Mar-
tini Wu-ll-chang. ERNESTO VILCHES i Roberto Greg-ory, J. 8. Vinncus Alfredo
Gregory, Alejandro Mn.xlmlnot Horman, H. de ia Malni Tomas Garrathen»,
Pedro Ollnii Ah Slng, M. Arboi Capataz Chincz, M. Gnllnri Empregado, Manoel
Medlnai Murray, J. Lllrli Carregador Chinez, Pedro Valdlvicacot Criado Chinez,
Joaé Cerer, e Song, I. Ortetr».

Oa moveis para oa espectaculos desta Companhia são fornecidos pola acre-
ditada casa Cunha Pinto, S. José, 29.

AMANHA — A comedia em tre» nelo» — O AMIGO TEDDY.
Preço» — Frlr.nx <• cnmarotes, 3S8l pollronn», 6$| baleio de Ia, B8: bnlclo

de 2', .18. e urrai, 18.100.

Theatro Republica
Companhia Portna-uua de Operetai

CRE3IILDA DOLIVEIRA
Dc que fazem parte Maria Abranehe» e

Almeida Cm»
.Grande orcliextra «ob n direcção do

mncHtro Asai» Pacheco
HOJF,  A'« 8 *1|4  HOJE
Beneficio da corporação coral moicnllna" 

Ultima representação da opereta

fl Princeza dos Dollars
Alice . . Cremllda dOlireira

ACTO VARIADO
POLTRONA, 08000

Amanha — Feata. artística de Caratea
Marqoea e Cario» Barro» — Ia e Xa actos
— EVA e Grande acto variado.

Terça-feira, 4 de Janeiro — Ia repre-
sentado da Senhorlta Trá-la-ia.

Bilhete» A venda nas blihoterlw iot tnea::os, ús* 10 litrte «u á«aaU. o **a «um Lopes Foraftsd»», AveaMa Klo
MtUMo, ltll, CaaVi UU aoraa*.

CINEMA F^Aiei»
HOJE — Ora sensacional espetáculo! — UúJE

Termina atriologia de Maciste!
MHPiSTí"*** o extraordinário artista-athleta, nas suas vitimas
iVli lv^IO l V_, e empolgantes aventuras, ao protagonista oo

surprehendente trabalho

0 TESTAMENTO DE MACISTE
SEIS GRANDES E ARREBATADO BBS ACTOS I

Oom* extra, na "matinê*"»

SUPREMA TORTURA
Inteasa «ceio dramática «aa • loas-aa aetoa.

NAO DEIXEM DE ADMIRAR O PRODIGIOSO MACISTE NAS «KA»
II.TIHAS FAÇANHAS 1
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COLLEulfl STLÍW LEITE
Internato, semi-internato o extcr-

nato. Hua .Mariz e Barros ns. U56 e 258.
Telephone 1.252, Villa. Cursos prcliml-
nar, primário, secundário e especial de
preparatórios para admissão ás esco-
Ias superiores, com programmaa equi-
parados aos do Collegio Pedro II. Au-
Ias do canto, theoria musica, piano,
violino • mais instrumentos. Ensino
pratico de línguas vivas. Instrucção
militar, com direito a caderneta de re-
servista no í.m do curso. Aulas diur-
nas e nocturnas de escripturaçüo mer-
cantil, í dactylographla, stenograpliia,
etc Selecto corpo docente, em que fi-
curam entre outros professorer. os drs.
Cecil Thiré, Ferreira de Abreu. Hen-
rlnue de Araújo c Honorio Sylvestre,
uo Collegio Pedro II e Escola Normal.
Cuidadosa preparação intellectual, com
obrigatoriedade, rigorosa dn estudo e
aluada 4 educação moral, cívica e re-
lleiosa, esta ultima facultativa e sob
o ponto <ie vista cathollco. Tratamento
de familia, sendo as refeições dos alu»
mnos as mesmas do director e profes-
sores. Reabertura das aulas a 10 de
janeiro.

ULTIMAS NOTICIAS
•DDD-

ii mm i m
Foram mantidas doze emendas do

orçam.nto da Interior e 31 do da
Viação — Discussão do orça-

mento da Agricultura

0 seíunilo anniversarioJr>

da morte de Olavo Bilac
s .ii !¦

A conferência do sr. H.itor Lima

Oiferece aos seus clientes

de desconto sobre os
preços marcados du-
rante as festas
Sortimento sem cgual em

joalheria e artgos para
presentes ; -..

IMPORTAÇÃO DIRECTA
Travessa S. Francisco

S e IO
TELEPHONE C. 839

TOSSE SO' TEM
QUEM QUER

fl YlflfipF MI, é O MAIS EFFICAZU UKWfi Ub em qualquef (emp0) ven.
ile-se em lodi a parte. — Deposito —
hua Larga 154.

A's vinte horas foi aberta a sessão,
sob a presidência do sr. Bueno de Pai-
va e com a presença de 36 senadores.

A acta da sessão diurna foi approva-
da sem debate.

O expediente constou da proposiçüo
que concede isenção de direitos para os
materiaes e machlnismos Importados

para empresas que installarem usinas
de ferro, aço o chumbo; o officios com-
municando que a Câmara rejeitou
emendas aos orçamentos da Marinha,
Justiça e Vlaçilo.

O sr. João Lyra rectlticou uma pu-
blleação feita nas emendas do orçamen-
to da Fazenda.

O sr. Felippe Schmidt requereu u ob-
teve urgência, para a votação das
emendas do orçamento da Marinha, rc-
jeitadas pela Câmara.

O sr. Gonzaga Jayme requereu e ob-
teve urgência para votação das eirK-n-
das ao orçamento do Interior, rejeita-
das pela Câmara dos Deputados.

O sr. Soares dos Santos pediu a pala-
vra pura dizer que na redacção do proje-
cto do orçamenta da Viação não foram
Inclui-las quatro emendai, referentes ao
serviço da Central do Brasil e revisão
de contratos de estradas de ferro.

Tambem requereu urgência para vo-
tação das emendas ao orçamento dn
Viação, rejeitadas pela Câmara, sendo
attendldo.

O presidente submetteu a voIof as

O salão da Bibliotheca Nacional en-
cheu-se inteiramente, hontem a noite,
por oceasião da conferência ull realiza-
da, pelo sr. Heitor Lima, em torno da
individualidade suggestiva de Olavo
Bilac. K nem outra coisa seria de espe-
rar, dada a justa veneração que o Bra-
sil todo tem pelo grande poeta, cujo
desappareelmento. a 28 de dezembro de
101 8. tanto o tão fundamente comoveu
a alma nacional.

A sessão foi presidida pelo sr. Coelho
Netto, que tinha ao seu lado os senho-
res professor Amoedo, Agrippa de Vas-
concellos, Gastão Bilac e Henrique Hol-
landa.

Durante uma hora, o sr. Heitor Lima
bordou, em volta da figura luminosa de
Bllac, uma série de commentarios ln-
teressantes e justos, pondo em relevo
as altas qualidades do artista magnlfl-
co da "Tarde". O trabalho do sr. Hei-
tor Lima impressionou bastante a as-
slstencia, especialmente na parte em
que o conferencista se oceupou do ho-
mem simples e som affectaçfies que era
o grande poeta, fazendo realçar a no-
breza da sua alma de eleito.

O sr. Heitor Lima terminou assim a
sua conferência:"A hora durante a qual me propuz
oecupar :i vossa attenção está finda.
De sorte que, minhas senhoras c meus
senhores, sd me resta, no fechar esta
ligeira palestra, perguntar-vos como
quererieis que eu explicasse a vossa

I presença aqui.
i Não fiz annuncinr que falaria sobro
í assumpto do Interesse pratico; não ace-

. nei com qualquer lucro material aos

fl "raia" Riolenos!»™»fijomesmoaos pedaços
Aires

0 enthusiasmo pela che-
gada de Edú Chaves

a
O reencetamento do vôo

emendas ao orçamento da Marinha re-I fluo viessem; não promelti nenhuma
jeitadas pela Câmara. vantagem concreta aos que compare-

ü sr. Irineu Machado para encami- cessem,
nhar a votação, usou da palavra. | Entretanto, noto no recinto a presen-

O sr Felippe Schmidt, relator, falou I O» t,e l^soas que nuo
sobre a.s emendas, pedindo para ulgll-1 a rel° sacrifício, nem se disporiam
mas dellas a attenção do Senado.

Tostas a votos as duas emendas re-
jeitadas pela Câmara, foram ellas ap-
provadas. " figuras da mais elevada representa-Km seguida, foram votadas as emen- rrl0 soclal, na magistratura, na politica,dns do orçamento do Interior, rejeita-. nas industrias, no commercio, na litera-das pela Câmara dos Deputados. | tltra. nas profissões liberaes, no magls

O Senado manteve doze das emendas '
rejeitadas, aceitando o voto da Câmara

abalançarlam
nem se

i renunciar a uma hora de merecido re-
pouso, se neste salão se viesse versar
uni thema fmil — um thema que não

i pudesse ser traduzido em utilidade
..-i 1„ «nl>, „1 wln ~,1,¦>...-.,,,

Tendes falta de memória? Tomae
ElUIR nr.RftPUrtf.rl

Eu. todas as pharmacias c drogarias.
Deps.: Llrug. ayana Jó e em S, Paulo

Bh..UEL & C.
VVVWVVVWVV*//VV^*a*a*>*-*Mf*iA*t-^^Ai*>*-*»rV 

*

TIRA CHAVO, pequeno apparelho
"norte-americano, conveniente para
bolso, elimina itnmediataineute qual-
quer cravo ou espinhas. Encontra-se
em todas as perfuniarias. Preço *.
1$500; pelo Correio, 2J000. Beteille
& Küssner, unlco concessionário, rua
Marechal Floriano, 10. Klo de Janei»
1*0.

quanto ãs emendas ns. 13, supprimindo
a «monda que consigna 4:800$ para pa-
gamento de aluguel de casa do porteiro
da Secretaria da Câmara; n. 19, rela-
tiva. ao Instituto Benjamin Constant;
n. 52, relativa ao Corpo de Bombeiros;
e 131, relativa á acquisiçao do quadro"Ludoya", para a Escola de Bellas Ar-
tes.

Falaram a respeito, para encaminhar
a votação, os srs. José Euzebio, Pires
Ferreira, Irineu .Machado, Alfredo Ellis,
Metello Junior e Gonzaga Jayme, rela-
tor.

•Em seguida foi annunclada a votação
das emendas apresentadas ao orçamen-
to da Viação e rejeitadas pela. Câmara
dos Deputados. Foram mantidas contra
o voto da Câmara 31 emendas, não con-
tinuaiido a votação por se ler verifica-
do falia de numero.

Falaram a respeito, para encaminhar
a votação os srs. Irineu Machado, Al-
fredo Ellis o Soares dos Santos, relator.

O presidente annunciou em seguida a
t-erceira discussão ' do orçamento da
Agricultura.

Ü sr. Irineu Machado pediu a pala-vra para justificar diversas emendas.
Devido ao adeaiuadn da hora, s. ex. pe-dlu o adiamento da discussão para a
sessão de hoje. no que foi ttttendldo,
sendo levantada a sessão.

Excesso de álcool
Deu um tiro na tneca do compa-

nheiro

terio, na carreira das armas, accorre
ram a esti- local, onde nm homem de
letras ia referir-se apenas ft personali-
dado de um poeta.

A presença de iodos vos significa,
sem duvida, que aqui se trataria de |
qualquer coisa de muito serio; aqui se
iria falar de poesia.

| R aliuln bem que assim e. A huma- >
i nidade não podo viver sempre curva- I

ri*, nnrn ns- foisas rasteiras e materiaes |
(In vida; o homem, a quando .e quando, i Km s,
precisa de erguer n fronte para as es-
írellns, o de respirar pelo coração o

1 nxygenlo dn ideal e da belleza pura.
I sob pena de mec-nlhar-so nn matéria-
I llsmo embrutecedor.

O exercido 6 necessário não somente
no corpo, mas tambem ft alma.

IC desta, o exercício por excellencla '¦
a no es ia.

Sois vós que o dizeis. eom n vossa
presença, nn qual estou vendo o culto
que vos meret'»"1 a memória immarces-
sivel dn princlpo dns nossos poetas.

Manifestações como esta provam que
i o Brnsll se faz rndn vez mais digno de
| emparelhar eom ns povos de civilização' avançada.I Porque é cultuando os seus herdes e
i aluando os seus poetas, (.ue uma nação
j nffirm" definitivamente a f.irça da' sua vitalidade, o primor da sua culiu-

ra ,• a orientação do seu gênio.
A homenagem que prestnes hoje

, Olavo Hlla

MONTEVIDÉO, 2S (A.) — O aviador
brasileiro Edú Chaves fez o trajecto de
Porto Alegre ate esta capital num unlco
vôo, em que gastou cinco horas e cin-
coenta minutos. A viagem foi feita de-
baixo de um sol abrazador.

Edú Chaves disse- que, apesar de não
ter dormido durante a noite que passou em
Porto Alegre, devido ao enorme calor que
fazia, era tal o enthusiasmo que tinha
pelo "raid" que resolveu contlm.al-O.

Acerescentou que o ministro l»uiz Gul-
marães tl.iha-o convidado para vir a
Montevidéo, mas (pie teve de aterrar na
Escola de Aviação, distante -0 kilome-
tros desta capital, porque sô tinha gazo-
Una para lã minutos.

O director da Escola o os aviadores
mandaram preparar um almoço logo de-
pois da chegada do aviador brasileiro.
que comeu írugalmcute em companhia de
sou mecânico.

Mal clrcu.nti a noticia da sua chegada,
dirigiram-se ã Escola de Aviação, afim
de saúda l-o. o secretario <la legação bra-
slleira, sr Lara Palmeiro, o adindo mi-
litar e. o cônsul do Brasil, sr. Conrado.

Edú Chaves agradeceu ao correepon-
dente da Agencia Americana as saúda-1
ções que lhe apresentou em nome do ma-
jor Crespo, director da Escola de Avia- ,
ção de El Palomar, que disse, o encarn
gira !>or intermédio da succursal
Agencia em Buenos Aires.

O aviador brasileiro manifestou égua.-
mente o seu reconhecimento pela carinho-
sa recepção que lhe ora feita, tanto por
uruguayos como por brasileiros.

Dahi a momentos chegaram an
da Escola diversos jornalistas, que
ram photographlas do aviador.

Edú Chaves disse que a viagem loi
nicdeiaram entre

da

local
tira-

E o matou a navalha-
das, ferindo a esposa

— «*»
O criminoso foi fuzilado

pela policia
Os moradores do Merity ha muito pre-viam ,-t scena de sangue desenrolada, nanoite de hontem, naquelle euburblo flumi-nense.
E' que o principal autor da tragédia eratido como homem de decisões trágicas e

|K>ucos conoersas o separado da mulher
planejava meios do dar fins a sun oxiaten-
cia do meio que melhor lho approvesse.

ANTECEDENTES
Eram casados Pompllo de Olivoira o

Marlatta d.: Sant'Anna Oliveira. O con-
eorcio teve iogar quando ainda muito
criança Mariana e de-see enlace nasceu
um flillo que presentemente tinha 4 mo-
zes de edade, recebendo, ao nascer, o no-
me de Manoel.

Contando apenas IS annos edade, actual-
menie. Mariana vivia soffrendn constan-
tes mãos ira tos da parto do marido, quodelia tinha um ciúme louco.

A SEPARAÇÃO
Tantas foram a» rusgas entre os espo-

sos, que Mariana chegou a conclusão de
que só a separação daria fim aos soffrl-
mentos que elle lhe infligia. Assim pen-
sando, dexiou a mulher n companhia do
marido, mas este exigiu que ella deixasse
em sua casa o menor. Era um recurso dc
que lançava mãe Pompllo para querer for-
car a senhora a permanecer em sua com-
panhla,

RECORRENDO A' POLICIA
Nilo concordando oom a deliberação do

marido, Mariana foi ter no destacamento
policial, afim do pedir providencias ao
suh-delefxado, no sentido de lho sei* entro-
guo o filho, rtut* o marido tomara das suaa
mãos.

Tendo a criança apenas 4 mezes do eda-
de. o sub-delegado, baseado na lei, orde-
nou quo fos»=*3 appr*"*hondÍdo o pequeno Ma-
noel. pura que a sua progenitora cuidasse
da sua criação.

A providencia determinada pi

ALTA NOVIDADE
-EM-

Íei-*íi0 T •>4o7*"metros ' A Prowdanoia determinada pela autori-
Ó presidente da Republica, sr. Brum, | «lado foi executada e Manoel passou para

e o ministro da Guerra, enviaram-lhe t«
legrammas (|e felicitações, ,
uruguayos exprtmirnm-lhe
sua satisfação pelo facto ri
silelrn o primeiro qu

os aviadores
gualniente a
«er um bra-

xliza a gloriosa
Aires.conquista 'lo "raid" liio-Uueiuis

uida obrigaram-no a acenar um
banquete, que lhe vae ser offerecido hoje
ft noite.

Edú Chaves fez uma experiência d"
motor fts 17 horas e preparava-se para

i recomeçar o vOo, maa teve de desistir rto
' seu propósito para attender ás inamf-s-

tações de sympàthia que estavam proje-
ctadns.

us brasileiros presentes nn kscoin «e
; Aviação acompanharam Edú Chaves até

ao edifício da leeaçân.
O aviador brasileiro eslá resolvido a

reeneetar o vôo para Buenos Aires ama-
nhã. ás li horas, visto hoju não lho ler

I sido possível fazel-o.

| WIAIJOKES MILITARES UKCEBF4W0
EDI ' CHAVES

os braças de

BUENOS AIRES, i!8 (U. P»> —O
major Crespo, director da Escola do Avia-
eão Militar, pediu o auxilio da Agencia

a uma preciosa I Americana afim de ter informações eom-
progresso da Pa- j n|etno sobre o "r.-iirt" de Edu' Chaves,

Opilação ou amarellão. Flores
brancas e moléstias das senhoras
o senhorltus, quo não cederam
com outros medicamentos?!...

Cura certa pelo NECATOKICI-
DA e ISOHElViOI, Simões.

"HONROSO ATTESTADO"
Dr. Edmundo Bittencourt, pro-

prletnrlo do mnlor e muis aprecia-
do jornal qae «c publica no lira-
¦ti — "Correio dn Manha". Ulo de
Janeiro, communico em 20 — 11
— 17. qui* obteve .sempre on me-
lhoreit resultados com o emprego
do XEi/ATOllICIIlA e ISOIIE-
MOL Simões, nos vasos Indicados.

l'eçam informações e prós-
poctos: Caixa Tostai, 50 — Rio do
Janeiro — Brasil — Com o repre-
sentante da Radlum Mclliorating
Medicamentally.

A' venda nas Drogarias — 0*.
M. Pacheco, rua dos Andradas nu-
moro 43 — Rio de Janeiro e Ba-
ruel & C, rua Direita n. 1 — São
Paulo.

K**s^ **+**********"+*************************

Aos velhos, tomae
tuxiR nnRuruBnn

Em Iodas as Pharmacias c Drogarias.
Deps,: Uruguayana 35 c cm i>. Paulo

BARUcL & C.
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CâSA DO FD! DE OURO
(Marca Registrada)

CONTINUA NA
Rua do Ouvidor, 126

GIESE & SA'
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PERFUMARIAS FINAS
para presentes

CASA GERALDES
Rüa Orügüayana 142

Depois dn beberem em um botequim
da rua .Marechal Floriano, próximo íi
rua Toblas Barreto. Belmiro Antônio
Thomaz o Manoel José Bossa tiveram
uma desintelligencia.

Manoel Bessa, exasperado, ordenou
que o seu companheiro desse um passoiiirt.it e, sacando dc uma pistola, alve-
jou o seu companheiro cm pleno rosto.

O projectll attingiu o. boca do Belmi-
ro, que caiu por terra, sendo loao soe-
corrido por populares, que deram sclen-
cia do caso A Assistência.

Preso em flagrante, Bessa foi levado
a presença das autoridades do Io distrl-
cto, procurando a principio Innocentar-
se e acabando por confessar o crime,

As testemunhas do crime narraram o
occorrldo, sendo o criminoso nutoado,

O ferido foi medicado na Assistência,
de onde seguiu para a Santa Casa, ln-
spirando cuidados o seu estudu.

0 tribunal do jury
• —

Â absolvição dos aceusados
Foram hontem submettidas a Julií.-i-

mento no Tribunal do Jury as paiteiras
Kiloniena França de Souza Kropp e Ma-
ria Albuquerque FffOes e Silva, conforme
a noticia publicada no "O Direito o o
foro".

A's 23 horas, encerrados us debates, o
Tribunal do Jury pela votação dos que-
sitos, absolveu por quatro votos as duas
aceusadus, da pratica, do aborto crlmi-
noso.

***à*»~<m+m**m*+*^*»****lm*m***+*

Malvadez castigada
O nacional Oswnldo da Silva, com IS

annos de edade e morador ã rua Ruy
Barbosa n. 79, ao dar um soeco na
caixa de doces do hespanhol José Bar-
ril, residente A rua Lavradio, n. 94,
quebrou um vidro da mesma e feriu
a milo direita gravemente,

Um pedaço de vidro attingiu u doce!-*
ro. que ficou levemente ferido no rosto.

Depois de medicado, Oswaldo foi
internado na Santa Casa.

As autoridades do 7o districto re-
(listraram o caso.

.,. , . ncontro.
Por Intermédio do correspondente na

Auencla Americana em Montevidéo. o ma-
jor Crespo apresentou
Chaves os votoi lioas

aviador Edu'
vindas da Ar-

gcntlnti •
Estão alistados aeroplanos para rece

ber o aviador brasileiro no ar.
A nnlieia ¦".« mie plln '.-hei.

amanhã de manhã attrairá graudo con-
correncia no local de aterrissado.

O publico mostra extraordinário inte-
pela brilhante prova do aviação.resso

contribuição para u progresso ua ra-1 pit.tr-- ...
trla." ! pois deseja enviar alguns uvladoro

Em soiíuldn, n sr. Coelho Netto, num i
eloqüente improviso, agradeceu o eom- |
pnreeimento de tão, selecto auditório
Aquella festa de arte, nn qual se cul-
tt.ti.vn, de modo enieriK dor, A mamo-
ria do uni dos maiores fl!'ms desta ter-
ra. Disse o sr. Coelho Netto semir-se
confortado diante do esplendor daquel-
la homenagem a Bllnc. tanto mais
quanto chegara a suppor, Injustamon-
te, íiut"1 poucas pessoas, na data de
hontem, se abalançarlam a demonstrar i
o seu merecido apreço pela obra do in- j
signe poeta, tomando parte, eom lama- ;
nho carinho, no prelto de saudade que ,
era nquellil festa. O mesmo sentimen- :
to de consolo intimo sentira, aliás, o |
orador ao visitar, pela manhã, o tumu- i
lo de Bllnc no cemitério de S. João'
Baptista. Encontrara a seniiltura dn
nn, ta coberta do flores, numa prova
eloqüente de que a Pátria nüo esquece-
ra o seu eminente filho. Vira em redor
do túmulo de Hilao, além de pessoas
amlens o de algumas crianças, a flgu-
ru varonil p symbolira de um atirador.
Esse esnectae.ilo deixara-o sobremodo
commovido, ,lanrio-|he a certeza de quo
o Brasil vae ficando cada ve/, maior, na
eomorel.onsSo niliria ,1o seu dever, re-
velada, exuontaneamente. através do
sen preito de sincera gratidfto A momo-
ria dos seus grandes servidores.

A assistência annlaudlu, com enfim-
siásnío. tanto a conferência do sr. liei-
tor tilmu eomo lis palavras do sr. Coe-
lho N""'.to.

fl Câmara Bm sessão
nocturna

!U mne
AMEAÇAS

A Intervenção do suh-delegado ex-aspo-
rou Pompllo, que passou a ameaçar, do
morta íi «''^ik>s:í. affirmando quo havia de
rehaver o filho, nem que fosse noa i>eda-
Ç08.

ICssat- ameaças iH- mori-saram -Mariana,
que dehas deu sciencia ft polida, afim de
abrigar a sua vida o -.i do seu fllhn.

A EXECUÇÃO
Estava, nu noite do hontem. Mariana

tio posto com o filho ao collo, confiada mi
garantiu da autoridade, quando avistou
Pompllo.
desembarque dos despojes mortaes (io <-x-

Sem dizer palavra alguma, elle arrancou
tle uma navalho que trazia comslg-o c, em-
l.unlltlllriO-,1, iiv.imçiiu puru i. esposa n (les-
feriu vario», irolpes no pequeno e ncllos.
Ambos licarimi feridos, aidos ao chfio e o
sul.-delngadn correu em soccorro da mu-
lher e da crli.ni.-ii.

MORTO PELA POLICIA
Decidido a indo, o criminoso enfrentou

,i autoridade que tentou subjugai»»).
D desespero de Pomplllo era tal que a

nlllíiiertl atteiulla.
Vendo a vida do sub-delegado em penico,

i os soldados, empunhando carabinas, alve-
Jarnin n nnvalhlsin, que caiu morto, varado
por algumas halas o repleto de sangue,

SOCCORRENDO AS VICTIMAS
i Nem uma palavra pronunciou Pomplllo,
I e constatando o sul)-delegado a sua morte
í immediala, providenciou para que fossem

ás vlctlmas, a senhora
istavoin retalhados pela

A RESISTÊNCIA
DE FIUME

o

flCCüsações á "Idea Nazionale"
a propósito dos boatos sobre

a morte de D'flnnünzio
ROMA, 28. (U. P.) — Km alguns circu-

los , o jornal "Idea Nazionale" é aceusado
de procurar crear acontecimentos por ha-
ver tomado saliente posição na publicarão
do boatos sobre a morte de Oabriole U'An-
uunzio.

O Jornal declara que a versr.o foi trazl-
da dc Veneza no dominiro ulilmo, por lo-
glonarios do poela soldado, havendo sido,
em conseqüência, hasteadas a melo páo to-
das as bandeiras em Veneza.

o governo coiitlnu'n a desmentir cathe-
gorlcamentc essa versão.

Com relaçAo aos boatos espalhados de
uma sublevaçan em llume, a "Idea Nazio-
nalc" declara que o levante, organizado pe-
lo partido autonomista, deveria Irromper
por occaslão da entrada das tropas üo ki.'-
ncral Cavlglia naquella cidade.

Entretanto, quando as tropas de Cavlsiia
sustaram seu avanço, a sublevaçüo foi da
mesma IVu-nia tentada. 0 Jornal nega que
tenha havido derrame dc sangue en. con-
seqüência Ue haver sido o levante ituml-
nado pelos lêglonarios, e accrescenta que
I."\nnuiizli. publicou nova proclamarão, em
que solicitou o apoio do paiz e reafirmou
sua determinação de resistir a execução do
Tratado de Itapallo ate o rim. 0 poeta
ameaçou reduzir a cidade de Fliime a rui-
nas. no ctisu em que tis tropas do general
tiavlglla continuassem seu avanço.

\s proolumacôes de lVAnnunzlo foram
atiradas pnr aeroplanos fts tropas remi ares
italianas que dellas, entretanto, nao lize-
ram o menor caso.

I) BOMIUnnBIO DA OÍOAIJB ,_._
OCCUPAWA 1'OR I)*AVM,:\7,IO

ROMA. 28 (U. P.) — As tropas rcçu-
lares italianas, auxiliadas pelas for-
cas navaes, iniciaram o bombardeio de
Éiume, HCífundo um despacho recebido
nes.a capital esta noite. .... „

\s forcas italianas estão dirigindo o
fogo de suas baterias de modo a da-
mitificar a. cidade de Fll.me o menos
possivel. ...

O mesmo despacho reiero que tico.,
averiguado definitivamente que ator-
pedelra "Espero'' loi posta ft pique por
um projec.il a.irado pelo "dread-

nouglit" Italiano -Andréa Doria .

AGENCIA RADIO NOTICIA A OC-
CUPACAO DEK1.N 1TI VA

PARIS. ".'8 (Urgente) -
tjm despacho da Agencia Radio Ue Ro-
ma recebido ás 11,20 horas da noite,
diz' que as tropas regulares italianas
acabam deocoupar definitivamente a ei-
dade. do Kiume.
O ÔIIK HA DK VERDADE SOBRE O

POI-.TA-SOI.OAIK) — SAO l.E-
VES OS FEIllHENTtiS «11: RECEDEU

TP.IKSTE, 2S [V. 1'.) — Um dos aero-
planos de (;.ilir!-»le d'Anininzio, voou. h^Je,
sobre rsU ciiliide ,• deixou cair uu. exemplar
do Jornal flumeiise " Vedei tn d*Italia", que
eommuniea haver sido il'Annunzlo liue.ra»
mente ferido nu calas,*» por occaslão da ex»
lilosão de um projectll fora do escriptorio
onde costuma trabalhar o poeta soldado.
O GENERAL CAV1GLIA RECUSA IMA

1'ROI'OSTA PARA CESSAÇÃO
DAS HOSTILIDADES

ROMA, 2S (ü. 1'.) — Sa.be-60 que o rc-
ncral CavIgHa recusou a proposta que lhe
dirigiu o major füpanto ile Fiuiae, para ces»
sai;ãu dns hostilidades.
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Folhinhas e cartões de felxítações
PAPELARIA QUEIRÓS

QUITANDA, 60—Teiep. C 3446
RIO DE JANEIRO
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Em todas as drog.uias e nliafuiaciaa

DEl'OSITO GERAL

CAJll-OS HlilTOK & O.

Rio üo Janeiro

NEGOCIO
de representações allerriães e
de conta própria de boa prós-
periflade admitte para melhor
desenvolvimento do mesmo,
üm sócio. I' de preferencia ürn
activo çom bastante? relações
oü üm sócio çommanditario.
Cartas por favor sob P. 5.
a Agencia Edanée rüa 5. Pç»
dro 79. Rio de Janeiro.

A UE FIUME
(U. P.) —

A reforma dos Cor
reios

-J-V
VI0I.11OS — A onercln TOlt» fl

foiunmlo nu -lel.nr um cnlli-o ile g
JLVEXTOI, — ltua tule do 6o K
tcuit.ro, ISO. Ift

DYNAMOS
ELECTltlCDS

AEG

Como fcou definitivam^nteredl

gido o prcj.cto da Câmara

Os acalorados debates da noite
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MOVEIS A PRESTAÇÕES
O O O ARTE t LUXO O O O

Condlsces Inegualavsls

só na casa BELLA AURORA
CATTETE, 108-Ti Eeira-Ma: M

A anprovação fin^l do
Código de Conta-

bilidade

0 que kpuvenoexoHiente —

cu.sões e votações por
urpenda

Dis-

o

DiKestôes dlffl»
ceis — gastritea— dOr e peso no
estômago — vo-

mitos, prisão de ventre, azla, etc, tra-
ta-se com IClixir Eupeptico do dr, Ue-
nlclo do Abreu — 1 calix no fim de cada
refelçio. A' venda em todas as phar»
macias o no deposito Alfredo Carvalho
& C. — Rua 1° do Marco n. 10.

Dr. BERNARDO ALVES COSTA, mo-
dico pela Faculdade do Medicina do Rio
de Janeiro o clrurRlüo da Santa Casa
de Sete I<airôas, Minas.

Attesto que tenho empresado com
txito o preparado Elixir ilu 1N11AME
Goulart no tratamento da DERMA-
TOSE.

Sete Lagoas, 13—7—018.
(a) Dr. Alves ( ostii.

I JUVK.NTOI, — EKtlninlnntp ds
¦yHtciua srnpMlro. «líollu» rnul-
dou e nnn4imbr.iNi.il. —• Hua Seíp
án Setembro. IKO. J

Unj.ri.hiii» iiE mm Lüsa-süL wéiiui,ü"adamastor" f
D SEDE Efl LISBOS \

representantes rcraesno Brasil e Banqueiros
nflGftLHAES S C.

RUA 1" Dc MARÇO, 51
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FESTAS DE NATAL
Lindas lâmpadas para meza e ricos'abat»lours

n'"A IRRADIADORA"
(Enlrc Avenida c Rua Gonçalves Dias)

Telep. C: 3351
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CASA BIJOU
ALFAIATARIA

Especialidade em roupas sob ue»
dida. Importação dlrecta. Ternos sob
medida.

COSTA & PRAÇA
173, Rua Sete do Setembro, 178
Tel. C. 4.150 es Rio de Janeiro

Prccurae ter saude e
sereis íelizes

\J\Aa\c\t* sem-0 um rcntedli»
V IQalUrl cm etiji. composi.
ção entram a QUINA, COCA, MARA.
I-UAMA, NOZ MOSCADA e ÁCIDO
PHOSPHORICO MEDICINAL, seu
uso diário e constante torna-so indis-
ppnsavel porque evita as perturba»
ções digestivas dos que softrem do
estômago, robustece os enfraquecidos,
acalma os nervosos, revigora os can»
çados pelo trabalho intellectual on
physico, <lá appctito aos tuberculosos
o convalescentes de qualquer moles»
tia, evita os enjôos nas senhoras gra-
vidas; é um excellente tônico para
as mães que amamentam seus filhos,
cm summa VIDALON 6 o mais euer»
gico restaurador da energia vital de-
bilitada.

Milhares de "médicos receitam VI»
DALON diariamente e milhões de
curados bemdizera seus effeitos.

DEPOSITÁRIOS PARA TODO O
BRASIL: NELSON SAMPAIO & C

RUA URUGUAYANA N. 11Ü

y- RIO DE JANEIRO

>r. llueno Hramlüo, srereiariailn pelos
Juvenal L.iinarli.u- c Costa Rego, (lc-

ciarou a seasSo nocturna aberta, com a pre-
senc.i de n deputados. Approvada a acia ila
sessão diurna. íoi lido o expediente, que ca»
rec-u «la importância.

O sr. Vicente Piraejlw. durante toda a lio»-.-.
do expediente, fez demorada critica do modo
pnr 'iuc so votam orçamentos c outras leis
de importância, nas sessões dc fim dc anno,
alaball.oadamet.tc, sem methodo, sem cri-
terio.
O CÓDIGO DK, CONTABILIDADE AP-

PROVADO
Aiinunciadn a urdem do dia, presentes no

deputados, fot requerido dispensa de impres*
sfio para n redacçno final do projeeto do
Código de Contabilidade Publica, afim de que
fosse a mesma approvada. A mesa deu como
concedida essa dispensa, tendo o sr. Mauri-
cio tle Lacerda rcípierido verificação do re-
sultado, A ursa verificou haver numero,
sendo a redacção final approvada. Outras rr*
ilações finaes, a requerimento de vários depu*
tados, forant, então approvadas,

A reforma dos Correios, para cujo pro*
jecto. cm seguida, houve concessão dc urgen-
cia despertou acalorada discussão.

VAIUAS UHGEXCIAS CONCEDIDAS
Por oceasião rtc urgência, foram appro-

vados os projectos: em .i-"1 ditíoussüo, au-
torlznndo averbar até 1.000:000$000, oomo
empréstimo, para creação de cooperativas
úi> consumo: concedendo a viuva e filhe*
menores «lc Haymundo (l.** Pariatá Britto, u
pensão de 300.000 mensaes; fixando os
vencimentos da Guarda Civil.

FAI.T.V DE XUMERO
Ao sei- dado como approvado o projeeto

estabelecendo as oondlç&es a (|ue se devem
subrhetter os estrantrelroa residentes no
Brasil, para o fim de obterem titulo de
naturallzácilo, o sr. Joaquim Osório re-
quereu verificação de votação, sendo o re-
sultado de S7 votos, a favor e 4 contra. A'
chamada, feita em seguida, responderam
SS deputado?.

DISCUSSÕES ENCERRADAS
A Mesa, declarou, eniãn. encerradas,

sm debate, successlvamente, as dis-
cussóes de IS projectos.

A's ^3 horas, foi a sessão levantada.

Aggrediu a mulher
O hespanhol Fosoulo Fruiz, casado,

com 2S nnnos de edade o residente â
praia de Botafogo n. 518, onde trabalha,
por questões sem importância arrgre-
dit. sua esposa Avelina Rodrijrues, fe-
rindo-a. com uni soeco no nariz.

A victima foi pensada pela Assisten-
ria o o afiftyressor proso c autuado om
tlasrantc pela policia do 7° districto.

A reforma dos Correios continuou •'*•
dfíliertar o maior interesso da '..'amara,
na sessão nocturna.

A nffluenola ile funccionarios postaes
a essa <-asa do Congresso foi a mesma de
durante o dia.

LJont , antes de annunoii.dn ti ordem do
dia, cheiíou á Câmara o sr, Octavio Ro-
cha (lite procurou o sr. Mauricio de La-
cerila. expondo a esse deputado como re-
dlglrã o seu substitutivo no projeeto,
ndoptai.do uma tabeliã Intermedia entre a
du Senado e a do director dos Correios,

ü sr. Mauricio dt- Lacerda não ficou
satisfeito, por ver que os funecionar os
postacs de Nlctheroy não ficavam equi-
parados em vencimentos aos dos do Dis-
tricto Federal e. como' o relator lhe re-
spoi.desse não poder alterar o que Jã es-
tava disposto, prometteu fazer de novo
obstrueçao, não deixando mais que se
realizasse qualquer votação.

. Approvada. a urgência para a discussão
' do projeeto, o sr. Octavio Rocha, oc-
I copando a tribuna, declarou que procurou

aeir, na organização do projeeto, de modo
elevado, (le modo a ser útil aos interesses
não só do paiz como dos funcclonarlos
postaes de todo o paiz. Estava convencido
de que trabalhara honestamente e a Ca-
mara (pie votasse como entendesse. Llle
não voltaria mais ao assumpto.

O sr. Mauricio de Lacerda, enviando a
Mesa varias emendas, combateu o pro-
jecto tal como fora redigido, Criticou o
governo o terminou dizendo que a sua
obstrueçao elle a entendia muito digna,
pois vlzava o objectivo de não deixar
passar medidas que sacrificassem os di-
reltos do funccionalisnío publico.

Nesse momento, um rapaz, das galerias,
deu vivas ao deputado fluminense, obri-
gando o sr. Bueno Brandão a declarar
que mandaria evacuar as galerias.

O sr. Armando Burlamaqul falou a se-
guir, sustentando o ponto de vista do
relator.

Emqunnto bso, os «rs. Mello Franco,
Carlos de Campos o outros procuravam
uma solução que satisfizesse ao sr. Mau-
ricio de Lacerda, solução que foi encon-
trada na apresentação de uma emenda
asslgnada por ease deputado e pelo sr.
Nicanor do Nascimento — equiparando
os vencimentos dos 30 carteiros, aiwnas,
d,. Nlctheroy aos dos carteiros do Districto
Federal.

O sr. Nicanor do Nascimento appelloU
para que o sr. Octavio Rocha desse seu
assentimento ã medida, o que este pro-
metteu. pedindo desculpas por se haver
exaltado, a principio, contra o seu pre-

, zado e velho amigo sr. Mauricio de La-
I cerda, u:i'camente devido a um_ momento

de má coniprei.eiisão da situação.
O sr. Mauricio de Lacerda requereu,

então, a retirada de todas as emendas
que a principio apresentou.

Em seguida n presidente «leu por ap-
provado o projeeto em 3" discussão e o
sr. Juvenal Lamartlne pediu e obteve dis-
pensa <le impressão paru a sua redacção
final. Immediatamente approvada e re-
mettida ao Senado.

COMO FICOU O PROJECTO

Além da parte qui- publicamos em ou-
tro locai e da emenda sobre os carteiros
de Nlctheroy. o projeeto. peio substltu-
tivo do sr. Octavio Rocha, ficou aceres-
cido do» seguintes dispositivos: — auto-
rlzando o governo a elevar de 100 o nu-
mero de esíafetas carteiros para a distri-
buição da correspondttica nas cidades do.
Interior do Brasil, podendo abrir créditos
até n importância de 144:000$; e autori-
zando o governo a entrar em aecordo
com os Estados sobre conducção das ma-
ías postaes em linhas de transportes por
automóveis, bem como para obter a re-
ducção de 30 % no transporte das mes-
mas malas e a canducclo sratuila dos
estafetas nas linhas férreas o dc navega-
çao subvencionadas..

. i prestados suceurn
I e o pequeno que

.,„,,( I navalha sinistra.
A MORTE DO PEQUENO

o menino Manoel o Mariana foram col-
locados em um Irem de subúrbios da I.eo»
poldlna, afim de serem medicados na Assis-
tencia Municipal de-ta cidade.

An clicfmi iiiiibnin :í estação da Praia
; rnniio.-!i. i"'rKi das i I horas, o menor Mu-
I noel ralleneu. Apresentava elle ferimentos
I u,i testa i» no braço direito, este que dece-' 

pou a vela cubital, produzindo a licmorrlia-
| .ria quo o matou.
! o corpo foi removido para o Necrotério
j da Policia,
I MARIANA SEGUIU PARA A SANTA CASA' Mariana, que 

'recebeu ferimentos lio bra-
¦•c, u iinte-hraço esquerdos, foi levada ao
|io>iii central da Assistência, ondo recebeu
curativo.-, sendo, acto continuo, removida

I para a sanla Casa (te .Misericórdia, onde fi-
I cou Internada, sendo grave o seu estado,
| pela grande perda de sangue sofíriilt

O INQUÉRITO POLICIAL
1 a tragédia foi pelo lelegraplio cominunl»

cada an chefe de policia fluminense, o au
delegado regional daquella Jurlsdlcção, que
vae presidir au inquerini Instaurado para
apurar todo o desenrolar dessa scena que
emocionou tonos os moradores de Morlty.

Hcvas É.c..3itas de gran-
des jazidas da diamantes

edenpaz
uixuiiES. 28 <r. P.) — Um cabo-

grummn dn Colônia da Cosia do Ouro,
na África Oriental, annuncia novas des-
iioberias do grandes jazidas de diiiman-
tes no solo do alluvião daquella re-
tçtí\n.

Tambem foram ali descobertas gran-
des Jazidas do ni.-inga.iez.

Foi organizada uma sociedade nnony-
ma para oxpjorar as novas minas na-
quelle distrlcto, e, /.pesar da aguda si-
tnação financeira da praça, todas as
acções foram rapidamente st.liscriptas.

GTMNáSIQ FU UfEBICUJ
Hic animi pahuluni haheatis

0 
'

emblema

preferido

pela
moedade

.síu.bsj
do Brasi!

MAL IRREMEDIÁVEL
¦*» ¦"-

Uma senhora atropelada
A nacional Maria da Purificação, sol-

teira, de 33 annos de edade e resldento
u empregada na casa de n. 126 da rua
D. Marciana, ao atravesar esta rua es-
quina da de Voluntários da Pátria, foi
atropelada pelo automóvel de n. 6ã6.
dirigido pelo motorista Damasceno do
tal, recebendo contusões a escoriações
polo corpo.

O motorista fugiu.
A victima depois de pensada pela As-

sisteiicia, recolheu-se ã saia residência.

ENLOUQUECEU

Informações uleis

Rua Teixeira Jiin.or, 48 - V. 104
Reabertura das aulas 1" da F:v:r:íro

I"*Ti*iiiT-Trwy

ZO.VAI. — Iilenl nnrn Killeti-
In ti ni n tlfiM Nrnhnrnü. *** ltua He-
ip ile Sfteinltroí 1MI. [J

O nacional Antonio Luiz Pompou, de
residência iirnorada o contando 90 an-
nos de edade, ao passar pela avenida
Beira Mar, enlouqueceu subitamente.

Pelas autoridades do 7» districto foi
o .micróbio removido para a Central de
Policia, afim do, apôs o exame, ser re-
movido para o Hospício Nacional.
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As greves
¦¦¦,¦— m •' m

Os mineiros do Paiz de Gaües voltam
ao trabalho

LONDRES,. 1!S (ti. P.) — Ura despacho
procedente dc Cardiff eommuniea que os mi-
neirus de earviio do Paiz de Galles que esta»
vara cm greve, voltaram au trabalho.

A causa que deu ori^euT 11 gríve, foi inoti-
vada pela deaiwdida de trabalhadures per-
teiicemes á UnISo Operaria, que foram rc-
aduiiaidos pelos patrões.

0 nacionalismo na
Turquia

O iirprevisto resultado
de uma providencia

do governo
CONSTA.NTINOPI.A, ÍS. (U. P.) — (Im

despacho de Anfrora diz que o governo
nacionalista turco communicou que a mis-
sãu do governo reirular turco, que havia
sirto enviada a Amou-a, afim de procurar
conseguir uma reconciliação com os na-
cionallstas, resolveu abandonar sua mlsstio
e unir-se ao governo nacionalista.

Era chere da missão do governo dc Con-
stantlnopla o ministro l.-aet Pachá.

A mlssío Havia chegado a Angora lia cer-
ca de duas semanas passadas.

Novos grevistas da fome
BUCHAREST, 2S. tü. P.) — Sessenta so-

ciallsias que haviam sido presos por se
adiarem envolvidos na recente eiplosfio oc-
corrida no Senado, declararam-se em pre-
ve da fome c recusaram-se a tomar qual-
quer alimento, até que tejam .-oitos da pri-
550.

O TEMPO
U tempo hontem miintcvc-se Uom, euuuUla.

do, porím, pela inanhil.
A temperatura alcançou a -IVO, que lui o

niaxitm., tenilu descido a 1!1"^.
l':ua hoj,-, a prevlsio do Observatório o

qne u tempo será instável, sujeito a truvoí»
das.

Temperatura ainda elevada; iiierniaço.
V-.itus, norunics.

PAOAJIKNTOS
IVr/citiira — Pacam-so boje as seguiu-

tes foliuiH de vencimentos:
Aluguel* ue prédios oecupados por depcn»

deneias da Municipalidade, referentemente a
setembro o sulivençOca a associações de as-
slstencia, caridade o instrucção.
COIIHEIO

K»ta topartiçao cxpcdirfi inalai pelos se-
guintes paquetes:

Hoje:-Ilape.ua", para Bahia, Maceió. Recife,
recebendo impressos até as (I horas, cartas
para o Interior atC- ás ti.30 e com porte du-
pio até fts 7.¦*Itaipnva", para H. .Sebastiíio, Santos Pa-
ranaguii, Itajaby, Florianópolis, lniliitul.a e
ll.,-, (jra.ule, recebendo objectos para regis»
trar até aa 11 horas, impressos até ás 12,
cartas para o Interior até fts 12.ÜO e com
porte duplo até ás Kt.

"liclria", para a Europa, via Lisboa, rece-
bendo oUJeetos para registrar até ás 10 horas
Impressos até ás 11 o canas para o exterior
ató ás lü.
LEH.OI3.S

Roallzani»se Uoje os seguintes:
terreno, fi rua Sorocaba, fis *-0 l.|- boras;
moveis, á rua Visconde de Muraugunpe, 7,

âs 17 horas;
moveis, á rua üclla do S. Joáo, 17-1, Ss

17 horas;
inoveis, ã avenida Mem de Síi, 146, Ss 17

Jioras;
fazendas, .-.rtigos dc armarinho, á rua Iiue-

nos Aires 113, ás 1- horas.

DOENÇAS DO ESTOMAGO.IN-
TESTINOS, FICADO E NER-
YÜÔAÔ in:SOI ZA LO-
I'TjS, profenüot' aa /<'«-
viilihule. i.x.amvs e pho-
toifruph '«*>• 

pt'l<>H raios X,
— li. S. .Sosv. ;t'à, dc 2 úh õ.
ltcn. Jliia Voluntários :t'.i.

EraetaçãesAzedas;
eólicas, molleza depois das refei»
ções, sao symptomas de um e^to-
mago eiiícrino. Uscsc as j

F&sfilhas do Dr. Rlchanfs
apMaaiBBi i^a^^miwai^gaarf«Pa,erf,

LOTERIAS
Iíesumo liíft i-r^mius du I-rOleiia «Io Katailo

do ílio dc .Iane.ro, extraída eia 2S de de-
zembro dc 1U20.
5770;i {Capital)  20:000*000
,-,7o;  ;*, :oon$oiiti
4Ú770  1 :0nOfjU00
36355  1 :UOU$ÜU0
.1-J5Ü1  1 :ÜU0$00o

24 prêmios dc 200?
S2-", 7SI40 23006 lir,5.",,", 3'^S70

72307 45047 47:i»7 «IS55-1 201142
61150 SOS10 7l!'s|i 101011 41.'«3
09?0 Í750G C0'Ju2 33SOS (172114
777« 75012 14::2li U2422

;;0 prêmios de 100Í
10420 r,30l)5 3Õ411 07SU4 2*»4! t
lltss 3U772 Ollõt 70442 704111
30087 7Õ771 S0O0 7*iic:i 7:1 IM
02!i41 10159 8855 «7145 JS4II7
7'.)!'4 .';24:;-; 7I134U 77033 770".7

17711 ÕSlsl 3»iil4'.i 20U03 7'Jôn7
Terminações í

Todos es números, terminados em 0." têm
4.*i'"o.

Todos os números terminados em 3 tém I
2$000; e5ceptuando-se os números termina»
des cm Oü.

Dr.FernandoVaz Tendo
reates

. ado dc
ua nugelu aos r.suilo» unido.» e a r.u

lopa, reassumiu o exercício de sua cll
nica. Cirurgia geral. Estômago, lntesli
nos e vias blliares. Utero, ovarios, ure
.bra, bexiga o rins. Consultório. Rui
Uruguayana 00. Cas 3 horas em diante

Boa Mensagem
leva a pomba mensageira no seu
bico, e cor.lenle ficará quem re-
cebel-a, pois sao a? Püulas Ro-
sadas do Dr. Williams. E' a
mensageira de esperança e fole»
go para os que soffrem das innu-
meras molesiias caujadas por et»
cas5e2 do sanRue e nervos esgo
tados. Felicidade traz esta men-
sagem, pois as

Filclas Rosarlas da
Dr. Yí'iiüazi3

pondo em circulação abunannte
sangue novo, tegiSarízam lodo o
organismo humano e tonificam o
syitema nervoso dos pobres en-
íermos, que assim vee-m renascer
suas forcas vitacs, rcíomanriú tri-
umphantes á luta da vida e aos
gozos do i:.uodo. . (

Peca, on« reinstler-Uie-homos (rratis
rni Hvniüio sobra °}.oiorratilbs d<«
Nervo.." Dirlia-so & Ur. Wlilliiinl

Slledlcino 

Co.. Peít, I», fccaüiietiadj-
K. l'„£. U.cUA. .

jgmg^-Wr^ri£'^ivr.lMaiut.rtm*MyWSk
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