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ESTRANGEIRO  60*000 Jt
AVULSO 100 RS-j V

§8 aoslflnatura» começam e tormloii»>
em qualquer dia

BONIFICAÇÃO AOS SRS.
ASSIGNANTES

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

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

O JORNAL
Edição de hoje 12 paginas

A QUESTÃO
DAS TARIFAS

Ao que parece pelas próprias notas
offlciosas, o governo accedeu na retl-
rada definitiva da reforma de tarifas,
que desde algum tempo vinha ob-
struindo o.s trabalhos do Senado e que
tão justos protestos levantou das cias-
ses industriaes do paiz.

Transigindo neste ponto com a opi-
nião sensata que via no famoso pro-
jecto do ministro da Fazenda a mais
inopportuua dns lembranças, deu o
presidente da Republica um exemplo
de sabia moderação que o redime um
pouco da sua inexplicável teimosia no
caso (lo imposto de transito, em que
esperamos vel-o ceder ainda dentro
de um anno.

De facto. Nenhuma pessoa sensata
teria coragem de negar os defeitos e
as incongruências da nossa tarifa ai-
fandegarin. Feita aos retalhos, sem
obediência a nenhuma orientação su-
porior, muitas vezes para servir os in
teresses dos industriaes, ella tinha que
resentir-se dos defeitos de origem. A
sua revisão integral é uma obra que
so impõe. Alas evidentemente esta
obra é por sua própria natureza extre
mamente complexa. Bem ou mal ú
sombra da tarifa actual vínhamos pre
parando a nossa independência eco-
nomica e na sua iê se inverteram em
centenas de fabricas algumas cente-
nas do milhares de contos. Alteran-
do-as abruptamente, para implantai
um livre-cambismo anachrouico, como
queria o sr. Homero Baptista, o gover-
no não só fugia ã fé do seu contrato
como poderia alterar profundamente a
nossa vida econômica.

Mas, acima de tudo, é preciso ter
sempre em vista a absoluta inoppor-
Umidade do momento para qualquer
alteração séria na nossa politica adua-
noira. Só o ministro da Fazenda não
enxergava quo se não reformam tari-
fas alfandegárias num momento de"déficit'' na balança commercial e de
tamanha instabilidade de valores. Pe-
lo contrario, o que tudo indica é uma
política inversa de facilidades na ex-
portação e restrlcções na importação.
O pretexto de baratear a vida do con-
sumidor era, jú o dissemos aqui, de
revoltante hypocrisia num ministro
quo, illegalmente, mandou cobrar a
quota ouro das alfândegas pelo cam-
bio da moeda americana.

Resistindo á pressão do ministro dn
Fazenda, prestou o Senado um sorvi-
ço ao paiz, como já- o prestara a Ca-
mara nos ultimos dias do anno pas-
sado. Entretanto, é preciso confessar
que nesta questão das tarifas, aos me-
lhores applausos tom direito o presi-
dento da Republica. Convencido do
absurdo que pleiteava o seu secreta-
rio das Finanças, o sr. Epitacio Pes-
soa acabou por concordar com os op-
positores da cerebrina reforma, mos-
Irando, mais uma vez, a porta da sai-
da ao auxiliar que tão poderosamente
vem concorrendo para o desprestigio
publico do seu governo. Se o sr. Ho-
mero Baptista insistir não o entendeu-
do, o presidente da Republica não tem
o direito de duvidar dos seus outros
erros, resta.ulo-lhe apenas uma despe-
dida formal o positiva.

O FUTURO ORÇAMEN-
TO MUNICIPAL

Não satisfeito com as exorbitantes
e despropositadas aggravações que
mandou introduzir om todas as tabel-
Ias do projecto orçamentário, o sr.
Carlos Sampaio acaba do enviar uma
mensagem ao Conselho, solicitando a
decretação do um addicionul dc 3 %sobre todos os impostos.

Quaesquer que sejam as applica-
lões a dar ao produeto dessa desça-
bida majoração, ella è de todo e to-
talmente indefensável, não se jnstlfi-
cando por nenhum principio e sob ne-
nhum argumento.

Os proprietários, o commereio, to-
das as classes estão de tal modo one-
radas, soffrendo taes e tantas diffi-
culdades, que se vão agora sobrecar-
regar sem nenhum critério nem atten-
ção pelas actuaes condições com que
todos lutam, que parece um escarneo
o um desafio sobretributar as taxas
futuras, oppressivas e insupportaveis,
como vimos ha vários dias demons-
trando, em longo estudo comparativo
entre as tabellas vigentes e as proje-
ctadas.

Pois bem, indifferente e surdo a to-
dos os clamores e a todos os argu-
mentos, sem nenhuma consideração
pelo soffrlmento do contribuinte, o sr.
Carlos Sampaio, não satisfeito com a
duplicação e quadruplicação de todos
os impostos, alvitra reforçar toda essa
enormidade com uma sobretaxa de
3 %.

Parece quo se estã zombando do
mais da situação. Todo o orçamento
já é em si mesmo uma extorsão, um
absurdo, que ninguém serã capaz do
justificar com sinceridade.

A vida irá íatalmcnto encarocer e

se tornar cada vez mais pesada porforça e em conseqüência da aggrava-
Ção do imposto predial, do territorial,
dos emolumentos de obras, das taxassanitárias, dos novos tributos e dasnovas exigências. A ânsia de arreba-tar dinheiro, o propósito de onerar astabellas chegaram a tal ponto Que nãohouve como refrear a mão no delirio
insoffrido das majorações, não esca-
pando as próprias covas raza§< que,
por mais extranho e incomprehensivel,
tambem foram sobrecarregadas. E, no
meio de tudo,, ha actos de louvável o
justificada coherencia. Se os cadave-
res passaram a ser valiosa fonte de
renda para os cofres exhauridos da
aliás prodigalissima Prefeitura, im-
punha-se logicamente difficultar os
meios de os evitar, facilitando os rp-
cursos da Assistência áos que delles
carecessem. S

Os charnadps da Assistência íia 1*
zona serão cobrados á-razão de 15$ e
não 10$, como actualmente';*na 2» zo-
nu, 20?, invés de 15$ e na 3", 25$
em logar de 20$. Nas demais zonas,
,que passaram a constituir a 4" secção,
os chamados pagarão apenas 15$, o
que se justifica pela excellente crea-
ção do posto do Meyer, beneficio bu
tanto tempo reclamado e promettido,
mas. só ultimamente tornado effecti-
vo merco da boa vontade do dr, Luiz
Barbosa.

Convém lembrar que, além da du-
plicação dos alvarás de licença, e não
falando na pedida sobretaxação de
3 %, ainda o orçamento cria uma ta-
xa de assistência egualmente de 3 %
sobre o imposto dos estabelecimentos
commerciaes em geral, taxa até agora
appllcada, e com muita propriedade,
aos impostos das casas de bebidas, di-
versões e fumos.

O que era uma excepção e sobre um
commereio que plenamente justifica-
va o tributo, vae ser ampliado a todo
e qualquer gênero de negocio, sem ex-
clusão dos de primeira necessidade.

Se alguém pretendesse a obra dia-
bollca de tornar mais penosa a vida
nesta cidade, não faria serviço mais
completo e perfeito neste sentido, que
o que o Conselho pretende ultimar.

E' assim que se não esqueceram os
aggravadores de impostos das agen-
cias de mudanças, dns alfaiatarias, dos
açougues, dos vendedores de arame,
de eonfeitos, do água sanitária, de ai-
finetes e colchetes, das fabricas de
roupas brancas, das carpintarias, do
mercador de brinquedos, estes de 400?
para 500$; dos mercadores de carne
secca, das casas de pasto, passando as
de 2" elasso de 150$ para 200$; as ca-
sas de caldo de canna, de 100$ para
200$; os calistas, pedicuros e mani-
curas, de 30$ para 50$; os mercado-
res de cartões postaes, de 50$ para
80$; fabrica de cal de pedra, de 150?
para 200$; fabrica de objectos de
chumbo, de 300$ para 500$; casa de
saude, de 500$ para 800$; as confei-
tarias, de 2" e 3" ordens foram au-
gmentadas de 100$ cida uma dns cias-
ses; fabricas de conservas alimenti-
cias, de 400$ para S00$; cutelaria, de
100$ para 200$; importador de cou-
ros, de 000? para 1:000$; cortumo.
de 300$ pnra 500$; mercador de co-
rôas fúnebres em grnnde escala, de
100$ pnra 200$; mercador de espe-
lhos, quadros e molduras, de 500$.
300$ e 200$, para «00$, 400$ e 300$;
encadernador, de 50$ para 100$; en-
garrafador, de 20$ para 80$; empa-
lliador, de 30$ para 40$; funlleiro,
de 50$ para (50$; e assim por deante
inlerniinavRlniente, aggravando e ma-
jnrando todas as tabellas, todas as ta-
xas.

Todas as considerações foram leva-
das de vencida. O propósito era (ie ob-
ter recursos e isto se fez ás maravi-
lhas.

Resta agora saber se o plano foi
executado com exito e se o contri-
buinte poderá corresponder ao sacrl-
ficio que lhe é imposto em nome de
necessidades que ninguém reconhece e
de considerações que ninguém conhe-
ce. Ao povo nada se diz. E' unia entl-
dade com que o governo não conta nas
suas partidas. Cumpre saber até qunn-
do será assim.

O QUADRO
MENTAR
MADA

SUPPLE-
NA AR-

A ! itnação oppressiva em que se
encontram os different.es quadros da
Armada, mormente nquelles que con-
templnm os officiaes dos pequenos
postos, cuja edade avança rapida.nen-
te e sem que elles vislumbrem a possi-
bilidade de fugir a uma reforma com-
pulsoria dentro de poucos annos, não
deve ser descurada pelo governo.

Desafogal-os des.su oppressão não é
uma questão do puro interesse pessoal,
senão porque attende de igual modo c
muito mais efficazmente ao próprio
interesse da Nação, que evitará um
augmento sensivel no quadro morto
dos pensionistas do Estudo e aproveita
capacidades que se estiolam e breve
desapparecerão, quer por effeito dessa,
mesma compulsória e quer pelo des-
animo, quc lento, mas seguro, vae mn-
tando energias e esperanças de uma
mais ulil applicação de seus osfor-
ços.

Procurou-se um remédio que rea-
gisse contra esse futuro pouco pro-
missor, ainda mesmo que transitório,
e emquanto não se estuda uma solução
racional do problema do rejuvenesci-
mento dos quadros, oceorrendo o de
se dar cumprimento á lei do "quadro
supplementar'', creado pelo legisla-
tivo. sunecionudo pelo executivo e pos-
to em pratica no exercito e muito ir-
regularmente na Armada. Era uma
pequena válvula, que, neste momento,
deixaria escapar o excesso de desuni-
mo em que se encontram os diversos
quadros da corporação naval, salvan-
do da derrocada para quc marcha a
Marinha um núcleo de officiaes, que
se debate contra a attração da com-
pulsoria para que vão arrastados, sem
que a culpa seja propriamente delles.

A promessa do governo não lhes
faltou no momento em que appellnram
pnra essa providencia, a que deu va-
lia a acção do chefe do estado maior
junto aos poderes competentes.

Affirmam até que já o governo re-
correu ás luzes do Congresso, o que
no caso parece uma desnecessidade,
para que a medida seja extensiva ft
Marinha, por entender elle — o go-
verno, ser isso preciso, em face do
texto da lei, que não lhe parece de
uma clareza satisfatória.

Não sendo um desejo do protelar,
ou sophismar o simples cumprimento
da lei, o que nos parece é que o go-
veruo pouca attençao presta ao caso,

deixando que tudo continue como até
agora, soffra quem soffrer, e sejam
quaes forem os damnos futuros que a
delonga possa produzir.

Já o governo procurava acobertar-
se da accusação de excesso na facul-
dado permittida por lei, pondo restri-
cções que reduziram de multo o que
ella mandava se fizesse. Ainda asim,
seria um beneficio para o paiz e para
a Marinha, pois que não se salvando
tudo, já se salvava alguma coi3a, em-
bora pouco.

O retardo, porém, que vae haven-
do; os poucos dias que restam ao Con-
gresso para permanecer aberto, se, de
facto, o governo a elle recorreu; e as
circumstancias politicas e financeiras
que tanto tôm agitado a nação nestes
ultimos dias, resoam como dobre so-
bre as esperanças nascidas de uma
promessa, cuja realização fica amea
cada de ser protelada, rião se sabe até
quando.

A idéa primeira que poderão ter
desseã assumptos os que a elles não es-
tiverem affeitos é que se defende in-
teresses pessoaes de uma collectivida-
de, desprezando-se os do paiz, assober-
bado por tantas crises.

Assim não é, comtudo, se um exa-
me mais reflectido dn questão permit-
tir que te a analyse em todas as suas
faces.

O problema do pessoal que constitue
o núcleo da defesa nacional é por sua
natureza uma questão que se renova
periodicamente, como muitas outras
que interessam directamente os vários
ramos da administração publica. To-
davin, servindo elle a uma causa prln-
cipal, como seja o respeito á sobera-
nia nacional e á Integridade de seu
território, tanto por mar como por
terra, isto lhe dá uma preeminencla,
que não se pode negar e muito menos
desprezar, porque circumstancias di-
versas vêm aggravar a situação do
paiz, seja na ordem politica, ou seja
na da natureza financeira.

Simplesmente o mal se vae aggra-
vando ,tornando-se mais penoso a to-
dos, a solução mais difficil e acarre-
tando ao paiz prejuizos grandes e dos
quaes não se livrará, somente porque
se protelou, perdendo-se a melhor op-
portunidade para resolver uma ques-
tão que a lei determinava como se fi-
zesse.

COISAS DANTANHO

pelo^ònsenso dos sábios e do resto
do mundo.

Ef^Ssim, teimava contra, todos
jião'<Íe:den.do nunca do seu modo de
ver, maior que fosse a autoridade
do_*jcontendor, na matéria debatida.

Naquelle dia, a conversa, na bo-
ticá, o mais notável cenaculo da ter-
ra, era sobre o gaz de illuminação,
a propósito de um accidente na fa-
brica;. s

FV B., suavemente autoritário, dis-
sertava, expondo noções elementares
sobre o'gaz carbônico e suas applica-
ções, como calor e luz, explicando co-

-—¦'

mo se inflammava, sem pavio e sem
generalizar o incêndio nos tubos e re-
servatorios.

O Honoratinho ouvia, com o rosto
magro illuminado por um sorriso,
meio escarneo, meio commiseração
da credulidado do outro, & não se
contendo :

— Quo inglez do gaz diga isso pa-
ra ganhar o seu dinheiro e divertir-se
á nossa custa, vá lá; mas voc6, seu pa-
rente!.. . Náo faltava mais nada; coi-
sa que não so vê e pega fogo som pa-
vio I...

Conselheiro AYRES.

CIDADE E 0 CAMPO
!##¦*

C^Rio, apesar de todas as suas feal-1 rados humanos, as fazendas e os en-
dades 6 da terrível falia de gosto das genhos primitivos, com os seus pas-
suas cpnstrucções de mestre de obras , tos sujos e o seu gado dizimado
portujjpez, dá perfeitamente a ira-(pela aphtosa, os seus milharaes e os
pressão de uma grande capital moder- j seus mundionaes, isolados de légua
na, de uma civilização urbana dc pri-1 em légua e uma natureza implacável
melra ordem. A belleza incomptiravel que quasi não conhece o meio termo
da paizngem ambiente basta para fa-j entre a brutalidade das florestas
zer-nòs esquecer os attentados que ai tropienes 

'e 
os morros de sapé e as

inconsciencia humana vem impune
mente perpetuando em pedra e nm ti

Era muito popular o Honorato,
mais propriamente Honoratinho,
quo é como o chamavam por toda a
parte, na rua, em casa e na» dos pa-
rentes, até mesmo na repartição.

Por todos esses logares referiam-
se casos e coisas originaes do Hono-
ratinho, que era um orlginalão em
tudo, de corpo e espirito.

O corpo vestia-o mal, de roupas
quo não pareciam suas, pela flagran-1
le desharmonia e falta de medida
justa, o lavava-o peor e rarissinia-
mente. Das suas prevenções contra
a maior parte do.s usos e costumes
dos homens, u que ello tinha contra
a agun ora Invencível, a do bairtio,
bem entendido. A outra, de beber,
admittia-a, cortada com uma rasou-
vel dose do álcool que lheatteuunsse
os princípios tóxicos. Nunca ouvira
dizer que alguém houvesse morrido,
ou caido do cama, proclamava elle,
por não tomar banho. Ao contrario,
de morte ou de moléstia grave, em
conseqüência de banho conhecia,
umn infinidade.

Quanto no espirito, o Honoratinho
não .se havia oecupado delle. Como
instrucção e educação contentára-fte
com o curso da escola primaria e
ainda assim trunendo. Começara
tarde a cuidar disso o acabara cedo.
para ganhar a vida.

De boa família, mus muito pobre,
leve de, muito novo ainda, tentar
varias oecupações, acabando por em-
pregar-se na Alfândega, arranjo que
lhe alcançou um parente, em boa si-
tuação politica e com influencia na
corte.

Mas era homem de principio», <ii-
zin, e delles não se apartava e tinha
o seu fundo de idéas, extravagan-
tes, em geral, mas suas e só suas.

Em religião, por exemplo, o Hono-
ratinho mostrava-se de absoluta in-
transigência na sustentação do do-
gma da infallibilidade do papa, mas
declarava ter as mais sérias duvidas
sobre a immortalidade da alma.

Descendo a conversa da roda on-
do se achasse, a coisas terrenas, de
ordem material, aos phenomenos de
physica, do chimica, de meteorolo-
gia, por exemplo, o seu ponto de vis-
tn era do todo independente de tu-
do quanto se tem por estabelecido,

'-planícies pnntanosas e insalubres.
Por onde a vista alcance, uma estra-
da que não seja uma picada de ani-
mães é um milagre e o carro de bois.
um trlumpho de mecânica... Nestes
desertos de pobreza, os cafesaes do
oésle paulista, os cannaviaes de Per-
nambuco e de Campos, quando os
governos não nos sacrificam ás rc-
clamações dos meetingueiros da ci-
dade, os arrozaes do Rio Grnnde, são
simples oásis, antevisão, talvez, de
um futuro quo tarda.

Esta é a verdade nda, que é pre-
ciso repetir em todos os tons para
quo um dia desperte a consciência
dos dirigentes da. cidade ou, pelo
menos, a revolta dos dirigidos e ex-
piorados dos campos. A natureza
era ingrata na sua exuberância o,
difficil de assimilar á civilização
contemporânea a sub-raça, que se
formava com os elementos inferio-
res da Europa meridional, du Afri-
cn o da America precolombiana. Mas
o progresso humano náo é mais do
que o doininio sobre as forças bru-
taes e a victoria sobre os instinetos
e us tendências más do homem, O
atrazo, a miséria do interior do paiz,
é a consequeneia lógica da politica
monstruosa, que vem orientando os
nossos dirigentes ha uni século de
vida soberana; é o crime do Impe-
rio, nn sua indiffurcnça literária
pelos aspectos econômicos e sociaes
da nossa formação; é o crime da Re-
publica nesses trinta annos de ur-
banismo, de politicalha c de nego-
cios escusos.

No quarto de século de vida mais
ou menos pacifica que a Republica
vem desfruetando para onde foram

campo Suma visão de trabalho, de paz j os trinta nu quarenta milhões do
o de fartura. As searas que se suceu- j coutos arrancados ao contribuinte
derfi e se|prolong;im no infinito dos i pelo fisco federal e estadual? Onde
horizotitoR; as linhas férreas, as largas i sc inverteram o ouro dos suecessivos
eatradaKydiiupdamizaduqg,, os cnhaas empréstimos estrangeiros, e o papel

joio. Acredito, pois, que o estrangei-
ro que quizer julgar o Brasil pelas
avenidas da sua capital,' terá de nós
uma Imagem lisonjeira, sobretudo se
fôr possivel evitar-lhe a visão de cer-
tos bairros, de população miserável,
tão longe da civilização como se vives-
se nos sertões da África. Mas, infeliz-
niente, o Rio não resume o Brasil, co-
mo não no resumem o oeste dn São
Paulo.ini as colouias rio-grandenses.
Não hír correspondência alguma entre
o faldo luxo e a riqueza apparente dn
nossa metrópole com os nossos cam-
pos. Dlr-se-ia, pelo contrario, que o
seu desenvolvimento só se fez á custa
destes; a mesquinha seiva do paiz sc
esgota na cidade.

Não creio que haja phenomeno mais
doloroso e mais desanimador do quo
este da n.iserin, da decadência preço-
ce que uor of feria a maior parle do
"hinterland" brasileiro. E' preciso
uma grnnde crença intima, um opti-
mismo absoluto pnra resistirmos á vl-
são das nossas terras sertanejas e
praieirfts. No norte, nos sertões do
sul, 'em torno do Rio, pelas margens
do Parahyba, pelas nlteplanuriis do
Minas Geraes, mais forte aqui, mais
atfenuado além, se nos depara o mes-
mo senhorio de abandono, de mina, de
uma raça condemuada, que esperasse
a morte, numa resignação estúpida,
incapaz' de um gesto de defesa ou de
um grlÇo derevolta. Alhures, nos pai-
zes emque a civilização seguiu a sun
marcJia natural dn peripheria para o
centro, em que ns capitães cresceram
sobre bases próprias e não sobre o cri-
mihoso,.artificio dos governantes, o

roTHS nLHEins

UM DICTADOR LYRICO

tranqulllos, por onde descem e sobem
A sirga as pesadas barcaças, as aldeias
pittorescas e vivas, os cnsaes alegres,
entra jardins e hortas, e, sobretudo,
o typo forte e saudável do camponez,
enraizado á (erra fecunda, consciente
do seu destino, sabendo onde vae e o
quo quer, alarga-nos a alma o alegra-
nos o coração.

No Brasil, o campo é uma espécie
de desterro. Perdidas as ultimas ca-
sas suburbanas aqui, no Rio, como na
Bahia, como no Recife, começa a de-
solnção, a vegetação inglória de uma
pobre raça de negros e mestiços, sem
ambições e sem desejos, corroida pelas
endemias t.ropicaes, envenenada pelo
álcool, insensivel a qualquer sombra
de conforto, mal abrigada das intem-
peries nos seus farrapos e nas suas
choças sórdidas de palha e terra ba-
tida. Pelas aldeias, nem um toque de
graça; a monotonia do mesmo casa-
rio multicôr, ao nivol do súlo, mal
aberto ao sol e ao vento, ns mesmas
"vendas'1 de aguardente, os mesmos
bilhares melancólicos, as mesmas
pharmacia» tristes, os mesmos bazares
de "turcos", as mesmas ruas enln-
meadas, a mesma procissão de gente
soffredora, crianças esquálidas, devo-
radas lentamente pela vermlnose. mes-
ticos umarellados pelo impaludismo e
depauperados pelas molostias vene-
reas, negros semi-nús, que os longos
annos de escravidão, de Ignorância, de
álcool e de misérias approximam mais
da animalidade que vive dos instin-
cios do quo du humanidade consciente
e criteriosa.

Em torno desses pobres ngglome-

das continuas emissões do Theson
ro ? Para a cidade, para o verniz
do Uttoral, para os portos, e aveni-
das luxuosas, liara um industriul-is-
mo artificial e extemporâneo, para a
burocracia insaciável, para as clien-
telas partidárias de uma politica
sem ideaes e sem destino. Os gran-
des problemas que se prendem ao
apparelhamento econômico p. á rc-
(lempção politica. do paiz, pela ele-
vação immediata da vida rural, co-
mo o da im migração, o da saude, o
da instrucção e educação technica, o
do credito e o das communicações
interiores ficam apenas para as de-
clamações vãs dos escrlptores o jor-
niilistas. Aos nossos dirigentes, vi-
ciados pela educação bacbarelesca,
falta, em regra geral, a comprehen-
são intelligente das nossas necessi-
dades positivas. Um ou outro esfor-
ço que se tenta pelo apparelhamento
econômico do paiz e pela redempção
do Geea Tatu. morre sem seqüência.
como uma simples dádiva generosa
á afflicçáo dos humildes.

Entretanto, unia rudimentar vi-
são das coisas, o simples Instlncto de
salvação seriam sufficientes para
convencer aos donos do paiz que a
obra littorea ou cidadã do llrasil
eqüivale a um edificin sem alicerces.
A grandeza estável do un. paiz novo
e mal povoado, portanto, forçada-
niente agrícola, reside muito mais no
campo do que na cidade. A política
quo qulzesse construir, de facto, o
Brasil começaria pela roça, onde a
cidade encontra as fontes naturaes
de vida, redimindo o camponez, pela

Sob este titulo o sr. Paul Rival deu
na "Revue Hebdomadairo" um Ga-
briel D'Annunz'io muito divertido. O
dictador é sublime pelo numero c har-
monia das palavras, como um carva-
lho pela riqueza de suas folhas.

"O "conimandante" D'Annunzio não
teme apparecer nos logares de vida
airada de Fiume. Em uma sala do
dominando" duas amaíitçs do mes-
tre vem ás vias de facto, e, segundo
as declarações do sr. Salvemini, no
parlamento italiano, ellas rolam por
terra com grandes gritos, arrancando-
se simultaneamente os cabellos".

Gabriel DWnnunzio fala no thea-
tro, em pleno ar, de um camarote, de
um balcão, em toda parte, para "cear
o enthusias.no":

"Em 9 e 12 de julho, os seus solda-
dos fazem exercício no monte de Pres-
lol' o estas simples manobras são ceie-
bradas como brilhantes victorias. Os
jornaes amigos de D'Annunzio os nar-
ram em tres columnas. Toda anilha-
ria, escreve o "Popolo dTlalia", fez
prodígios". D'AununzlO, cercado de
seus officiaes, observa a manobra.
Duas mocinhas que não se aniedron-
Iam do canhão, se approximam do di-
ctador e lhes apresentam um álbum:
D'Annunzlo escreve: "Para Ida Paga-
ni, pequenina italiana encontrada em
pleno logo do canhão. Alala!" Oepois
elle se põe á frente da tropa quo vol-
ta do assalto "uma tropa, diz o "Po-
polo d'ltalia". que se não teve mor-
tos, passou todavia através da morte
quando o tiro esflorou as suas primei-
ras posições".

DWnnunzio, deante do povo reuni-
do, celebra, alguns dias depois, a glo-
ria desta manobra :

"Assim, por um esplendido jogo de
armas, foi celebrado o décimo mez
depois da marcha de Roncchi e de-
pois da libertação de Fiume. O ini-
migo estava ausente".

Em um discurso, falando de si,
D'Annunzio excede a sua própria elo-
quencia:

"Agora eu sou o chefe, Flnmmus de
Fiume, Plamnius da Itália. E deveis
escutar somente a minha voz. Eu sou
o vosso chefe por eleição o tambem
por direito. Eu não me vanglorio. Eu
falo franco, claro, pois, na pedra de
afiar de Fiunie, eu, eu tambem, afiei
bem o duplo guine de meu punhal de
Caposlle e reatiei bem a sua ponta.
Vós bem o sabeis. Ku sempre vivi e
obrei ousada mente, desde minha in-
fancia. Porque um dia á mesa, minha
mãe me recusara unia fruta que me
appetecia, com um gesto brusco en-
terrei uma faca na coxa; e vertendo
sangue não derramei uma lagrima.
Minha mãe m'o recordou não sem nl-
tivez. ella que sabia, somente ella, de
que modo eu faria n guerra. Os obje-
ctos cortantes ou explosivos nunca me
intiuiidara.il no sentido próprio ou fi-
gurado.

"E quando o nunierp^e meus un-
nos auginuntpií; minhirf lidada crês-
ceu. Na edade de panlufose dá cadei-
rinha eu escolhi a cadeira estreita e. a
correia de carllngn. E lá onde era
preciso ousar o impossível, eu estava.
Eu olhei fixamente a morte com um
olho só. como a tinha olhado com
dois. Eu fui o primeiro em Pola. o
primeiro em Cattnro, o primeiro em
Viennn. Eu estava em Vellchl, em
Kaili. nn Timavo. Eu servi sobre o
mar e sob o mar. Na noite do Bucca-

i, eu jurei a mim mesmo que salvaria

Eu partirei daqui para. realizar um
voto mais áspero.

"Eu me não vanglorio. Digo que a
minha palavra é pesada justamento
porque não dou á minha vida nenhum
peso."E a minha mais bella palavra, eu
a disse, umn tarde, aos recrutas da
classe de 1919, dopols do Caporetto.
Eil-a: ella é pura de vaidade, ella é
nua como a alma em prece. Eu me
recordo que todos os moços que me
escutavam tornaram-se pallidos do
fervor, como devia estar pallido eu
mesmo neste momento.

Se, ferido como qualquer outro
combatente, com o meu olho extineto
que não se lembra mais de ter gosado
de um privilegio, olhando o mundo, e
não se julga mais precioso que o olho
do primeiro soldado camponez; so eu
soffro de ter dado tão pouco; se tomo
a minha túnica de pelle, meuHinrrete
de couro; so tomo a minha "carlln-

ga" com meus companheiros; se vou
nietralbar perto do inimigo e atirar
meus ultimos cartuchos sem ter, um.
instante, o pensamento que meu cere-
bro valo mais que o do meu piloto o
que a minha vida na proa vale mais
que u do joven soldado ua popa; se eu
me anilllllo na coragem sen. nome; se
eu faço abstração de mim mesmo na
vontade da batalha; se eu me humi-
llio na pátria e me exalto na pátria,
tendo perdido minha memória, tor-
nado ignorante, eu sou uni filho dn.
Itália nova. eu tomo a cruz du Itália
nova, eu sirvo a causa de minha alma.
verdadeira. E' por isso que sou digno
de me ter do pé ante vós e vos olhar
om face. moço tambem.

"Se, então, deante desta mocidado
armada, esta palavra me convém, ella.
me convém melhor agora, pois eu dou
mais, pois consegui dar mais e ousar
mais.

"Eu sou vosso chefe, por eleição o
por direito. Flnninias de Fiume, Fiam-
mas da Italin".

E' no Fonice, o thentro de Fiume.
Escutar. Gabriel, o nrchnnjo terrestre:

"Ollian-me. Esta noite eu não sou
um homem; eu nâo tenho um sem-
blanto de escriptor publico. Esta nol-
te eu sou e não quero ser e náo pos-
so ser senão a coragem. Aquelie quo
fala é a coragem".

E mais: "10' o espirito que com-
manda. K nunca elle foi tãn Império-
so... Nós nos levantamos sós contrai
o poder linmeneo, constituído o forti-
ficado, dos ladrAes. dos agiotas o dos
falsários. Respiramos nosso orgulho.
Pnr Deus, respiremos, a pleno pulmão,
nosso orgulho. Estiles' todos de pé.
Mantendes o vosso orgulho de pé.
Mantendes o direito e levantado. Eu
vol-o digo. Excedeis de todo o som-
Manto dos outros homens. O snbcls?
Sim ou não'.' Não vos sentis muito
mais altos que toda esta c,malha prl-
vilegladn européa o transatluntloa quo
não renuncia a vos triytaj' ooino des-
pojo sem alma '.' Eu vos ensino o or-
gnlho. A partir ^ hqi^Iflumensos,
eu não quero eícltíir (pisai 'orgulho.

Na bora do crespusculo ou fui a ca-
vallo a Slefani ler com uma compa-
nhiti do segundo batalhão fiumense.
collocado sob o patrocínio de S. Mo-
desto. Eu disse a estes homens nrdnn-
les e impacientes de novidades: Eu.
não quero mais vos chamar compa-
nhla de S. Modesto. Eu chamarei :|
companhia do Santo Orgulho".

Que pensará agora o poottt, nesta,
bora trágica da cidade de Kiuino ?

W.Fiume. e mantive o meu juramento

saude e pela instrucção o transfor-
mando as terras abandonadas de ho-
je no paraíso de abundância que po-
deria ser, pela organização mais
perfeita da justiça, pela distribuição
mais equitaliva e mais econômica
dos latifúndios feudaes. pelo estimu-
lo ao trabalho, pelas facilidades do

credito e dos transportes. A visão
dos arredores do Itio, resumo dolo-
roso dos dois lerços talvez do.s cam-
pos brasileiros, mais do quo uma,
humilhação nacional pôde ser o si-
gnul do um futuro difícil o inqulo-
tador.

José Mnrla ISKIJjO.
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O HOMEM DO BOEIRO—Agora comprehendo porque é que se diz "boas saldas e
melhores entradas".

"O PAIZ"
.¦I roforma das tarifas.".V" rjue foi hontrni noticiado, u Simulo

não (1,'iríi mnls iindainunto, usto nnna. A
reforma das tarifas aduaneiras. Wrifi-
cou-sq, afinal, rumo iujul lautas vt'>:t'S
provimos, íjuo não haveria tempo paru
debater «¦ votar o projecto da Câmara.
Por maior-nuo fosso a boa vontade do S* -
nado *> pnr mais vivo que fosso o s*ni di -
sejo do aceitar o trabalho da fainara, o
jtrojroto não poderia ser approvado antes
do encerramento dn uctnnj sessão p.pis-
lativa. D'nhl o accordo. quo jíi so iiiiiiiin-
cia. estar assentado, para que o assumpto
si.Ja adindo para o próximo nuno.

Esso adiamento, quc nilo >'= ile modo
nlsum o resultado dc quacsuuer manobras
obstruecionistas. como se pretendeu pro-
palar, vna permittir (.ue u questão dus ta-
rtfas, cuja Importância não precisamos en-
carecer, seja cuidadósamento estudada c
resolvida pelo Senado.

Quando o Conirressn reabrir as suas
pessôes, em maio do nnno próximo, já a
HÍtuaçfl.o será. muito dlverpa. íCÍCo pod^-
r.l mais prevalecer a pressão que afíora
Pc ensaiou no sentido do roairir o Senado
n unia deliberação precipitada. Os altos
h.u-resses econômicos do palz serão devi-
damente ponderados ante? nm- se decrete,
arbitrariamente, uma reforma ti respeito
de cuja conveniência ainda existem gran-
des duvidas.

Foi melhor assim. A solução, no mo-
mento, não poderia ser outra. Oh partida-
rios da p forma queriam abraçar o inundo
com as pernas, achando que ao Senado HÚ
calda homologar, ^'tn nialor exame, as re-
soluções da Câmara. 12' claro que i^o se-
ria um disparate sem nome.

.IA aporá, os interesses econômicos do
poseo paiz não serão sacrificados numa
aventura Insensata como n 'itie ko preme-
ditava. O futuro talvez reserve, a esse res-
peito, grandes sorprezas",
"COUIÍKIO DA MANHA"

O aufjinento dn subsUtio,"O aimnit-nto do subsidio deu ainda hon-
tem lojrar a acceso debato no Senado, s( n-
do atacado;- os senadores (pie contra elle
se insurgiram na commissão de legislação
e justiça daquella casa do Congresso, do
mesmo modo quo o presidente da Repu-
blica, pelo facto de empregar a sua ln-
fluencla para quo nào seja votada a me.
dida immoral. Rspe? ataques só têm um
effeito: o de recommendanmi aa pessoas
sobre quem incidem. Se, aproveitando um
momento em que se achava sem dlrecção,
a Câmara dos Deputados nâo teve O es-
erupulo rudimentar de negar o seu voto
no augmento do subsidio, cabe ao Senado
inutilizar essn llgeirezn. tanto mais quanta
tem timbrado em negar nccresclmo de ven-
cimento» aos funecionarios já bem con-
tempUtdos p> los cofres públicos, como aiti-
iia ba pouco aconteceu com os ministros
üo .Supremo Tribunal Federal.

A sua repulsa ao augmento do subsidio
reveste-se, assim, com a resistência A dc-
cisão da Câmara, de uma coherencia bem
nctavcl. Não importa que 03 senadores de

nenhuma autoridade moral procurem In-
ttniidar o Senado com a obstrucção e ou-
lios recursos, visados para colloeal-o mal
perante a nii(;So. Km si menino o Senado
encontra o remédio pnra fazer calar esses
defensores de intercíses pesarmos, a (|«e
piv.endem sacrificar oh do palz, num mo-
mento em quo o povo vivo sobtvcnrrepado
i\t Impostos, que ainda vil o ser augmenta-
('os. para quo ,< Thesouro possa illspílr, no
futuro exercício financeiro, do numerário
preciso para attender aos fompromlSSOÍnacionaes",
"A .NOTICIA"

,1 rvforuia dn piveeforia tff> Fa^tnfia;"lln dias, <.-m commentariof* por esta.
\'< Ilia feitos a propósito da apgxavaçfto»
dos impostos municipaes, reforlmo-nos u.m
possibilidade que tem a Prefeitura de au-
ementar sensivelmente a» suas rendas
s 111 eivar novos Impostos o sem mftfimo
tornar mais pesado- os já existentes.
Leiiilirámoti ai» sr. prefeito quo no tem-
po em que era chefe do exccullvo municl-
pai o sr. líivadavía Corroa, ,\ MunWpa-
lidade teve nos seua cofres multo mal»
dinheiro do (|ue hoje. Isso porque o sau-
doso administrador crearn uma commls-
«üo flscallzadora. que ficou coinomtnadn.
a "Commlssão de Sapos" a qual zelava
pnr uma melhor arrecadação de rendas.

Ií como ella era dirigida por um fune-
clonarlo competente e honrado, o sr. Ma-
noel Miranda, a .-ua acção tornnu-SC effl-
ciente e proveitosa, embora contra ella so
V-vant.i.-» a grita 'l-A contraventoras
mais audaz-s. Xão sabemos so o sr.
Caries Sampaio tomando em oonsldera-
cão o nosso íilvltre, pensou em crear
uma eomniissão congênere. S. ex.. po-
rém, estã convencido d.' (|ue ,'• necessário
faz r-ao qualquer couf-fi nfim d* que fl.
l'r-f<Mtura consigo arn-cdnr melhor atl
suas rendas. A prova ahl çstft na men-
sagem uue enviou hontem ao Conselho,
nn qual h, ex. pede autorização para re-
formar os serviços da Directoria Oral
de Fazenda pnra que haja. melhnr arrecn,-
daeão. Assim sendo. (¦ de presumir quo
os noV08 quadros sejam ornanizados dâ
fôrma a poder tornar-se desnoeflssarta a
creação dos "sapos". Parece-nos nu* foi
o dr. Amaro Cavalcanti (iue ao ser ejir
trevlstado pola Imprensa loco denolR it,
assumir <> earpo dc prefeito, no tempo do
governo Wencenfâo Kraz, iVelarou niw
não pensava em restabelecvr a commls-
são chefiada pulo sr. Manoel Miranda,
porque <ssa organização burocrática era
como oue um apparelhamento a funcrlo-
n-ir sobre um outro jã existente qit" so
intitulava Plrectoria rte Fazenda. O ouo
s-;' tornava indispensável era uma refor-
ma dos serviços dessa repartição • bem
assim daa antncins.

O sr. Amar" tinha razão. A commls-
?ão rte "papos" não podia tc-r caracter
permanente. Agora, o sr. Par'on Sam-
paio, i|Ui estã disposto a r-'formar a Dl-
rectorla de Fazenda, pode entru:ar-se ,a
este trabalho c acabai-o sem presss, mau
dt maneira a que para se ol,|sr melhor
arrecadação do rendas, não ao seja obri-
gado a pensar cm "sapos"..."

si >iTã
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Nas torres esgulas dos altanoiros castel-
los, pelos balcOes embranquecidos e aro-
matizados de Jasmins e nas longínquas es-
tradas onde os trovadores passam o vão
cantando »em amor, 'por totla A pat-re,emfim, derrama-se bem doce, bem Suave-
mente, o suavíssimo luar.

Tremula, qual uma andorinha' medrosa,
toda mcigulcc c timidez, Lucy, a rormo.sa
dentre as formosas castellfts, aguarda seu
galante enamorado, retaliando'em melo das
rosas c dos Jasmins que lha odornm o bal-
cíln. Sob o snngninco velludo do corpete
Sglta-se-lhe, numa doce Inquietude, o aino-
ravel coração. E na celeste transparência
dos olhos seus, voltados," cheios de ânsia,
para o caminho que o luar cobrira do luz e
de prata, IC-sc-lhc todo Inteiro o grande
segredo de sua alnia...

Emfim, .--urge na trilha toda enluarada, a
elegância dohatrosa do prlnclfc Cchll.

Todas as noites,- assim que o c6o entrava
a palpitar de cstrcllas, qual outra estrella
que surgisse outro flores, a moça gentil
postava-se no florido varaiidlm e collocava
lã longe, bem longe, no começo tio caml-
nlm, toda a esperança de sou grande amor.

E sempre se retirava Com uma lagrima
nos olhos tristes ou um sorriso na Meca
rellz.

Despontava-lhe o pranto, quando, depois
de cruclantc esporn, o príncipe não vinha;
Irradiava-lhe o riso quando, apôs algumas
horas dc amor, as recordava nítida.

O príncipe n;lo lhe dava todas as noites
h felicidade de sua nnhclnda presença. E
não era sempre que elle vinha porque, ape-
sar de bonita, r.iiinva & tristíssima donzella
O donalrc do desdém.

Em coisas de amor, .dizem-, "ha sempre
um que ama c outro que so deixa amar".
E nnquellas eras, quando ao fnriuxo da va-
rlnha mágica de lindas radas viviam oncim-
lamentos com que bojo nem nos é dado
sonhnl-, Jã havia esso doloroso desencontro
de arrelçOos.

Assim, o garbnsn donzol apenas por um
requinte de iralanterla, vinha trazer com a
Braça de seu riso e as mentiras do seus
olhos, um pouco do prazer 4 alms de Lucy.

Naquelle dia, porem, cansado jã de arfe-
ctal- um scnllmento que não possuía, Cehll
tevo noticia de. que, no pnlz das fadas, ha-
via uma planta — o "lirlo da constância"
— quo ãs mUns de um namorado, trnnsmu-
daria a sua alvura pnru um riibnr snngul-
lieo, caso palpitasse inrielmente o coraçilb
distante.

Que mais gracioso e delicado ardil lhe
poderia vir parn afugentar o arfeeto dn
íolrn oastcllíl? Transportoil-se entilo ah
paiz das maravilhas, arrancou nm lírio e.
rtepois do atravessar o caminho curto.mas
cheio de encantamentos, que levava ã ma-
glea morada, deposita-o agora, nlim gesto
rnrtoz. entre os dedos longos, brancos e
(remontes de Lucy,

E emquanto ella a aninha entre as rondas
rto decote, toda enlevada e sorpresa polo
Kosto meigo, Cehll explica-lhe a extranha
propriedade da mvsterlosa flor.

Momentos depois, mal perdera de vista
O branco adeus do alvadlo lenço de Lucy,
corre ao encontro da mulher que amava —
uma Insensível bailarina da corte, dona do
uns olhos que So por esmola o rltavam. E
noi pes da dnnsarlna jã se Imaginava livre
do encargo de sorrir ao sol-rloso de sua
enamorada,

— Na verdade, naquelle instante, ao con-
templar ns pétalas que se purpuroavam
lentamente, bem maldosamente, Lucy cru-
r-lavit o amargor Intenso dn dcslllusilo. E mil
pérolas do rosário Infinito que a dor tão
jiem desfia, tombavam-lhe do solhos es-
g.izenilns anto a snrpresa brutal, Sorrrla,
niio pelo ciúme — ora demais elevado o sou
nn)or — mus « que ali estava a confissão,
como sc rnrn jã Volta por elle.. Se lho mos-
Ir.tsoe a flor onde se espelhava a sua in-
felicldndo, e tanto, lhe dnrln o direito de
nunca mais vnitnr. "E separnr-me delir,
puncal". ella dizia, vor Isso, animosa e au-
daz, norns depois, l.uc.v corria sohre veloz
corroí, rumo ã terra encantada. Em pouco
tempo, transpostos os atalhos cheios de
malefícios, aporta ao maravilhoso parque.

Vm outro lirlo nas mãos fidalgas, um
sorriso na bocea rosada, cil-a que regressa
ilírpiro.

E, todos os dias, dentro a mela luz da
ournra, Lurv voava em sou ginelo, enfren-
tando a mnrte, transportando ahy-mos, an
jardim prodigioso, A caça tle uma nova flor.
l)cpois, mostrava-a ao príncipe como se
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fora a primolra, branca, sempre branca...
E os formosos olhos do bello cavnlleiro

onchiam-se de pasmo ante o mentiroso Bi-
vor das rragels pétalas què mais lhe pi-
rociam férreas rarteiaa ao destino.

Assim Lucy conseguia retel-o, 4 custa da
avcnltnosa viagem quo, todas as manhãs
ine ora mister emprehénder.

Um dia, porém, a Morte, de cujas garras
a castcllã diariamente se avlslnhava, ar-
rastal-a-ln, ao seu profundo mystcrlo.

F. assim rol. certo dia, cm mulo dd ca-
minho, os olhos nò flríhairieiitoy Ontte a pu-
pllla tíolradà das estrellas cerravá-se 4 Ida
do dia, um ab.vsmo a, colheu, e, com a le-

. veza íe Uma flor què ó vendava! arrastasse,
! tombou no precipício.

E, em smi ultimo gcmldoi talvez eom o
•sflejo primeiro de sua alma Immaculada e
primorosa, saiu-lhe do peito a harmonia
xpie me musicara o Üramà dé su» vida — o
¦nome de cenil. • . .
' 'É'desde '«„! 

CUPídn, Veii'n'l(ia"toda a &a
corte, mvstlè.a-, resolveu não mala fazer nto-
tar o "'lírio dá constância".

Snbstltuiu-o esso que até hojo viceja cm
todos òs cofãçnès; o perfumado e eston-
teante "lirlo dâ lllusao".

mo _ 28 — 12 — «20.
Jeay d» OLIVEIRA BARBOSA.
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qUinA'o
No 2° acto da magnífica peça de Ôau

valdo Vianna — "A casa de tio Pedro"
lia esta passagem:"— Qual 6 a ave que nio tem pennas?

— E» a, Ave-Maria!"
Pois hfto fi; a AVc-Marla teve e tem

penas. A única ave que nfio as tem ê
a ave... lã.

PATRIOTISMO
Justa provado que o valoroBo aviador

argentino "Hcarne", nâo poude com-
pletár o "h-ild" Búonoá Alres-Rio por-
que o seu avião Inutilizou-se de encon-
tro a. um cupim, nos campos de Soro-
caba. .

O ensô 6 dlg"nó dc laatlfiia o oü 0 la-
hientn còrh sinceridade, mae... "Eta!
cupim patriota!..."

bólcheVismo
O «r. Carlos Costa, proeuf-ador Ôriffíl-

nal da Republica, opinou pela pronun-
cia dos maximalistas.

Alvát-o Palmeira, Maneio Teixeira e
Valcntlm de Bi-ito.

Só tres pronunciados? Ibso nao é
maximalista, * minimalista.

NOMES FEIOS
Poi nomeado 2» supplente dc juits da

4a Pretória Civel o dr. Optato Nehemlas
Carajuru".

O Optatô devia ter Optado bor outros
nomes tia hora do baptismo.

ÜM SÜlCÍDA DE MUITO FUTURO
Theodoro de Menezes, trlpelro, tentou

BUioidiir-se porque "deve fi$50Ó a Um
aç/oug-ufelf-o dè NIctheroy que o persegue
tornando-lhe a vida amargurada".

Ó Theodoro olha n vida por um mito
prisma. Se esse seu credor tem niaós
"botes", e lhe faz bilis no "fígado", elle
ouc dê o deapreuo e que viva a "tripa
forra"; escusa de perturbar os "miolos"
com coisas de vulto "miúdo" de uma
formiguinlia o que elle, nouraslnenlco e
acabrtinhado, Ve, logo, do tamanho <le
um "rin"... noceronte.

JoBo SEM TELHA.
s%ta1*»jta*mtt4*a*st*tm**a>^^

l responsabilidade pelo des-
apparecimenio de medi-

Tesde segunda-feira, conformo jft nó
tlclamoc, eftfio sendo feitos os pngnmen
to* dns dividas do Lloyd Brasileiro, da
quantia de quatro mil contos postos pnrn
isso ft disposição da empresa polo go-
verno. „, .

A quantia paira bontem rol oo rMf*
-1.762:740}, sommivndo i-om o dos dias
anteriores a 3.500:0Q0$. approxlmada-
mento.

O agente do Lloyd
no Rio Grande do Sul

E' poêsivel que seja nomeado apronto
do Lloyd Brasileiro no Rio Cirande do
Sul, o sr. Octavlo Humier.

Essa nomeação vae ser proposta polo
sr. Frederico Burlamaqul. director da
empresa, ao ministro da Viação.

O actual agente sr. Ubaldo I/>bo devo-
rã reassumir seu cargo na Central do
Brasil.

BABANI!
Que será?

Parecer do consultor jurídico do
ministério da Viação

Hei Fariaamara,
Fazem adiantamento* «obre co.

nkecinientos c «obre mercadoria*
dcpoaitndii*. cm «eas armazena,

EmiircHinm dinheiro pnrn a re.
«Iriidti dc mercadoria» da Alfttn.
dega*

ESCIlinORIO
• Rüa São Bento, 10
TELEPHONE N. 3.441 NOllTE

ARMAZÉNS

Rüa S. Christovão, 500
TEIiEIMIONE VILLA 4.314

Em 6 de maio ultimo, o sr. Adolpho
Murtinho enviou um officio ao ministro
da VlaçiVo, consultando como deveria pro-
ceder, sobre uma communicação que reéO-
bera da "Soelété Anonyme du Gaz". re-
lntlvà ao desápparecimento de medidores
de gaz, determinado por Incêndios, furtos
o outras causas diversas.

i«r. Pires do Rio mandou ouvir a
respeito o consultor jurídico do MlniF-
torio da Viaçfto, quo deu o seguinte pa-
recer:"A coisa perece para eeu dono, é eo-
iihecldn regra de direito, que o fodlgo
Civil consubstanciou no art. 77. dizendo:
"1'ereco o direito, perecendo o seu ob-
jocto".

Destruído, damnificado ou furtada o
medidor, do propriedade da empresa for-
meeedora do gaz, sttpporta a empresa o
prejuízo, salvo o direito de o rosarclr,
havendo Ihdemnizncao do culpado. Tam-
bem diz o nosso Código, no art. 70: "Se
a coisa lwrocor por facto alheio ft von-
tildo do ilono, tora esle acçao, pelos pre-
juízos, contra o culpado".

A culpa em regra nfto se presume, mas
o Código creèu uma excepção ft esso brlh-
olplo, dispondo no art. 1.208: "Respon-
derft o locatário pelo incêndio, se nfto
provar caso fortttlto, ou força maior,
vlelo de construcção ou propagação de
fotro orifilnndo em outro prédio".

So, portanto, a destruição, damniflea-
ção ou furto do medidor foi occasionndo
por incêndio, o locatário ou o morador
proprietário do prédio, quo não pfldo dei-
xar de ser-lhe equiparado (Introducção
do Código, art. 7), respondo polo preiul-
zo, sa1Vo se dor a prova dò artigo 1.203.
Effcetiiada esta prova, perde a empresa
dona do medidor, a qual, para evitar o
prejuízo, poder.1 segurar seus apparelhos,

Se o prejuízo não foi occasionndo por
incêndio, não responde por elle o consu-
tnidor do gaz, a menos que se possa pro-
var a sua culpa. — (Asslgnadol Ettpe-
nio dc VnHittiáo Cnlltt Prcln, consultor
jurídico".

Estando de pleno accordo com o referi-
do parecer, o <r. Pires do Rio mandou
ro.mettel-0 ao inspector de Illuminação.
tAÁr^ftrAt^fc**",**»**'-****AAAAA

A ULTIMA DEMiO
Tem sido extremamente acciden-

táfla a marcha das íels ânnüas,
tanto àe de orçamento como as de
fixação de forças, nesta ultima éta-
pa.- Jfl 6 amanhã o dia de S. Silves-
tre, Ultimo do anno e da sessão le-
gislativa e não ha uma sú dessas
leis oom a respectiva elaboração de
todo ultimada.

Não é lssoi porém, o peor e deve-
se tambem lembrar que não é só o
nosso Congresso que vota essas leis
à ultima hora. Mais ou menos por
toda a parte os parlamentos têm o
mesmo systema do trabalhar, ou,
talvez melhor disséssemos, de não
trabalhar.

Prouvéra a Deus que fosse esse o
defeito ou pecoado da nossa grande
assembléa de representantes da na-
ção, j tias duas câmaras legislativas.

TiVessem elles um pouco mais
límpida a noção do regimen fundado
em 1889 e mais apurado o sentimen-
to da dignidade do poder que repre-
sentam e não seria esse peccado ve-
nial de deixarem as leis de meios
para o apagar das luzes que lhes
acarretaria condemnação ou simples
desgraça por parte da opinião pu-
blica.

Nem é porque esteja por acabar,
ainda a esta hora, a tarefa annual
dos legisladores que consideramos
accidentada, difficil e embaraçosa
essa tarefa, no que delia resta a
vencer.

Grave e impressionante, de qual-
quer ponto tle vista, é o dissenti-
mento declarado entre a Câmara
dos Deputados e o Senado, a profun-
da divergência entre uma, e outra
casa, no modo de encarar o conduzir
as iprincipaes questões parlamenta-
res em foco e de deliberar na vota-
ção de meios de governo a conceder
ao poder executivo.

De outras vozes temos visto, em
clrcumstanclas perfeitamente nor-
mães, as duas câmaras em divergen-
cia, em altitude menos cordial uma
para com a outra, cada qual pre-
tendendo defender o seu ponto de
Vlsta orçamentário contra o da ou-
tra, fazendo o Senado empenho em
què a Câmara "engula" taes medi-
d?as, emquanto a Câmara dos Depu-
tados faz outro tanto querendo que
seja o Senado a engulir isto ou
aquillo.

Agora, poróln, esses caprichos e
arrancos de reciproca intolerância
estão se exaggerahdo. Não só uma
das câmaras recusa systematica-
mente todas as emendas da butra e
determinadas proposições, como isso
se estã fazendo em tom o fôrma
aggresslvos e até accintosos.

í"oi isso que nos -pareceu, obser-
vando o que se passou nas duas ca-
sas do Congresso, em torno dos or-
çamentos.

Lamentável é, sobretudo, que essa
hostilidade entre os dois ramos do
poder legislativo, seja, dieclarada e
tome proporções de briga, justamen-
te quando o próprio prestigio do
Congresso tem sido posto em cheque
pelo governo, nâo sendo resguarda-
da dos golpes do executivo uem a
dignidade dos representantes desse
outro poder.

Ainda ha ipouco vimos serem ag-
grèdidas e upodadas cbllectlvahlett-
te, por conta do governo, em jornaes
ao serviço official, bancadas intei-
ras e os E6tados que ellas repre6en-
tam no Congresso, pelo facto de se
terem atrevido a divergir da orien-
tação, ou antes, da desorientação
economico-financeira do presidente
da Republica...

Bastaria que tal fosse a situação
entre a representação nacional e o
poder executivo, para que a Câmara
e o Senado mais se unissem, melhor
se identificassem, pois que assim é
que poderiam defender-se e resguar-
das us suas prerogativas constitu-
cionaes

B1 o contrario, entretanto que se
observa, neste atribulado fim de ses-
são, no ultimo momento da elabora-
ção das leis animas o da vida da
presente legislatura.

Boas razões terá o governo, dl-
zendo comsígo que mais merecem,
do que tudo quanto se lhes tem fei-
to de deprimente e humilhante, ca-
maras componentes do mesmo Con-
greBso que publicamente se dilace-
ram, diminuindo e deprimindo aos
próprios olhos, uma a outra.

E' esse, entretanto, o espectaculo
a que se estão dando as duas ca-
maras, neste fim do seu mandato.

fi candidatura Wertccsldo
Braz d senatoric

O cruzador hespanhol
"Reina Regente"

Está em nosso porto
Acha-sü novamente cm nosso porto, de

regresso do sua viagem ao Chile, o cruza-
dor hespanhol "Reina Regente".
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* * *
EVITE-SE O "DESASTRE" DAS

"UMUS DE TIRO" I

Continuam a chegar ao Ministerio
da Guerra pedidos o mais pedidos
de desihcorporação das Linhas de
Tiro. Dir-se-ia que um mão vento de
desanimo impatriotlco soprou de
súbito sobro as luzidas corporações,
que não ha muitos annos surgiram
tão enthusiasticas e promettedoras
do suecesso em verdade efficiente
para a composição das reservas pre-
paradas o sólidas de quo o nosso
exercito ha mister.

Algumas dessas Linhas de Tiro
têm resistido brilhantemente ao des-
animo, e para prova ahi temos nesta
capital o Tiro 5, que ainda este an-
no concorreu para o exercito com o
bello numero 413 reservistas, per-
feitamente aptos, que como taes se
demonstraram nos exames.

Algumas outras que egualmente
resistem. Mas são raras, e a im-
pressão geral quo do conjunto se
tem é que está por breve o desap-
parecimento completo da bellissima
o patriótica instituição.

Ora, é preciso impedir esse desas-
tre. Combatendo desde já, e com
energia, a causa que o produz e re-
side inteira no virus malsão da poli-
ticagem que tudo contamina por es-
ses Estados em fora, e vae contami-
nando, pervertendo, desvirtuando de-
seus verdadeiros fins as Linhas de
Tiro, como faz em todas as iniciati-
vas aproveitáveis e Úteis em que se
intromette.

Tem-se pesquizado os motivos que
levam essas Linhas de Tiro a reque-
rerem a desincorporação. E é sem-
pre o mesmo: invadiu-as a politica,
a politicagem rasteira e vil, e nellas
implantou scisões e dissídios que Ir-
resistivúlmènte as desconjuntaram e
perderam.

A Impressão que esses desastres

patriótico -e nobilissimo de servilra e
honral-a. Preparenvse fortes para
que nelles repoise ella com seguran-
ça, convicta da força real que nelles
reside e a defenderá um dia, se ne-
cessarlo.

A politica... Dèixém-iia inflexível-
mente dé parte. Basta que delia se
oecupem e preòccupem os seu» pro-
fissionaes !...

* # *
VAMOS FÍNAIdWENTE TER O

"SOCCORRO NAVAL" !

Vae de bom vento a idéa por quo
tanto nos batemos já, e felizmente pa-
rece que podemos hoje annunciar em
vias de realização feliz • próxima. Va-
mos definitivamente ter, em breve, or-
ganizados os serviços de "soccorro na.
vai" na extensissima costa do paiz.

Ao Ministério da Marinha chega-
ram ultimamente numerosos pedidos
fle vários particulares, objtctivando a
retirada de cascos de embarcações, e
outros destroços, quo se encontram
afundados em alguns portos do lito-
ral. O ministro ordenou á Inspectoria
de Portos e Costas que formulasse
edital com as bases para a realização
desses serviços. O edital está prom-
pto, e será baixado por estes dois ou
tres dias.

Ora, sabemos que impõe elle varias
condições, e entre estas está, exacta-
mente, e felizmente, a da organização
do serviço de soccorro naval, ou de
— "sauvetage" — por que nos vimos
batendo ha longo tempo.

Serão estabelecidas tres grandes ba-
ses para o projectado serviço de "Soe-

corro" ás embarcações em perigo:
uma no Rio Grande do Norte, lima
nesta 

'capital 
e a terceira em Santa

Catharina. Cada uma dessas bases se-
rá dotada dos mais modernos appare-
lhos, de embarcações próprias a esses
serviços, rebocadores possantes, etc,
no que se refere ao mar; e terão em
terra todos os recursos necessários e
indispensáveis para a melhor e perfei-
tamente segura efficiencia dos urgen-
tissimos serviços que serão chamados
a prestar aos náufragos e ás embar-
cações em perigo.

Rejubilamo-nos com a noticia, por-
que é a satisfação de um antigo dese-
jo patriótico d'0 JORNAL. E felicita-
mos os navegnntes que singrarão os
mares, porque especialmente a elles
o serviço de Soccorro Naval aprovei-
tara.

n Conferência Mer-
nacional de Hjgiene
Homenagens ao Brasil—

Regresso do chefe da de-
legação brasileira, prôfes-

sor Leitão da Cunha

Pelo "GelHa" regressou <lc Montevidéo, onde
foi reprcsmtar o llrasil na Conferência Inter-
imciotlal dt: Hygienc, o professor i*eitão da
Cunha.

Ksta líonfcWncla foi inteiramente favorável
ao Brasil, pois foram nceitos tutlos os pontos
defendidos pelo nosso delegado.'

Na primeira sessão foi votada homenagem a
Oswaldo Cruz, por proposta do chefe de dele*
gação argentina, dr. Martincí. Um |8egtíida,fez-sc a nomeação do membro do Comitê lixe*
cutívo do Bureau Internacional dc Washin-
fitou, a qual recahiu no uosso grande seientista
Carlos Chagas.

¦•"oi dado voto de louvor, ao Brasil, e tam*
bem ao Chile c Peru. por serem esses os paines
que possuem legislação sanitária recentemente
promulgada.

K, por esse motivo, a mesma Conferência
lembrou, nos outros paizes americanos, a con*
venieneia ile imitarem esse exemplo.

O professor I.citâo da Cunha, quando fez o
resumo da memória que apresentou Cl 6* Con.
ferencia, foi alvo de cmthusiasticos louvores,
Kntào, o sr. Vaz Saldan, delegado do Peru,
levantou-se e, dccldrando-sc commovido e ma*
rãvilhado ante o que acabava de ouvir, lan.cn-
lou sentir-se pequeno para poder demonstrar,
como seria justo, sua admiração pela ohra gran*
diosa que vinha dc conhecer, é que, de certo,
seria ultcriòrriientc consagrada ent voto dc lou-
vor ao Brasil.

A maior victoria. porém; alcançada pelonosso delegado, professor Leitão da Cunha, foi
a aceitação, pela Conferência, da proposta quefez para a realização de uma assrmhlca desti-
nada a assignatura dc uma nova convenção sa-
nitaria inter-americana, pois, essa proposta,depois de ter sido recusada pelo Comitê F.nc-
cutivq da Conferência, foi acceita, quasi porunanimidade, após a discussão hrilliantc que,cm sua defesa, fizera o nosso eminente dele-
gado.

Ainda mais, para responder ao discurso pro-ferido pelo ministro do Kxterior, no banquete
dé encerramento da Conferência, (oi escolhido
o professor Leitão da Cunha, que, com grandebrilho, sc desempenhou da incumbência confia-
da pelos seus pares.
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0 almirante Boiteux pediu
demissão

á* associação Gominercial reu-
nio-se extraordinariamente

. -a. i
As emendas do sr. Lauro

Muller

Solicitou, hontem, no ministro da Ma*
rinha. a sua oxonernçilo do cargo du Ins-
pcutor de machinas, o a.lmiranto Hetiriiiuo
Boltcux, sendo aceito o seu pedido.

A viagem do couraçado "S. Paulo''

A soa próxima chegada

Nas rodas políticas de Minas já
se .fala, í, boca pequena, na' próxima
candidatura dó sr. Wencesláò Braz,
á senatorla federal.

Seria preferível düé os responsa-
veis pela nossa política abandonas*
sem„ dé vez, essô personalismo que
em geral, caracteriza todos Os seus
actos e, antes de escolherem um
candidato procurassem avaliál*ó é
estudai-o por suas própflas obras,

Ò sr. Wencesláò Braz subiu á pre-
sidencia da Republica inala pelo seu
valor acommodaticio e póí um certo
equilíbrio de qualidades medíocres
do que propriamente por suas vir*
tudes positivas.

Manso e mnlléavel, sempre avesso
ás attitudes definidas, preferindo
àgeitar e adiar a encarar de frente
às questões, Inaugurou no eeu gôvér-
no, silencioso e neutro O reglmen de
dissolver para resolver.

Foi elle o autor dos "ésbanjarnen-

tos criminosos do governo passado",
á que se referiu o "Jornnl dò Com-
mercio", aliás no seu habito de fa-
zer opposição aos governos tráhs-
actos.

Iniciou a politica antl-economlca
que hoje nos infelicita e que tevo
como digno continuador o sr. Epita-
cio Pessoa.

Seria de desejar, portanto, qüe na
organização das chapas officiaes ào
menos se levasse em conta esse for-
midaVel passivo, de que nâo nós
custará traçar um minucioso histo*
rico,

* *
O desápparecimento do senador

Octacilio Camará, dmprevisto ainda
ha oito dias, vae reperoutir, de mo-
do muito mais sensível do que se

pensa, na politica do Districto. Vao
haver alteração na ordem dos facto-
res, miis aTfectando e, talvez, alte-
rando o protlacto.

Acima e antes de tudo, a politica
da Capital perde um elemento são,
não apenas plátonlcamente, ou que
se contentasse com ser e ficar elle
honesto e sério, podendo rolar o res-
to por ahi abaixo, sargêlas a fora, A
influencia do sr. Octacilio Camará
não se exercia só eleitoralmente;
tambem do ponto de vista da mora*
lidade, a sua palavra e a sua acção,
tão intensamente activas, exerciam
benéfica influencia e do sc.t esforço
para corrigir e melhorar oà proües-
sos e praticas muito havia a esperai
em prol da norma republicana, ain-
da não adoptada.

Esta observação talvez nãó seja
levada multo em conta oü não tenha
a importância que lhe attrlbulinos.

Mas álii queremos delxal-a, espe-
rando que não o levem a mal os srs.
politicanles.

* *
A situação partidária modifica-se

sensivelmente, primeiro quanto á
Alliança Republicana, depois quanto
aoB outros chefes cariocas, amigos,
riVaes ou adversários do joven che-
fe, fulminado em plena pugna. j

Os elemento* do sr. Octacilio Ca-
maíá ficarão, na sua maioriai obe-1
decendo á orientação do er. Paulo
do Fi-onti-n, grando aluado do chefe
falleddo o que não impede, por

maior que seja a sua cohesão, que
Uma parte desses elementos desfiar-
re, indo a"ampar em outros arraiaes,
allstando-se sob as bandeiras de ou-
trás arregimentações ou grupou.

Com esse fallecimento haverá ago-
ra duas e não apenas uma vaga na
bancada carioca do Senado: a da
renovação dó terço e esta, tão sta-
«era e tão geralmente lamentada,

O sr. Metello é o senador que ter-
mina o mandato com a presente le-
gislatura, ao passo que ao senador
Gamará restavam ainda seis annos.

O que se sabia de assentado entro
os próceres e as principaes infiuen-
cias dos dois dlstrlctos é que á reno-
vação do terço seria eleito o depu-
tado Paulo de Frontin, voltando pa-
fa a Câmara dos Deputados o sr.
Metello.

Essa combinação continuará de
pé, na sua primeira parte: o sr.
Frontin será realmente o senador
do terço renovado, mas o sr. Metei-
lo não terá que sair do Senado, pois
que poderá ser eleito pelos seis an-
nos qüe faltavam do mandato, tão
lamentavelmente interrompido, do
senador Camará.

Na politica do Districto Federal,
porém, ó ditficil dar-se qualquer
coisa por definitivamente assentada,
tantos são os elementos perturbado-
res de quaesquer combinações.

Os candidatos já subiram de nu-
mero, tanto pára a Câmara como
para o Senado, embora a vaga seja
só uma. A cotação dos que já se co-
nheciam tambem variou, descendo a
dos que so amparavam no chefe
desapparecido e subindo a dos re-
spectlvoa competidores.

*
# #

Em eessüo extraordinária, reuniu-se.
hdhtèin, A tarde, a directoria da Asso-
cinta» Commorelal, sob n presidência do
Sr. Araujo Franco.

Inlciuda ilii>* foi a sessão o secretario
íeü o expediente, do qual fez parte a re-
miiicla do sr. Valcntlm Fernnhdea Douças,
já Únda a publicidade 6 iiue renunciava o
c.-irso dc dlrcctor peliis'difficuldudes iiue
encontrava em desempenhar ns ftinci;ões
ipié lhe competiam como director ume a
situação da praça, tornando ifrevógavol
es**, resolução.

O ar. Arfltijo Franco disse tiuc a Associa
çlo perdia um operoso dlrectur e que Baru-
pra íé esforçara para o bom íiomo da

isf.-, mas ha sltuáçilo em quo' o sr. Dou-

0 orçamento munici-
pai para 1921

-i i. *—-

A sua votação hontem no
Conselho

ç>s collocava süa ríhuilcla curti;il-Ia
ussaniblêa acelfal-a, o qüe, alias aiiontc-
C6U, quando posta em discussão.

Enviado íl mesa foi lido um officio assi.
ènado pclori srs. Teixeira Borucs & C„
Barbosa Albuquerque <fc C, Dias liai-
cià & O., Vieira Soares &.G.. JoBo H>y-
haldo Coutinho & ti., B. Salnthé & ).'., Mh-
chado Gama & ti., Seabra & C. F. Cas-
tro & Ci Josc Silva & C, Richard Vfl.
chello & C, Affonso Jacomo & C, VI-
eira Monteiro & C, Fonseca Almeida d t'.,
Hllhé & C, Mendes Campos & C, .ItlHo
Miguel de Freitas & C, Oliveira Valle &C,
Affonso Viseu & C Marques Couto S: C,
Mnrtl 1'ilchéco & C. Alui rto Almeida & C,
Luiz Caymurano, Galeno Clnnifs & C,
Freitas Couto & C. João Kslii-i-.-iid, He-
rnolito & Ci, referente £is einomlns apre-
Fi-nladas e ãpprovadas pela Commissao
de Finanças, do Senado, pelo sr. Lauro
Mttll, r.

Por essns emendas fica o governo nulo-
rizado íl rclcvaçflo da armazenagem solirn
mercadorias retida? na Alfândega o não
retiradas em virtude da baixa cambial,
beni assim n fazer operações de credito ou
n ilispü" do qtmntltntlvo necessário tia re-
celta publica para o fim de habilitar o
Barco do Brasil a descontai- ns contas do
governo, ao juro adoptado para. o redes-
conto.

o officio fil» não prcclsnr encarecer o
serviço prestado ao comniêrclo pelo sena-
tlor I.aui-o .Muller, com a til>r*'»i*nttnjAô des.
sas dmi.H emendas, que a Commissao do
PIçàriças homologou com o sen voto.

Nesta hora de vlelssltudé», qu.- o com-
mercio desta pr-tton vem atravessando,
acham os sighntarlòs que nfio devem de-
morar n manifestação sincera de reconhe-
ahtwnto no çvsto do réprtsêiifãnto do
Snntn Catharlna, nó Senado Federal em
prol do? Interesses dn coinmercld.

Propõem nsslm it directoria da Associa-
çãô Commercial seja expedido um tolo-
j-nimrna. dn reconhecimento ao senador
Lauro Muller.

B' lido em seguida um novo requeri-
ír.enlo. assignado pelos srs. .loão Ueynaldo
dc Fitria, César Palhares, Chrlstiati Her-
mahn, Luiz Caymurano e Carlos Jordão,
fliclarnndo-se solidários com o que fura re.
querido c propondo seja nomeada uma
commlssflo de directores para expressar
Aqitêlle Senador o reconheci meu lo «Io com-
mercio desta prnçn', proposta que 6 nppro-
vaila unanimemente.

O presidente notnea. entilo. para desem-
penhar o que fflra deliberado, umn com-
missão compoBta dos srs. Miranda Jordão,
Clirlstian Hermann, João Reynalilo. .1.
Ttnlnlio e César Palhares, que Irão hoje
«o Senado.

O *f\ Miranda JorflSo seuiic-se rom a
palavra para tratar das dlffltíilinailes ''"
enmmerclo, reforlndo-so a estatística dos
hontis rui-orn publicada.

Ini-IMe fllnila sobre a alia taxa do lm-
posto do Venda proposta pelo sr. João Ca*
liral e diz que na França ella não o do
1 "!", ftios de 0,1 "I": conimentou ainda n
declaração do governo de qu'- o redesconto
tinha sido estendido fls pt-nças de Belém
e Mnnnos. medida sem utilidade, porque
iinqulillas priiçns não se fazem descontos.
Seria melhor, quo fossem tomadas medi-
dns de resultntWn imiiiedintos, cotno a
"wnrrntnc-em" da borracha.

O sr. Mayrlnclt Voltai declara que nfio
poude receber, como credor .o Lloyd Bra-
sllelro, » sun conta, porque foram destl-
nados dos quntro mil contos, 450:000$ para
pagamento do uma letra.

A sessão (• suspensa e o sr. Araujo
Wnrinò eonVdea. para sexta-feira nova
reunião. ...  .

Hoje não se realizara a costumada ses-
são scriianal.

Imposto sobre a renda
i.i 

- 
» " ¦

Despachos do director
da Recebedoria Federal

O Conselho Municipal, na sua sessão dc hon-
tem. e depois dc succc.wivos adiamentos c prn-
b-laçõcs. motivadas estas pcla ntv.rucçao j
principio írita pcl" sr. Azevedo I.ima e ulti.
mamente pelo sr. Alberto Ilcaumont, approveu
afinal o projecto que orça a receita r fi*a a
despesa da Municipalidade para o exercício ds
10 »*I,

Os trabalhos de votação se prolonsaram fi
noite, visto ter sido feita a mesma |wr panei,
dc • accordo com o regimento, começando por
cada uma das emendas adduzidas ao Projecto,
tm numero dc R67-

HcSsas emendas, a sua maior parle foi appro.
vida, por haverem partido do gabinete ilo pre.
feito.

Nn decorrer da votação, se estabeleceu tal.
bardia por mais de uma vei. sendo fis vèiti
dado como rejeitada determinada emenda ctlja
approvaçfm havia-sido anteriormente cumbinath
c ^ce*versa.Dás emendas .-ipprovadas, redunda um «j,
pmento considerável da despesa coma da receita
d:t Municipalidade, visto aUf.ncnti.rrh. umas
«ramlc tittmern de impqstos^ e outras estabrlt.
cerem concessões c compromissos financeiros do
varias espécies para os cofr-rs municipaes.

As construcções no
Leblon e Ipanema

Dispensa de emolumentos para os
mesmas

Os prédios situados em Leblon e Ipanema,
cujas licenças forem requeridas durante o pri*
meiro semestre dc 1921, c cujas obras ticarlin
concluídas ato ,u dc julho de igj.-, ficarão i«n*
tos de emolumentos de construcção, de accordo
com a emenda apresentada ao orçamento muni*
cipal e approvada hontem no Conselho,

Os pagamentos no
Thesouro

Pando cumprimento ao que foi determinado
pelo ministro dn fazenda, o direclof da lir.-
pesa Publica deu as necessárias providencias
afim dc que fossem antecipados 05 pagamentos
(iue não dependem tle processo c rclativoi au
inez expirante, devendo hoje ser effectuado o
pagamento dos deputados c senadores.

Inaugurou-se a nova estação
da Telephoüica

Inaugurou-se liontem, lis jj horas, a nova «.
taçüii da Companhia Telcphonica. situada no
Kilgcnho Novo c f]ue, dc Ito.ic em deante «

<-Vii omiti ant ''jardim".
Au neto, além do pessoal da I.iiüli. estevo

presente o sr. Miranda Ribeiro, ensenlieiro-fii-
cal da Prefeitura junto Aquella companhia, .|ut
assistiu as experiências definitivas dos app.it;.
Ilios tclcplianicüs»
ft^.\»*VS**-'**^Ni'V-**>**>a*'-***-***-^

A lei orçamentaria
para ISZi

.¦ > —-

As conferências de hontem
no palácio do Cattete

Esteve hontem, fls pt-imolras horas da ur-
(let no pnlnciu iio UatPtU». euiitVp neiaiuio
com o presiiicnlc da Ri-pulilica, sobre ft mar-
cha do orçamento dn Koertta na Cintara Al-
ta, o acuador frnnelseo SA, respectivo rela
tor na ConuillSP&o do KIiiiiim.hs. A" saldfi, u
oirtbaisádor cearense nílo i|.tlz faznr iiunes*
ipier deelaniijõcs nos representantes du lm-
pri lisa. ,. 

•'. .„
.Mui» tarde estiveram tnnibem ein. t-otif»-

riuli-iii comi o 'sr. Bpiiflcló IVssón, ó scnSrfòr
fiinUa Pcdrosn o o deputado P.ii-h™ ilen-
ile*,. relator dit Oiierra. O consfeMiUla ba-
liiiiim estudou, «in coiiiponiliti do ar. Pindlí
(.'njogorns, titular dnquelln pasta, as em«n-
das Apresentadas no Senado üo roforMn orè.a-
monto c que fstilo sendo discutidas p-vi Ca-
mura, ficando .isscuttidas as tjuc constarão flu
respectivo parecer.

O almirante Pedro do Frontin, chefe do
Estado Maior da Armada, recebeu hon-
tem, um rndlogrnmma do capitão de inar
e guerra Tancredo Óomensorn, comman-
dante do couraçado "S. Paulo", communi-
cando que essa unidade de çuerra partiu
hontem pela manhil, de S. Vicente, depois
de abastecer as suas carvoelrns.

O "S. Paulo" deverft cheKar a esta ca-
pitai no próximo dia 8 do janeiro.

mtv

Concurso para médicos
do Exercito

Sao chamados, hoje, fts 10 horas e 45
minutos, íi prova escripta, os seguintes
candidato.» inscriptos no concurso para
médicos do Exercito

<í director ila ftccrhcdoria do Districto Fe-
deral exarou os seguintes despachos relativa-
mínlc 11 incidência do imposto sobre a renda:

Companhia listrada de I'crro Norte do
TaranA:"Por ser cstranffeirn não estíi n re.inerente
isenta ile matricula, nem do imposto, r rrcóht-
mentlo sua atlençSo para o resolvido em rçquc'
riniento da ''Nrirt llrilisb S- Mercantil. Insii-
rance", conforme despacho Ihscrin no "Diário
Official" de 17 de novembro ultimo, Feita a
matricula, como já se acha, arciilvc-se o presen-
te proce iso."

Vieira Cruz & C:"Os requerentes n?io estão sujeitos fi ma*
tricula, visto que o empréstimo de dinheiro sob
garantia de mercadorias não constitue por si sü
o exdrciclo de fuHcção bancaria."

Chami Miguel José:"ílcsde que o requerente trabalha só c sem
o auxilio de machinas ou motor, nceiipattdo-sci
enrno declara, do concerto de calçados ou dd
fabrico de alguns, por encomntendas de parti-
ctiliirrs, estíi evidente que «50 estíi sujeito n tlin-
tricula e consequentemente c isento do ímpoStd
sobre a renda."

Srs. Ilarbosa ít C:"Uma vez que ns requerentes iim em seu
estabelecimento quatro machinas, dois motores
e cinco operários, conseguindo o preparo meu*
snl ile 5-.*n a 600 caixões, é incontestável que.
exerrem industria sujeita an imposto sobre a
renda. Paça-se, pois, sua matricula."

A. O. Comes Guerra e Antônio Neves:"Declaram os requerentes que as serras exis-
tentes em seus estabelecimentos dc madeira ser*
vem exclusivamente para cortar os costaneiros
ou a parte exterior dos toros que mandam des-
dobrar cm taboas por diversas serrarias. Uma
yqz que as ditas serras lem somente esse redu-
rido prestimo, nfio podem os estabelecimentos
dos requerentes ser considerados de industria
fabril para que se os sujeite ao imposto sobre n
renda."
<a*l*>Aa'WVa>*>a>*i*Wa>*-fc*^^

1 falta Jb boteis de primeira
ordem na capital ila

RepublicaRectificaram amistosamente, hon-
tem. no Monroe, a nossa nota sobre
a possivel passagem do sr .Fernando
Mendes do Senado para a outra casa HlM t-OnSÍ^.IH fl. Sf. ClrlO» Slüipil!1)
do Congresso. Nâo 6 exacto qne

-*t-w-

actual senador maranhense recuse o
mandato de deputado, se lh'o qui-.
zer dar o sr. Urbano Santos. Longe1
de còmmetteT semelhante acto de
soberba, peccaminoso e contrario ás
suas virtudes christus, o sr. Fernan-
do Mendes aceitaria a cadeira que
lhe conferissem na câmara triennial.

Acontece, entretanto, que ísbo é
difficil. O governo maranhense nãò
pôde abrir mão de nenhum dos can-
didatos da sua chapa e menos aln-
da o partido do sr. Costa Rodrigues

Osmar Campello, Abelardo Calmon de I que sô dispõe de dois logares e es-
Oliveira, Mario de Faria Bandeira e Ed-: tes jâ pertencem a dois amigos. """"" *'"'""" Antônio 

Cornei-!' B dahi- Quem sa.be 
,se 

até feve"
Augusto Xavier, reiro nao apparecera alguma saida

ao

gar Santos Neves.
Turma suplementar —

ro de Campo.-'. Antônio
Frederico lilsenlohr o
iolir.

Uernardo Eisen- ,

J^*m^S*m+4ISm>^^^^*^V^r^^*4^4^S4'^»4r>aS^4\jr\Jr\4*gmstm*t%4*

A reorganização do
Lloyd Brasileiro

 m . —

Os seus novos directores

a esse becco em que está mettido o
senador maranhense que acaba ago-
ra o seu tempo ?
0tl1*sr^0*»1*tr*s1*st*s1tt\m4^

í\ encampação da Sul
Mineira

Ainda sobre a falta de boteis de primeira or-
dem nesta capital — o que trín provocalo a
critica dos viajantes e os reparos da imprensa
— conforme o prefeito na primeira mensagem
a respeito, bontem, novam-nte, o sr. Carlos
Sampaio dirigiu-se atfe intendentes.

Adduzíndo rjué essa diffieuldade nflo pede
ser • resolvida pelo poder publico e sim freis
iniciativa particular, ped«- autorização para soe*
correr esta, emi.ttt.do apólices no valor dc g.oo-jcontos para auxiliar as cinco primeiras pessoas
que desejarem construir boteis lie primeira (»r.
dem na A Ven ida Wilson, cm Copacabana, no
»,**blon c na Avenida Atlântica.

1'mpreitarfi a Prefeitura a c.1d. unia i.ooo
contos, sob garantia dos terrenos c edificio?,
ficando os contratantes com as dcspHSás cbrrcs-
pondentes aos juros é mais com o encargo do
resgate das apólices no praso máximo de J3
annos.

Taes construcções deveríio tír Início até .m
de março de 1021 c termino até 30 de juílii1 de 19.2. sob pena dc vencimento immcdíato da
d.ivida que os corílralant..'; assumirem cora a
Prefeitura.

A Liga do Commercio no
Senado

0 SOCCORRO NAVAL
As bases da concorrência estão

sendo organizadas
O ministro dn Marinha, (enilo recebido rn-

rins propostas para o levantamento tle ras-
cos submersos, eni dlvòrdos pontos do paiz,
resolveu mandar organizar tiilsoá para a «Mi*
correncln inililli-a do .-.Iludido servli;o.

Peliis lnisos nue vao ser Apresentadas o
concessionário é ohrigndu a se sulimctltr a
urnas tnntas eondii.ftcs v entre eASflü a d'' t"-
mar a seu cãrjío o serviço de soccorro naval
11» locar i|iie for deslunado.

O ilii-rel-, n, 4,0-10, de lil de Janeiro dn
10.0, autoriza o ptcsldctitc da Itepulillca a
orjinnii-.nr u servleo de soeenrro naval nos
portos prlncipaes da Itepuhllo»,

0 edital i|Ue eslíi sendo elaliorado P"h
Tnspretoria de Porl.ia c Costas, trata do es-
tnli.'li'clnieufo dc est.ii;fieR e postos para o
Bücerirro nuiritimo e snlvi.ri.ento.

EiiHilinnlo não estiver fícnr-i-iillüado em to-
dns os portos do ptlíz esso serviço, a Insjie*
.-lorla de Portos e Òosías, Iflolcnril o Hio
Orande lio Norte, Illo de Janeiro e r>niiU
Calharlnn, por serem os pontos onde «e <lao
tretiuentcnienle o maior numero dc slnistn-s.

Cada pstíHjílo deverá dispor dc um rebo-
endor de alto mar, um salva-vidlts c nm har-
rneilo para o seu alirieo, tudo iptc seja ne-
cessar!» para esF. nilsler, pouuoal idôneo «
huldtuado ,1b lides do mar.

*1v***av#*,*^v**-****>**»^**a-***»"**y*»^^

Uma grande fraude
no Estado de S. Paulo

* —
Avultado numero de es-
tampilhas falsificadas

Em conferência realizaria com o dlrc-
ctor da Receita Publica, o sr. Manoel Ma-
druRfl, delegado flfioal no Estado de S.io
Paulo, lovou ao conhecimento do mesmo
director, sr. Abdcnagd Alves, ter sido
averiguada a faleiticai;5o do sello flo lm-
posto do consumo cin largu escala na-
iiuelle Kstado.

S6 na casa do conimerelintc JosC- Ven-
tura foram dpprtnéhdldo» dez mil séllfta
de trwentoa mil trais para calçados» nfn-
do calculado em ekvada «omma o prt-
juizo soffrido pelo fls"o.

Multas nutras apprehensBefl foram rea-
lizadas.

Como primeira providencie,'ao que sou-
bemos no Titetoliro N*iic;oiin',. v.»- bir
ordenada a mihstltulr-fió dos sellos refe-
ridos, parecendo que a f/aude eo vem
verificando desde o anno do 1913.

is retoma;, do Ministério da
Agricultura

O sr. Simões I/ip.-s, iltníir da Ajjrlcrilhl-
ra, aprovellando o despacho collèclivn h»n>
tem realizado, conterelicloii eom o presiden-
te da Kepublica, sobre na prqjectudas reiur-

I mus iwirn o depattamciítõ ¦ bou '•¦¦rgo, que
¦ tlinda d venlo ser assiunadag nin jlnctfn pro-
I xiaio, entreRando-llie vários paneis, referen-
| tes ds dircct-.rias dos serviço» du Industria
. Pastor'Í e Geologia c Mèteõroloirlá o ;1 £*
\ cola Superior de Agricultura c Medicina Ve-' lerinani. f

Ouvimos que o governo escolhera para os
cargos de director.prcsidente, dlrector-secre-
tario .- director thisotire ro, do Lloyd llrasi-
leiro, rpcem-or^anizado, respectivamente

r1n« n? rsinnrM daq Linhas do Tiro "s- Buamne dc Macedo. Eusenlo de Valia-tios os rapazes tu.- i.mti.i,, ul nro, aao catta freta «• eommantlante Durüo Co*--

AMANHA — Primeiro inrhero cia nova phaaè em qne á mais antiga; produzem no Ministério da Guerra é

das Revistas Illustradas nacionaes apparece transformada na mais Interes-, dolorosa. Um appello se impõe n to-

sante Revista da America do Sul. dos os rapazes das Linhas de Tiro

Um numero sensacional qüe será a syntnese do reinado do grand9 bra-! que formalmente repudiam as sedu-

aileiro o Imoerador D. Pedfo II. — Coplosa Illustraçuo documentando os cções rasteiras e perturbadoras da a superintendência g ral dos serv çòs da

grandi» facto» do reinado. - Artigos do. mais notava eserlptores na*' política, que de tfio jovens os per- *%*<•# 
^l™ tZ^emtZnZ

cionaos. uem. auartdo a Pátria delles precisa ná| ^miH-straçiies s>.-rvulo Dourado e Mui-
PREÇO, BM TODO O BRASIL. 1SO00 RE'I8 | e os quer unidos e cohosos no afan j ur dos Reis.

Ouvimos de fonte autorliada qne o gover-
no tfni cncluidaí ns negoc.ii.Brs para a en-
iMmpac.no dn Rede Snl Mineira, estando re-
nn-vidns as dlffictlHlndes lura llm are rAn en-
tre a il.rector Ia da ctjipf-csa e o ministério da
V incito. _

.Vd.-^utam as InfoffhTlçSeB qBe tios fnrnni
prrsiada», que a encampação e o iinmeili to
arren.l itnento ao Est i I de Minas He: eu
serão feitos em ec.ndlt.-ocs Idênticas ils da
opernçAu que se acaba de effectua*. eom a¦'Cotlipâplil» Vlixlllsir* de Chemins de Fer",
no Rio Grande do Sul.

0 consulado da Bélgica
lionlem, esteve no Senado Federal a

directoria da Liga do Camniercio, repre-; _^ ^ ^_
hèKtd.lft pelo* srs Alfredo Ferreira. Pe-' « f- g. H. A. Verl*«f««l, «**»
'ro de Souza Lima. Ahnlbal Mwllr.a c I *>"' -- Bélgica, nesta capital, CtOTtnUW*
Antônio Camacho, que foram apradi-cer ao • eu que tomou posee da gerencia ilo uon
er.ador Lauro Muller a* emenda* hon- sulado. ,_..,....- ..

tem aprest?ntava* ao hlesmo Senado e °3 .escriptorios da Crnincellarla w
que se Kiac.oiam com o mome to a mal : Consulndo. Be^-a, eetao estabelecidos na
da praça o colnclcíem com as sugues- . Avenida Rio Branco n. 1», Pr,m*'">. ,f°
toes apresentadas pela Liga ao governo.! dar e conservam-se abertos ao P«"llc"-

F.»sa commissao. depoio de umn con-< todoa oR dias utels. desde '.",°,rM ",
ferenc'a. orde Pe trocaram Idéas sobr» a melo-dla, e desde 14 horas, ate 1», nor»
situnofh do commercio, retirou-»e da Ca- em que todo o movimento olaria oo cot

 á li- . oiilnrlA <:ne'i ívtirftrriKItímara Alta sulado sera encerrado.

1
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Edú Chaves veneeu o raid Rio-Buenos-Aires
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A grande prova foi conquistada em cinco etapas
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A* Udo eeuuerdo — Edu» Chave», o glorioso aviador brasileiro. Ao centro — Uma vista de Buenos Aires, do porto. Ao lado direito —, raecan co erry,

companheiro de Edu» Chaves no actual raid aéreo.

Dlr-sc-ia que a noticia da victorla do
nosso bravo Edü Chaves erj) "eu grando
"raid" Rlo-Buenoa Aires, eeria aqui rece-
blda como coisa naturallsslma, porque
esperada". No emtanto, no momento exacto
em qua vclu a noticia certa de haver o
valente aviador finalmente aterrado na
capital argentina, dir-se-la melhor que ura
golpe de mágica colhera a- população o
a vibrara ao Ímpeto Uo uma força estra-
nha e Inexplicável.

Porquo, antea mesmo que o despacho ae
Buenos Aires chegasse ft -Repartição Geral
dos Telegraphos, que Immediatamente pelo
telephon» o communlcou aos jornaes, o
povo sa agglomerava, vibrando, em frento
is redacQões, como se fora dos fios elo-
otrlcOB, transportada, em azas invisíveis
pelo espaço, & hora precisa em que Edú
desola para a aterrlssage vlctorlosa em
melo dos applausos dos argentinos, que o
recebiam enthuslasmados, aqui, fi enorme
distancia que nos separa da capital pia-
Una, o povo Ja lhe acclamava o nome o
saudava em júbilo a victorla do grando
aviador patrício.

Teiopathla, talvez, que a forca Irresls-
tlvel do enthusiasmo patriótico perfeita-
mente explica. E assim, o tillntar do tym-
pano telephonlco que nos chamou ao ap-
parelho a receber a communicação da no-
tlola official, confundia-se com a vibração
Intensa que Jft 14 fora por toda a cidade
se ampliava empolgando-a, na certeza pa-
trlotlca da victorla do Edú.

A communlcaBfto tolephonlca apenas o
maravilhosamente a confirmou. H foi
como uma scentelha que acoendeu o ras-
tllho do enthusiasmo popular, quo expio-
diu então glorioso c feliz.

Na Associação doa Empregados no
Commercio realizava-eo a solemnldade da
collaclo de grão aoa bacharelandos da Fa-
cuidado de Direito, presidida pelo conde
de Affonso Celso. O enthusiasmo da ci-
dade invadiu-lhe o salão nobre e em-
prestou ft solemnldade um cunho Inédito
e absolutamente inesperado. Atroaram ac-
elamaçoes ao Brasil e ao glorioso patrício,
que fora aos vizinhos do sul affrmar
Tlctorlosa a gloria do genlo brasileiro.

Na Câmara dos Deputados a sessfto quo
ee realizava teve de lnterrompor-se extra-
reglmentalinente, e oa oradores saudaram
Edú Chaves o fizeram vibrar bom alto
a gloria que mais uma vez so affirmava
para o Brasil no continente — c desta
voz luminosa o triumphalmente baixando
do próprio céo, que o grande aviador pa-
trlclo slngrora ovante em seu aeroplanol

Assim, aqui, ali, além, por toda a cl-
dade, a emoção foi intensa o a mosma
naquelle meamo instante mixto de ale-
cria, de satisfação e de orgulho. Os gra-
pos saudavam-se em plena rua, e até os
desconhecIdóB que »e encontravam, cava-
lheiros e senhoras, que jamais se cum*
nrimentavam antes, trocavam-so sorrisos o
olhares radiantes, em communhão do sau-
daçfas mudas o nem por Ibso menos en-
thuslastlcas: Bdú attlnglra Buenos Aires,
o aviador brasileiro batera o record sul-
americano o alcançava a victoria no gran-
de "raid", baixando do oéo sobre a ca-
pitai argentina!

O Brasil Inteiro acompanhou Edú em
teu grande vôo, desde que o erguera aqui
em demanda de Buenos A res. Foi o Bra-
sil Inteiro, foi o coração brasileiro enthu-
•iaetlco e forte que com Edú baixou as
14,25 em solo argentino, a levar a nossa
visita e a nossa saudação amiga aoa nos-
aos dignos vizinhos do sul. E, porque, aa-
bemol-o foi o coração argentino, sincera-
mente amigo, que recebeu com o nosso
aviador o nosso coração que lhes man-
damos na visita desse "raid". ahi estft
explicado o phenomeno da vibração que
agitava e enthuslasmava o nosso povo,. or-
guendo saudações o vivas ft victoria bra-
fileira, justo no momento preciso em que
Edú Chaves recebia em Buenos Aires aB
aoolamações e palmas com quo oa aigen-
Unos o receberam I

Edú chega a Buenos
Aires

EM PALOMAR !

A REPERCUSSÃO NA CÂMARA — UMA I cia presenciara, a vibração da alma nacional
| VIBRANTE B PATRIÓTICA SATJ-1 ao ter conhecimento da victoria de um mo-
DAÇAO ÇO, dominava todos os espíritos. Como o
. -..i-...«. ». a.ul ....„ m» nnennii avia° transpuzera fronteiras vencendo, o grilo

--^.••_^WJi*r.Wtrh.~f?.n^ « mJor v-a de conduzir, pcla luta. pelo talento, ft
£nfhS,.iU.n* Ca *"• <5e8p*rtand<) ° ma,or altura de honrar a Pátria é a Justiça,entnusiasmo. «»i,,.« 

na mudava, assim, naquelle momento, e. figu-
?..? /?'• Ve'ÍL*. iÜ"D*?í lüL^J?nrlteta » da mocidade na pessoa do aviador patri-tribuna, combatendo a passagem do projecto j
que concede favores As fabricas de ioda caus-
tica, interrompeu as suas considerações, pro*
duiíndo uma vibrante e patriótica saudação
a Edu' Chaves, pelo seu valoroso feito.

-Salientou a circumstancla feliz de caber
a um aviador brasileiro, a um filho do paiü
que tanto ae distinguiu no domínio d. nave-
gaçSo aérea, a real.zaçfio de uma prova tida
como das mais dlfflcels na America.

O paiz inteiro rejubilava naquelle Instante
histórico, naquelle momento Ineaqueeivel >em
que um brasileiro conquistava o título do de-
tentor da mais brilhante prova de avlaçüo
na America.

O feito de Edu' Chaves dem, porém, mar-
gem a outras considerações. Com a realiza-
cão do seu "raid" elle concorria para o es-
treitamento das relações entre o Brasil e a
Argentina.

Bandeirante do azul, elle desbravava mais
um caminho que punha em approximaeSo
mais Immediata as capitães dos dois paizes.

Daqui a alguns annos, quando os sulcos
dos aeroplanos, traçados no espaço, entre os
dois paizes, em relação de amizade, uma mis-
elo de paz Indestructivel, ninguém, ao obser-
val-os poderia esquecer Edu' Chaves, o pa-
tricio valoroso e audaz que, tenrerarlamonte,
resolvera indicar esse novo caminho aoa dois
povos — o brasileiro — o argentino.

A commoçSo que invadia o orador nSo lhe
deixava dizer tudo quanto sentia de admira*
çSo e respeito pela realização do "raid" por
Edu' Chaves. Ella era, entretanto, a prova
maia eloqüente de que a sua palavra inter-
pretava o maior enthuslaimo da Câmara, ft
qual pedia o acompanhasse em bravos a Edu'
Chaves.

Todos ob deputados, que, a meudo, inter-
rompiam o orador com applausos, prorompe-
ram em "hips" o "hurrahs" estrondosos e
que terminaram numa prolongada salva de
palmas.

As congratulações en-
Yiadas do Brasil

O TELEGRAMMA DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA

O sr. Azevedo Marques, ministro do
Exterior, ao ter conhecimento do ter-
mino do "raid" Rio-Buenos Aires, Ioko
dou sciencia da noticia ao presi-
dento da Republica. Aquelle titular,
entáo, fòi autorizado pelo sr. Epitacio
Pessoa a telegraphar em seu nome ao
sr. Pedro do Toledo, nosso ministro
junto ao governo argentino, delegan-
do-lhe poderes para apresentar as fe-
licitações ao aviador brasileiro Edu'
Chaves.

Edu' Chaves a promessa de voltar a
Montevidéo, logo quo termino o "jald",
que se propoz realizar. w

O banquete que em homenagem do sr,
Edu' Chaves, o detentor do "record" do
distancia na America do Sul, lhe foi of-
ferecido pelos aviadores, foi uma festa
de franca camaradagem. Assistiram ao j .fuenX'nüo'nàdã"tinham" visto, apezar
banquete todos os aviadores que cursa- ¦•,'* 

ter'B.n conservado no ar cerca de
ram no Brasil, os quaes brindaram pelo ' "J- p^,. volta (lo umíl i10ra da
triumpho da aviação brasileira, posto de Q 

*„oto 
clvil Leon levantou o. ..._.,.„_ .„„.  „..i„.i„.„0 i,,.,. 

^ conduzindo a bordo um passagei-

za sobre o ponto ondo elle poderia es-
tar era completa. A ultima noticia até
entfto recebida, procedente do Uruguay,
dizia quo Edu' Chaves tinha passado
em S3.0 Josfi. , . ,

Os aviadorea da Escola de Aviação,
capitães Parodi e Zuloaga e o sargento
Barrafalde atterraram aquella Hora,

que tambem elles eram aviadores bra
slleiros, por terem estudado a aviação
no Brasil,

EDU' LEVANTA O VOO DB
MONTEVIDÉO

MONTEVIDÉO, 29 (A.) — Urgente —
O aviador brasileiro Edu' Chaves le-
vantou vôo, com destino a Buenos Aires,
fts dez horas.

PASSANDO SOBRE S. JOSÉ'
MONTEVIDÉO, 29 (A.) — Urgente —

ro. Logo a seguir, o sargento Barra-
faldo e o capitfto Parodi saíram tam-
bem nos seus apparelhos, por terem
visto um aeroplano que evoluia na dl-
rccçfto da costa do Rio da Prata. Des-
confiou-se que fosse Edu' Chaves e que
pretendesse aterrar no aérodromo uo
San Fernando.

Quando os piloto» da Escola do Avia-
çãc levantaram o vôo, notou-se que o
apparelho tinha desapparecido no horl-

 . . Izonte, mas dahi a pouco viu-se que se
eommunicações urgentes o directas ue tornavft a elevar, jft então alcançado
S. José, na Republica Oriental do Uru- | ,9 aoro,,iano tripulado por Barra-
gunv. Informam a passagem soona i }a|(ie
aquella cidade, do destemido Edu' Cha. I —
ves, fts 10 e 50 minutos.

FELICITAÇÕES E CONGRATULAÇÕES
O sr. Nicanor do Nascimento falou em

seguida.
Disse que, secundando, enthuslasmado, as

palavras do sr. Veiga Miranda, vinha sub-
metter A Câmara um requerimento.

Pedia que, em norao dos deputados, a me-,
sa transnrittlsse dois telegrammas: um, a
Edu* Chaves, do felicitações calorosas por
seu glorioso feito; ontro, ao governo argen-
tino, de congratulações pelo facto que con.'
correrá para maior estreitamento das rela*
ções -entre o Brasil o a Argentina.

Ainda em melo de umn salva de palmas, a
Câmara approvou, unanime o requerimento
do sr. Nicanor do Nascimento.

Uma manlCcstnçflo popular nn Avcnl.ln Rio Itrnneo cm ao»
mcnneciii a Edu' Chaves.

OS OIIMPtlMFINTOS DOS TITULARES
DO EXTERIOR E AGRICULTURA
O; sr'. Ai-.ovedo Marques o Simões

Lopes, logo que conheceram o resulta-
tio i.o 'raid" de Edu' Chaves, dirigi-
ram-lho amistosos telegrammas, apre-
sentando felicitações o saudando-o
cordialmente.

PREMIOS A» AVIAÇÃO E A EDU'
CHAVES

A mesa fez ler dois projectos, do sr. Gu-
merclndo Ribas, o primeiro c do sr. Costa
Kego, o segundo, redigidos nos seguintes ter-
mos:"Considerando que o notável aviador bra-
sileiro Edu' Chaves, realizando proficiente-
mente o "raid" entre esta capital e Buenos | 0 almirante Pedro do Frontin, che-
Airc», conquistou um aesignulado triumplio, fe ,j0 Estado Maior da Armada, en-
para a aviação do Brasil e tornou-se merece-, v|0Ui hontem, um telegramma ao avia-
dor da admiração e applausos de todos os

ESPERA ANSIOSA EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 29 (A.) — Todos os

jornaes affixaram noticias da partida
de Montevidéo para esta capital, do
aviador Edu' Chaves.

Reina grande ansiedade om toda cl-
dade, havendo um grande movimento
qom direcção no campo de aviação, onde

OS CIIEFEÍS DO ESTADO MAÍÒR DÁ 
' ò destemido piloto brasileiro farft a sua

ARMADA aterrissagem.

SAUDAÇÕES DE "LA NACION»

brasileiros;
O Congresso Nacional decreta: ,
Artigo unlco — Fica instituído o prêmio

annual "Edu' Chaves", de vinte contos do
réis, destinado ao aviador brasileiro que, cm
provas publicas, organizadas pelo governo,
revelar maior competência technica no apro

BUENOS AIRES, 29 (A.) — O jornal
dor Edu" Chaves, felicitamlo-o pola «La Naclon" considera num longo ar-
victoria alcançada com o raid RIO- t|g0 hoj0 pubiicádo, que com a chegada
Buenos Aires. I do avlador brasileiro a Montevidéo estft
O TELEGRAMMA DA ASSOCIAÇÃO DE

IMPRENSA
A Associação liras.loira do Imprensa
•enviou ao aviador Edu' Chaves, em

veitumciitoê manejo dos apparelhos de avia- | Buenos Aires, o seguinte telegramma:
ção, abrindo-se para isso os necessários ero-1 "A Associação Brasileira ile Impron-

moralmente terminado o "raid" avia-
torio do sr. Edu' Chaves.

O mesmo jornnl annuncia que o Aerco
Club offerecei<íi ao arrojado aviador,
logo apôs a sua chegada a esta capital
um lauto banquete.

Então viram-so os apparelhos tomar
a direcção de El Palomar, destacando-
se o i roplano tripulado por Edu' Cha-
ves, que percorreu o campo de aviação
o aterrou precisamente fts 13 horas c
dois minutos. .

Logo depois da aterrlssage o campo
do aviação foi invadido por numerosa
multidão, nue aguardava a chegada de
Edu' Chaves, pelos directores, com-

, ¦••• .. off elaes da Escola MUI-
tar do Aviação, por diversos pilotos ci-
, . ,i..o pi; .aoal da Legação brasllel-
ra o por muitos jornalistas, reporters
o photographps. O presidente do Acro
Clnl), sr. Mnsctns, pediu então que so
levantasse um "hurrah!" ao piloto bra-
silo ro, pedido a que a multidão Imme-
diatamento correspondeu.

Edu' Chaves foi nessa, oceasião mui-
to abraçado c felicitado por todos os
elementos officiaes presentes.

O director da Acro-Navegação do
Exercito, sr. Mosconi, convidou o avia-
dor brasileiro a mudar de traje afim dc
tomar parto no almoço, quo jft estava
prompto.

Entretanto, o sr. Miguel Reis, director
da succursal da Agencia Americana, apre-
sentava os seus cumprimentos a Kdú Cha-
ves em nome da. Agencia, obtendo a pro-
messa do uma reportagem completa para
depois do almoço. Edú Chaves pôde, to-
davla, adeantar que tinha. atterrado por
engano na Escola Civil' dc San Izidro,
ondo esteve cerca de dois minutos.

O almoço foi servido no Caslno dos
officiaes da Escola do Aviação, onde »o
reuniram as pessoas acima citadas, fl-
cando Edfi Chaves sentado entre os sra.
Mosconi e Masclns.

Por occaulão dos brindes, o sr. Mosconi
proferiu um discurso, no qual disse quo
o dia do hoje jft era assinalado pelo
facto de ter sido colioenda uma p'aca em
memória do mallogrado aviador Matienzo,
por iniciativa da commissao de -fomento
do El Palomar, e ainda pelo banquete do
camaradagem quo se realizava para fes-
tojar o final do curso d0 alguqs aviado-
res. O dia era, -assim, duplamente me-
moravel agora que ao passado se unia o
presente, com a chegada do eminente Pi-
loto Edú Chaves, quu acabava de unir aa
duas grandes capitães com admirável pe-
ricia, dando maior brilho fts cores da ban-
deira do Brasil. O seu esforço, concluiu,
merecia calorosas felicitações c sinceras
homenagens de todos os officiaes da Es-
cola MU'tar de Aviação da Argentina.
Pedia, portanto, um tríplice hurrah! em
honra do Edú Chaves, que foram dados
com grande enthusiasmo.

Pouco depois levantou-se Edú Chaves,
que desejava responder ao orador, não o

um hurrah I para a Argentina e para o
povo argentino.

Estas palavras mereceram novas o in-
sistontes salvas de palmas.

Nesta occaslão levantou-se para falar o
ministro do Brasil, sr. Pedro de Toledo,
que, depois de receber tambem uma salva
de palmas, disse:"Não posso fazer um discurso. Apenas
direi algumas palavras com as quaes pre-
tendo significar o grande prazer que sente
o Brasil deanto de expressões tão sinceras
e leaes como aa que acabamos de reoober
neste grande centro de aviação da Repu-
blica Argentina.

O commandanto Mosconi, quo acaba de
falar, referiu-se ft coincidência da victo-
ria de Edú Chaves, chegando a El Paio-
mar, com a triste homenagem que aqui
sc realizava hoje ft memória do grando
aviador argentino fallccido. Eduardo Cha-
vos chegou, assim, para prestar tambem
a sua homenagem, como brasileiro, A me-
morla dc Matienzo. uma das voesas flgu-
ras de aviação, e Justamente no momento
que lhes rendlels as vossas homenngens;
chegou num dia em que reallzaes o vosso
annual banquete de camaradagem, no mes-
mo logar, no mesmo campo, em Caseros.
onde Jft uma vez os nossos dois exércitos
e as nossas duas nações se bateram pelo
mesmo ideal de paz e fraternidade.

Fnço votos Para quo os aviadores ar-
gentltiOB o brasileiros sejam de futuro os
portadores da paz entre os dois paizes,
dessa paz que jft foi sellada com sangue
pelos nossos soldados. E estes desejos não
são sômento meus, mas tambem os de todo
o meu paiz. Brindo ft confraternldndo daa
duas nnções I"

A oração do ministro do Brasil termi-
non no melo dc vibrantes applausos.

O commandanto Mosconi levantou-se cm
seguida, pedindo para ser levantado um
triplico hurrah! ao Brasil, e o ministro
Pedro dc Toledo pediu outro pnra o ex-
erclto argentino, sendo ambos enthuslua*
tlcamente attendldos pelos assistentes.

Foi nessa occaslão que Edú Chaves,
pondo-se de pé, sem que ninguém o espe-
rasse, pediu tambem um hurrah I para o
aviador Ilearnc.

A gentileza <lo aviador brasileiro foi re-
ceblda no melo de intenso clamor o estre-
pitosos e prolongados applausos.

Repercussão nos Es-
tados

O ENTHUSIASMO EM S. PAULO
S. PAULO, 29 (A.) — Comnninlcaqões

urgentes aqui recebidas de Porto Alegre,
lu rnaiii que 0 nosso estimado Edu' Cha-
v- 'i>vs »tou vôo fls 10 horas de hoje, do
Montevidéo o com destino a Buenos
Allvs.

Essa informação foi aqui recebida com
vivo e geral enthusiasmo, ansiosamente cb-
perando-se a noticia da sua aterrissagem
cm Buenos Aires.
SAUDAÇÕES DA IMPRENSA PAULISTA

S. PAULO, 29 (A.) — Todos os jornaes
dedloam longos c elogiosos commontarlos
ao aviador Edu' Chaves, descrevendo em
todos os seus detalhes a notável travessia
nerea jft realizada pcló nosso" estlmail"
conterrâneo, quo ainda hontem alcançou
a penúltima etnpo do nrrojado "raid" quo
Be propoz a realizar.

Repercutem sympathlcamente fts hoina-
nagens tributadas ao notável piloto nessa
capital, Guaratubu, Porto Alegro () Mon-
tevidéo.

A PAULICE'A EM FESTAS
S. PAULO, 29 (A.) — O enthusiasmo

continua indescrlptivel.
Ao serem divulgados os primeiros tolo-

grammas, todos os estabelecimentos lias-
tearam om suas fachadas o pavilhão na-
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Registraram-se em diversos pontos ln«
numeirns manifestações do apreço ao nosso
desltemido piloto, que estft prestes a con-
cluir o arriscado o arrojado "raid" Illo
do danelro-Iluenos Aires.

NA CAPITAL DE MINAS
BELLO HORIZONTE, 29 (A.) — Re-

Bistram-se em todos os pontos da cidade
onthuslnstlcns demonstrações do rogosljo
pela chegada do Edu' Chaves ft Buenos
Aires.

llm frento ft redacção do "Estado do
llinas", quo desde o inicio vem acompa»
nhando com Interesso o "raid" Edu' Cna*
ves, «gglomcra-se o iwvo, quo rccelie do*
liranti-nenie ns pormonoros da travessia.

O contentamento é geral cm toda cl-
dado.

EM JUIZ DE FORA
JUIZ DE FORA. 29 (A.) — A noticia

da chegada do Edu' Chaves ft capital da
liepubllcvt Argentina, fnl aqui recebida polo"Mercantil", quo incontinento a affixou era
seu "placiiríl".

Em seguida tiveram inicio us domons-
trações patrióticas, a ella» nssociando-iO
it mocidade estudiosa desta cidade.

O regosljo é grande.

MANIFESTAÇÕES EM CAMPOS

CAMPOS, 29 (A.) — A Americai.a nea»
ba do distribuir aos jornues um longo dos*
paclio urgente, noticiando que Edu' Cho»
ves aecrrou cm Buenos Aires, no Campo do
Aviação de Palomar. Accrescentava ainda
quo Edu' teve naquella caplUil uma deli-
rante recepção, dizendo quo a travessia
Montevldéo-Buenos Aires foi feita do modo
mais ftllz.

Estas informações tiveram aqui larga
repercussão, sendo recebidas com o maior

cntluislasmo.
Na Praça do S. Salvador agglomorou-so

grande quantidade de pessoas, cm mani.
fcstnçõcs de orgulho patriótico.

As ruas prlncipaes da cidade, notada»
mente ft rua 111 de Maio, tiveram logo mo*
vlmctitação desusada.

O "Rio de Janeiro", no affixar om seu
"placard" a grata noticia, hasteou o.pa*
vilhão brasileiro.
jijV*u-iru-irY%**«*r*i~ t* •*"•*" ¦---»---»-»-----» *fcj«hárÉ.*k*'--*t»*-t****«à*-fc

BTJBNOS AIRES, 20 (U. P.) — (Çr;
gente) — O aviador bras:ie!ro sr. Edu
Chaves, chegou ao campo dc aviação de Pfllo.
mar, pertinho da cidade dc Buenos Aires,
pouco antes de 13 horas, hoje.
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O trnjccto realizado nor Edu' Chave» no aeu "raid" íierco ilo Rio dc Jnnclro a Bueno* Aires.

ditos, • revogadas as disposições em contra*
"paragrapho 

unlco — E' conferido, desde
Jft, a Edu Chaves, o primeiro prêmio insti-
tuldo nos termos do artigo antecedente, —
Gomerclndo Ribas."

"Considerando que o aviador brasileiro
Edu' Chaves acaba de cffcctuar o percurso
aerco entre as cidades do Rio de Jane.ro c
Buenos Aires, Bem o menor auxilio official;
considerando que é de toda a conveniência
para o Estado animar as provas sportivas
dessa natureza, das quaes poderão resultar
grandes benefícios fl aviação na America do
Sul;

O Congresso Nacional resolve:
£rt io — Fica concedido o prcralo de 00

contos de réis ao aviador Edu" Chaves, como
Indcmnlsação das despesas que fez pnra rea.

sa saúda o glorioso patrício, (a) Tau-
lo Vidal, Io secretario."

CUMPRI3IEXTOS DE REDACTORES
DO "O JORNAL"

Rcdactores do "O JORNAL" envia*-
ram a Edu' Chaves o seguinte despa-
cho: "Viva o Brasil!"

Antes da cü.gnda
SAUDAÇÃO A EDU' EM MONTEVIDE'0

MONTEVIDÉO, 29 (U. P.) — Os jor-
nãos saúdam o aviador brasileiro Edu'
Chaves que aterrou no campo de Ceril-
los, sando recebido pelo chefe da escola
e vários officiaes do corpo de aviaçfto.

Hontem ft noite foi offeretido ao co

EDU' CHAVES DELIRANTEMENTE i
RECEBIDO

HOMENAGENS DO AÉREO CLUB
ARGENTINO

BUENOS AIRES, 29 (U. P.) — A com-
missão directora do Aéreo Club offere-
ceri uni banquete ao arrojado aviador
brasileiro Edu' Chaves, festejando o
suecesso de seu vôo entre o Rio de Ja-
neiro e esta capital. Todas as associa-
ções desportivas argentinas tomarão
parte nessa manifestação de apreço ao
destemido hospede.

Como Buenos Aires
recebeu o aviador

brasileiro

podendo fazer por ter sido interrompido
por uma longa e insistente ovação. Ter-
minados, porém, os applausos, o aviador
brasileiro, profundamente commovido, mal
pôde articular algumas palavras. Dsso
então que não podia falar, mas que pedia
¦VV»>AVVV-V' ¦^«¦jt»»»*»*^*^^^^**^*^*.*'*-'^.*^**»»'***

j sr. Elpidio da Boamorte con-
tinna do earp ie director

da Fazenda Municipal
„.ut»....u.  —- rajoso aviador um banquete no Parque
íízar". percurso do Rio do Janeiro a Bueno. Hotel, em que tomaram parte repre-
£jres, sentantes do governo o das associações

Art 2* — Fica Instituído o prêmio "Edu' desportivas uruguayas.
Chaves", de 150 contos dç réis. para oi piloto DESEJOS DA IMPRENSA
sul-americano,1 civil ou militar, que pr meiro ORIENTAL
fizer, pelos ares, num mesmo apparelho, a| uiuonia-

. , , viagem entre Buenos Aires e um ponto neces- MONTEVIDÉO, 29 (A.) — Os jornaes J,'nòTro"Edü'' Chaves, que, ao tocar em ctorla de Fazenda Municipal.
BUENOS AIRES, 29 (A.) — (Urgente) Bive. d0 território do Estado de Pernambuco, de hoje vem repletos de eomniintarios ;orra fol cnthusiastlcamente saudado

— O grande piloto brasileiro Edu Chaves ou vice-versa, dentro dc seis mezes da data elogiosos ao piloto brasileiro Edu' Cha- or J.0(los os assistentes. O acto foi
fez com toda a felicidade a sua aterrissagem dcsta ,el c 110 prazo maxinro de dez dias vea> que a|nda hoje conquistará um Verdadeiramente emocionante,
fls 13 horas e 2 minutos no campo de aviação para 0 porcur60 total. grande titulo para o Brasil. ! Ao meio-dia o publico, que aguarda-
de Palomar. .. Art. 8? — 0 poder executivo abrira os te. Edu. chaves, dizem os Jornaes, farft va n chegada de Edu' Chaves, jft ma-

A colônia brasileira recebeu com enthu* Bpectivos créditos, para a execução desta lei, a 8ua victorlosa atterrissagem em Bue- nifestava certa inquietação. A incerte-:.., :„».-.„i « nntm-^i niliitn. accla- ._.. ,„ ,., ,ii«nn«iriv«, Am rontrarlo. nos ^ircSi deteiulo para a sua pátria o

cional, quo era saudado pelo povo com
prolongados vivos ao Brasil, S. Pau'i.> o
Edu' Chaves.

A redacção d'"A Gazeta" commemorou
o grande feito do Edu' Chaves, queimando
uma bateria.

O contentamento é geral.
O REGOSMO EM PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE, 29 (A.) — Foram re-

ccbidaB com o maior enthusiasmo os notl-
cias telegraphicas da capital da Republica
Orienta! do Uruguay, informando a par-
clda do Edu' Chaves, conforme commu-
nlcamos cm telegrammas anteriores.

0 agente do Lloyd em Nova-York
chamado a esta capital

O sr. Frederico Burlamaqul, dlreotOf>
do Lloyd Brasileiro, chamou hontem Oi
esta capital, por telegramma, o comman»
danto Durão Coelho, agento da emprosai
em Nova York.

Ao quo constava, o sr. Durão vae «ef
convidado para fazor parto da directoria
do Lloyd.
fOV*U**UVlJ-«-i<*'<**M*V**^^

ü sr. Ruy Barbosa na
repatriação dos des-

pojos imperiaes
O sr. Ruy Barbosa, por motivo *de mo*»

lestia, om carta dirigida ft Liga d* De*
fesa Nacional, cxcuuou-se. do ser o orador
official da referida sociedade na recepção
dos restos mortaea dos ex-Imperadores.

Ü LE M1ÜH
Preços reduzidos
ROA CHILE31 31

UNIMENTO MARI NDO m.
Preparado de realaa tascaria* a»
Urlrntr. rara tmalaaer Ur am
ciara «Inato- — Uu IM* *a ¦•»
lembro. IM.

AS SAUDAÇÕES NO PRIMEIRO • Tomano-0 m consideração o pedidoALMOÇO fe|to pt.|0 prefeito do Districto Federal,
BUENOS AIRES, 20 (A.) — O dire- o ministro da Fazenda permittlu que o

rtor da Agencia Americana nesta capi- novo conferente da Alfândega desta ca-
tal acaba dc chegar do aérodromo do pitai Elpidio João da Boamorte, conti-
El Palomar, onde foi especialmente nOe cm commissao na Prefeitura, exer-1
para assistir ft chegada do aviador bra- eendo as funeções de director da Dlre-.

<wv^^^^^^^^^^^^^*y*t«->l**>A<,-«^^^^^^a«t*-t,«*^^^^^^*

Siasmo indescriptivcl o notável piloto, accla-
mando-o prolongadamentc.

Edn' foi recebido cm verdadeiro delírio.

EDTJ' CHAVES ESTA' SENDO MUITO
FELICITADO

revogando as disposições cm contrario.
CoBta Rego."
DURANTE A COLLAÇAO DE GRÃO

DOS NOVOS BACHARÉIS

"record" dc distancia no Novo Mundo.!

HOMENAGENS NA CAPITAL
URUGUAYA

, Hontem. nor oceasião da solemnidade da,
I collacão di grão dos novos bacharéis, na Fa-1 MONTEVIDÉO, 29 (A.) — Os jornaes

nmnunq AIRES 20 (A.) — Edu' Cha- culdaile dc Direito, realzada no edificio da desta capital publicam artigos o chro-
-tem recebido áo Brasil inúmeros telc- Associação dos Empregados no Commercio, nicas sobre a personalidade do sr. Edu

nannnas dV felicitações nelo brilhante cx to fo| conhecida a noticia dn chegada do Eitu, Chaves. Os mesmos jornaes fazem acom-
que «aba de alcançar coi o seu "raid" Bio- tendo sido o orador official o sr. Bahia de panhar esseB art gos por muitas photo-

0 uso das sobrelojas das
casas de negocio

1 locação e
prédios náiliaios

que
Buenos Aires.

Foi approvada hontem, no

j O Conselho Municipal approvou liontem
! uma emenda ao projecto de orçamento,
i determinando que o imposto territorial
! deverft recair sobre a locação e a sub-

locação de prodlos mobillados, seja por
Conselho que prazo fflr, sendo no caso de subloca-

visconceiio» »-u..™.» .... ™ „...»... «,»,„.,«» u„ „.„..,.„„ „..»»„ ^» Municipal, uma emenua ao projecto oo çao o pagamento uu, «=w«»"' '"•*• -"-

l?oÍT€S «« * " 
i H^. «STáS íntr^n^se . ^J^V™^^^ ainda ^P^^B^lÍ£ll «fda^uffif 

dWÃ.^8
CâA0g""'..„-!!lrL .. ri™.r,i trl «««lm I ~,";J>\ lleenea ao orador, participou 4 as- „„„ n nrrolado aviador brasileiro jft prejudiquem as condições de hygleno das ^l»..»»»w.^ '

mesmas lojas.concebido: "Ao mensageiro da paz, que levou
fl» Republicas amigas do Prata saudações
fraternaes do Brasil, envia um abraço c pa
r.bens, Pandift Calogeras."

l\a ci .ade
logo que foi conhecida a noticia da ater* ,,„,.„...., .

rissagem do aviador brasileiro era Buenos do a execução do Hymno Nacional, no que
Aires, a cidade tomou um aspecto festivo, en- f0l satisfeita, depois dc o ordenar o ministro
galanando-se as cnBas com o desfraldar das dn Justiça, tnmbom presente ft festa,
bandeiras nacionaes. Acalmado o enthusiasmo foi dada a pala-

As orcbestraB dos cinemas executaram vi* vra ao paranympho, professor 8S Pereira,
brantes musicaB, os automóveis fonfoneavam que fez um bello discurso literário, cheio de
eníjirdccedoranicnte, a sereia dos noiso6 col* conceitos e com a mais ardente fe na gran-
liVíis do "Jornal do Brasil" aimiiuciou leu- dezn nacional,
gamente o evento. Terminada sua oração, falou o sr. Affon-

Tambem, enorme maeia popular percorreu ao Celso, em nm entbutiastlco discurso, dl-
• cidade em manlfesfiçõea de alegria. sendo do espectaculo iucdlto que a asslsten*

sistencla a chegada do arrojado patrício a | conquistou a gloria que tantos aviado
Buenos Aires. . | res aspiraram conquistar.

Os clrcumstantcs de p«, na mais entbusiaB-, Bm tod0s os pontos da cidade onde o| r\ nnlnn',nnn manrn rio om
tica vibração, ergueram vivas a Bdtt'f e ao sr- Edu. chaves appareeia apezar da sua II fiSíaCIOnalTlCriíO 06 aUl
Brasil, emquanto a banda da Policia Militar, mi>deat|a e desejo de passar desaper-
tocava um vibrante dobrado. , cebido íoi alvo do grandes manifesta-

Nessa oceasião Invadia, o recinto a massa 8ea de admiração. A colônia brasileira
popular, levando^ o Pnvilhiio^nacioniil, pedm- qu^ de8de as pr|me|ra3 noticias sobre"' " """ ' logo ema grande aventura, pensou

manifestar ao grande brasileiro a sua
enorme satisfação patriótica e o seu re-
gosljo, procurou o sr. Luiz Guimarães,
ministro do Brasil aqui, para que o il-
lustre diplomata exteriorizasse ao avia-
dor patrício o sentimento da colônia
brasileira e em seu nome lhe apresen-
tasse os ma a carinhosos cumprimentos.

O sr, Luiz Guimarães obteve do sr. ( rápido

^^V^^^St^tfStfim^mi^i^trt^r^tmmm*,^*/-**^.

bulantes nos logra-
douros públicos

Nova taxação sobre as bebidas
alcoólicas

pi
?l''í

O Conselho Municipal approvou hon
tem n emenda ao orçamento mandando
cobrar mais 50 »|" sobre o imposto prin-
cipal da respectiva licença, âs casas que

Conselho Municipal approvou hon- venderem bebidas alcoólicas „.r„„rta
 um, emenda ao projecto de orça- A ^^^\l.^.ntrAX!^^

mento, prohibindo o estacionamento e lo- ção desse "ddiclonal.^MM «sUnada^a
'

ÊBoas 

Pyjamas
Pyíania &&* '-b'*'. *t$ e 20$
Pyjama Zt&0xT: f°."!29$
Pyiama zt&rúr\ef:2s$
Pyjania onord mgic 39$
PyjaiTia ZcP»lr Madras .... 44$

Pyjania s««« Eoyai., *. 30$
Pyjania Sarjo Seda ...-.. 62$

Completa collecçao em
Pyjamas Finas.

"-¦•'nlos do alta moda.

O
tem

cal zi.cfto de ímhulnntes em losrsdo-ros auxiliar, em partes eguaes. flj «s'-tencla
nubicos sob qualquer pretexto, excepto medica domiciliaria e 4 Sociedade Cruz
duranto o acto da venda, que deverft sor Verm-lha, para a construcção ¦'« '«-"

| hospital.
do seu

^jfftat^sfm^mQtyOtf^ir^tPm^t-^tsr^^

D ACI D HS Tuboo de cUneato anuído, feitio ta }
DUul K"3 manllha. de todoa «a dlaaetraa.

Para Eatradaa de -odogem. Eatradaa de Ferre •

HENRIQUE &
BUA PRIMEIRO DB MARCO. « —•'•»——

eanaUiaçOtsc.
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CHRONICA DA CIDADE
MAL IRREMEDIÁVEL

'

Dois automóveis que se chocaram

''''''-'b^^bÍ El' »V "flaai M?'-j-*»Wr*K»»K-^.alSSSSSSB!. gaaai ¦fiJaBffi*j^* 'í.'. »!^EB»-

O estado a nuo Honram redusldon os doia automóveis.

No cruzamento das avenidas Beira Mar
« Central chocaram-se pala manha os au-
tomovols de ns. 2.984 e 28. este da Ça-
mara dos Deputados, dirigido pelo moto-
rlsta Eugênio de Brito, 6 aquelle da Ga-
raeo Elite, o dlrluldo pelo motorista
Isaac Marconlsta.

Ambos os vehiculos soffreram graves
prejuízos, náo tendo sido, felizmente, re-
glstrado nenhum desastre pessoal.

No automóvel de n. 2.984 viajava o
ministro Pedro Lessa, quo pouco depois se
retirou do Supremo Tribunal, a conselho
do professor Miguel Couto, quo o acom-
panhou. , ,

No auto da Câmara nllo tinha passa-
geiros, porem, foram encontrados alguns
abacaxis. ....

A policia do 5* distrlcto registrou o
desastre.

Encontro entre nm bonde e nm auto
da Limpeza Publica

' O auto-caminhSo de n. 11, da Limpeza
Publica, conduzido pelo motorista José
Borges Tostes, ao fazer a curva da rua
S. Valentim com a do 3. Christovão, foi

bonde de n. 61, linha |

foi chocado pelo bonde dessa linha Ae
n. 149, guiado pelo motornelro Manoel
Joaquim da Silva, do regulamento de nu-
mero 3.628.

Do choque resultou avarias para ambos
os vehiculos, cuja culpabilidade dos con-
duetores ficou provada, sendo ambos pre-
sos pela policia do 15* distrlcto.

Um operário victimado
Ao atravessar o largo do Estado, o

operário Eduardo Gabriel Mello, solteiro,
com 18 annos de edade, brasileiro, foi
apanhado por um auto, que apôs o deBas-
tre desappareceu.

Medicado na Assistência, retlrou-se o
ferido para sua residência, Ignorando a
policia local o occorrldo.

Um estivador atropelado
Ao atravessar a rua Estado do Sa, per-

to da rua Pereira Franco, o estivador Josô
Alves fo. colhido pelo automóvel n. 1.740,
caindo ao solo, recebendo escoriações o
contusões no thorax o cotovello direito e
região glutea do mesmo lado.

O ferido foi levado Pnra a Assistência,
"cliauffeur" Edgard do Ama-

POR CAUSA DE UM
TOSTÃO!

S* *mm*mm*m ¦¦ II

Um passageiro insultado e aggredido
por um conduetor

Vinte horas. Os bondes da Light cor-
riam oéltres da cidade para os subúrbios
«i arrabaldes, pejados du passageiros, que,
naturalmente, andavam todos por chegar
a casa, onde os esperava o jantar, após o
dia de calor Intenso que foi o de hontem.

Pela rua Mariz e Barros subia veloz o
electrlco 644, combolando um carro. Ia
cheio. Nem um logar vago. Súbito, parou.
Os passageiros nem deram por Isso, im-
mereoa na leitura dos vespertinos ou em
paljstra animada com algum companhel-
ro de viajem. Dentro em pouco, porém,
oomecaram a Impacientar-se: o bonde não
andava mais!

Quo demora era aquella? Ergueu-so o
primeiro passageiro, impaciente. Outros o
Imitaram. Fol-so vDr e descobriu-se a col-
sa: o bonde nao seguia porque o conduetor
saltara do carro o fflra em perseguição de
um passageiro que descera sem ter pago
o tostão da passagem I

Travando-so de razü63, na calçada, o
passageiro affirmando Ja ter pago, o con-
duetor affirmando o contrario, um bate-
bocea irri tan tisslmo.

Emquanto Isto, os outros passugelros
quo haviam pago, irrltavam-se em protes-
tos, gritando, para que a discussão cessas-
so o o conduetor voitasse ao seu carro,
que de novo se puzesse em andamento, le-
vando-oa aos penates...

O que afinal se conseguiu. Aos protestos
doa pasasgelros do primeiro bonde, linha
E. de Dentro, uniram-se os dos outros
carros de outras linhas que viam-se tam-
bem forcados a parar ,all, porque a linha
so achava Imredidr. emquanto o homem-
zinho discutia...

Incrível!

OS CONTRABANDOS
-¦"" ¦- m • --'—

Pois contrabandistas presos e cince
fardos de seda appr.hendidos

O guarda civil de n. 934, de ronda a
rua Carvalho de Sã, Ia de um para outro
lado.

A madrugada Ia alta. Duas horas Jft
haviam soado em um relógio próximo. O
tempo de serviço ainda- se prolongaria por
algumas horas, e o policial, para se dis-
trair, avançava vagarosamente, ora junto
ãs paredes, ora no meio da rua.

Súbito, um automóvel escuro passou por
elle velozmente, i.-.do parar pouco adea.:'£,

i chegada Jo "Benevente"
a

Palestra com brasileiros
que regressa,.i

LIQUIDANDO A INIMIZADE
a-

Desfechou ires tiros confra o desaffecfo

distrlcto, sendo
speito do coso.

aberto inquérito a re-

chocar-se com o bonde de n. oi, inna emquant0 0 «<.¦.
Lapa, guiado pelo motornelro João Vieira, (*« aprcscntava-so ãs autoridades do 9»
de regulamento n. 3.676. '

Do choque, que foi violento, soffreram
graves avarias ambos os vehiculos.

Tanto o motornelro como o motorista
foram presos pela policia do 15* distrlcto,
quo registrou a. occorrencla.

Outro choque entre auto e bonde
JCol na esquina da rua do Mattoso com

a de Barão de Iguatemy.
O outo-caminhão de n. 1.68 . da Bm-

uresa Transportes de Carnes Verdes, con-
duzldo pelo motorista Martlnho José dos
Santos, ao fazer a curva da rua Barão
do Iguatemy para entrar na do Mattoso,

f\*^*m*mPk*m*******-**0

Mi,is uma victima
Na rua Marechal Floriano, a "barata"

particular n. 1.030 atropelou o hespanhol
Manoel Lara, solteiro, de 22 annos de
edade, cafeteiro, residente ã rua do Ll-
vramento n. 178, que recebeu ferida con-
tusa na regiãc parletal esquerda e esco-
naçõos geraes pelo corpo, Bendo medicado
pela Assistência, retirando-se cm seguida.

A policia do 4° distrlcto soube do facto
6 u motorista cvadlu-se.

r
IAPPIN & WEBB

¦JOALHEIROS

PRÉSENCES PARA AS FESCflS
Linda escolha em JoaIhcria finei, Pra-
taria. "Prata Princeza", Marroquina-
ria, Porcelanas e Crystaes 82 S2 82

- OUVIDOR -- /OOÍOO
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PARA MORRER
A tarde, um homem desconhecido de cor

branca, vestindo terno do brlm riscado e
chapéo de feltro cinzento, depois d» tirar
o palotot e o chapéo, atlrou-se ao ii: r *im
frente A Santa Castv.

Po| pedido soccorro & Policia Marítimo,
que mandou ao local uma lancha, nada
encontrando, sendo mala tarde achado o
cadáver, o enviado paia o necreterlo da
po.icla.

A policia do 6° Ustricto registrou o
occorrldo.

Ameaçado de morte
Um marinheiro fugiu de bordo

atirando-se ao mar
Quasi todos os dias as autoridades

da Policia Maritlma recebem queixas
dos commandantes dos vapores ameri-
canos surtos na Guanabara.

Hontem, o pedido foi inverso nos que
até agora têm sido feitos naquella re-
partição, pois, tratava-se de um caso
do certa gravidade, que deve ser apu-
rado yela policia, com cautela o ener-
gia.

Err. resumo um marinheiro cana-
dense, chamado Arthur Allen, acha-se,
ha tres mezes, embarcado no vapor
"West Galloc", como empregado de
bordo, tm virtude do um contrato la-

Antônio Ferreira Cunha Sobrl-
nho. nin dos coMrabanomtns.

em.frente ao predio do n. 62. uma gran-
üe casa de habitação collectivo.

Parando o auto, dello apitaram 1ois In-
dlviduos sobraçando tres pesados fardos,
a julgar pelos esforços empregados pelos
dois homens.

No auto mysterloso, além do motorista,
dois outros liomens deixaram-se ali ficar,
auxiliando na descarga dos volumes, que
os outros dois transportavam.

Julgando tratar-se do um roubo, o
guarda 934. acompanhado por um popular,
que tambem espreitava o descarregamento,
avançou para o automóvel suspeito.

Os que se encontravam no vchiculo, per-
cebendo a intenção do policial, ordenaram
que o motorista avançasse, o que fez com
tanra rapidez que não pôde' ser tomado
o numero do auto.

Já então convencido de' tratar-se de al-
gum delicto, o guarda avançou e prendeu
um dos indivíduos, Manoel Marques, em-
quanto que o outro conseguiu fugir, pe-
netrando no interior da casa de n. 62.

Juntamente com Manoel Marques foi. lc-
vado para a delegacia do 6° distrlcto um

vapor I dos fardos, que, aberto, verlfieou-se conter
ello peças do seda Japonesa das deuoml-
nadas .«eda lavavel.

Inimedlatamento, o commissario de ser-
viço dirigiu-se para o local.

Na casa de alugar cominodos da qual

Fundeou na Guanabara, o paquete nacio-
nal "Benevcnte", procedente de Nova York,
e escalas, trazendo lsi passageiros para oi
Hlo.

Entre os passageiros para o nossn porln, |
chegaram sete brosllelros aue. duranto al- jsutis- annos, estiveram na Amerlea do Norte,•
uns chegaram esperançados, outros doslllu- i
dldos, mas todos satisfeitos por poderem'
ver novamente a terra natal.

Henrique Lucas, falou-nos a respeito da
situação actual dos Estados Unidos, que se
tem aggravado multo com a alta do oam-
bio, tendo os mesmos passado alguns mezes
em sérias dirricuhlade3 financeiras, sendo
obrigados a recorrerem ao cônsul brasilel-
ro, sr. Hello Lobo.

Durante algum tempo foi redaclor do
Jornal "Amerlea", órgão orriclal da Junta
americana manufacturclra.

Sobre a situação operaria, disse-nos que
ella se aggrava constantemente, tendo lido
no "New York Times" a noticia da despe-
dlda em "Alikron" do cerca de 500.000
operários.

As 'abriria em geral dlminuiram multo
a producçAo, chegando mosn.o a haver uma
paralvzaçiln equivalente A presenciada por
nrrus.ilo da epidemia da grlppe, sendo as
encommendas suspensas, empregando ps

I operários em serviço de cancellamcnto das
i uoias commerciaes.

Na occasliin da paralysaçüo, coincidiu ter
, logar nn momento de eleições para presi-
; ileí.to, havendo suspeitas dc se tratar de um
! arranjo político, para'desacreditar a can-

dldatura Wilson, sendo esta suspeita posta,
desde logo dc parte.

Ellas Ilaliout asseverou que esteve du»
rante cinco annos nos Estados Unidos, ondo
ròra em husr-n de nes-oclos, tendo estado em

í paltlmore, Plilladeljilila e Chicago, notou
' que grando numero rio compatriotas, passa-

vam os horrores da fome, pois tudo lhes
: raltava. ,. ,
i No porto do nrooKl.vn ,6Ve occaslão de
; ver o maior navio que os americanos ap-' 

prchendernm dos allemães, para usal-o du-
ranto a guerra no transporte de forcas, es-

, lando actualmonte encostado em vista de
I ameaçar naufragar.
, O "Levlatan" rol módiricado.. tendo si-

* do posto a venda por 50.000 dollares, não
i adiando quem o queira comprar, e assim

llcará abandonado até que afunde.
O commercio recorreu ao governo, so-

licitando deste um grande empréstimo in-
terno, que suavizará o seu estado.

Os outros ralaram ainda na dedicação
rom que o cônsul brasileiro tratou os pa-
trlclos, quo recorriam 4 sua pessoa.

o segundo piloto do "Barbacena", Ar-
cl.lmertes Azevedo, disse que deixara aquel-
le paquete nacional por tor nocesaldade ur-
gente de regressar ao Brasil, por ter per-
dldo parentes aqui, dizendo que aque e pa-
quete tinha a tripulação toda de brasileiros,
sendo nnm o seu estado de navegabll dade.

O outro que veiu no "Benevente", rol
Edgard C. Monteiro, que ha cerca de 6 mn-
zes partiu para os Estados Unidos, com a
Intenção do se empregar na fabricação ue
"fllms" clnematngrapWcoiv

E cnlelado nos sonhos de glorias artisti-
cas chegou a ter nos primeiros dias de per-
manencla nns Estados Unidos uma esperan-
ca quo pouco depois caia por terra, ven-
do-se tolhido nos seus passos.

logo depois de nos despedirmos dos
mesmos, o "lienevente" dlrlgla-se pura o
Cães dó Porto, para fa*er o desembarque
dos passageiros.,**»***,*****************•

fl ESPERANÇA DO BRflSlb

Peseja 

Mas festas o nm felis* anno novo a todos os seus aml-

gos e freguezes, d'aqirt e do Interior, e participa qne baixou

todos os preços de seu grande Stock do roupas brancas para cor-,

po, cama e mesa.

RUA DA CARIOCA, B3
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A victima Haaocl Nanes, na Asais lendo e o rrlmiaoso Joio Aatoalo
de Multo», n a delegacia.

Questões de serviço tornaram inimigos
Inconciliáveis os portuguezes Manoel Nu-
nes, solteiro, com Si annos de edado e rosl-
dente á travessa Ida, li, no morro do São
Roque e João Antonio do Mattos, solteiro,
com 35 annos de edado o morador naquello
mesmo logradouro publico, lü.

Vizinhos como são, a todo o momento
que trocam olhares as suas physlonomlas
demonstram a contrarlcdade quo sentem
por se assistirem. Varias pessoas Jã tenta-
ram dar fim ao ódio que os dois mantém,
mas do nada adeanlaram os conselhos dos
Interventores, os dois prosegulram desaf-
rectos.

A' nolto, regressando »o Ur, João An-
tonio de Mattos enrrentou a casa de Manoel
Nunes. Este estava 4 porta, conversando
com companheiros e pronunciava por mo-
mento o nomo de João. — João perOuvindo ralar em seu nome,
guntou a Minoel o que queria comslgo e

esso eipllcou que não ee tratava de sua
pesoa.

Não ae aentlu satisfeito com o esclareci-
mento Mattos que, Indo A aua casa, foi mu-
ntr-se de um revdlver e, voltando i poria
do vizinho, desrechou tres tiros contra Nu-
nes que, alcançado por um dos projectls,
caiu por terra banhado em sangue.

Pensando estar morto o desarrecto, jo,i»
Mattos tentou ruglr, mas não o consr-
gulu, porque, agarrado pelos amigos ds vi-
ctima, rol entregue aos policiaes que ar-
cudlram por terem ouvido os estampidos,
aiiprchendendo a arma.

O criminoso rol levado para a delegacia
do 10° distrlcto, ondo o autuaram em ria-
granto c o ferido conduzido ao posto cen»
trai do Assistência, recebeu curativos no
nlvei ria fossa lllaca esquerda, onde rol at-
tingido, c, acto continuo, recolhido A San-
ta casa de Misericórdia, onde esti cm tra-
tamento.

*•*/*>*'* wmmmr-*'»¦»¦¦-»—— -^^^n mmmm, ~-m* ^^s. .mm. mWMm.

NO REGIMEN DO TERROR
¦in —

Outra padaria dynamitada

PEQUENOS FACTOS
LUTA ENTRE MULHERES — N> casa dc

alugar commodos da run Silva Jardim n. 4.1,

FOSSAS SANITÁRIAS
EIOLOCICRS C SCEFTICRS

PRIVILEGIADAS
i.nmiidi.1 nela Directoria Geral de Snt.de l-nlillra c «onstruldns de

,-wnto armado. Iastallndas no Ho.pl «oi Panla Cnndldo e ennrlçl da Prl-
STi™ Comuna»!» P»rro-Vlnrln. rm Uc odoro. Mnls de RO» Insinllnçoes jA lei-
M « »..™»"* '» •*¦»•«¦¦ MlinrWo. da Central e I,e..|.ol.lli.n ç ao.
Batadãa. Vensleoee vantajosa.. Envia mos prospectos para toda » llrasll, •

Henrique & ('• — Kua Primeiro de Março n. 43, sobrado
FIO DE JANEIRO — Telephone 65. Norta

fi encarregado Antônio Ferreira Cunha. "'UBi'a,ue^0,;,;,de"\iu'm.rdesavierarn as mulheres
fornm apprehendidos mais quatro fardos >...£ 

Bianchi italiana, de .9 annns de cdaclc
contendo tambem pecas de seda. ' ¦'  »»—:_ -  '.^r.

Tambem foi preso 11H o niicional Anto-
mo Ferreira Cunha Sobrinho e seu tio, o
primeiro que se apresentou como proprle-
tario da mercadoria apprel.cnd da.

Julgando tratar-se de um contrabando,
o commissario aPprohonror se communicou
com o ajudante dc guarda-mór da Alfan-
degn.

Este, na delegacia, declarou serem os
fardos de seda contrabandeados de bordo
do paquete "Ruy Barbosa" motivo por que
foi lavrado um auto de apprehenaao, fi-
cando uma copia em, poder da autoridade
apprehendedorn, sendo tij. original acompa-
nhado das mercadorias enviado pura a
Alfândega.
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t solteira, Maria Luiia Carc.n e Joann»
cin, francezas, esta de 43 e aquellas de 41 an"»'
de edade, sendo ambas solteiras.

As tres, que receberam escoriações e contu-
soes pelo corpo, depois de medicadas pel» Asjis-
lencia Publica, foram recolhida» ao xadrez do
47tropÍ;lada por um cavallo - a
nacional Carollna Mascarenl.as, viuva, de 70
annos de edade e residente ft rua do Chiçhorro
n. 24, ao atravessar esta rua foi atropelada por
um cavallo montado por um desconhecido, que

Carolina, depois de receber curativos na As»
sistencia Publica, recolheu-se ll sua residência.

O facto foi registrado pela policia do «" dis-
'r'cl0- ., .j jCOICE — Fernando Souza de Almeida, de
íi annos de edade, solteiro, brasileiro, empre-
gado da Limpeza Publica, morador ft rua ur-
melinda 142, na rua Evaristo da Veiga, esquina
dos Arcos, levou um coice de burro, resultando
ficar ferido na perna direita.

COLHIDO POR UMA LATA — O menor
Manoel, fillio de Simão da Silva, de u annos

0 auxilio do governo ás m\^*:fc£^?A™^t™.
grandes sociedades t**W ^!,f*,^-,»*íiíííd0 por uma hl3'

— Luiz dc Azevedo, de 30 anmis dc edade,
casado, brasileiro, funcclonario publico, morador
cm Anchieta, foi em sua residência ferido ca-
sualmcntc com arame farpado na cabeça.

QUETJAS — Victimas dc quedas, receberam

->f--V-A,ii«^MA»Vi**A*V^

CARNAVAL

A uadnrla da run «icncr.il Cannbarro, hontem dj-nninllmln

n«—********-*******=

ANNO NOVO
INII

Frutas verdes e seccas - Castanhas,
amêndoas e avelãs - Passas, figos e
ao ? ameixas ? o a

CASA FERREIRA
RUA DA ASSEMBLÉA

Esquina &y. Rio Branca a Telephone Central 3787

sa

Bordados = Plisses - Armarinho
Aviamentos para modistas

EXECUÇÃO RÁPIDA E PERFEITA SO' NO

RIO ELEGANTE
RUA SETE DB SETEMBRO. 189 — Telep. 3.201 Central

Arthur Allon. ou Krncst Vclllcuac. o
tripulante do "West Galloc"

vrado entre elle e o commandante do
vapor, acto este realizado cm Norfolk.

A lancha "Isabel" passava perto
daquelle vapor, quando o seu mestre
viu um homem atirar-se ao mar, pelo
que, Immediatamente tratou da salvar,
levando-o para bordo da alludida em-
ba reação.

Pensando tratar-so do um de-
sastre, dirit-iu a sua embarcaqüc
para o costado do "West Galloc" afim
de ali deixar o marinheiro, sendo cn-
tão supplicado para tal não fazer, re-
solvcndo então trazel-o para terra,
apresentnndo-o & Policia Marítima.

Interrogado pelo sub-lnspuctor dc
serviço, disse que, ha dias. desembar-
cftra de bordo Bem ordem do comman-
dante, dormindo em terra, e ao resres-
sar no dia seguinte para o vapor, foi
preso e mettldo no calal.ouço ,apezar
dos seus constantes pedidos de perdão.
Desde esto dia, tem sido victima dp
nfjgressões dos demais tripulantes, qtu
são seus algozes. Hontem, eslava no
tombadllho, quando foi sorpreheiidldo
por um companheiro que n.iieaeuva-o
com uma faca, e, tendo pedido soccor-
ro, encontrou em todos os demais trl-
pulantes, outros inimigos, pelo que pre-
feriu morrer, atirando-se ao mar.

O sub-inspector mandou-o ficar na
sala, até que o commandante do vapor
viesse sc entender com elle, o que foi
feito mais tarde, levando um officio
do vlce-eonsul americano, pedindo 8
prisão do mesmo até a salda do vapor,
dizendo que o mesmo era bem tratado
a bordo, sondo, no emtanto, adverso ao
trabalho, pelo que constantemente en-
preso.

Sabedor desta reequisição, Allen, cho-
rando e do joelhos pedin que não o
mandassem para bordo, pois tinha re-
ceio Ue ser assassinado, ou atirado ao
mar.

O Inspector Ballly ficou penalisado
pelo marinheiro, promettendo levar o
caso ao conhecimento do cônsul ingle
única pessoa que podia Intervir em seu
favor.

Mais tarde. Arthur pedia ao nosso ro-
presentante, papel para carta e cnvel-
lope, pois, desejava escrever í. sua
mãe, que reside no Canndft, co.nmi.nl-
cando-Ihe o occorrldo. Tendo eseripto
no envellope o sobro nomo ile Veilleux
foi Interrogado porquo chamando-se
Arthur Allen, sua progcnltora tlnlin
nome dlfferente, ao que respondeu, dl-
zendo que o seu verdadeiro nome fi Er-
nest Víllleux, e que ao matrleular-s.
nos Estados Unidos, mudara de nom-
para melhor conseguir emprego, po.
ser preferido nos vapores norte-nmeri-
canos tripulantes desta nacionalidade
sendo os inglezes odiados pelos ameri-
canos.

Por fim, o marinheiro pedia, entre
Ingrlmas que nno deixássemos voltar
para bordo do "West Galloc", e que elle
desejava um advogado que tratasse de
sua defesa.

0 que a policia ignora
+»•

PAULADAS — Josepha Vieira, dc 40 anno.
de edade, viuva, portugueza, operaria, moradora
ft rua Fonseca Telles 34, casa 10, foi tm sua
residência aeuredida a pAo, recebendo em con-
seqüência ferimentos no licmi-tliorax esquerdo.

A Assistência prrstoudlie os soecorros de iiu.»
carecia c a policia nio suube da occorrencia.

O chefe de Policia em sou gabinete <le
trabalho recebeu as commissoes dos Te-
nontes, Democráticos o Fenianos, que fo- .
iam pedir auxilio para a confecção dos I soecorros no posto central dc Assistência,
prestltos carnavalescos a serem exhlbldos I seguintes pessoas: , _,. ., . .
na terça-feira gorda. : Leopoldo rausto dc Oliveira, residente (1

O sr. Geminiano da Franca expoz que estrada Nova da avuna sjn.; Julio Carvalho,
'morador no porto «c Inhaúma; Ventura <la ai*

va, morador fi rua da Misericórdia; João Pereira
dc SA, residente ft rua Cardoso junior 3<>5I
Pedro Corrêa dos Santos, morador ft ladeira

, , , de Santa Tlu-reza 56; João Ferreira de Araújo,Achando pouco a ajuda <lo governo, os j ^ünt & rua .„,£. Domingos 9.; J0S0 Manoel,
residente A rua Joüo Caetano ali Hermogenes

governo determinou fosse dado a todas
tres nggrcmh.ções mais dois contos de réis

cada unia alem da quantia jft estipulada
como auxilio deste anno.

Os dynnmltelros, apôs tima trecua °»
que so haviam entregue, voltaram nova-
mente a praticar depredações, dynamitan-
do casas commerclaesi Inclusive as que «o
achnvnm guardadas pela policia.

lin. dias, após o incêndio que destruiu
o predio de n. 387 da ruu Oenéral Ca-
nabacro, foram mandados para guardar
os escombros da casa sinistrada duas pra-
cas d,. Policia Militar.

Ao lado, na casa de n. 389, funeciona
a padaria o confeitaria Veneza, do pro-
prledi.de da firma Almeida íl Martins,
que tambem soffreu prejuízos causados
pelo fogo e pela água.

Foi justamente este o cstubeleclmento
escolhido pelos semeadores de petardos,
que, ao colocarem a bomba em uma de ,
suas portas, conseguiram passar desperce-
bldos pelos policiaes, que deviam estar i
guardando a casa do lado.

Explodindo o petardo junto 11 porta, foi
esta violentamente arremessada para o
Interior, indo bater de encontro ft anna-
qão, destruindo vidraças e garrafas quo
a guarncclam. j

OS FERIDOS 1 gar dó proprietário da padaria, seu ex-
JJa occaslão da explosão encontravam- 

' 
patrão, que o dispensara sem —¦»'¦•»

Sc no Interior do estabelecimento o ge- justificável.

rente, J0S0 Xavier, o o mestre raaaaíü-o
Roque Manoel.

Este ultimo foi attlnB^o pelos «nUlha-
cos de vidros que feriram levemente o pé
direito e o braço esquerdo,

João Xavier, que na oecaalao foi ao-
commettido de uma syncopc, ao cair ao
solo recebeu ferimentos na cabeça.

A policia do 16' distrlcto esteve no lo-
cal providenciando.

Ha suspeltus de que tenha sido autor
do attentado um padeiro conhecido P»W
vulg.08 d« "Noval" e "21", e que na ves-
pera fora dispensado do eervlço.

Sobre o facto foi aberto inquérito,

Uma confissão
Na 3" delegacia auxiliar prestou da-

elarações Fellclano Neves de Faria,
aceusado como tendo sido o autor do
attentado a tlynamlte, praticado oon-
tra a padaria da rua Senador Porapau
n. 147.

Fellclano em «uus declarações oon-
fossou ser o autor do delicto, dizendo,
porem, que agira não por aer ansr-
¦hista, mas tão somente para se vin-

motivo

membros da commissâo solicitaram então
Io chefe de Policia a necessária Intorven-

c.ão junto do commandante da Policia Mi-
itar 110 sentido de ser cobrado este anno

entrante o mesmo preço que pagaram po-
as bundas no carnaval p. passado, Con-

í-ordando com os carnavalescos o ur, (le-
mliiiano prometteu Interceder em favor dos
clubs.

Januário (la Silva, morador ft rua da Sé s|n
COLHIDOS POR PEDRAS — Luiz da

Fonseca, de 4. annos dc edade, casado, portu-
tíucz, empregado no commercio, morador n rua
Santa Luzia s.o, quando se banhava na pra:a
de Santa Luzia, foi colhido por uma pedra,
ficando ferido na cabeça! egual sorte teve o
trabalhador Vicente José Vieira, de 45 annos

11 rnnan i»r> «invin 1:1 ,,,„..,„, Ide edade, solteiro, brasileiro, residente ft rua dnO COUSO UE AMAMIA I*,A AVENIDA j Wvramento j... que, no túnel Joüo Ricardo foi
Como suecede todos 03 anos tora logiir

amanhã, na Avenida Rio Branco o grande
corso do despedida do anno findo e rece-
peão do novo. A policia jâ tomou provlih n-
cias relativus ao mesmo, devendo os auto-
moveis, em 4 filas, se estenderem até a
Amendoelra.

AS «ATALHAS DE CONFETTI
As batalhas de confetti e lança-perlume

lambem terão logar, amanhã, em vários
(onto.s da cidade, havendo commissâo geral
o quo garante o suecesso dessas festas.

TENENTES DO I.IA1IO
Promovido pela directoria terft logar

nmanhft na "Caverna" o Inlíe a fantazia
de despedida do anno de 11120.

FENIANOS
Os "gatos" tambem festejam a passagem

do ultimo dia do anno com um baile ft
fantazia que, certamente correrá deslum-
biante.

CENTtlO ANCHIETA
A festa promovida pelo Centro Familiar

Recreativo Anchieta Club, para o dia di
amanhã obedecera o seguinte programma:
1» parte, ús 19 horas, uberturu da sede
social e illumlnação externa com salva de
fogos; 2" parte, âs 20 horas, recepção <
overturo; 3" parte, fts 21 horas, inicio dc
baile; 4" parte, fis 23 horas, será servido
o chá e falará o orador Antônio Fadigas;
5» parte, ft 1 1|2 horas, recitativo; e, 6"
parte, fts 4 horus, será servido o choco-
late,

DEMOCIIAT1COS DF. MADUREIRA
Os Democráticos de Madureira tambem

se despedirão de 1920 com uma "soirie"
organizada a capricho.

«w>M»yww<vv *****

colhido por uma pedra, rec«l>cndo em conse-
quencia ferimento no pé esquerdo.

NAVALHADA — Ao soldado n. 171. do
4» batalhão da 2" companhia, apresentou-
se. ft tarde, o estivador Wa'demnr FeFppn
Carvnlho, de 19 annos de edade, solteiro,
brasileiro e residente ã rua Bezerra de
Menezes n. 0-A, que se disse navalhado
nd morro dn Pavefla, o mostrava uma fe-
rida» Incisa no braço esquerdo.

Mandado para a Assistência, depois de
soecorrido, retirou-se.

A.policia do 8" distrlcto soube do facto.

Na Issistach Municipal
O concurso para auxiliares

acadêmicos
Serão chamados hoje a exame pralico-oral os

seguintes candidatos:
Gilberto Terra Ururahy, Miguel Pereira da

Motta, Álvaro Lourenço, Jorge Octavio Barbosa
do Couto e Silva, Newton Barbosa Tatsch, Ko-
h»rto Ferraz de Abreu, Adelino Gonçalves c
Clovis Lcngruber.

Turma suplementar: — Carlos Mcnr.a liar-
reto, Carlos Estrella Moreira, Roberto Carnaval,
Itoilolplm Ferreira, Hermelii.o Lopes Ferreira.
Nelson Moura Itrasil do Amaral c Ignacio di.
Cunha Lopes Filho.

No Canal do Mangue

MnRflUILHflS de POÇOS DE CALDAS
SUCCESSO SCIENTIFICO

SAHONETE9 SUI.rill IIOSOS DK POÇOS DB CALDAS I
Os melhores para toilette. devido ao frescor quo produ»

rem na pelle. PAHA AS IMPUREZAS DA PELLE, INCOM-
PARAVEL I Amaclando-a e fazendo desapparecer pannoa.

coeelras, brotoejas. nisaduras, etc, espinhas a aardaa
A' venda cm toda a parte; — Drogarias 8 Pharmaclas •
Flora Medicinal. RI.'A S. PEDRO, . — Peçam proapectea.

Os melhores EHFLASTROS FHEN1X Oi tyitiiM.
COFRES MARCA 'ROYAL". os qua mala garantias of-

ferecen. contra arroml-amentos. Garantldoa contra o tog*
e ugua, Facllltam-se os pagamentos.
Deposito geral: — Rua General Câmara n. 131 — flllv»
Assumpção & C. — llrasll — Rio de Janeiro.
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UMA ACGÂO Af1TI.lEPT.CA e. DlURCTICAJ

f PIANOS

s no tra
Victima de uma explosão

Xa pedreira de S. Diogo. entre outros ope-
rarios, pila manhã dc hontem. trabalhava o
nacional Antônio Corrta da Fonseca, casado
com .ia annos dc idade, cavouqueiro c residente
na mesma pedreira cm um pequeno barfacüo.

Os operários carregaram excessivamente
uma das ninas, c afastaram-sc um pouco.
dando o conhecido aviso da próxima explosão,
aviso que, ou nfio foi escutado por Antônio
Corrêa) uu elle não teve tempo dc se pôr u
salvo.

Attingido por estilhaços de pedras, o desven*
turadu operário recebeu diversos ferimentos pclu
corpo, alem de sei a vista direita vaiada «-'
fractura», expostas do parietal direito c cul.ii,.
esquerdo.

O infelir operário, após receber os primeiro.
soecorros da Assistência, foi em graviistr.no cs-
tado rc-niuvido para a Santa Caia.

O JOIVNAI, em tua edi-üo de liontem noti-
ciou a morte dc um homem de 17 annos dt
idade presumíveis, no Canal do Mangue, quan-
do se banhava.

llunum foi o cadáver reconhecido por Alie!
Maria da Cunha, como sendo o do seu filh.
Antônio Ilrmardii da Cunha, solteiro, sapateirc,
con. .6 annos dc edade e residente á rua Joã -
Cai-tano n. 139»

O codaver foi necropsiado pelo medico legist.-
Sebastião Cortes, que attestou como causa-mo. -
tis: asphyxia por submersas.

Zü.VAI. — Ideal nara lollrtl»
Intlmn dns «rabeiras. — Rua Se-
Ir dr Hctrmbro. 1HU.
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"A CEBEVITA"
... C» um produeto riue deve ser co-

nhecido por todos; excellente caldo du
cereats. Em toda u parte.

CASA ARTHUR NAPOLEÃO
RECEBEU OS AFAMADOS

Pianos Steinway
Pianos Bechstein

Pianos Blüthner
Sortimento completo de todos os modelos

UNIC03 DEP051TAR10S:

SAMPAIO ARAUJO & C.
Avenida Rio Brano Í22 —Caxa 536
é RIO DE JANEIRO É^-* ê
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©JORNAL — Quinta-feira, 30 de Dezembro de 1S2Ò

SEU VIÇO TELEGKAPIEICO DA UNITED PRESS ir
1 abolição I monopólio do café

O governo italiano parece querer abolir esse monopólio
• •

Mi moção da Câmara de Comaiercio Italo-Brasileira

GÊNOVA, 28 (A.) — Voltando a correr
nestes Últimos dias,- Cora insistência, o boato
da possível abolição do monopólio do- café,
a Câmara de Commercio c industria ítalo-
Brasileira, em sessão extraordinária do re»
pectivo conselhOj oceupou-se detidamente i|o
assumpto e approvou, por unanimidade dè
rotos, a seguinte "ordem db dia":

"A Caniárf do Commercio e Industria: Ita-
Ío-Braslleira, examinando mrramífit* a quê-
süío do monopólio do café, ao lado das de-
mais instituições commerciaes ciue por ella

Wmo interior * para a re-expottsçlo —
artigo de sua máiorSfroclucçJo.

Coherenle eom a acção que procedente-mente desenvolveu « interprete fiel dos een-
tlmentos dos seu» soclós de ambos os paizes,manifesta-se ainda uma vez. a favor da liber- .
dade de commercio; fai votos para que cota '
a.necesiiria brevidade, se procedi ã liquida-'
ção do consórcio paru a importação c ex-
purtacâo e a distribuição do café, spplicailo I
provisoriamente pelo governo e com a reser.
va da cessação, dentro «le seis meies «Ia en-'
Irada em vigor do. estado de pas, deseja,!

As íllusões de D'Annunzío desfeitas
0 governo espera que a conferência em Abazzia solucione a questão

» —

0 poeta-soldi-í coutava com a ampla adhesao da esqúidra italiana

tomatrt particular interesso; convencida de tanto no interesse dos commercinntes, como
que a suppressilo de fa monopólio fèprCfseil-! uo dos consumidores, que «m breve sa voltetaria um acto de si poi tida interna no mo- ao mercado livre do café, no pleno reglmenmento em que a Itaha em paz lip|ielia para da concorrência, deixando — por ejplrito deo actividade c pura a energia dou sous cuia-1 conveniência disciplinar — das instituições,dSos de boa vontade para prestarem todos . ils quaes Isso cnl>e offieialmente, a tarefa deos Betis esforços parn a necessária recon. estabelecer as modalidades para o triápassestrucção econômico, e éerla ao mesmo tempo da administração do Estádd A dos pattititila-uma optlma providencia para auxiliar ò ilês- res e de formular propostas sobre a conse-envolvimento do Intercâmbio edm o BrisU, quente orznnlzoção fiscal; confia a presiden-necessariamente ligado a um prospero com- , cia o encargo do intervir na questão da for-
ihitcio oecupado em absorver — pafa O con-1 ma maia adequada e efficaí."
g 
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MELHOR QUE JOGAR NO 'BICHO'"
SM.-iiJ SCRTKIOS DIÁRIOS ATE 5> .cEMIO
Pára ;«las, tefnoí, rottpát brancas, etc, clc., Sorteado na
!', V: T. oh cmrim ate a 19* prestação de sj, resgata-se
ntttcaciotu do preço dè HOJ t se nâo iôr sorteado ató a

lt)1 irlstiçâcl, recebe-se 1C0| em mercadorias s :: :: :
Aceita-se agentes nó interior cóm vantajosa commisíão

RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 29-RIO
Fetam piospsctos a LUIZ FERREIRA BARBOSA ::rer fc_3Stâaaaoãa UCUOi
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COMPANHIA 1 LÜMiAS NAÜÍÔMi Dl) BRASIL
Êxiracções publicas, sôb a fiscalização do Governo Federal, fts 2 1|2 hofài è

aos sabbados, ia t horas, ft r ua Vlsconda de Itaborahy rS. 45.

HOJE
180 «• 77

20;OOOSOOO
Por 800 réis Inteiro

SEGUNDA-FEIRA, .1 de Jaíc-lr»
359 — 74

20.OOOSO0O
Por 2J400 em terços

Sabbado 8 de Janeiro de 1921 -— À's 3 horas da tarde
SOO 633

100:000$000
POR 8$000 EM DÉCIMOS

Os pedidos de bilhetes do Interior devam vir acompanhados da mais 70»
réis para o porte dó Correio a dirigidos aos Agentes Geraes: — NAZARETH
* C. — RUA' CO OUVIDOR N. 94 — Caltá Tostai 817 — End. Telég. "Lus-
vel", e ha casa V. Galmarãe-, RUA DO R03AR1Q N. 71 (««quina do Becco daa
Cancellas) aí Caixa do Correio 1.272.

PESNATAPEIRAS
SUPERIORES

M. HILPERT & Co.

Rüd falfdndc^cí, 90
Caba postal 2026 — RIO 0E JANEIRO :£J5JB(
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"Passou peta vida é não viveu" quem não asou"PÚTENTOL"
rjtM), como afflrmam os mestras d» medicina mundial, é o factor máximo-
da vitalidade humana.

Fracos ?... Anêmicos ? Esgotados ? Porque ?
Usem "Potentol" e serfio fortes, vigorosos...

Deposito geral: Silva Gomes & C.-Kua !• de Março 149

íí FARINHA POLUI I»

(amêndoas)

PARA LAVAR O ROSTO
Amácla a pelle e evita as rugas e asperezas produzidas pe-

los sabonetes, cujo uso ó prejudicial. Muitos estragos produzidos
na cutls são causados peloa alcalia e gorduras, matérias primas
de qualquer sabonete. '

A "Farinha Pollah" dá America* Beauty Academy enfcon-
tfà-se na casa Crasnley & C. — Ouvidor, 68 e nas boas períu*
marias.

Medalhas de mérito tia Exposição
Continental de Buenos Aireé
O ELIXIR VITAL de MARA-

PUAMA 6 TÒHIMBINÀ COM-
POSTO, é Inoffensivo e pôde
ser usado em qualquer tempo o
em todas as idades. Convém
as pessoas lymphaticas, fts se-
nhoras debilitadas por excesso
de trabalho, âs doentes do ute-
ro, emflm, a todas as pessoas
qüo necessitem de um tônico
enérgico que levante as forças
e estimule a nutrição geral.
DÉP. GERAL — URUGUAYANA, 36

EM 8. PAULO **• BARUEL â C

LEP0S1TEM SDAS MERCADORIAS HO
Trapiche Caporanga

«> o cíibs do rortro 6 ò
TELEPHONE NORTE 3893

ATAQVE9 — Car* rtplda ia*
Ü díNAMJOE-OI, mV ln Sete ém
1 keiea.br-. IM

^-^•iiiHrtdi-MitM

l ZONAL — O melhor deAMfe.
«-tante bar» lovaeen» de «tento-
ms & lieríiiiiinil» r nd«lrlo«eo-
M — Baa Seta ém Selembr». IMI

DÜ TEIXEIRA COU Doen-
cas das

senhoras, pelle, syphllls • vias urina*
rias, InJ. 914. (0(, massagens, app. el«-
cincas e do radio. Longa pratica. Cona;
B. Carioca. 81, 9 4a 11. Tal. 0. 1.08».

uI HU
Offerece aos seus clientes

20 %
de desconto sobre os
preços marcados du-
rante as festas
Sortimento sem ègüalem
joalheria e artigos para
presentes —;: ;

IMPORTAÇÃO DIRECTA
Travessa S. Francisco

8 e IO
TELEPHONE C. 839n

COM LEALDADE
Compram-se e vendem-se Joíaa da

todos os valores, na "Joalheria Va.'
lontlm", rua Gonçalves Dlaa, 17, te-
lephoua 994 Centrai.

«yommiHilcodo tèlegréphico iè
Webb Uiller)

MWíDBÉS, 20 (U. Pi) i- Tclíccraniiías
recebidoíl pela "Briited Preês'1, févelain quo
o governo Italiano mostra a- esperança de que
a cidade de Fiumo breve se entregue lis trcW
pas legaes.

Tek-grarainas procedentes de Honra e de
Abbazii dizein qne a solução de todo o pro*

blcuia, pareoo Irruuluente.
Acredita-se que a conferência que se reali-

za actualmente entre o geíieraí ferrari. etn
reprcseiitacillo do gorerno de Itotua, o pref.-,-
to Oe Flame, sr. Gigante c o Capitão Best
Veutori, ambos eni nome da regeucia de
Qttarnero, ( o primeira passa no caminho da
rendição 98 autoridades italianas.

Affirira-se que na conferência realiaada
hoje de manhã nas proxlini.ia.ies de AUlia-
zia, os representantes de Fiilme reconhece-
ram ser Justa e raaoivel a insistvuc-in do se-
neral Ferrari cm que a regência reconheça o
tratado de Rapallo, como base das negocia,
çíes.

O duque dé Aojta, amigo Intimo e pessoal
«le d'Annunzio, chegou a Abliazia.

Acredttí-áe ' 
que' 6 Illustre' reeenf-chegado

tomam parte na coníereucla entre o- gcBeralFerrari e os delegados de Flumc, que «leve
realizar esto. tarde.

Apenas alguns tiros esporádicos foram
trocados hontem entre os legionarks de
d'Amiunzio c as forçaS rígUlares italianas.

O general Cariglia ordenou ds suas tro-
pas que fizessem o possível para poupar a
vida tte d'Annunzio, oflerecendo valiosa re-
cotiipeiisa aos que o protegerem.

O Jornal "Daily Mail", pulilica um tele-
gramma procedent... dc Jlllilo, que ainda nfio
foi ciiillirniado, dizendo qire as tropas tegu-
lareB italianas tltcram 40O hornens mortos
aa luta.

Considera-se esaggeradn esta cifra, tanto
mais que ou despachos da United Press di-
aiam que o numero de mortos das forças re-
gulaics italianas (ira d* 50 a CO.

A Imprensa brltsnnica codtlnu'a commen-
tando extensamente a situaçiln, lembrando ai.
gons com grande jynniatüia a magnífica
obra de d'Annnnz!o. durante a guerra, pre-stando grande auxilio aos aüiadoi.

Essas folhas, entretanto, censuram a sua
actual attltude prerrecando a guerra civil na
Itália,

O Jornal "Daily Mail" dis:"A loucura actusl «te d'Annunzio, nüo po-de fazer êsqüéctr ò seu páiSadó heróico ebrilhante. Foi a sua desgraça quèrer-se ían-
taslar de Cyrano de Bergerac s nlo ter mo-
derasaV.em seu iudomito patriotismo."

O "Daily Ne«rt" dis que d'Anniinzio 6
um doi homens mai» perigosos da Europa,
mas felizmente está âs portas o fim do me-
lodrama de Fiumi."

A8 COMjiçORS PROPOSTAS AO
GB.\BltAli CAVIGI.IA

ABBAZIA..28 (D. Pi) ut (Hetantailo)—
O sr. Gigante, prefeito de Flume, radio^ra-
phou hontem ao general Caviglia, eoiniiiuii-
dante éth cHWe das forças legacs da Italin,
bluqueauilo Fiunie, eitipuiando as condições
para a celebraçüo de um armistício entre 03
Icgionarioa fiumenses • as tropas legaes ita-
lianas.

Consta. que essas condições iucluêm: a
cesuçSo immediata das hostilidade em mar
e terra; • retirada das forças legaes Itália-
ms .do território d«i Fiumei a eracuaçilo
pelas tropas «Ia Regência de Quaniero, das
ilha* ds. Arbe e Veglia; a cemeessilo de umalicença ís unidades da armada da Itália, quedcsertarabi e adherlraiu a Gabrieie «t'An-nunalo, de dilaarem, depois de desarmados,o, porto Us Fiunie, com a condição de queellas nâo serio empregadas contra a liepen-
cln d« Quarneiro.j a concessão, pelo. governoitaliano, aos .Legiomirloi Fiumensís do"status" de tropas legaes italianas sob acondição de que ellés nâu serão permittiilasa Intromerteretn-se nos negócios iutetn'03 èmilitares ilé Fiume, *, íambem, concedendo ARegência de Piurae, licença de enviar Dmdvlcfiido fitmieuse para participar no solu-
cionámentc)- da controvérsia relativa & Delta
ê uo porto de Barros.

Consta que «-ssai condições foram recusa-
da3 pelo general Caviglia.

llouvé, hojo de manha, uma conferência
entro o prefeito «Ie Fiume, sr. ülcfâiití, e
o general Ferrarli, cUs lorçag legaes deItália,

D-ANKUMIO ÍOI FERIDO
TRIESTE. 2é (Ü. P.) — Retardado— Aeropunos voando sobre Triestedeixaram cair exemplares do jornal"Veüetta d'Italla", um dos qaues con-tinha a declaração de que, quando nodia 2G do corrente. Oabriel d'Annun-

rio, capitão. Zoli, da casa militar do
poota-soldado, e outros officiaes esta-vam estudando a iituaç5o militar, uma
granada explodiu na Janella da sala,
ferindo Gabriel d'Annunzio, ligeiramen-
te, na cabeça.

A folha iiccrescenta que, depois disso
outizes éxplôfUram, no mesmo logar,
fiiãtándô o ferindo paizanosi
A DISCIPLINA DA EStll AOn* S«R-

PnEHENDEU IJ-AX.VUNZIO
ABBAZIA, 21 (U. P.) — Acrédltd-so

que a effectlva participação «Ia aFthuda
Italiana nas operações contra Flume
foi uma grande Aorpreza para Oabriel
d'Annpnzlo e seus leglonarios.

Conforme, declaram as autoridades
miHtares Italianas, aqui, foi s presstlodaa forças navaes italianas que .final-

h Itália
fALtÉCIMBNTOS

ROMA, 29 (U. P.) — O marques Oln-
cbmo l>ertbri acaba. de morrer nesta cl-
dade. A ftiarquèzà Elena Bisleti tambem
expirou nesta capital.

UM CASAMENTO PRINCIPESCO
TüRL*J, 29 (ü. P.) — Fõi ófflólalmen.

te annuhciádo que o casamento de Ma-
ria Bònl, filha dó dbque de Turim com
o príncipe Contado da Bavlera. reali-
zar-sè-â rlò cástétiò dè Aglie, no dia 8
de Jâneürô próximo.

POR CAUSA DB FIUME
ROMA, 29 (Ü. P.j — Despachos re-

cebldos di diversas cidades do reino,
informam qüo ós theatros permanecemfechados em demónstraçío de pezar pe-Ia rhbrté dos soldados que suecumbiram
ha luta dé Fltime.

A -HErTOVAÇAO» DA CAM An A..
ROMA, 29 ÍU. P.) — Os grupos libe-

raeà e da "renovação" da Câmara do»
Deputados, realizam uma rounlao esta
rlolte afim dè discutir a attltude quedevem adòptar com relação 4 questãode Flünié.

TREMORES DE TERRA
ilASSA. 29 (Ü. P.) — Hontem ti noite

expérlmentou-se ligeiro tremor de ter-
ra em toda a província de Massa e Car-
rara, Nílo houve vlctimas nem damnos
materiaeB.
Victor orlando em conferência

ROMA. 29 (Ü. P.) — O ex-presidente
do Conselho, sr. Victor Manoel Orlando,
conferenclou com o ar. Pasqualino Vas-
saio, ministro dos Correios e Telegra-
phos.

. O sr. Orlando, que acaba de regressar
de sua excursão & America do Sul. re-
commendou diversas medidas tendentes
a melhorar os serviços de communlca-
«Ses postaes entre a Itália e as repu-
blicas latino-americanos, especialmente
com o Brasil, Chile o a Republica Ar-
gentina, devido ao augmento crescente
dos . negócios commerciaes com essas
nações.

O ministro declarou que o governoestá tomando na devida consideração
esses problemas.

Para auxiliar i Polônia
O GOVERNO FRANCEZ TEÜ TJJ*

CREDITO
PARIS', 29 (.ti. P\) — Os creditos vo-

tãdós pela Câmara dos Deputados incluem
400 mllhtVo.fi de francos para material bel-
tico, qúé poderio ser fornecidos a gover-
nos estrangeiros em caao de necessidade.

O ar. Ralbertl. ministro da Ouerra, da-
clarou. franeament» qu* esses créditos
aram deitlnidoi a Polônia t». porventura,
aa apresentasse a epportunldad*."A Polônia salvou, pelo >> 11 heroísmo a
pax do mundo", disse o ar. Ralbertl "e no
caao em qua precise da ajuda da Fraacja
•lia encontral-a-a prompta a cumprir o
síu daver do gratidão".

I mente obrigou Gabriel d*Annunzio ai1 escutar 03 rogos de seus conselheiros, [liermittlndo-lhes de tentar de solucio-1
nar. com o governo italiano, a contro-
versla.

Os legionarios d'Annunzlanos têm
( offerecldo uma resistência desesperada
! âs forças terrestres italianas. As tro-
: nas ílumensis somente se têm retirado

cjüàndo enfrentadas por um numero es-
magadóf ÚZ forças legaes cVltalia.

As forças de Gabriel d'Ánnuriz;o con-
tam, erri grande parte, para a sua dc-
fesa, com metralHadófas e granadasdo milo. Todas ás casas foram conver-
tidas em pequenas fortalezas. Unia
parte das forças fiumenses atiram pe-tardos dos telhados emquanto os seus
companheiros manejam metralhadoras
escondidas.

Todas as ruas que conduzem n Fiume
aciiam-sc- fortemente barricadas.

COMO Fot A 1-lQt'E O "ESPERO"
ROMA. 2D (U. P.) — O correspondon-

to do jornal "II Messnptero". em Tries-
te. diz i|tic elle confirmou a versSn fle
que o destroyer "Espero" foi posto a
pique por um projectil do elreadnought
italiano "Andréa Doria".

O dreadnoiiBlit aiiproximou-se a me-
nos de 500 jardas do destroyer, envlan-
do uma mensagem ã tripulaqüo revol-
ta.!a convidando-a a reunir-se a, esqua-
dr.a italiana dentro de 15 minutos, ao
que a èqtilpagém do destroyer respon-
deu por meio de um porta voz: "Conti-
miamos fieis a Gabriel «VAnnunzío".
Loró em seguida o elreadnought abriu
fogo e uma série de explosões deram-
sé a bordo do destroyer "Espero", quecomeçou a dfundar-se e que foi final-
mente abandonado pela sua trlpulaçilo.
PÁRA A SU9PF.V1AO DAS IIOST1M-

DADES
Ar.nAZIA. 28 (t*. P.l — Retardado

— orflclal — O general Ferrari, um dos
commandantes das tropas regtilarcs
iíalanas, teve uma conferência com o
ninjor cilgante, das forças oecupantes
de Flume.

O general Ferrnrl recusou-se illsciitlí
cnm o major Gigante uma proposta «le
paz até que a Resrencia de Que.rnero
tenha resolvido reconhecer o Tratado
de Tlnpallo. \

O prefeito Gigante disse que elle nilo
tiiihn nutorlzaçilo para fnzer a con-
cessão pedida, sem primeiramente re-
grcssnr a Fiume, afim de consultar Oa-
liriel (1'Annunzlo o os demais membros
do governo dn Regência, solicitando
que as hostilidades durante essa exour-
suo fossèni suspensas, o que, por assim
dizer, constituiu um nrmisticio tempo-
rnrio efflcaz.

PARtS. 29 <V. P.) — T*m despacho do
correspondente etti Roma da Acencia
Hadio diz que ò prefeito Gigante de
Flume pediu ao trencral Caviglia de
cessar as hostilidades.
O DUatE DF ÁOST.V SEGUIU PARA

Ann.AZIA
ROMA, 29 (Ui P.) — O correspondente

em Trieste do jornal "II Messagcro"
diz que o duque de Aosta seguiu para
a cidade de Abbazia.
NEGOCIAÇÕES SEM ArritENCIA HE

D'AXXrN/,10
ROMA, 29 IX. P.l — Sabe-se de fonte

seml-offlclal que. hoje. as nlitorida.ies
militares italianas abriram negociações
com uma conmilssflo composta dos prin-
cipaes cidadãos residentes em Flume.
para terminação da actual pc-ndencia.

A commissão flumense nao tem liga-
çilo alguma com Oabriel d'Annunzio.
As condições sob as quaes a cidade de
Flume deve rendér-se estão sendo dis-
clltidas na hora em que é expedido éstè
despacho. A commissão flumense pro-
metteu Induzir Gabriel d'Anntmzio a
reconhecer o Tratado de rtnpallo e bem
assim a licenciar seus legionarios.

ESPERANÇAS DE UM ACCORDO
ROMA. 29 ÍU. P.l — Acredita-se qué

lia entrevista de Ahhazla. chegar-sc-i
a uni accordo pacifico da questão de
Fiunie.
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Viria PortaBM. .
OS EMIGRANTES P0nTfGt'E_ÊS SOF-

FRBM NO BRASIL
M9BOA. 29 IV. P.) — Ps Jornaes nu-

bllcam uma nota do commlssario da enil-
gração ém quo esse funcclonario recom-
menda que se ponha termo íi corrente emi-
srntoria para a America do Xorte e o
Brasil, citando casos determinados para
demonstrar que os portur-uézes soffrem
vida miserável nesses p.ilzes.

A AGENCIA FINANCIAL
LISBOA, 89 IV. P.J — O governo vae

denunciar o contrato da Agencia Flnan-
ciai. abrindo concorrência entre os bancos
naclonaes.

O PARTIDO DEMOCRATA
LISBOA, 29 IV. P.) — O novo dlrectnrio

do partido democrático resolveu Iniciar
actlva campanha de propaganda em todo
o paiz-

o congresso Postal nacional
LISBOA, 29 (U. F.) — Na sessão de

hoje do Congresso Postal reunido nesta
capital foram discutidos diversos pontos
relacionados com ns serviços dos cor-
relos e telegraphos, sendo amplamente
ctudada a órganlzncSo actual e as re-
formas que os delegados Julgam neces-
sarlas introduzir.

FUGA DE PRESOS
LISBOA, 29 (U. P.) — Fugiram qUáffo

presos da prisão militar de Monsanto.
UM CHA' ÒFFF.RBCmO PELO MINIS-

TRO DA HESPANHA
LISBOA, 29 (U. P.) — O ministro da

Hespanha offereçeu um chá aos mem-
bros do governo e ao corpo diplomático,
assistindo o sr. Belfort Rarrios, encarre-
gado de negócios do Brasil e o secre-
tarlo da legação argentina.
A EDIÇÃO NorTURNA DO "DIÁRIO

DE NOTICIAS"
LISBOA, 29 (U. P.) — O "Diário de

Noticias" celebrando o seu 67» ann!-
versario, Iniciou a publicação duma edl-
ção nocturna.

UMA CONFERÊNCIA DB ALFREDO
PIMENTA

LISBOA, 29 (U. P.) — O sr. Alfredo
Pimenta fez uma conferência subordl-
nada ao thema "A situação da guerra
apôs a guerra".

COLLISAO DE TRENS
LISBOA, 29 (Ui P.l — Communicam

do Espinho ter-se «lado nas proximida-
des dessa localidade terrível desastre
férro-vlarlo, havendo muitos feridos è
Importantes prejuízos materlaes.

LISBOA, 29 (U. P.) — No choque de
trens havido hontem no Espinho mor-
reu uma mulher ficando feridas quinze
pessoas, das quaes cinco gravemente.
MAIS CENTO E QIINÜE MIL CONTOS

EM CIRCULAÇÃO
LISBOA, 29 (U. P.) — A asssembléa

do Banco de Portugal autorizou a di-
rectorla a augmentar a circulação fl-
duclarla até mais cento e quinze bill
contos, conforme a ultima deliberação
do Parlamento.

O PRESIDENTE MELHOROU
LISBOA, 29 (U. P.) — O estado de

saudo do presidente da Republica sr.
Antonio José d'Almeidá continua esta-
cionario.

O NOVO EDIFÍCIO DA CASA DA
MOEDA

LISBOA; 29 (U. P.) — O ministro «ía
Fazenda, sr. Cunha Leal, visitou a Ca-
sa da Moeda afi mde examinar o edlfi-
cio em construcção resolvendo intensl-
ficar as obras.

0 nacionalismo torço
UMA CONFERÊNCIA COM OS

BOLCHEVISTAS
TIFLIS, ao (lí. P.) — Uma missão cora-

posta de «portadores, partidários de Mustapha
Ketail. o leader nacionalista turco, acaba de
chegar a esta cidade, afim de couferenciar com
os officiaes bokhcviiu» sobre 1 questão do
Caucaso.

UM AEROPLANO APRISIONADO
ABBAZIA, 29 (U. P.) — Devido, a um

accideiitt, um dos aeroplanos de Gabrieie
cTAununzio íoi obritrado a aterrar anui,
sendo o piloto e o machinista feitos pri-
sioiieiros elas tropas regulares italianas.

OS COMBATES
LONDRES, 29 (U. P.) — As tropas

regulares ilalianas sustentaram, segundo
um despacho da ugencia "Contrai News",
dé Puris, que ainda não teve confirmação
aqui, um fogo nutrido e soííreram pes;-das baixas nos combates travados em
frente de Fiume.

O mesmo despacho accrescenta que as
tropas regulares italianas, sob o comman-
do do general Oavlgllu, s6 entraram e;n
Fiume apôs haverem sustcAtado u:n be-
vero combate com os forças oecupantes,
depois de terem soffrido 1UÚ balxus e
contarem corti milhares de homens feridos
durante essa batalha.

Ainda não se pôde verificar se o refe-
rido despacho tem outra fonte além da
acima mencionada.

OS FERIDOS
. ABBÁZIA, 29 (U. P.) — O coronel
Gerbino, cbrhrriafitlahte de um destaca-
mento de álpihisias em operações contra
Fiume, foi removido para esta cidade,
provavelmente por ter recebido graves fe-
rinwnlos na ultima luta que suiiemou;
outro coronel de carabineiros lambem ac.;-
ba de chegar da mesma procedência, sendo
desesperador o seu estado, peio que aguar-
da-se sua morte a cada momento.

ROMA, 29 (U. P.) — Um despacho de
Abbasia diz que um aviador ciue antiga-
mente fez parte dos legionarios de d'An-
nunzio, chegou a Abbazia procedente de
Fiunie, declarou que até o momento em
que deixou aqueila cidade os legionarios
jâ haviam perdido 80 homens e tinham
200 outros feridos.

ROMA. 29 (U. P.) — Sabe-se que a
Crua Vermelha Italiana vae mandar Im-
media tamente um hospital de campanha
para Fiume. com 100 leitos a com um
corpo de dlstlnctos cirurgiões para cuidardos feridos.

UM ARMISTÍCIO
LONDRES, 29 (U. P.) — Um deepaclio |

procedente de Roma comniunica que um
nrmisticio foi estabelecido entre as tropas !
regulares italianas e as forças dos iesio-
narios de Gabrieie d'Annunzio e que de-
veria ter expirado hoje â tarde.

AUXILIO TUGO-TSLAVO RECUSADO
ROMAr29 (U. P.) — Um despacho de

Abbazia diz que as autoridades yugo-slavae em Buccari dlrlüiram um protesto
üs tropas italianas em Sussak, asseveran-
do que um destacamento dos legionarios
de Gabrieie d'Annunzio, da Ilha dc São
Marcos,- desembarcou em continente yugo-
slavo.

Oe yugo-slavos offerecer.ini .'is forcas
italianas auxülal-as no desalojam, nto dos
leplonarios; essa offerta foi, porém, fir-
niemente recusada.
MANIFESTAÇÕES PROHIIIIDAS PELA

POLICIA .
TRIESTE. 29 (U. P.) — Òs naciono-

listas, coadjuvados por ex-combatentes,
procuraram ore/anizar uma dcmon.str.-içiio
clc protesto contra a attitude do governoem face de Flume, sendo, porém, a dc-
monstração dispersada a tempo pela po-
licia.

Üm dos aeroplanos de d'Annunz'o voOu
sobre esta cidade, distribuindo cartazes
que diziam: "O crime do governo italiano
edntra Flume foi consuminüdo. e o solo
desta cidade foi regado pelo sangue de
rionsos Irmãos"'. -¦

ROMA. 29 (U. P.) — A po'lcia Impe-
dlir que um bando de estudantes levasse
a effeito uma manifestação de proto-to
nesta càpitril contra a altitude assumida
pe'o goferno em face do Flume.

A policia tambem impediu que cm Tu-
rim e Milão se dessem oceorrencias de
egual natureza.

Em Turim exp'odlu uma bomba em
frente das offlclnas do jornal "Stampi",
quê apoiava o governo, sem que. entre-
tanto, causasse grandes damnos.

EM SIGNAL DE PESAR
ROMA. 29 (Ü, P.) — Eni slgnaj dé

pezar pelos acontecimentos de Fiume. os
thoatros conservaram-se fechados bontem

noite.
Deram-se diversas ni fl li Ifestações publi-

cas, sem que a ordem fosse nlterada.
IVANNUNZIO RENUNCIOU»

ROMA, 29 (U. F.) — As últimas no-
liciua chegadas de Fiume annunciam que
Gabrieie d'Annunzlo renunciou a regência
de Quarnero.
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0 desarmamento allemào
A FRONTEIRA ORIENTAL

BERLIM, 29 (U. P.) — O governo com-
munlca haver enviado 110 Conselho dos
Embaixadores actualmente reunido em
conferência em Paris, uma nota protestan-
do contra a decisão dos alllados cm re-
duzir as defesas allemães ao longo da
fronteira oriental.

A nota salienta o pdnto que a situação
russo-polaca é demasiadamente Incerta
parn quo a Allemanha deixe de ficar d«--
vldami-nte preparada etn prevenir qualquer
Incursão em seu território.

UMA RESOLUÇÃO DA FRANÇA

PARIS, 29 fU. P.l — Um communicado.
apparentemente inspirado pelo governo
francez, diz que o Conselho de Ministros
reunido em Nice, deve tomar conhecimento
da momenfosa questão do desarmamento
eSlgldo ft Allemanha de accordo com «s
termos do Tratado de Versallles, dando
a França d direito de oecupar o ltuhr. nn
caso em que se torne necessário empregar
a força para que o desarmamento venha
á ser executado,

Os sinn-feiners
UMA RESOLUÇÃO DO CONGRESSO

TRABALHISTA INGLEB
LONDRES, 29 IV. P.l — A Conferência

drj Congresso Trabalhista, que actual-
riiehté se acha reunida nesta capitai, ado-
ptoii uma resolução pedindo a Immediata
irivestiíiàçâo das represadas exercidas con-
tra ã população irlàndéza pelas tropas re-
gulares inglezas.

Essa resolução exice que aos soldados
britannicos culpados dn exercício dJ taes
represálias seja inflingido severo castigo.

BUSCAS E PRISÕES EM DUBLIN
DUBLIN. 29 IV. P.) — As autoridades

militares e pollciaes dirigiram extensi-
vas buscas a noite passada através da
cidade, varejando muitas casas e fa-
zendo ihnumeras prisões de sinn feiners
suspeitos de estarem Implicados nos
Complots cofitra o governo britannico.

Mais de 600 soldados tomaram parte
nessas buscas. Todos os hotéis e multas
residências foram varejadas, tendo a
policia dado busca em cada casa no dls-
trloto ao redor da Parnell Square e
Rutland Square.

Carros blindados patrulharam as ruas
a noite passada e durante todo o dia
de hoje,, tendo despertado grande exci-
tação em toda a cidade.

fmn\n È àviaoôd
QUATRO MORTES NA CIDADE DO

CABO
. CIDADE DO CABO. 29 IV. P.) — O pi-
loto de um aeroplano e duas mulheres c
umâ criança que o avião estava levando
como passageiros morreram por occasião
no appareiho qüebrar-se de encontro a uma
chaminé, ficando completamente queima-
do.
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i Paz rnsso-polaca
AS NEGOCIAÇÕES PROSEOtEM

COPENHAGEN. içj (U. P.) — O corres-
pondeme do jornal "Politikcn", tm Kiqa, diz
que a conferência da paz Ruiso-Polaca foi no-
vãmente reatada, sendo de esperar que o pro*
limo tratado de pas. puiulo uni termo ã guern
entre esses dois paizes, seja assignado até o
próximo dia jj de janeiro vindouro.

h Comissão Gaito
A InternacionaliZàçào de alguas

rios

fls pretensões da íçheço*
slovaqüia

PRAGA, 29 (U. P.) — AnnuncSa-se
que os delegados tcheco-s.ovacoa que as-
íistiriio i próxima conferência da Oom-
iiiiásâü Danubianã, a qual íoi creadu
pela Conferência da Paz, fornm ordena*
dos a exigirem a nacionalização dos rios
Inn, Emis o Sàlzach, todos os quaes t>ãp
af fluentes do Uanubio.

; A Tchèçp-gloyui.uiH vae exigir que es*
; ses rios sejam c? locados, sob o controle
i da LIíiü das Nações*

O rio lnn é uni dos prlncipaes aftluen-
1 tos.do Danúbio, tendo a sue fonte perto
. de Engadine na Sulssa, ,• atravessa o Ty-
1 rol e a Bavária; desngutinío no Danúbio
. em Passau-;

O rio Enns tem a sua fonte II milhas: ao sui de Hadstadt. err Kahlnirir. «. s-.-
y.ic. cm direcção nordeste, re'a Píyria.

I tlesnguando no Danúbio, 11 ml bag sudOs-
1 te de Lins.
j O rio Salzach é um tributário Impor-tanto do rio Inn. tem a -""'ua fonte nes

Alpes, peno de Hotie Tnuern.

Hes0 Brasil na liga das
0 sr. Rodrigo Octavio conferência

com o sr. Leygues

1

k Um0 plebiscito
OS PREPARATIVOS

_ GEXEBIIA. 29 (Ü. IM — O Secreta-riado da Lisa das .\'aç.'..:s estã continuandocom os preparativos para o plano elo uni
plebiscito qüe vae ter logar em Vilna, no
(itinl o povo tem de decidir se essa cidade
dovp torriar.Sé polaca ou lethã.

Vão ser mandadas tropas brltannicas,
dlnamarquc-zas. hespaiiholns, franoezas e
riorUegUeztls para Vilna uflrri de ivoliciarc manter a òfdefíi no districto em que vao
realizar-se o plebiscito, devendo Cá.-iis
tropas scsulr ptíra aquelle destino logo
que o rroeblrfiento Ias notas da i.ica das
Nações sobro o projectúdo plebiscito haja
sido aceusado pela Polônia e Uíimania.

0 orçamento francez
PARIS, 29 IV. P.l — A Commlísão de Fi-nanças 110 Senado Fr.incez adopiou o orca-nieiilb pura o i-.i!uru cscrc-cin, tel como loiaJoptado pda Câmara dos Deputados.

ha resolução do Papa
EUPfcN E MALMEDV

nP.L'Xi:i.I..\S, sá (U. P.) - Communicainnue ,1 \j::c,-..iio dreidiu destacar 09 (.-;ini5e.« de
hupen c Miilinccly do bijpado de Conlonlia cligal-os ao bispado de Litge.

0 sr. Gastão da Cunha em»
barca para a Süissa

m>
PARIS. 29 (U. P.) — O dr. GaítSo

da Cunha, embaixador do Brasil o métn-
bro do Conselho da Liga das N.içãe.,
partiu hontom pura a Su'.ssa, devendo re-
«r-r-^sar a esta capital depois do Anntf
Com,
A CONFERÊNCIA IHIDIIIGO OCÍA-

VIO-I.EYGUES
PAr.IS, 29 (Ü. r.) — O dr. Rodrigo

Octavlq, sub-secrelur;o das Relações Ei-
terlores do Brasll, leve hoje longa o cor-
dlal conferência com o presiOeuta do Con-
;-vibo dc Ministros, sr. LeygUfs, que ha-
via manifestado desejos dc eonversarcom
o chefo ila ilelcgnÇüo braelieirn & Assem-
b!6a dn Liga dns Nações, realizada om
Genebra 1

A entrevista começou fls 1G horas, ver-
sando a conversa c-ccuslvaniente sobro
os lr.ibaih.os de -Genebra, felicltanlo-se
mutuflhiente por terem estado pempre do
accordo perfeito; O s-r. Leygues fe» vo-
tos pela continuação dns <>.-ccoUcntes rala-
.-"".« qite fxlsteni aótüalmento «ttne o
Brasil ,-• n Frnnçn. O dr. Rodrigo Octa.
v o n.-ri-adeooii e assegurou ao chefe dõ
governo qne o Brasll estã animado dO*
i)io'liori"3 sentimentos para com a Frafl»
ça. alliada e nmipa do Brasll.

íi Lloyd Real Belga
UM NOVO ADE1NTAMEXTO DO

GOVERNO
: IlRl-.XF.LI.AS, ao IV. P.l - O., jornaííaiimiiiciani qcu o governo concedeu ao lloydreal uelgâ ura novo adianiamento de 150 milhõesue francos,

âs relações francõ-lethonias
PARIS. 29 (U. P.) — o presidenteda nèptibllcn, sr. Millerand, recebeu oministro da Lethonia. o chefe do Es-tudo declarou a esse representante dl-

plomatleo que o seu paiz podia contarsempre com a sympathla da França.

Mercado americano
OS CEREAES

NOVA YORK, 29 (JJ. P.) — Merca-do de oambiaes: libras esterlinas: 3.12'francos, 5SS; liras, 337; marcos, 137-florins, 31 o 37; francos belgas, 616.
O CAFÉ'

: NOVA YORK, 20 (V. P.) — O merca-do de café esteve firme hoje. As cota-
j çoes foram: março, C22; maio, 665; ju-
| lho, 700; setembro, 732.

CHICAGO, 29 IV. P.) _ Mercado decereaes. Trigo. O mercado abriu com 09seguintes cotações: dezembro: 165 1 2 í16-1 31-il março: 162 11 .1 162; maio:1Ô7 IM â 157.
.Milho. Dezembro: 71 íli; maio: 73 118â 73 3|8; julho: 73 1,2 á 73 1,1.

Uma descoberta allemã
UMA NOVA FONTE DB ENERGIA I
BERLIM. 2» (U. P.) _ O universal-

mcir.i celebro engenheiro sr. Willy von
Unrut fez uma declaração cm que pre-tende haver descoberto uma nova fonte de
energia até hoje completamente desconho-
cida.

O referido engenheiro assevera que elle
pôde produzir a luz e a força em quantl-dades ilüniltaclas, por meio da desinteera-
ção de átomo.-, pretendendo haver conse-
puido aperfeiçoar um Invento «me fisca-
llza a energia produzida.

Na Tclecó-Sbapà
OS TRATADOS DE SEVRES, NBUILIiT

E TRIA.NON
PRAOA. 29- (U. P.) — o . Senado

tohcco-slovneo ratificou os tratados tle
Sevres. Neuilly e Trlanon, tendo os so-
nadores filiados ao partido allemão vo-
tado contra essa ratificação.

Ifeiip állejüllfl
POR CONTA DAS REPARAÇÕES

PARIS. 29 (Ü. P.) — Em círculos In-
dustriaes e commerclaes começa a sentir-
se inquietação acerca da intenção que se
uttribue aos allemães de expedir produ-
otos manufocturados c carregar o valor
dos mesmos na conta das reparações.

Provavelmente op allemães serão nvlsa-
dos do que os alllados adornarão medidas
severas se ellea demonstrarem propósitos
nrenos conciliatórios.

0 tratado ie Versalhes
A BÉLGICA ABRIRA' MAO DE UMA

DAS CLÁUSULAS

BRUXELLAS. 29 <U. P.) — Commu-
nicam que o gabinete acaba de renunciar
aos direitos do governo belga, sob o Tra-
lado de Versallles, de capturar mercado-
rias allemães nn caso em que esse paiz se
veja Imjiossibliltádó de pagar as reparações
de conformidade com o que prove o ttn-
tudo.

D iolcípi)
COM A LITHUAMA

PARIS, 29 IV. P.) — O Departamento
dos Negócios Estrangeiros recebeu Infbr*-
inação communlcanSo que sessenta niil Mo-
rr.ena dus tropas bolchevistas acabará de sè
concentrar na fronteira lethã, acreditando.
so que uma ruptura de relações eritré ÒS
-overflós russo dos Soviet c da Llthuania
está iinmlnente. ,
OS MEHICANOS NAO PODEM SAIR DA

RUSSIA
! WASÍIINGTON. 29 (U. P.) — O MI-
, nisterio do Exterior recebeu informaç.ies
, diiendo que foram recusados passaportes' ;;o.i cidadãos americanos que tentaram

sair da Russia dos Soviets.
Um crto numero de cidadãos ameri-

canos saíram de Petroçrado alcançando
um pomo da fronteira da Finlândia, onde
a patrulha militar bolchevista os obrigou
a i-esressar i Petrogrado.

1 Acredita-se que o governo bolchevlsta
f-*z isto como represália pela acção do
governo dos Estados Unidos, o qual or-

, (ii-n.i n deportação do sr. Ludwig Mar-
1 tens, o representante ru-:".', não reconlle-' 

c.do Tios KfüiiIos Unidos;- - —
UMA REVOLUÇÃO NA PODOLIA

PARIS, 29 (U. I*.) — Segundo uma áe-
ciaração tornada publica pelo "bureau" di
imprensa ukranlana nesta capital, tarla
estalado na província de Podnlla uftia s<rla
revolta contra os bolchevistas, hàvando 0t
lnsurrectos obrigado as forgaa bolchevlttai
a evacuar as cidades de Schmerlnka e

! r.-.si;..A o-.: e, bem anslm a cidade da Ka-
inenetz-Fodolsk, capital _a referida pro-
vlnclu.

! 4 frota mercante franeexa
UMA LEI NA CÂMARA

PARIS. 29 (U. P.l — O projecto d* IM
governamental, hontem enviado ã Camar»
dos Deputados, relativo & liquidação da
frota de Estado, foi apresentado ft Ca-
mara pelo sub-secretarlo da Marinha
Mercante, sr. Bignon. O referido projectodc lei foi elaborado como segue: 1* — Na*
vlos Inter-nlllndos; 2« — Navios de pro-
prledado do Estado: 3° — Navios fr*-
tados (Convênio franco-brasileiro).

O.s navios pertencentes ã frota de Es-
tado são efn principio reservados para
serem vendidos aos estaleiros que perlc-tam navios durante a guerra. Comtudo os
navio» nfto podem ser vendidos ft estran-
rjeiros a não ser os de madeira * os de
tres mil toneladas (navios de carga), e,
tambem as embarcações de cimento ar-
mudo.

Os navios devem aer vendidos antes de
31 do Junho de 1921. '
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Dm presente ao marechal Foch
A CIDADE DO PORTO

PARIS. 29 (U. P.) — Chegou a eita
capital uma missão portugueza composta
de varias personalidades do Porto iholu-
indo o prefeito municipal, sr. Santos Silva,
que vem offerecer ern nome dessa cldado1 uma taça monumental de prata olnrelada,1 no marechal Foch.

O valioso presente 0 um magniflco tra»
balho, obra do reputado ourives sr. An-

i tonio Maria Ribeiro.

líavegação
LONDRES, 29 (U. P.) — O rapar"Sabor", procedente do Brasll, passou

por Uãtiant no dia 26 do corrente inez.
O "Somme". de egual procedência, ea-
trou nas docas de Londres,

m»>ê*M*tmfÍ*tmVÍ*m*+m*m*tlim*á,m

0 caso do cabo ia Westeríi
UMA ACCAO CONTRA ALGUNS

MINISTROS
WASHINOTON, 29 (V. P.) — A•"The Western Union Telegraph and Ca-' h> Cdrhpirny". dos Estados Untdca, irrt-

ciou uma demanda contra o sr. Newton
I Rncltcf, ministro d_ Ouerra; Balnbrldf»
! Colby. secretario de Estado, « contra o1 ministro da Marinha, sr. Josephus Da-
j rielí, afim de Impedir essas autoridades
I dé crear obstáculos ao aterra mento «fo

caí-õ BJtthmaflno dessa companhia, em
; MlRml. Flórida.

Respondendo it demanda, as autorlda-
, des trovamamontaes declaram que, desde
: a administração do presldente Orant, tem
i sl.'o reconhecido o direito das repartições

executiva» do governo de regular o ater-' rametltcj de cabds nes Estados Unidos.
As autoridades governamentais tam-

bem ftllegnm o direito de prohiblr o ater-
, ramento do cabo, porque Isso dls feepel-

to âs felftçôeg exteriores, t, porque o cabo
sefí cóiíffCado por Cnia eóriipanMa ma-
nopollsta: a "Tbe Western Telefrafh
Company" dg Grl Bretanha,

í Hollanda concede creditos
AUXÍLIOS A' ALLEMANHA E A'

ÁUSTRIA
IIAYA, 29 (U, P.) — A Hollanda Con-

cedeu A Allemanha creditos no valor de
2"n milhas de florins. O accordo foi ra-
tlficado hontem.

O governo hollnndeií tambem concedeu
creditos tí Áustria _ entrepirft Immedlat».
mente, flquena noção, 60.000 toneladaa de
cereaes.

i visita do rei liberto í \
HespMa

OS PR EPAH ATIVOS
BHUXBM.AS, io IV. P.) — O marques de

Villenar partiu drfta capital eom deitino a Ma-
flri, afim de or^animr a futura visita Ho r.i
Alberto á Hespanha. para onde i. m. devirá
seguir no próximo mez vindouro.

Noticias da America
do Sul

Nâ Argentina
TERREMOTO EM MENDOKA

BUENOS AIRES, 29 (U. P.) — Cha-
gam noticias de novos tremores de
terra em Mendoza.

No Chile
PROGRAMHAS DO NOVO GOVERNO
SANTIAGO. 29 (U. P.) — O mlOUlfo

do interior, sr. Agulrre Ceída, fez no
Senado a exposição do programma do
novo governo, dizendo que o presidente
da Republica Br. Arthur Alessandrl tem
o firme propósito de realliar todas às
aspiraçUes naclonaes.

CONVENÇÃO COM A GRÉCIA
SANTIAGO, 29 (U. P.) — Foi apre-

sentado áo Senado um projecto appro-
varidó a convenção de Stockholmo ten-
dente a dar uma solução satlstactdrla
AH difflculdades entre o Chile e a Gre-
cia,

O MINISTRO DO BRASIL
sAntiago. 29 (ü. P.) — Parte ama-

nhã para Valparalso o ministro do
Brasil, sr. Cardoso de Oliveira. '

No Uruguay
A VISITA DO SR, OOLBT

M0NTEVIbE'O. 29 IV. P.) — A Mi-
são nòrté-âmérlcána chefiado pelb st-
cretario «le Estado dos Estados Urtldol!,
sr. Oolby, visitou hoje o Senado, querealizou uma sessão solemne em sua
nbmenagem. offefe6endo-llie tambem
Um banquete.

A emhalxada visitou hoje do tarde as
repartições publicas. O ir. Colby «láfi
reciepçfto ao corpo diplomático no Par-
que Hotel, logo que resressar de suas
visitas offlcla".

UM UANQLETE AO SR. tpLIIV
MONTEVIDEO, » (U. P.) — O pra-

•Menti da Republica, ar. Balthaaar
Brum, offerece um banquete eata noite
ao er. Colby, mlnlitro ,das P.claçOss
Exteriores doi Estados Uni doa.

O NOVO MINISTRO DO CHILE
MONTEVIDE'0. 29 (U. P. í — B> m-

perado amanhã, de regrjsio do Chile,
o ministro daquelle pala bo Uruguay.
dr. Cuibas.
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As presumpções constituem
prova valiosa nas acções

de acciden.es no
trabalho

Em longa sentença, o sr. juiz da 6*
Vara Cível Jul£<*u a ac_ao de accidente
no trabalbo, proposta pela viuva o £1-
lhos de Manoel Gomes Moreira, -opera-
rio da íundl.ao de Hime & C.

Ainda esti na memória de todos o
oue occorreu no Gabinete Medico Le-
íal por occasião da autópsia aue se
procedeu no cadáver daquelle operário

Em 2 de setembro ultimo Moreira
BOffreu, em serviço, uma lesão na ex-
tromldade do dedo indicador da mao
direita e foi entreeue aos culdadoB de
um estudante do Medicina, contratado
pela casa Hime para tratar dos opera-
rios accidentados.

No correr dos curativos sobrevciu a
victima febre alta, vindo a mesma fal-
locer no dia 10 do referido mez.

Removido o cadáver para o Necroto-
rlo, ahi o dr. Re_ro Barros o autopslou,
respondendo no respectivo laudo peri-
ciai oue a morte tinha por causa con-
gestão pulmonar dupla", sem relação
com o accidente soffrido.

A viuva do operário requereu ao che-
fe de policia nova autópsia, que lhe foi
negada sob a allegaçao de que o exame
policial era "uno", pelo que provocou a
intervenção do sr. Juiz da 2« Protor a
Civel, que requisitou dois médicos do
Instituto Oswaldo Cruz, afim de se ia-
zer nova perícia.

Os médicos desse Instituto, que foram
oa srs. Costa Cruz e Álvaro Penna, fl-
sieram o exame anatomo-pathologlco e
rr.Icroblologlco nos restos da autópsia e
verificaram haver "lymphadenite do
gânglios da axilla esquerda o lympha-
denlte de canelios inirulno-cruraes; c
como na autópsia nao fossem encontra-
das lesões nos membros inferiores ou
na parede do ventre, é provavol quo a
dymphadenlte destes últimos gânglios
fosse occaslonada por uma infecqiio en-
dogena, cuja porta de entrada poderia
ter sido o ferimento do dedo."

No Inquérito policial e na acçao pro
posta foram ouvidos o estudante e 1
dr. Alberto Ribeiro, os quaes haviam
acompanhado a enfermidade da vlcti-
ma e notaram manchas arroxeadas no

• ante-braço correspondente ao dedo fe-
rido, sendo quo o estudante presumiu
tràtar-se de um ameaço de eryslpela e
aquelle medico afflrmou serem taes
manchas os slgnaes da soptlcemla, em
vlrtudo da qual succumbiu o operário,
conforme Beu parecer.

A acçao, que foi patrocinada pelo
advogado Fellppe de Souza Mattos, foi
longamente debatida om razões finaes o
Julgada .polo juiz sr. Cesario Pereira
que, reconhecendo o mfio tratamento
fornecido pelo estudante e as pre

Aforaraento sem valor i morte de Marcello Gama
Xo dia 7 de março de 1015, o poeta

Marcello Gama. pseudonymo de Possi-
ilonio Duarte Machado, quando viaja-
va num bonde linha üngenho de Deu-

Tempos depois a Üniao chamou todos ' tro, com destino ao Meyer, onde mora-
va, foi projectado do vehiculo ao soio,

exactamente quando o bonde através-
sava o viadueto que liga as ruas Lins
de Vasconcellos e Archias Cordeiro, no
Engenho Novo. Da queda resultou a
morte immedlata do poeta, porque o
viadueto referido deixa livre, os espa-

Um delegado fiscal do Thesouro Na-
cional no Amazonas deu, em aforamen-
to, terrenos de marinhas 110 sr. Hello-
doro Jaramillo, naquelle Estado,

Tempos depol
os possuidores de terrenos toreiros pa
ra apresentarem seus títulos a exame
o dahl resultou negar validado ao of-
ferecido pelo sr. Hellodoro por nao ter
o delegado fiscal competência para o
acto praticado.

No juizo seccional do Amazonas en- -- --- 
^-^".íam de dormente a dor

«o, propoz o prejudicado uma «oçao dispostos 
apenas para suste-

reclamando a restituição do terreno ou _em _a trj,hos-
a indemnização de 300. contos de réis. A vluvil (la victima. d. Julla de Car-
sendo a causa julgada procedente em 1 valho jiachado, por si e como tutora de
primeira Instância. I sua_ filhas menores impuberes, aceto-

Em grilo d- appellação o_ Supremo nou a __iellt and Power e a Prefeitura
Tribunal reformou a decisão, A qual fo-
ram oppostos embargos hontem rejei-
tados.

"Meas-cops" a pronunciado
Pronunciado por calumnlas Impres-

sas, o sr. Wenceslflo Escobar Impetrou
uma ordem de "liabeas-corpus" ao Su-
premo Tribunal du Justiça üo I.io üran-
da do Sul.

Negada a ordem, recorreu para o Su-
premo Tribunal onde foi a decisão
mantida porquo a falta de "anlmus
diffamandl" invocada nao podia ser
apreciada por melo de "liabeas-corpus".

O paciente, num livro que dizia his-
torlco, descrevia episódios atlrlbuidos a
um personagem cujos descendentes pro-
moveram a acçao. Esses episódios, se
verdadeiros, constituiriam crimes pu-
nidos pelo Código Penal.

Succede que, confirmado o despacho
de pronuncia polo Superior Tribunal do
Estado, foi o uccordam razurudo, nollo
se fizeram emendas.

Novo "liabeas-corpus" Impetrou o sr.
Wenceslau Escobar, agora directamen-
te ao Supremo Tribunal Federal, com
fundamento 11:1 nullid.-ide do accordam.

Na sessão de hontem relatou o pedido
o minislro Pedro dos Santos, quo votou
pela concessão da ordem.

Discutido o assumpto foi o voto do
ministro relator suffragíido unanime-
monte.

RELIGIÃO

Fallido preso
Antônio Marques de Oliveira, estabe-

lecido íi rua da Alfândega falllu.
Hontem, 1111 assembléa d-e credores,

realizada na 2* Vara Cível, o syndico,
por seu advogado, sr. Miranda Jordão,
apresentou um longo relatório provan-
do a fraude do f.-illldo, bastando accen-
tuar que o passivo era de 150 contos
quando o actlvo nao passava de 3_li$,
constante de moveis dc escriptorio. E

Mum.ipai para haver uma indemniza-
nlo pela morte do marido. Entendia
que os espaços existentes entre os dor-
mentes constituem buracos quo nao
deviam ser tolerados pela Municipal!-
dade, flscallzadora que é dos serviços
da Light. Se o leito do viadueto fosse
fechado, a victima, caindo do bonde,
não teria ido até o chão, despencando
de uma altura de dez metros approxl-
niadamenle. As lesSes que a victima
soffresse teriam muito menor extensão.

A Light, contestando a acçao, alie-
gou que o viadueto em questão fOra
construído apenas pnra o transito de
bondes, como succede com os viadu-
cios congêneres de todas as grandes
cidades; que o accidente se deu porquo
o marido da autora viajava nn ponta
de um banco e dormia.

A Prefeitura contestou por nega-
'""corridos 

os tramites lepaes, subiu a
causa ft conclusão do juiz sr. Vaz Pln-
to, da Primeira Vara Federal, que, at-
tendendo haver ficado provada a cul-
pa -exclusiva da victima no accidente
julgou improcedente a acçao, para con-
deniiuir a autora nas custas.

MOEDflTflliSfl
Aceusado do havei-, na noite de 18 de

maio tio anno corrente, passado uma nota
falsa do mos, numa pliaraiacla da rua do
Caltcte, rol José de Souza processado e
hontem coiideiiiniido, pelo sr. Octavio heliy,
juiz da SoKUiida Vara Federal, a cinco an-
110- de prlsilo cellular.

CHRONIOA DO FORO

E 

peçam
C0CHAC
ÍJUUS ROBffií

sumpçõe.s dos especialistas de Mangui- mais nada.
nhos, julgou-a procedente, para con- | \ syndicancia terminou por conside-
demnar a firma Hime & C. a pagar ril- conveniente a prisão do fallido, in-
7:3005, a titulo do indemnização o fu- j ourao n(l a,lncção do art. 108 da lei nu-
neral. , mero 2.0.1, de 1008, combinado com o

-1 art. 336, p.-iragrupho 1° do Código Pc-
I nal.

O sr. Paullno da Silva, juiz da _¦ Vara
decretou a prlsilo imtitedlata de Anto-
nlo Marques de Oliveira, que, presente
a assembléa, foi retirado desde logo e
conduzido para a Casa de Detenção.

I Contra o Estado de Santa
Catharina

perante o Juizo da Primeira Vara Fu-
deral, Imhrle k C, banqueiros cm Nova
York, accioiiai-uin o Estado do .Santa Ca-
tharina e a Empresa Oonei-ul Electric S. A.,
pleiteando u exhlbiçao cm Juízo do contrato
celebrado entro os réos pnra a construut-ílo
de melhoramentos 110 Estado, mollini-unien-
tos que deveriam ser piikos por conta do
empréstimo feito por Intermédio dos auto-
res, no valor de. 4.325.000 dollares, com
'lhe Equltablo Trust C. or New York.

- O Juiz da .'• Vara Federal dosto distrlcto
! expediu carta prccntorlii para o de Santa

Cathitrlnn, afim de 14 ter logar a diligencia
requerida.

O Estado réo oppoz embargos li precato-
ria, allegando Incompetência da Justiça Fe-
deral para ordenar a medida solicitada, In-
competência quo por despacho o Juiz sec-
clonol reconheceu. _

iltnhile J; C, aggravaram dessa decisão
para o Supremo Tribunal Federal, quo liou
tem deu provimento ao aggravo, pura mau
dar que o Juiz dcprccatlo cumpra a preca
toria.

"HABEAS-CORPUS"

A' 3" Câmara da Corto de Appellação
Impetrou Cyro Rosso, por seu advogado
sr Olavo de Simas Enêns. umn ordem
do "habean-corpu»" preventivo sob a ai-
legar-So de que se achava na imimnenela
de soffrer constrangimento illegal.

Baseava su.-i allegaçao 110 facto <le ter
sido contra .-lie expedido manttacto |de

preventiva pelo Juiz da 3» Vara

FrlI.LEl.CIA DE SAM
MIDLlt. '

Um despacho do Juiz da 2* Vnra Cível
Coutlnho Caro & C, commerclantes

de Hamburgo, requereram ao juiz da
2* Vara que, tendo vendido a Sam Mid-
lin uma partida de mercadorias e so-
brevlndo a fallencia deste, fosse Intl-
mado o Inspector da Alfândega para
não permittir o desembaraço do despa-
cho da mercadoria eni questão, n que
foi deferido. Alvares & C, porém, que
já. haviam adquirido essa mesma mer-
cadorla de Sam Midlin, vieram protes-
tando, visto que eram os seus legítimos
donos por effeito de uma venda per-
feira e acabada e o juiz deu o seguinte
despacho:"A firma Coutlnho Caro & C, esta-
beleclda o mHamburgo, tendo vendido a
Sam Midlin, estabelecido nesta capital
ft rua do Rosário n. 57, com casa de im-
portaçâo e exportação, mil rolos de ara-
me farpado, marca SM, com o peso bru-
to de 31.500 kilos e aqui chegados pelo
vapor "Kerezaspa", a 25 de novembro
ultimo, acompanhada a mercadoria dos
respectivos documentos ii. ordem, emi-
tiram a letra de cambio do vaior de
1.493 libras o 16 schlllings, que se vê
a fis. C, o que foi aceita por Sam Midlin
em 27 do novembro que então poude
retirar do Banco todos os documentos
referentes ft mercadoria. Occorrendo,
porém, a fallencia do devedor, por elle
próprio requerida a 4 do corrente mez,
a firma credora, julgando ainda não ter
chegado uo poder do fallido a alludida
mercadoria, apresentou a petição do
fis. 2 para a intlmação do fallido para
que se abstlvesse de qualquer transac-
çao com a mercadoria, sob pena de nul-
lidado, bem como a notificação ao syn-
dico e ao Inspector da Alfândega, para
assim poder conseguir que fosse impe-
dida a salda da mercadoria daquella
Repartição. Cumpridas as diligencias,
como consta ria certidão a fis. 5, pelo
Inspector da Alfândega em data du 13
foi offlcl-ado a esto juizo conimttnican-
do quo 11 mercadoria cncoinmenduda
por Sam Midlin havia sido despachada
mediante o pagamento dos respectivos
direitos pela firma Alvares &. C, aos
quaes já haviam sido entregues 60 rolos,
estando o restante da mercadoria om
descarga 110 armazém 16 do Cães do
Porto, o inspector, entretanto, á vista da
notificação que recebera, promptiflcoii-
ee a sustar o desembaraço'da mercado

! TODOS
CATHOUCISMO

O SANTO OO DIA
¦Em Espoleto, dia dos Santos Martyrea

Sablno, bispo, Exuperio e Marcello, diaco-
nos, o do Venustiano, presidente, com sua
mulher e filhos, em tempo do Imperador
Maxlmlano, dos quaes Marcello e Exu-
peranclo, suspensos primeiramente no
eculeo, Iobo açoutados com varas forte-
mente, depolB descarnados com unhas de
fe ro e queimados pelos lados com fui-
xas de fogo, terminaram o seu martyrio;
dahl a pouco foi passado ft espada Vcnus-
tlano com sua mulher _ filhos, po-
rém S. Sablno, depois de o deceparem as
mãos e de o vexarem com um prolongado
cárcere, foi açoutado até morrer. O mar-
tyrlo destes santos celebra-se 110 mesmo
dia, posto que suecedesse em diversos.
Em Alexandria, dos Santos Mnrtyreu
Mansueto, Severo, Applano, Donato Ho-
norio e de seus companheiros. Em Thes-
salonlca, de Santa Ampla, martyr. Tam-
bem em Thcssalonica, de Santo Anyslo,
bispo da mesma cidade. Em Milão, oe
Santo Eugênio, bispo e confessor l*m
Ravenna, de S. Liberlo, bispo. Em Aqui a,
na província de Abruzzo, de S. Raynerlo,
bispo.

CATHEDRAL METROPOLITANA
Na Cathedral Metropolitana celebrou-se

hontem, fts 9 horas, uma missa em louvor
de Nossa Senhora da Cabeça, com com-
munhão geral e acompanhamento de1 nar-
monium e cânticos sacros, terminando
com bençSo do Santíssimo Sacramento.

MATRIZ DO ENGENHO VELHO

Continuou hontem e prosegue hoje, na
matriz- do Engenho Velho, o retiro espiri-
tuul das FUhas de Maria da mesma ma-
triz Haverá pregação, cânticos, preces o
benção do Santíssimo Sacramento.

EGREJA DE SANTA LUZIA

Celebrou-se hontem. nesta egreja, as 9
horas, uma missa em louvor de sua ex-
celsa padroeira. A concorrência de fi-is
c devotos foi grande.

PRESHPES
Continuam sendo muito visitados os so-

guintes presepes: .
Da Cathedral Metropolitana, matriz o«

Santa Rita, egreja da Lapa dos Merca-
dores, Mosteiro dc S. Bento, egreja do
Parto, egreja de S. Francisco de Paula,
matriz de S. José, matriz de Sant Anna.
egreja de Santo Christo, matrizes de

i Inhaúma, Piedade, Lourdes. Engenho do
Dentro o Jacarépaguft c egreja do Divino
Salvador.
ADORAÇÃO NOCTURNA AO SANTIS-

S1MO SACRAMENTO
Na matriz do Engenho Novo terá lo-

gar a Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento. na noite de 31 deste mez a 1" de
janeiro, para dar graçaa a Dous pelo

os SPORTS |
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ruRr
A CORRIDA DE DOMINGO, NA MOO'CH

Para a grande corrida de domingo proxl-
mo, no hippodronio paulistano ficou orga-
nizado o seguinte magnífico programais:

l° parco — -Consolação" — 1:500$ o
300$ — 1.500 metros — .Neenah, 51 kilos,
Gallo 54, Lapo 57 e La Sainarltana 48 (4).

..... pareô __ ••prog-rcdlor" — 1:500» o
300? — 1.609 metros — Aiiianajo 49 kilos,
Crescente 33, Creoulo 52, Campina 54, Tay-
ra 52 e Vésper 49. (0)

_o p,.reo — "Excelsior"—2:000$ e 400$
— 1.7.00 metros — llronzlno 56 kilos, Bs-

crava 5_, Driscol 5.1, Ioüto 54. (4)
.» pareô —¦ "Emulação" — 2:000$ e

mo? — 1.700 metros -t Porto Feliz 55
kilos, Ebb and Flow 53, Newnliam 54 e
Coruyra .">l (i)

5o pareô — "Combinação" — 2:000$ e
400$ — 1.700 metros — Clllquito 55 ki-
los, Mlss oilver 64, Frencli Warrlor 52,
llalron-ie 52 e K.lo Sei 52. (5)

0° pareô — --.lockcy Club" — 4:000$
e soo? — 2.000 metros — chicote 50 kl-
los, Maroim 54 e'Eslerliazy 53. (3)

7» parco — "Imprensa" — 2:500$ o
500$ — 1.800 metros — Chicote 54 kilos,
Joveva 52, Tic Tac 05, Ovaclon dei Flata
55, Mlss Colden 54, Mercante 52 c Bu-
ckless 50. (7)

8° parco — "Supplementar" —- 1:500$
e 300$ — 1,609 metros — Farnum 52 kl-
los, piiimlta 50, Manlvella 55, juquiá 54,
Conjuro 56 c Dello Ville 52. (6)

o 1o pareô sem corrido ús 13 e 30 lio-
ras em poulo.

REUNIÃO DE DIRECTORIA

ÉS Terrestre e intima

ria até ulterlor deliberação deste juizo. I anuo que finda e rogar ao Nosso Senhor
Jesus Chrlsto que o novo anno seja de
abundantes graças para a Pátria, ft So-
cledade 0 ã Familia.

I 

Fortalecendol
- Restabelece todas as luneções ¦ I

Vinho Tônico PhospMad. das tres I
Qainas Bittencourt I

.11-RUAURUGUA.YANA-ll. |**^_ü^_ü^_üH_i__ü__Ü^_ü^_ID*I^_l _-H.IV

IIP E M IPAMEHâ.
Vendas a dinhoi-
ro ou a presta.'m 
çõos, desde 60 f,

situados em ruas qne estilo sendo cal-
çadaa e próximas da Unha dos bondes.
Pecam plantas 6 informes a Com»
panhia Construetora Ipanema, r—. Ou*
vidor. 69.

PEQUENOS ANNUNCIOS

1 p r usa o ,....,-......- .— __,„
Criminal, quando OBfle niairlstrndo era
incompetente parn isso, porquanto o cn-
me ao paciento Imputado, o de ter so
apropriado por meio de falsos conheci-
mentos do mercadorias depositada!, nu
estação de S. Dlogo, era -da alçada da
Justiça Federal.

Em sua sessão de hontem, .1 _» Câmara
Julgou o pedido concedendo a ordem, una.-
niniemente.

EXPEDIENTE
SUPREMO .'KIBIINAI, FEIIEI.AI.

Sessão, cm 29 de dezembro do 1920
Presidência do ministro Hemunio do

Espirito Santo.
Procurador geral da liepublica, o mi-

niKtro A. Pires c Albuquerque.
Secretaria do sub-HCcrotarlo, Br. nw-

mundo da Veiga. ,
A's 12 horas e meia. abriu-se a aeisao.

achiiiido-ne presentes os ministros André
Cavalcanti, Guimarães Natal, Pedro lies-
sa, Godofredo Cunha, l.eoni Ramos, JIu-
nlz Barreto, Pedro Mlblelll, Viveiro» do
Castro, João Mendes. Wormonoglldo do
Hfrros' c Pedro dos Santos.

Deixaram de compurecnr oa ministros
Sebastião de Lacerda, com causa Justlfl-
cada e Edmundo Lins, que se encontra
em gozo dc licença.

Foi lida e approvada .1 neta <la sessão
anterior c despachado todo o expediente
sobre 11 mesa,

O presidente submetteu ao Tribunal os
requerimentos dos srs. Jos-S Gonçalves
Pinto e Justo Mendes de Moraes, curador
doK menores filhos do dr. Galdlno Alves
do Banho, pedindo preferencia pnra o jul-
gamento respectiva mente do recurso ex-
traordimirlo n. 1.142 « da Appellação
Civcl n. 2.997, sendo Indeferido o prl-
meiro contra o voto do ministro Godo-
fredo Cunha e deferido o segundo contra
os votos dos ministros João Jilendes e
Ilermemeglldo de Barros.

JULGAMENTOS

Em petição dirigida a este juizo por
parte da firma Alvares 4.-C. em data
d« 15 como consta a fis. 11, foi recl.-i-
mada a entrega da mercadoria, por
terem-n'a adquirido de Sam Midlin, em
época anterior á sua fallencia, compra
essa que fizeram á vista da factura e
dos respectivos conhecimentos, com pa-
gnmento integral de preço c depois do
satisfeitos na Alfândega os direitos fis-
i.aes o.ilendo por isso o respectivo dus-
paoho. l.xamlnaiido-se os documentos
apresentados pelos compradores e que
so vC-m de fis. II a 18, evidente está
a legitimidade da operação por elles
feita com o fallido, mau autos <lo sor
por este requerida a fallencia, não sô
pelo pagamento do pr„„.. por que ad-
qulriram a mercadoria, como pelo rola-
tivo aos impostos alfandegários e ou-
trás despesas, sendo que tudo ainda so
encontra confirmado pelo próprio ins-
pector da Alfnndoga no alludldo of-
ficio,

A' vista do que se verifica nos autos,
incontestável <* o reconhecimento da
tradição da mercadoria íi firma adqui-
rente, bastando para. isso attondor-so
não s6 ao dispositivo do art. 200 n. 5
«to Cod. Comm.. como em face da pro-
pria lei de fallencias.

Do ineir.i procedência 6 pois a recla-
inação des compradores, pelo que defn-
rindo o seu pedido, determino para quo
se officie ao inspector da Alfândega,
dando sciencia de ter sido referida a
entrega da mercadoria aos reclamantes,

.ficando'assim do nenhum effeito a no-
tificação a ello feita. Intime-se, appen-
Ruiido-so uos autos da .alienem."

I» PALAVRA official attesta a efficicla dos
¦A- productos sulpho-dernia, para plantas o
animaes, elimina, como por encanto, toda a
i-InsBC de parasitas nas plantas e nos am-
ranes, lopra, sarna, córte, etc., e faz nascer
o pcllo. A venda em toda a parte; depoBlta-
rios: ltio, r. Carioca, 25; era Nicthcroy,
Drogaria Barcellos. ,

Do Ministério da Agricultura e Brigada
Policial.

OS DOENTES DO ESTÔMAGO, que nos
inundarem o seu endereço, acompanha*

do de um sello de 200 reis, para a resposta,
indicaremos gratuitamente o unlco meio
para obterem uma cura verdadeira o radi*
cal. Cartas & redacção da "A Abelha", Villa
Nopomuceno — Minas.

ADVOGADO. 
— Dr. Raymundo Moreira.

— S. Josó n. 33 (>* andar). — Tel. C.
2.OO9. ______

Í1ASPA 
elimina-se cora o Sulplio-Derma, com

•"duas fric.õts apenas; da brilho e vigor ao
cabello; fi, venda cm toda a parte.

.pHAPÉOS E VESTIDOS -Mme. Vieira OalvSo
'-'conleccloiia c relorma. Rua S. Christovam 23,
Eslacio. Tclcph. Villa 5*683.

COQUELUCHE! 
B TOSSE. — Tome Ce-

cropina, na rua São Leopoldo, n. 15
Cidade Nova.

L1ÇI0ES 
DE MUSICA,

1
canto, cultura

píiyslologlca da voz, diversos instru-
mentos. — Rua Dr. Barbosa da Silva
n. 21 — Itiachuelo.

MLLE 
BUFFIER, professeur d» fran*

cais, iVbistoire. de littôrature et fle dl*
ctlon. S'ad.esscr, 10, rue Sachct, au ler.
étage ou 32. Desembargador Iziilro, fabrica,
.050 V.

•KATURAUZAÇOES casamentos de es*

Dr
Irangeiros no Brasil, de accórdo com a lei.

R. Moreira. S. José, 33 O" andar.'.

Pedro
André

f\S VIAJANTES!. . — S. B. P. Aos
doentes — Esta doenle? Julga inciira-

vel o seu mal? Mande hoje mesmo a sua
consulta, Jtuitnudo um sello dc 100 rC-lB, eda-
dc, profissão e estado.Ucocberü o meio certo
do restabelecimento. Caixa postal 3'Jü — Rio
dc Janeiro,

It 
ENSAO. Família brasileira fornece
a mesa, a domicilio e avulso li?,

líua Chile, 9.

COMPRAM-SE 
e vendem-se moveis

o planos uzados; paga-se bem; at-
tende-se a chamados polo tel. N.,
6306; r. Visconde de Itauna, 176.

CONCERTAM-SE 
jolas e relógios na

"Pêndula Americana. Rua dos Invali-
dos, 10. ^^

COCEIRAS 
e toda a classe de moléstias pa-

rasitarias da pclb, eliminam-se rapidamen-
te, com o Sulplio-Derma, conforme attestados
oíficiaes e particulares, á venda em toda parte.
Depositários: Rio, r. da Carioca, 25; em Nl*
ctheroy, Drogaria Barcellos.

1 \ENTISTA - Dr. Aldo Cunha, R. Mal. Floria*
¦¦-'no, 55, Trataiiicn.o garantido, rápido e bco
dor. Technica nor.e-amcrlcana.

1 UR. BONIFÁCIO FIGUEIREDO. Medico. Con
-«-'sul as : Das & as o 112. Rua 13 dc Maio 58. TeL
Kl. Cen ral. |

DR. 
JAYME ABELHA, medico ospeclails-

ta em moléstias internas e sj-phills.
R. Urugunyana, 05, sob., das 3 ãs S hora»,

P" 
ELO AMOR DB CHRISTO — Faulin.

Figueiredo, pobre viuva, doente, eem am-
paro, impossibilitada de trabalhar, com qua-
tro filhos, sendo o mais velho tambem do-
ente, pois soffreu uma operação devido a um
pleurlz, na Santa Casa, vem, pelo amor que
os bons cora.íies tem a Cb-.-isto, pedir uma
esmola, qne esta folha recebera.

PARA 
a pelle e lij-giene do corpo usem o Sa-

bonete Sulplio-Derma; c o melhor medicinal
e toilettc; â venda em toda a parte.

PRÉDIOS 
E TERRENOS. Aluguel, compra ven*

da e hypoihccaiinloriiia J. PI11101 rua da Qui*
landa 7:*, loja. tel. Nore 29i..

SULPHO-DERMA, 
o melhor remédio do

mundo para todas as moléstias da pelle,
parasitárias, coceiras, suores fétidos, etc.
1:000$, a quem contestar. Base de enxofro.

EMBELLEZAM1SNTO 
DO ROSTO. -

Cutis, para amaciar, clarear, tirar espinhas
. pannos fortes, só o Sulprio-Dcrma, a veada
cm toda a parte.

GELADEIRAS 
de todo» os modelo», pre*

ços módicos. Vendas » preatac.es. Fa*
bricadas por L. Rufíier. Rua Vasco dt Oa*
m» n. 166, próximo A rua Marechal Fio*
rimo.

INJECÇõES 
VENOSAS — Injecto-thera*

pia em geral, (S14 e antisyphlliticas, sem
perigo immcdiato ou posterior), com exame
prévio das funcçOes renaes c clinico. Con-
tratos assar módicos. No consultório do Dr.
F. de Barros. R .da Carioca, 34, das 11
ns 1». Tel. Ç. 1478.

SELLOS para collccç.o; compram-se c vendem*
se lotes ecollecçõcs. 7 de Setembro 53. «Casa

Gomes».

'ENDE-SE uma optima casa, centro
de terreno, ultimamente renovada,

•com Jardim, quintal, 2 salas. 3 quartos
superiores, 2 quartos cimentados Infe-
riores, outras acommodaçõos, em uma
das melhores ruas da estaçilo do Ria-
chuelo, rendo 250*000. Trata-se no es-
crlptorio deste jornal, do meio-dia a
nieia-noite. Lincoln.

VENDE-SE, para casal, mobiliário comple-
to parn sala dc visitas, de Jantar, es-

criptorlo e dormitório, cm jucarandfi, carva-
lho antigo, vinhatico, juntos ou separados,
e outros moveis de arte e estylo, sõ até o
dia 30. Rua General Canabarro, 66 (Suo
Chrlstovão).

VENDE-SE 
um automóvel particular mar*

ca "Ovcrland", com cinco mezos de uso,
na rua Mcnna Barreto, 44.

VESTIDOS por 60>000; faz-se qua-
tro, dentro de 30 dias, por mais

chies que sejam, pagamento adeanta-
do; Senhora Josephlna, r. Theophllo Otte-
nl, 24, 2» tndar.

D:
Chefe de clinic» do Hospital de
Nossa Senhora das Dores (Hospital.
Sanstorio), ex-interno da Faculdade

de Medlcin» do Rlo de Jinelro. Clinica de raolestlti internas - especialmente dos pul*
m.ll e có?açio? Syphilis. CONSULTÓRIO: Ru. da Carioc» n. 4«. aas legundas. quirUI
rsutu-feirai, a»'« horas. RESIDÊNCIA: Avenida Maracanã n. 7J&. Tel. 1.3» V.

Dr. Monteiro de Castro

H ofocu.-cor.ws:
N. 6.593 — ltio Cirando do Hul — Re-

lator, o ministro 
'Pedro dos Santos; pu-

ciente, dr. Wenceslflo Recobnr — Coneo-
deu-se n ordem impetrada, unnnlmemen-
te Impedido, o ministro Pedro Mlblelll.

N. 6.050 — Minas Geraes — Relator,
o ministro Jolio .Mendes; recorrente, "ex-
officio", o Juízo Federal; recorrido, o pa-
dento Altino Ferreira do Fraga — Ne-
goti-sc provimento ao recurso, contra os
votos dos ministros Polro Mlblelll, Mil-
nlz Bam-eto, Leoni Rumos e Godofredo
Cunha. Ausente, o ministro Pedro Lessa.

.1 piirllnçôe.i cTiminnes:
js*. 847 — S. Paulo — Rolator, o mi-

nistro Viveiros de Castro; appellantes,
Antenor Noronha do Nascimento c Lin-
coln Amador Bueno de Camargo: apiiel-
Inda. 11 Justiça Federal — ICegou-Se pro-
vlmonto a anib.-iSjUS appellaçOes, unanl-
memente.

N. 8-IS — ltio Cirande do Sul — Rela-
tor o ministro Hormenegildo de Barros:
nppelliinf.es. Joiio Vulentim Barbosa, .TosC-
de Souza Lima e Urbano Patricio Cor-
rüa; appelladn, a Justiça Federal — Ne-
gou-se provimento ft appellação, unanl-
momento.

A agravos de petição:
N. 2.000 — Santa Catharina — Rela-

tor, o ministro Leoni Ramos: airgravun-
tes, Imbrle & C.; aggravndo, o Estado de
Santa Catharina — Julgou-se prejudica-
do o ,-iggravo, unanimemente.

N. 2.001 — Santa Catharina — Rela-
tor, o ministro Muniz Barreto: nggra-
van.es. Imbrle & C. ; aggravado, o Es-
tado d« Santa Catiiarinn — Deu-se pro-
vlmento 110 aggravo. contra o voto do ml-
nistro Go-'ofredo Cunha.

N. 2.001 — S. Paulo — Relator, o
ministro Viveiros do Cnstro; aggravan-
tes. d. Ilortenci.-i do Amaral Fonseca e
seus filhos: aggi-avuda, a Fazenda Na-
clonal — Negou-«o provimento ao aggra-
vo, unanimemente,

N. 2.906 — Pernambuco — Relator,
o ministro Ilermeneglldo de Barros; ng-
grav.intcs. Soares Caldas & C. ; agpra-
vada. a Companhia Industrias Reunidas
F. Matarazzo — Nogou-<se provimento
ao aafgravo, contra o voto do ministro
Godofredo Cunha.

N 2.829 — Rlo de Janeiro (sobre om-
bar gos) — Relator, o ministro Godofre-
do Cunha; embargantc, Joiio Carlos de
Carvalho: embarcado. Bernardino Alves
de Carvalho — Foram rejeitados os em-
bargos, unanimemente. Presidência do
ministro André Cavalcanti.

X. 2.895 — Districlo Federal — Rela-
tor, o ministro Pedro dos Santos; aggra-
vutito. d. Clirlstina V. do CarvaMio: ag-
gravados. José dc Figueiredo Bastos e
sun mulher — Negou-so provimento ao
aggravo, unanimemente. Presidência do
ministro André Cavalcanti.

N. 2.899 — Distrlcto Federal — Re-
lator. o ministro Godofredo Cunha: ag-
cravante, Antonio Costa; aggravados.
Muxlmino Quintino e outros — Negou-se
provimento no aeeravo. contra os voto»
dos ministros Godofredo Cunha, João
M-endüui e Muniz Barreto. Ausentes, os
ministros Pedro Lessa « Pedro Mlhlleili.
Presidência do ministro André Cavai-
canti.

A apeltaoõcs eiveis:
N. 1.877 — Amazonas (sobre embar-

gos) — Relator, o m'nistro Ilermeneglldo
de Barros; embargantc, o dr. HolICoro
Jaramillo; embartrudos, a Mandos Har-
boiir. Comnnny Limited e a Unlilo Fe-
deral — Foram rejeitados os embnrcos,
unanimemente, Impedido, o ministro
Muniz Barreto.

N. 2.310 — Amazonas (sobre embar-
uos,)' — R?lator, o ministro Hcrmeneclldo
de Barros; embnrcnnte. F. C. Amorim:
embnrpadn. a Ilniflo Federal — Foram
reieitn^oa os embargos, contra os votos
dos ministros Leoni Rnmos e Gnltnnrües
Natal. Ausente», ns ministros Pedro Les-
«n e PVilm Mlblelll. Presidência do ml-
nistro André Cavalcanti.

N. 2.467 — Distrlcto Federal (pohro
embartros) — Relator, o ministro Pedro
Ao. Santos: embargantc. Miguel Barbosa
Gomes de Oliveira: embargada, a Fazcn-
da Nacional — Foram rejeitados os em-
bargos. contra os voto» dos ministros
Pedro dos Santos e Guimarães Natal.
Impedido, o ministro Munls Barreto. Au-

sentes, os ministros Pedro Lessa e
Mlblelll, Presidência do ministro
Cavalcanti.

N, 2.806 — Pernambuco — Relator,
o mln'«tro Pedro dos Santos; appellan-
te, The Pernambuco Tramway Power
Company Limited; appellada, a Fazenda
Nacional — Negou-se provimento a ap-
pellação, unanimemente. Impedido, o ml-
nistro Muniz Barreto. Presidência do mi-
nistro André Cavalcanti.

COUTE III. API-ELLAÇAO
SESSÃO DA „• CÂMARA — Presiden-

te. desembargador Sil Pereira; secretario,
sr. Celso Vieira.

Compareceram os desembargadores l.d-
mini''o Rego, Angra de Oliveira e M. Gui-
mnrâea.

Esteve presente o «r. Moraes Siirmen-
to, procurador geral do Distrlcto,

JULGAMENTOS
i/flll.rr.-cor.ltM:
N.. 11.0.17 — Relator, desembargador

Angra; paciente, Manoel Barbotelho —
Prejudicado. .

N, 3.039 —¦ P.eiator. desembargador
B. Itego; paciente, Edmundo Telles do
Moncz-Og — pnnciratln a ordem.

.N*. 3.640 — Relator, desembargador
Angra; paciente, Ciro Possa — Concedi-
da a ordem.

N. 3.011 — Relator, desembargador
E. P.ego: paciente, Jacob Saroga — Pro-
judlcado,

N. 3.642 — Relator, desembargador
Angra; paciente, Isaac Seremban —
Idem.

N, .1,643 — Relator, desembargador
M. Guimarães; pacientes, Joaquim Fran-
cisco Moreira, Antônio Ignaclo de Mattos
i- Joaquim Antônio Gonçalves — Solicita-
das informações ao juiz da 1" Vara.

N. 3.64-1 — Relator, desembargador
IS. Rego; paciente. José de Oliveira —
Idem, no da 5* Vara.

N. 3.645 — Relirtor. desembargador
Angra; paciente, Arthur Teixeira do
Freitas — Convertido o julgamento cm
dlliseTicia. para .ser apurado o proces-so
a que respondeu o paciente.

N. 3.046 — Relator, desembargador
M, Guimarães; paciento. Sllvino da Sil-
va Pereira — Solicitadas InformaçBes ao
juiz da 2' Vara.

Recurso de "habeus-corpus" — N. 403— Relator, desembargador Angra; recor-
rente "ox-offlolo", o juiz de direito da
3» Vara Criminal; recorrido. Camillo
Meyer — Julgado cin sessão secreta.

Appellações crinillideí:
N. 4.371 (infracçilo de postura muni-

cipal) — Relator, desembargador Angra;
appellante, Augusto Maria da Motta; ap-
pell.id.-i. 11 Fazenda Municipal — Deram
provimento, para julgar preserlpta.

N. 4.372 (idem) — P.eiator, desem-
bargador M. Gulmariles; appellante, o
mesmo; appellada. a mesma — Tdem.

N. 4.057 — Relator, desembarirador
E, P.ego; .ippellnnto. Narciso Cal Fralc;
appellada, a Justiça — Negaram provi-
níento.

VARAS
2* VARA DK ORPHÁOS — Juiz, <lr.

Eurico Cruz; escrivão, Augusto Bezerra.
Inventariou:
Joaquim Teixeira Bastos Guimarães—

Ratificados, digam os Interessados.
José Maxwell da Luz — Pefiro o po-

dldo.
José Maria da Silva Rosas — Na fôr-

ma da promoção.
Álvaro de Araújo Porto — Nomeio o

corretor Lucreclo Fernandes.
Ignaclo Joaquim da Fonseca — Defiro

a petição.
Joaquim Ribeiro — Inscriptos, sollados

o preparados. A conclusão

EVANGELISMO
A PASSAGEM DO NOVO ANNO EN-

TllB AS EGREJAS BAPT1STAS
Todas as Egrejas Baptistas do Dlstrl-

cto Federal, nem excepção. commemora-
rão a passagem do anno de 1920. paro. o
novo.

Todns ellas executarão magníficos pro-
grammas nus suas respectivas sedes.

ESPIRITISMO
A DBSCOBFiKTA DE EDISON

Edison é iiiiK-garelmentc o maior (tenio
do nosso século e as línguas de foi» devem
repousar sobre a sua fronte; tenho tndn 11
confiança na sua "descoberta", que nilo pode
deixar do ser archltectada no Invisível, poia
11 lim apparelho que servirft para a m-ção do
Invisível, cujos seres precisam estreitar, ou
pnr outra, reatar as relações com o mundo
carnal, Inlm-cptartas pelos merreunrlos c or-
gullinsns aue se fizeram "senhores do mim*
do".

A "inaoliiii.-1-Edison" Bcrrl certamente um
sucesso para as ovelhas perdidas de Israel;
pnra <>s "religiosos" c materialistas de sys-
temas preconcebidos, ella representar, as
manifestações do "«er Collectivo". da "tolo-

pathia", dos "diabretes", dos "gnoiiios". dos
"morcegos".

Concluímos com as criteriosa» palavras de
Mareei, Laureai: "Registramos com alegria a
invenção norte-americana, c noa sentiremos'
felizes com ii seu breve apparoclmetlto; mas
resignados se o seu resultado nilo for sutis-
factorlo. Agimos Como ns gentes de oUtrVirn
um pouco antes da apparlçiio dos camitihns
dc ferro: "Se elles vierem logo, liem biim.
porque viajaremos com facilidade, rapidez 11
Iranqullllilndc. Entretanto, Be nilo chegarem,
continuaremos a viajar, a caminhar nó longo
lia estrada, sustentados pelos conselhos e
avisos de Além Túmulo. Estas reveluçSeS re-
petidas, niorallzadoras, consoindoriis, não
tí-tii necessidade de passar pelas academias e
pelas egrejas, parn serem eloqüentes e oom-
prelienilldns,

CAIItBAR.

DICTADOS DO ALEM
O Natal de Jesus é celebrado un torra o

no Espaço; fi a ;j_oriflea*.;ao <lo Milor, cnvol-
vendo o Grnnde Espirito, que com Justas ra-
zòi-s chamam o Deus do Mundo, pois sua
ulira é verdadeiramente de um Deus.

A vldn de Jesus é a apnlheose do Es-
pirlto cantando as glorias da ImmorhiPdade :
il n pr-.K.lamaçao dc ptTf-eíçao gloriflcando o
Supremo Creador.

—.— A ilicnrnaçil-o do Verbo í a união da
Terra com o Céo, por isso os Espíritos can-
tarnni e os Pastores ouviram: Gloria a D-eus
uns alturas; Paz nos homens de bon vontade,
na terra.

 Jesus Chrlsto ri o Espirito qne ri-iini-
n condensa toda -n sabedoria, toda a santidn-
de: eis por que S. Pedro nos mandou quei-rcscoHSCluos no seu conhecimento o na sua
graça• O nascimento de Jesus t o uasclmeu-
to do Cliristiunisino; representa a aurora do
grande dia eni que Deus descansara uos co-
rações.

Em sua reuniilci de liontem, a dircctoria
do Jockey Club do S. Paulo julgou Isenta
de Irregularidade a corrida de domingo ul-
limo, 110 prado da Modca.

Diversas noticias
o sr. I.lnnco do P. Machado resolveu

vender, amanha, cm leilão, nas cochclras
da rua Derby Club 39, os seguintes animaes
de sua crlaçflo, c quo fazem parte da turma
de dois annos cm 19-21:

Maguerlo, potro por Maboul c Pandata-
ria.

Mosquete, potro, por Novclty e Nara.
Mallnu, potranca, por Maboul e Anlsette.
Melura, potranca, por Maboul o Lovo

Spark.
Malaga, potranca, por Novelty o \'ou You.
Manlllia, potranca, por Novelty c Illen

Almee.
Alem desses dois nnnos, entrara em leilflo

o potro de tres annos I.otilou, por Novelty
ou Tarporley, e You You, que tem corrido
nas pistas cariocas.

— lim virtude da suspensão por uma
corrida, que lhe foi Impo-da pela directoria
du Jockey Club, Jullo Escobar perdeu o dl-
iclio ao prêmio "..enbra", naquelle prado.

Assim, os prêmios cnlierao, no Derby
Club, a A. Fcrnaudcz e P. Zabala, e 110 Jo-
i-kev club .1 A. Feninntlcz somente.

lia "A Tribuna", de bonlem, extrabimos
a segiilnle mun. sobre assumpto do lutei*
ra Justiça c j:i por nós varias vezes almr-
dado: 

* '
'•Sendo o Jockey Club desta capital, SOU-

dnrlo com o dn .S. 1'aulo, os Jockeys .1. Es-
cnliat-, O. Coutinlio, fi. Ferreira, hontem,
suspensos pola "veterana", lli-ni-IU., por
forca de lei, impossibilitados d-- montar
nns'corridas do prado da MoOca, duranto a
temporada de verílo.

Pnr diversas vezes temos notado aqui. o
quanto tem de injusta a regulamentação
dessa solidariedade. Nüo se compi-elicndc
que, suspensos por unia ou duas reunidos,
nn Hlo, niiuoiii os Jockeys privados de
montar durante tres mezes, em S. 1'iiuln,
porque, nilo podam cumprir aqui a ponull*
dade que lhes Íol Imposta.

O razoável seria o cumprimento do cas-
ligo. mesmo em S. Paulo, mns, para tal,
seria necessário um ontciiiliinciito, que nttn-
i-n rol tentado.

No nuno plissado, o punido na ultima cor-
lida da temporada cuiim-a rol H. Cruz,
mn«, gr.u-iis a Intervenção do sr. Llnneu do 1
Paula Machado, conseguiu-so que o Jo-
ckey brasileiro o.vei-ce.ssu a sua prorissfio
em S. Paulo, iltiraule os tres mezes do fe.-
rias do nosso tnrf.

Intervenção orrieiosa, que serviu no mo-
mento, más, cujos ctieltns, Infelizmente,
nfio passaram parn o domínio das coisas uo-

Nilo' seria, agora, occasião para um ac-
cfti-do olticiiil, visando estabelecer diicilos,
quo-parecem dignos cie amparo?

- O cavallo lindamos, recenlemente ad-
quii-i.lo nn Prata, para o estimado tiirriuan" ' -anclsco Forlos. Ja chegou 11 S. I'a o,

iiiilndos 1I0 Jookoy entrai-

Estrada de Ferro Central do
Brasil

NOMEAÇÕES
Por acto do hontem, do director da

Estrada do Ferro Central do Brasil,
foram designados conteremos effoetl-
vos, os seguintes extranmorarlos: Xel-
son Salles, Edmundo Melniek, Walde-
miro Ua Silveira, Lincoln Telles, Josó
Lopes de Siqueira, JoSo Martins d.
Senna, Custodio José dos Santos, Silvi-
no Barbosa Silva, Joiio Baptista Dama-
sceno; Joaquim Victorino de Souza
Arinos José Ferreira, Manoel Fernan
des Júnior, Antenor Crua Atiton,
Salles Júnior, Hiram Ferreira, Oswah
p da Costa, Francellino de Ollveir
Laudelino Lucas, Jurandyr do Aquln
Alfredo Cardoso, Jofto dos Reis Fig 11.
ra Couley de Alcântara, Rufino Sa;
tiàgo, Joio Victoria, Júlio Noves, Ji
lio Muniz, Tertulinno Coelho Junioi
Celso de Oliveira, Joaquim Guimarfu
Vieira, Pedro R. de Barros, Manoi.
Ronda e Adolpho Rodrigues do Almei-
da.

Todos esses foram approvados no ul*
timo concurso o iíni exame de tele*
graphla pratica.

DEMISSÕES
Foi demittldo a bem da disciplina,

o trabalhador da 13" turma, ordinária
da 1" residência da Linha Auxiliar, An*
tonio da Silveira.

Foram egualmente dispensados, o
guarda Rubens Agostinho dn Silva o
o praticante de conduetor de trem Or-
lando da Rocha Porto, umbos extra-
numerários.
VARIAS NOTICIAS

Foram admittldos ao serviço da Es-
trada, como Jornalelros extranumera-
rios, os seguintes senhores, Jullo do
Oliveira e Anthero do Menezes Silva.

 lievido ao seu estado de saude, o
director da Central, retirou-se pouco
antes do meio dia do seu gabinete do
trabalho, tendo, porém, despachado
todo o expediente.

 A Estaçilo Central, forneceu bon-
tem 23 passagens, 110 valor do Õ77í3»ü,
por conta <le vários Ministérios.

— O ajudnnto de cabineiro Felix Ro-
drigues Filho foi mandado servir na
cabine do tunnel da Marítima.

 Tendo o sr. Isldru Marba apre-
sentado proposta mais vantajosa do
que todos os quo concorreram ao ar-
rendamento do um varejo na Estaçilo
Central, foi a mesma aceita. O sr. Mar-
ba propoz-se a pagar o aluguel men-
sal de 1:057*000 por mez.

TELEGKAPHISTAS
Os praticantes Jullo Monsores Filho,

Horel Marcello, Waldemar Corrêa,
Eduardo Flocclli e Oswaldo Jorge Oli-
veira, foram mandados servir respoctl-
vãmente, para Nova Iguassu', Barra,
Santíssimo, Paciência o Engenheiro
Trindade.

TRAFEGO
Requerimentos despachados:
Olympio Bueno, Júlio de Oliveira Du-

que, Pcdrilo Possolo Nabuco de Prol-
tas, o Miguel SchllgTO. — Indeferido.
ft vlstn das informações. Salvador An-
tonio da Costa. — Dlrlja-se ao dln-
ctor, querendo. Joaquim Barbosa da
Silva José Augusto Campos, Joaquim
José Alves. — Concedo, dn accórdo com
n Regulamento. Tortuliano da Silveira

Concedo, com o abatimento
Cândido Vallim. —¦ Não lia

indo ricnii aos c

— somente"hoje potloi-üo si-guii- para s.
Paulo os animaes que aqui volu buscar.
"eiitraliioiii- Manoel do Mello. Isto uno
tor esto profissional conseguido carro pn-
ra transportai-os limitem, como estava as-
S'"_l'UN'n 

logar dn Tufão, que ainda flcart
alguns dlns 110 filo. devia ter sido embar*
S hoje, para S. Paulo, o valoroso nacio-
""na" 

PiuiTicéu o filho de lloll Cross segui-
ra para Snntos, onde vne Inzer uso de b,i-
"*1 

% r próxima semana transferir, sim
residência pura fi. 1'aulo o Jockey 0. COU-
""—' 

scrflo vendidos (imnnliu em leilão, os

animaes .Ini-do e Morgado.
_ a negócios dn -uu prollssilo, soguo

Mbbido pira B. Paulo o Importador Cai-los

('n"""De'ac,-rtrdo com o prolecto publicado

Moray.
de
vaga.

No Lloyd Brasileiro
Foram hontom feitas as seguintes no-

menções: Oscar Luiz da Costa, pnra as
offlclmis do oxigênio; pura piloto do
"Bahia" e "Ruy Barbosa", respectiva-

•monte, Ravmundo Lobão Costa c Ernnnl
da Costa Rublni. para lmmedlntos respe-
otlvamente, do "Purús" e do "Oyapock ,
Francisco do Paula Menezes 0 Leonclo
Vida Ribeiro.

-V Alftivlo Pereira Rego, Io escrl-
pturario da secretaria, foram concedidos
00 dias dB licença.

A tripulação do "Sei-vnlo Dourado
foi augmentada do um luifolro, equipa-
rando-a nswlm a do "Ruy Barbosa .

 O "Cun-ollo" chegou em Hamburgo.
 O "Beneventc" entrou hontem,

como ora esperado.
 O "Commandante Belham foi ce-

(lido ft Inspectoria de Portos, que entra-
rá para os cofres da empresa, com n
quantia em quo foi ¦'avaliado aquello re-
bocadór. ___________--__«_.

AP£D:D3S

a se-

FOOTBALL
V HOMBXAOKM AO KI.AMKNGO FOI

ADIADA

Ficou adiada pnra data *^^-*%Sfc.
¦•- - nnnitnclndo espectaculo que a fi-ipro

linda,
s,i paschoal K,,!:wto_Jiro,,ndo_de,.'.;arcrno

THEOSOPHIA
O ostudo dn evolução da consciência hu.

mana desde os grius mais inferiores, da
mais baixa animalidade até a Intellcctua-
Ildade mais possante, para finalmente ai-
cançar a santidade mais divina, exige,
como lei explicativa, a doutrina da plu-ralldado das existências sucessivas.

Ha um principio divino i|tio se reincarna
para adquirir as experiências terrestres.

Todo o sor é, ao mesmo tempo, vida o
fôrma; vida qtíe evoluo, férma quo é o
Instrumento da vida. A' medida que o ho-
mem se adeanta, que sua Intelligencia a>
aperfeiçoa, requer corpos cada vez perfei-
tos, systema nervoso mais vlbratll, sonti-
dos dotados de maior acuidade que pos*
snm servir de vehlculos fis vibraçcVs mais
(uibtls, aos pensamentos mais aprimora-
dos do homem quu so desenvolve de vida
cm vida.

A doutrina da rolncarnaçilo ostft contida
om todas as religiões antigas, no Brahma-
r.ismo, no Budhlsmo. Pythágoras ensinou-a
em sua escola de Krotona. Platão conta
no "Pbédon", que SOcrates deu aos seus
discípulos, 110 ultimo dia do sua vida, a
explicação perfeita da doutrina da rclncar-
nação.

O homem sente necessidade do puriti-
cação, e por isso volta novamente ao pia-
110 physico para accelerur esta purlíl-
cação.

Chrlsto progou-a quando disse aos dis-
clpulos que Ellas tinha voltado â terra na
pessoa do S. João Baptista, mas nfto o
reconheceram. Nos primeiros séculos do
Chrlstlanlsmo era uma doutrina corrente,
principalmente entre os gnostlcos; mas os
suecessivos concilio», entre este o dt- Cons.
tantinopla em 553 prohlblram o seu ensino
na Egreja.

Todos os pensadores antigos e modernos
j ao estudarem o problema do soffrlmcnto
humano são levados a admittir a roincar-
nação como a explicação mais consentanea
com a razão.

Ouçamos Leão Tolstol: "Tal como os

Club d ¦ 1'gnias do Flamengo, cm nomena-

clássicas e torneios.
ASSEMBLÉIA NA MUTUO

H.jc fi noite, haverfi na sido da Metro-

polltana, uma nsscinbléa, geral.
f> S C MACKKN7JK VICBCAMiPEÃO

PEI.A QUARTA VEZ
<1;\ cstacflo 1I0clubA figura 
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AVISO
FALLENCIA DE NICOI/ATJ PETiIjIPB

O advogado Dr. Guliriel Ribeiro
Ferraz, syndico da massa fallida dp
Nicolau Fellipe, avisa nos interessa-
dos que estará diariamente no curto-
rio do 2» officio (do escrivão da fui-
lenda), dos 12 ás 15 horas, paru at-
tender aquelles que se julgarem inte-
ressndos.

Para que isto cheguo ao conheci»
mento de todos mandou publicar este
aviso.

Christina, 24-12-1020.
GABRIEL RIBEIIIO FERRAZ.

«¦
"Leopoldína Kailway"

TRENS DE PASSEIO — FRIBUROO
O trem de passeio que devia subir

sabbado, 25 do corrente, de Nlcthe-
roy para Frlburgo, subirá na sexta-
feiru, 24, regressando na segunda-
feira, dia 27.

Outrosim, o mesmo trem a subir
no sabbado, Io de Janeiro próximo,
subirá na sexta-feira, 31 de dezembro,
descendo na segunda-feira, dia 3 do
Janeiro. í

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro do
1920.

M. C. MIIjLER.
Director Gerente.

Stclla da Silva Cabral — Satisfaça a
exigência.

Alfredo Castro Teixeira Leite — Digam
ofl Interessados.

Manoel Ferreira da Costa — Na fórmu
da promoçfio.

João Martins da Silva — Aguarde a
opportunidade.

Francisco Vicossa Coelho — Attonda-
se o pedido do officio.

Joaquina L. da Costa Andrade — Na
ferina do offlc'o.

Hermes Cavalcanti — Na fôrma da
promoção.

Ercllla de Castro Penldo — Na fôrma
da promoção.

Almirante Jorge Americano Freire —
Selladou e prvnnrados, fi conclusão.

CandWo Gomes de Aguiar — ProsI-
ga-se.

Ignaclo Clemente Carvalho — Proce-
da-MO o esboço.

Francisco Luiz da Oama Rosa — In-
acrlpto, sellndo o preparado,

José da Silva — Dlgn o credor. .
João dc Oliveira Guimarães — Julga- evanuclno

do por sentença.

José Albino da Luz — indique o corre- sonhos da nosba existência terrestre cons
tor. tltuem um estado durante o qual vivemos

de impressões, dc sentimentos e pensa,
mentos relativos uo nosso viver anterior c
fazemos provisão de forças para o des-
pertar, na suecessão dos dias, assim tam-
nem toda a nossa vida actual constltue um
estado durante o qual vivemos mediante o
"Karma" da vida precedente e fazemos
provisão de forças para a vida futura.

Assim como vivemos de milhares de se-
culos durante a nossa existência terrestre,
Identlcamcnto é esta agora uma das mi-
Ihares de vidas em que entramos ao sair
da outra vida. mais authcntioa e real, &
que depois da morte regressaremos.

Nossa vida terrestre é um dos sonhos do
uma outra vida, mais real e assim suecos-
sivamente, até o Infinito, até a derradeira
vida, que é a vida de Deua".

Por estas linhas deduz-se que o phllo-
sopho russo possuía perfeitamente n&o aô-
monte a noção das existências euccessivas
como tambem a lei do Karma, lei de
acção e reacç&o quo fai dar a cada um

r^ir^ri^^V^cdoseu
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n« e a 2« divisão.
ORAVDB FESTIVAL DESPORTIVO DO

"SPÓRT C. CINCO MINUTOS"
NO CAMPO BO CIVIL SPOItT CLUB

Xo próximo domingo, a de janeiro, se ef-
fectuara no groi.nd do Civl S. C., «to ft
rua Leopoldína Kego, na estação de Olaria,
uma bem organizada festa sportiva entre o»
principaes clubs de football dos subúrbios
da Loopoldina. ,, , ,

Valiosas e ricas taças serão offerladns aos
vencedores dus seguintes provas:•¦ prova — A's 9 1)2 horas — Lntre
Nancy F. C. e Baptista Souza V. C.

2» provo — A's 12 horas — Lntrc Brlca*
mos F. C. e A. A. da Penha.

3« nrova — A's 13 horas — Entre o Ls-
trella F. C. c Sport Club 5 Minutos.

4. provn — A's 14 horas — Entro Braz o
Pinnn F. C. e Morlty A. C.

õ» prova — A*s 15 horas — Entre Olaria
A. C. e Penha F. C.

rj. ,,1-ova — A's 10 horas — Entre os ve-
lhos adversnrios do subúrbio da Leopoldína:
A. A. dr liamos 0. Aluados d'.- Itouisitccesso
Football Club.

Uma banda de mnsien toearí durnnte a
festa, que certamente attrnlrft os sportmen
suburbanos.
UMA FESTA ATHLETICA EM PROJECTO

Podemos adenntar aos nossos leitores quo
por todo o primeiro trimestre do anno vin-
douro, sorfi realizada aqui no Rio uma festa
de desportos atlileticos sob o patrocínio de
um dos matutinos.

FALTAM 2 DIAS
As pessoas que desejarem entrar

para a Associação dos Empregados
110 Commercio do Rio de Janeiro,
devem entregar suas propostas já,
pois a isenção de jóia só vigorará
até 31 do corrente.

Diploma . .
Mensalidade

5$000
3$000

NEGOCIO
de representações allemães e
de conta própria de boa prós-
peridade adntitíe para melhor
desenvoluirnenío do rr.çsrr.o,
üm soçio. E' de preferencia üm
açíiuo çom bastante relaçõas
oü üm soçio çomnianditario.
Cartas por favor sob P. S.
a Agencia Edanée rüa 5. Pç«
dro 79. Rio de Janeiro.

[ 111
contra sa enxaqnecas

fiElN
.-OSSK — r.am ranlda enn

t-oucn» colher» de PEITOKAL
MAHINHO. — Rna 7 d* Betem-
¦ro. IM. '
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ALTA NOVIDADE
- EM

Folhinhas e cartões de felicitações
PAPELARIA QUEIRÓS

QUITANDA, 60-Teiep. C 3446
KIO DE JANEIRO

!

Neurastlienla e frniiuriai B«-
ml f... ixiil o verdadeiro forllfl-
tnnte ••HKMOPIIOSrilOTOXE" Me-
dk-iimenlnll.. ______™)

VIAS URINARIAS. _•_«•rapid» e
1 tida du

> r rh6a 4
serundo suas obra., como nos ensina o «uu oompllcucoes. DR. JOÃO ABREU
e\-aub'clho chrístüo. . _„ & P«dfo *i, i* l Al ( da aolU. T.1.

Dr. Rolando do Lnninre
Cura radical da gonorrhéa aguda e da

chronlca. por nrocessos parantldos
Cona. das 7 as 11 hs. e das 14 ás 18
tu. - R. G. Câmara, 106. Tol. n. 3.511,
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|TeIegrammas e Cartas dos Estados
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Pormenores da tragédia desenrolada em Nlerity
Ninguém quer assumir a responsabilidade do assas-

sinio do criminoso
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Ao *i1toi — Am nutorldiidcK iinllcliioi »» rosto ile ilerily. Um baixo:*
O cadáver de PompHir., no lotsuv omU- uniu fu/iludo.

Noticiámos, hontem, tüo detalhadamento
quanto o adeantado da hora permlttia, a sce*
ua sanguinolenta c trágica que ne descr.ro»
lon na cstaçüo de Merity, no Estado do Rio.

Di>sejosos de colher maiores e mais preci-
sos informes, sobre essa impressionante oo
,-Hi-ri'iie a, resolvemos ouvir as pessoas nella
implicadas, e muitas outras que pudessem
fürlurooer o triste facto.

Assim, falíimos, em primeiro logar, fi jo-
ven Mariana SanfAnna, quo foi a caUBa do
crime.

O Q.17F. DIZ MARIANA
Na Santa Casa, onde a fomos encontrar In-

tornada na 23» enfermaria, estirada num col-
chio. porque ha ali, falta de leitos, contou*

nos Mariana os antecedentes e eomo se des-
enrolou a trágica scena do nnto liontem.

Jovens, muito jovens ainda, viram-se e des-
de logo nasceu entre elles um amor vigoro-
so, que teve pouco depois a sua consagração
com a união dc ambos pelo vinculo 4)0 matri-
inonio. Isto ha um anno e quatro nicws,

Durante multo tempo, a vida lhes trans-
correu triiiiqullln, sem que coisa alguma tar*
liasse a paz esperançosa do lar modesto, or.do
só reinava a alegria.

Pomplllo do Oliveira, que contava ritiío,
il annos de edade, trabalhava numa O.ana

, de José Nunes, situada ali mesmo, em Mcrity
onde residia.

Um anno depois do casamento, um filhinho
que recebeu o nome de Manoel, veiu augmen-

O coiumlMHnrio Odorico Cnrdono, dn-polida fluiu Ím*iiMC. oue roeulieu
variiiN navuIhadnN nau ves:(os.

tar a alegria do casal o consolidar a amizade
dos esposos.

Agora, ha quatro dias, era assumpto obrl-
gatorlo em Mcrity, o baile quo se la realizar
na casa de "I.ulu' Bacalhau", mu morador
do logar,
Mariana se preparou desde logo, par obter

o consentimento do seu marido, para tanibein
ir ,1 essa "solréo" embora o soubesse extra*
mamento ciumento.

Após alguma relutância tí licença solicita*
dn. foi concedida, por Pompilio sob a promes-

la porém, (le quo Mariana não duusarin.
.V noite, teve logar o baile, ao ipin! Mi-

rlana foi sem o niiirido.nias em companhia do
sua mile.

No dia iinmedlntn, Pompilio veiu a saber
quo a sua mulher mio cumprira a pnlavra om-
Knli.-nhi c que dansfira mesmo essas cxcltan-
tes dansas modernas.

Hnfiirccen-se com isso Pompilio, que a ex-
pulsou de casa, levando o fllhlnhn de quatro
mczcs dü eda&o, apcn;is, Marinnna Coi pura
11 casa de sua mãe, situada fi ladeira Burges,
na Estrada do Engenho Velho.

A' tarde, Pompilio, arrependido do qne fl-
zera, ali foi pedir fi esposa que fi sua cas»
voltasse.

Como pecchntiso umn resposta negativa,
esiaiu o filhinho, que comslgo levou.

Per Intermédio das autoridades locaes,
conseguiu Mariana a restituição do seu fl-
lho.

Pompllto, que parecera se conformar com
isto, ao sair dn posto policial de Mcrity, po-
rdm, investiu contra a sua mulher e seu fi-
lho de navalha em punbu, vibrandclhes va-
rios golpes.

A criança ferida mortalmente, velo a fal-
leeer na ednção dc Triagem, quando em ea-
minho pnra esta ciílnilc.

En, disse Mariana, perseguida por meu
mar'do. procurei abrigar-me nas costas do
commissario Orterico. que se encontrava pro-
xlmo e que recelu-u tambem nlpuns golpes na
roupa, fugindo em seguida.

Foi quando partiram varieis tiros e eu ri
1'ompilln cair, dizendo: "Bu morro como um
homem".

Nâo sei de onde saíram tantos tiros. Sò
vi o anspeçnda Alnricn com uma carabina nt
mão; não sei se foi elle quem atirou."

O estado de Mariana nfio é multo gravo,embora tenha perdido mnito sangue.
XO LOCAI. DO CIUMIi"

Próximo, multo próximo mesmo da estação
.1" Merlty, foi que s.' desenrolou a scena, que
tão profunda impressão deixou em todos cs
moradores do logar.

Notava-se ali um grande movimento, cho-
iraudo continuamente pessoas que iam ver fl
cadáver de Pompilio, estendido np leito da
.'strada. a uns dez metros da estação c cinco
do posto policial.

Apresentava-se o cadáver horrivelmente
ensangüentado c com dois orifícios dos la*
dos, produzidos por bala.

VELANDO
•Tunto ao corpo de Pompilio, sentada na

calçada e rodeada de muitas pc6soas, velava
a sua mãe Aveliua de Oliveira, banhada cm
pranto.

Dlsse-nns que o filho era trabalhador o he.
nesto e que a sustentara, ha multo; não sa-
bla explicar o seu gesto de loucura, pois que
Parecia estar muito calme na noite terrível.

\ XO POSTO POLICIAI, I
No posto policiai de Merlty. encontramos I

" commandante do destacamento Abílio An-
umes Martins e o eemmlssnrio Odorico Car.
doso que desde loco se pronrptlflrnram n
fornecer-nos as Informações que ilescjas-M)-
mos.
AS DECLAHAÇOF.S DO COMMISSAIlIO

ODOIUCO
O comnilssarlo Odorico Cardoso, narrou*

no» o facto do modo seguinte:"Ante-hontem, lis HO e HO, fnl prceura.lo
por Mariana, que veiu pedir-mo pnra, usando
do minha autoridade rehaver o seu tllho Ma*
uoel, dc -1 nic-es du cdtdc, que lliu tora to*

mado por seu marido Pompilio do Oliveira,
que a havia expulso de casa.

Preocciipado com outros affazeres.pcdi ao
eommandanto do destacamento, o anspeçada
Abílio Antunes Martins, pnra que, se fosse
entender com Pompilio, o que elle fez intl-
mando-o a vir ao posto.

Ahi, sem usar dos direitos quo a lei
me ci.-ifere, procurei convencer Pomplllo
de que devia reslituir a filho ao seio
materno, pois que <ja tantos cuidadog ne-
cessltava ainda.

Elle concordou, dizendo: "Pois muito
hem; ella <luo fique com o filho o não
o maltrate".

Entrementes, o anspeçada Abílio encon-
trou-so com a irmã de Pompilio, que tra-
zia no collo o pequeno Manoel, e» con-
vencendo-a de que devia entregar o po-
queno, trouxe-a com elle para o posto.

Antes de nhi chegar, porém, encontrou-
so, Abílio, com Pompilio, que lhe deu um
enconlrão. pulo que foi advertido.

Como Já estivesse tudo combinado, foi
criança restltuld» u Marlanna.

Julgava eu, assim, tudo concluído,
quando de Htibito. ouvi gritos de soccorro,
da esquina onde mo encontrava, próximo
no posto, e, ineoiitineiite, vi Marlanna que
se escondia nas minhas costas, com o fl-
lho nos braços, fugindo de Pompilio.

Este avançando, com uni objecto na
mão, que só depois vi ser uniu navalha,
vibrou vários golpes, que me rasgaram o
palatot do lado esquerdo e nas mangas.
Aturdido, sem meios de defesa, fugi.

Jü então, Marlanna e seu filho tinham
sido feridos e Pompilio perseguiu-me.

Ouviram-so, então, vários estampidos,
e gritos de Pompilio, quo bradava: "Ati-
rem. miseráveis!"

Quando voltei ao local, jfi Pomplllo es-
tava morto, estirado no leito da Estrada
de Eerro, varado por duas balas, que lhe
uttlngiram. umn no lado esquerdo, saindo
no lado opposto e outra no peito,¦ Procuramos, logo, telephonar para Nfo-
v,a Iguassu'. afim de avisar o delegado
Orlando Mello u lambem ao sub-delegndo,
major Augusto César da Silva, em SSo
João do Mcrity, o quo so hoje consegui-
mos".

PALA-XOS O ANSPEÇADA AIIII.K)
O anspeçada Abillo Antunes Martins,

quo ha um anno commanda o destaca-
mento dc policia <ie Merlty, disse-nos que
apolnvit tudo o que dissera o commieaH-
rio Odorico o que passava a relatar a sua
condueta no tumulto, que terminou tão
tragicamente.

Estava no posto, não mais pensando
no caso que acabava ilo ser resolvido,
quando ouviu gritos de soccorro e um tu-
multo de pessoas, que afflulnm de todos
os lndos. Temendo uni assalto no posto,
o sem saber a que atribuir n gritaria,
embalei a carabina e sal fi porta do pos-
to. quando ouvi detonações ropetldiis il*
vários tiros, acompanhados de maiores
gritos ainda, vendo poseona quo fugiam
e portas que sg fecliavam.

Quando cheguei, afinal, no meio do po-
vo. vi caído o morto, Pompilio, que
apresentava ferimentos pop bata.

Acredito não ter havido mais de cinco
tiros, embora nutras pessoas affii-nieiii ter
sido multo maior o tiroteio.

Sabe, disse-nos Abílio, que í apontado
em Merlty como autor dos tiros o da
morto de Pomplllo. mas pôde provar que
a sua carabina não tem uma só bala do-
flagrada.

Immedlatamente procurou investigar o
communicou o facto no fiscal major Thi-
niotlieo dn Silva Santos.

Accrescentou o anspeçada. que não sabe
quem deu os tiros, porque era tarde o
estava tudo multo escuro, embora a scona
se tivesse dado justamente no logar onde
deve haver maior llluinlniiçao, pola lin.
ali, alóm da estação, vnrlus casas reuni-
das, conformo observamos.

O Ilt.lIAO DO ASSASSINADO SA1IER.V
TUDO i

D. Iracema, a mulher de Salvador do
Oliveira, Irmão dc Pompilio, disse-nos
que seu marido sabe quem matou o ir-
mão o que viu tudo.

Estava elle dentro de sua casa, que
õ próxima <io posto, quando ouviu os grl-
tos tumultuai-los-, Presentlndo tudo, pois
que seu irmão lho dissera que mataria a
mulher porque ella o trahla, o que só
nsperava liquidar umas dividas (pie tinha
para o fazer, Salvador saiu alluclnailo
para a rua. Ahi, jâ as balas sibilliivam,
e elle, vendo o Irmão ferido, abraçou-o.
De casa tambem saiu ta. correr a sua fl-

m MICTiiEROY
ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS
iNo Theatro Municipal da vizinha cidade,

reallzurse-á hoje, íis 20 lioras, uma sessilo
solemne para n posse da nova dlrectoris
da Academia fluminense de Letras.

.1 directoria a ser empossada é a se-
guinte: presldenle, monsenhor Olympio de'insiro; vice-presidente, Josó Cortes Junlor;
l» secretario, José Quaresma Junlor; 2» se-
cretario, Nelson Lacerda Nogueira; thesou-
riro, Antonlo de Serpa Pinto, o blbliotheea-
rio, Adelino Magalhães.

A solemiildii.b: constar.! da abertura dasessão pelo sr. Cortes Júnior, que empos-
sara ntf cargo de presidente da Academia
monsenhor Olympio de castro; posso dos
demais memb^ da nova directoria; alio-euçao academi-"pelo novo presidente; elo-
glo de Knclydes dc cunha, patrono da ca-
deira oecupada pelo sr. Cones Junlor, poreste acadêmico; e encerramento da sessão.

Km seguida, serão executados alguns nu-
meros de musica vocal e Instrumental, cujo
programma é o seguinte:

I — Favorita — Arin, sra, Teixeira Sa-
dln; li — Wlenlawskl — Legenda — violi-
no — Gilberto de Paula c Silva; III —
Piicclni — Tosca — Arla — sr. Jofio Pinto
Itodrigucs; IV —• Ch. Beriot — Final do
nono concerto — violino — sr. Oilberto;
V — Mlchclls — Czarda — piano — mães-
tro proressor José Botelho; VI — Alberto
Nepomuceno — romance — Sra. Teixeira
Sadili.

ACCIDENTE NO TRABALHO
Ouando trabalhava, hontem, nas offlcinas

da Casa Wilson Sons & Comp,, na ilha da
conceição, rol victima de um accldcnte o
operário Alfredo Henrlqiies, portuguez, sol-
teiro, de 34 annos de edade, c morador na
referida Ilha.

Henrlques recebeu ferimentos conlusos
no dedo inOdln da nulo esquerda, sendo
soccorrido pela Assistência Municipal, que
o removeu para o Hospital dc S. João Ba-
ptlsta, onde ficou Internado.
O SORTEIO MILITAR NO ESTADO DO RIO

Sob a presidência do coronel Joaquim
Flmiiiio, prosegulrain liontem, no quartel
da 3* linha do Exercito, na vizinha capital,
os trabalhos da Junta do sorteio militar do
Kstado do nio.

Fórum sorteados 027 alistados, assim
distribuídos: 207. pelo município dc Itape-
nina; 178, pelo de Magé; 100, pelo de Ita-
gualiy; 53, pelo de itancara: "0, pelo (le
Macahé, o 30 pr-li. ¦«• Itnborahy.

A placa ds bronze que vae ser colloGada
" Grata da Imprensa"

A sua fundição na Escola Souza Aguiar
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I i\ "$ida dos Campos J

E' um rctralinonlo muito commum nos
logares rústicos, onde todos temem as re-
laçóes com a policia. Apavorados, não
faziem outra coisa senão murmurar.

Assim, o delegado estava embaraçado,
por ,não ter outraa testemunhas, senão os
seu3 suhordlnados.

Salvador do Oliveira, Irmão da victi-
ma, não estava cm Merlty. Saíra para
tratar do enterro do Irmão, que se deve
realizar no cemitério da localidade, apôs
a necessária autópsia, que devia ser fel-
ta por um medico fluminense, quo era
ainda esperado.

•A AUTÓPSIA DA CRIANÇA
No necrotério da policia, foi autopsiado

pelo medico legista Sebastião Cortes, o
pequenino Manoel, sendo attestado como"causa-mortia" — "hemorrhagla conso-
cutiva oos ferimentos recebidos por ins-
trumonto cortante".

Como Indigente foi sepultado o menino.

Do Paraná
I-RESIDEXCIA ,10 TRI11UNAL DE

JUSTIÇA
CtmiTYBA. HS (.stiir) — Na sessão

do hoje, o Tribunal dc Justiça do Estado
elegeu para o cargo do presldento, o des-
embargador Euclydes Bevilaoqua.

De Minas Geraes
FEIRA DE GADO EM ALE'M

PARAHYBA
P,EI_0 HORIZONTE, 20 (O JOR-

NAL) — Será inaugurada no dia 15 do
janeiro próximo a felr.-i do gudo de Atou
Parahyba.

UMA FAItltlCA DE TECIDOS
BELLO HOTUÜONTE, 20 (O JOR-

NAL) — Vnc ser Inaugurada em Rio Pre-
to uma fabrica de tecidos de malha.

VIAJANTES
BELLO HORIZONTE, 23 (O JOR-

NAL) — Seguiram parn o Rio, pelo no-
cturno, oa «rs. Alfredo Sã, Antero Ma-
galliães ..- Tedro Pinto da Rocha.

O THEATRO
BELLO HORIZONTh... 20 (O JOR-

NAiL) — Estreou hoje nó Municipal, com,
grande assistência, a companhia do ope-
retas Clara iWelss.

MANIFESTAÇÃO POLÍTICA
BELLO HORIZONTE, 29 (O JOR-

XAL) — A Câmara de Ustrella ilo Sul
ndlierlu fi manifestação que as edilidades
do Triângulo prestarão uo deputado Fl-
delis Reis.
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o M.iilaili, Abillo Aiilune» Martin».
apontado romo o fuillador do

PnmnlUo de Oliveira.

lha Ignez, de 8 annos de edade, que ven-
do o pae em perigo, foi a ello abraçar-se.

D. Iracema accrescentou que seu marido
d!z-a saber ludo. o que ia punir os cul-
pados, auxiliando a justiça.

CHEGA O DELEGADO DE MERITY
Precisamente ás 14 1|2 horas, chegou

.1 Merlty o delegado Orlando Mollo,
acompanhado do escrivão Hermogenes de
Oliveira Fontes e de tres praças embala-
dns.

O delegado entrou logo a Investigar,
procurando ouvir as testemunhas doa
acontecimentos.

XINGUEM QUER DEPOR
Anexar de ter Merlty uma população

que não é pequena, e de se ter desonro-
lado o crlmo Justamente no ponto onde
mais pessoas habitam, ninguém viu coisa
alguma, niiitfuctn quvr depor.

Do Espirito Santo
O ESTADO VAE SE REORGANIZANDO

VICTORIA, --9 (A.) — O "Diário da Ma-
nhã" publica as leis dando nova organização
aos serviços administrativos, autorizando o go-
verno estadual a contratar com o governo da
rnii.o o saneamento deste listado: çoiicçileiidusubvenção A Associação de Caridade dc Ca-
cliociro (Io Itapcmirim; abrindo um credil.i para
Requisição dc machinas, utensílios c matçrla
prima para installarem na cadeia civil desta
capital officiuiis ile marcenaria, sapalaria e ai-
(.limaria; autorizando o podei- executivo a cun-
ceder terrs gratuitamente, para a colonização
systemtitica destu listado.

Do Estado do Rio
CAMPANHA CONTRA OS JOGOS

VALliXÇA, .io (O JORNAL) — Causou
üptima impressão no commercio c na nossa so-
ciedade .. acto do delegado de policia Daiin de
Mendonça, proilibílidn terminantemçntc o jogo
(lenominailo "dos bichos" c ds demain jugos que
ultimamente estavam crescendo asstistiidoramen*
te. Aquella autoridade tem sido ]ior isso muito
felicitada.

PROTESTOS CONTRA OS NOVOS
IMPOSTOS l

MIKACKMA, ...i (O JORNAL) — Pnr in*
termedio do Cluli Agrícola de Míracema, um
grande numero de agricultores e commerclantes
reunidos neste districto, manifestou a sua so* |Hdarieilailc para cum as sociedades congêneres
sobre o protesto dus lavradores e das classes
conservadoras contra oa impostos accrcscídos jfederaes e estaduaes. Presidiu a reunião o coro*'
nel José da Silva Bastos e produziram discursos i
sobre o momentoso assumpto os srs. Francisco I
IVrlinguciro. Jeremias Freitas, acadêmico An- jnibal Periingueiro, José Bastos Filho c Gilberto'
Moreira, que foram delirantemente applaudldos. '

Da Bahia
INCÊNDIO A IIORDO DO "SIDDONS" '

BAHIA, 29 (A.) — Informações rece- \
bidas da Ilha de Itaparioa, dizem que o
fogo continua com violência a bordo do
paquele "Siddons", que ali se acha des-
erregando. Atuo momento presente, não
ha, ao que se saiba, victimas a lamentar
ignorando-se o "quantuni" doa prejuízos
que o accidente acarretou.
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<) iiu-mrc IlnntlKtn e ok nprendlzen dn Escola "Souzn Amilnr", entre on qne
nKsisilniua á nmoldagcin dn placa de h rtmxc destinada A "Gruta da Imprensa"

Hontem, íis 14 horas, foi fundida, na
escola "Souza Aguiar", na pequena of-
flcina de fundição em metal que o esta-
belecimento possue, a placa de bronzo
que os jornalistas presentes á inaugu-
ração da "Gruta da Imprensa", com a
aquiescência do prefeito, vão fazer col-
locar numa das paredes do pittoresco
recanto da Avenida Niemeyer.

Sendo a Gruta da Imprensa uma ho-
menagem do sr. Carlos Sampaio aos
jornaes e jornalistas brasileiros, os pro-
motores dn Idéa escolheram a Escola
Profissional "Souza Aguiar" — estabe-
lecimento do ensino municipal — para
moldagem e fundição da referida placa.

Hontem, aquella hora, presentes os
srs. Manoel Duarte, Cunha Porlo, Gil-
dosio de Oliveira, Roberts Tarlé, Eduar-
do Tourinho, Ernesto Cony, César Car-

donl, Dllermando Cox, Osmundo Pi-
montei, o mestre da offlclna de traba-
lhos em metal da Escola, sr. J. Baptista,
auxiliado pelas crianças Waldemar
Corrêa, Walter Rodrigues, Oswaldo
Vieira e Álvaro Flores, — pequenos
aprendizes, — foi levado a effeito a
fundição da placa quo mede 70,25 cen-
tinietros.

O trabalho, embora executado em
installações deficientes, teve completo
exito, sendo de notar que é um dos pri-
meiros que naquella escola se faz.

A ceremonia da moldagem e fundição
da placa, foi seguida com interesse por
todos os presentes, tanto jornalistas,
como alguns funecionarios da própria
escola que ali se achavam.

Ao terminar, o mestre Baptista como
os seus pequeninos auxlllares recebe-
ram felicitações.
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NOS TEMPOS DE FLORIANO PEIXOTO

Grave conücto ei 30 de dezembro de 1891
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PRODUCÇÃO DE CARNE: Carnes de \\ de 2a e
de 3a categorias
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Tnllio ailontnilo em nossa enpltnl. An imi-tes em hrnnco enerrrnm enrne de
primei mi aitcfforln; cIIiin cnmprt-hcnd emt It nlcntrn; «, lombo, pnr dentro»
do quiit csiii o íllt*: *t. ponta dns nuut hn*; .%. junto iln iilcntrn; 7. cliniii de
ífirn on luirurlo. tendo nu nnrte lníer «n n ebiiui de dentro. Os traçou verti**
coc-k Indli-iim i-nrncN ile seuuniln ente ícorin. „ntrc ti** oones m» Iiirlurmi
pato (8). urt e poutn dn nrt (1- •¦ 13) «• nRNím. Consldenim-Ke de terv-lrn
categoria iin cnnirn iinsíiíhiiIiiiIiis eom trnçiiH hiirlxontiies: Imrliéla (-7),

peseuço (18), quei.vadn (II»), «ailielln >mir<> (ail). eu:

O corpo do animal de corte tom unia
fôrma elpeclal, característica, devido uo
predomínio do desenvolvimento das parles
utels sobre as partes resliluaos, isln é. por-
que ns carnes crescem mais que os ossos,
os chifres, a papada, os cascos, etc.

Mas, além desse aspecto, que traduz a
quantidade de carne, verifica-se nialoi des-
envolvimento, tambem das regiões do cor*
po cm que estas carnes silo tenras, dc sabor
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Figurinos novíssimos
PARIS CHIC PARFAIT K. 5

Figurino trimestral com mais do
100 modelos-avulsos, Rs. 2.000.
ÁLBUM Ü'ENFANTS DU CHIC
PjVRFAIT Trimestral, para erian-
ças, com mate de 120 modelos-
avulsos Hs. 2.000.

Venda EXCLUSIVA na

CASA KEYNAUD
RUA DOS OURIVES N. 57

0LARS0L - *ovo ™ODtJc--o
VUnjlilWU FR.1NCEZ — Tra-
tamento da syphilis por injecções In-
tra-muscu-lares de solução oleosa de
novo arsenobenzol

I VELHOS — A enercl* .,
tomando ¦¦ deitar nra cálice
JUVENTOL — Boa Seta *
lembro, 180.

volta flec de I
da aa I

ÇUTEX
a maravilhosa preparação do Nor.
tham Warron Corpor. de Nova York
quem, com poucas appiicaçfies, remo*
ve a cutlcuia sem ter necessidade do
cortal-a. O llvrlnüo "O tratamento daa
unhas" seri enviado gratuitamente •
quem pedir a Betellle & KUianer. Cal-
í& do Correio n. 1907. Rio, |

No recinto desso casarão pesado e
triste, que a gravura inserta reproduz
como veiharia abandonada aos azares
do tempo, pulsou longos annos um dos
mais valorosos corações que o Brasil
jã teve para nmal-o o para servil-o, na
paz o na guerra. Nesse predio residiu
Floriano Peixoto, o glorioso major do
Lomas Valeniliias, o marechal de ferro,
consolldador da Republica, para cuja
proclamação foi um dos mais poderosos
elementos.

Ainda 6 cedo, e demasiado cedo, parn
traçar-lhe o vulto grandioso, liara fa-
zer a historia de seus dias, registra-
dos. uni a uni, lios fastos coevos dn
historia pátria. .Ylém disso, a presente
opportunidade o o local não com nor ut-
riam semelhante emprchondlniento,
moamo que mo nfio fallecesae a nectís-
sarla autoridade pnra fazel-o.

Passando por tisse casarão, já conde-
mnado a desapparecei- nn voragem do
cinhellezamento e da roctlflcução da cl-
dade liodlernii, oceorrou-mo a leutbraii-
ça um episódio, que a data de hoje 1*8-
memora, e (jue, pelas clrcunistanclas oni
que decorreu, bein poderft servir du
subsidio ao historiador futuro, no estu-
do da personalidade do soldado-estadis-
ta e no dessa época do inconiidii cífer-
vesceneiii politica e de agitações rovo-
lucionarias.

Assumindo a presidência da Republi-
ca, por convite do grande gcnevallssi-
mo Deodoro da Fonseca, após a defla-
gração do um movimento revoluclonn-
rio, Floriano sabia que as hostilidades
contra o governo dlctatorlal, em virtu-
de mesmo do plano traçado na conspi-
ração, iniclnram-se entre os operários,
que em 1!) de novembro de 1801 se de-
duraram em greve na Estrada de Ferro
(.'entrai do Brasil, guiados e assistidos
directamente pelo Centro do Partido
Operário. Prezando esse efflcionta con-
curso para o resabelecimento do regi-
men constitucional, e sabendo-se que-
rido u apoiado pela massa proletária,
que ainda hojo não perde ensejo de reli-
der-lhe a homenagem dc sua gratidão,
do governo ile Floriano não partiriam
certamente medidas vexatórias contra
tão Ienes e dedicados adeptos. O quo
suecodeu, no dia hoje lembrado, foi tu-
do obra da insensatez de alguns e de
mal cnendida solidariedade de classe,
da parte dc outros.

Em 28 do novembro, dois guarda-
freios foram presos em Rlachuelo. Es-
capando-se das mãos dos poliuiaes, ho-
mlsiarani-si: na estação da Estrada de
Ferro, pondo-so assim sob a guarda do
respectivo agente, com o que os solda-
dos não quiüeram concordar, desneu-
tando a esse funecionario e. afinal, es-
bordoantlo os guardas-freios novamen-
te presos. Immedlntas providencias fo-
ram dadas, pelo Centro Opi-rurio, in-
tervindo com o conselho aos seus asso-
ciados e com a representação ãs auto-
ridades competentes.

Parecia tudo serenado, apezur dc
ainda não terem repercutido as medi-
das de repressão á violência, quando, ãs
11 horas do dia 3u. um pequeno confli-
cto, entre operários e policin.-s, irrom-
peu na plataforma da estação central,
dando logar a correrlas, gritos e pa-
nico. sobretudo provocado pela troca
de alguns tiros isolados. Dado o alar-
ma, acudlu uma foiça de infantaria po-
Melai, que, ao dobrar a esquina da rua
Senador Euzebio, o desrespeitando o of-
ficial commandante, rompeu fogo em
cerrada fuzilaria, oceasionando alguns
ferimentos e grandes sobresaltos, atú

que, com a chegada do general Bernar-
do Vasques, commandante da Brigada
Policial, a calma ficou restabelecida.

Apezar de ainda ter havido ao anoi-
tecer, pequena assuada, sem conse-
quencias a lamentar, parecia que nada
mais alteraria a ordem, quando uma
maior demonstração de força veiu por
tudo em polvorosa. Dois pelotões de po-
licia, devidamente municiados, apuro-
ximavam-se da estação inicial, justa-
mente quando o expresso mineiro e um
trem de subúrbios estavam prestes a
partir, começando então verdadeiro o
renhido tiroteio, que se prolongou por
mais do meia hora, tendo os operários
fechado os portões do edificio e opposto
resistência.

Algumas mortes ¦>• Innumieros feri-
mentos foram depois rçglsti-ndos.

Ao mesmo tempo quo tão graves
acontecimentos desenrolavam-se na tos-
trada de Ferro, a directoria do Centro
Operário com o seu chefe, tenente J.
Vlnhaes, recebiam communlcação do
que seus membros corrlum perigo, pois
que a policia militar responsabiliza-
va-os pelas oceorrencias. Refugiados no
Banco Operário, que melhores condições
offerecla, fui eu destacado para pro-
curar Incontinonte o presidente da Re-
publica, a cuja presença chegava cerca
de 10 lioras da noite, oncontrando-o á
mesa do chã,

Vamos tomar chá. disse.
Obrigado, marechal, a policia estft

fuzilando os operários da Central, exa-
etamente aquelles que mais se arrisca-
ram e que mais dcslnti resaadamente
trabalharam para salvar a Republica u
elevar v.' ex. â presidência!

Mas eu disse ao general Vasques
que não queria sangue* e voltou-se
promptamente para ouvir-me a ciicuin-
stanciada narração dos factos e o pc-
dido do garantias.

1'ouco depois descia de um carro o
general Vasques, quo ia dar conta do
acontecido. J*einbro-m-ü que, om sua
dissertação, interrompi, mais ou menos,
nos seguintes termos:

Marechal, a policia agiu com tal
precipitação c tão Irreflectldamcnte que,
se não fosse a intervenção do coronel
Menna Barreto, da janella do quartel
general, os dois pelotões, estendidos fi
li-eiite da Central, se teriam fuzilado,
mutuamente.

Terminada a conferenoia, o marechal
mandou que dissesse aos companheiros
nada terem a recelar, ao mesmo tempo
que recomniendava, como bons amigos,
que eram, que aconselhasse o pessoal
a não afastar-se do trabalho, certo de
que elle saberia fnz6r-lho justiça, casti-
gundo os culpados. No dia immediatn,
pela manhã, ainda a policia matou a ti-
ros um operai-lo que, vindo de á. Diogo.
ia com outros apresentar-se ao serviço
du Cenral.

Ni. dia Io du janeiro, entretanto, o sr.
Crockut de Sá, a quem se attrlbuln a
demora nas providencias sobre o pr'.»
ineiro conflicto. havido no Rlachuelo,
era substituído na. directoria da Central
pelo então major Antonlo Geraldo de
Souza Aguiar. »¦ o trafegu e a paz res-
tiibeleciam-s.- tão completamente como
era para desejar, continuando u maré-
ehal a merecer applausos do proleta-
riado, nté o fim de seu governo, ao
ponto de ter sido o Batalhão Operário,
organizado durante a revolta d- 6 do
setembro, o unico corpo patriótico, dos
que. seguiram para o sul. que não levou
um sO voluntário <le pão e corda.

Pedro LI 111)11 II).

UrnriNcntnefte. ilo tnllio Cmiteci*. Dlf-
fi-ri* um pouco do inalei* na quallfi-enerto das eariie.*-, «Io quarto dianteiro.

muito agradável e dotadas de maior digeri-
bilidade que as dns demais partes dn corpo,

So meu artigo de ¦..:', que, infelizmente,
saiu eivado de erros, alguns dos quaes lo*
ram corrigidos no dia linnicdiuto, ficou as-
sigiialndii como do primei ra categoria a
(•atue do peito, a qual, do facto, se quallfl*ca entre ns de terceira,

Importando esse erro em negar o que sn
vinha de altii-inai- sobre a qualificação das
cai-nes, ruço reproduzir, depurada do erros,
a gravura que deveria então ser publicada,

D'est'nrle, rica sem efrolto a gravura nu-
mero I desse meu artigo, a qual se ^iih-di-
tue pela gravura 1 do presente artigo.

A divisão dns carnes em «alegorias ro-
presenta a condição estabelecida pelo com-
merclo para a realização do suas opera*
ções.

Não se faz inlsler o menor esforço do
Intelllgencia para se comprolieildcr a razão
de ser desses factos.

Transporlemo-nos, por exemplo, a outro
grupo de nnlinaos econômicos.

Dissequemos uma galllnha. Separemos-
lho a aza, a coxa, o peito; examinemos a
textura dessas parles. Possuem acaso to-
das estas a mesma quantidade relativa de
carne? Não, porque, na aza predomina o
osso; na ciixii, lia imã carne na p.ireilu su-
pei-lor, melhor ainda ua porção mais tlltil
do membro Jn próxima da anca; o pollo c,
todo elle formado de carne,

E, em poso equivalente, abstraídas as
partes ósseas, reduzidas todas a carne llm-
lin, valem por ventura as carnes formadas
por músculos curtos o finos, providos de
longos tendflos, o mesmo que a massn iln
carne branca o tenra do pollo, constituída
por ribras entrcmelndas do gordura'.' Não.

Assim, tambem, enlre os bovino--, a car-
ne do filé ou da ulcatra não pode Identin-
car-se uos músculos grossos e duros do
cachaço ou rio peito. ,, .

Portanto, justifica-se perfeitamente á dl-
visão das carnes em «alegorias.

AWm disso, existe uma prova pratica, In-
discutível desse facto: 6 a dlfforonça (lo
preço, por que se vendem as carnes dns
ires «.alegorias, Uc facto, o ri 10 custa mal
caro que o poltn.

O tnllio udopliirio nos centn.s rio consii-
mo, de Inglaterra, dlflei-e um pouco do que
m- estabelece em Irnnçn. conforme se rio*
prohendo do cotejo entro n- gravuras nqul
reproduzidas, rilrrcnmça, nllils, pequena:
parn o inglez sd uma parte, da ponlii do
lombo, é enii-iderada de primeira, sendo
uma pequena porção considerada eomo de
:)-, ciiiquaiito o francez Incluu toda esta
parte entre a* carnes de segunda.

Km suas linhas geraes, todavia, silo todos
accordos cm estabelecei- a stipeilnt-idmlc
rins carnes do quarta posterior, quer so
trato de bovinos, quer dc ovinos, .-nino,-,

etc, porque, itiaiscuiiveimonio, essas sfíò>as carnes mais macias, de melhor sabor,dotadas de maior dlgorilillldade.
Pornioiiorlznnilo, então, «mu divisão pa-ra o estabelecimento de talho, vemos que,«tu nos-n melo, constituem cumes de pri-ineii-a «alegoria ns do alcairn, do rins, íom-bo, ciiam de dentro c cliain do fora (la-giirtoi.
Noutras regiões, como assem, a pi e o

pato, em que se não revela aquelle aspectomarmóreo, devido no pouco itcsonvolvimen-ito (la gordura Interlascleular dos musculon,as carnes se dizem de segunda categoria,
São consideradas de terceira categoria ourie qualidade inferior ns carnes formadas

pelos músculos, de certas e determinaria!*
regiões do corpo rio animal que a fornece,ci.iiin u ria coslolia, do joelho, jnrroto, ca-
chaço, pescoço, liarrlga c peito.A- carnes desta categoria são duras, en»virtude riu exercício n que se suhiiiettem,
dllliiiilo a vida rio animal, os músculos qunn* formam; as suas ribras são volumosas.- envolvidas por lâminas flbrosas no invés
dc ii serem por gordura, conformo se vor!-
rica nas de primeira categoria.

Ora, basta uni simples cotejo entre os-,
In- categoria.- de carnes para que logo s£
perceba a completa dlvorslrtndo rio teMuri
das mesmas, o rialii so conclue lambem Ü
illfferonça profiiiirin sobre o ponto de vista
alimentai- ou nutritivo, entro essas mes-
mas ciiriios,

0 boi rie corte vale tanto pela quantlrin-de (pinnto pela qualidade de suas carnes.
Esse valor em carne limpa, que dnrlno i>
rendimento rios animaes de corto, dependo
de unia serie rie condições, representadas
estas pela raça, a edade, a alimentação, dos
animaes,

liui artigo anterior Informei sobre o
grilo de producção ou rendimento de nl-
guina* taças melhoradas, doiiulas riossa
aplldão. A propósito, releva dizer, que n
(letennInação desse resultado se eflcctu.-i,
nus centros rio «rincão dessas ruças, sol) n
niiiis completa isenção rio partidarismo,após n observação e pesquiza de tantos
exemplares quantos forem exigidos pelou
membros do jury que o estabelereril.

Km mataria de criação, temos avançado
multo, de um decennio para cã, não lia ne-
gar: sendo a causa desse progresso, tam-
bem não ha negar, o incremento rio ensino
agionomlco cm nosso palz.

Ai'haiirio-se estabelecida a (llfforonçn rio
valor rias carnes, segundo us rcglOos a quo

-RS

Tnlli» ndoplmlo nn Inglnlerra. Oh
mimeroN indienm iin roteu-orliirt dn
eurne. (F.Ntu nriivnrn Milislíiue dn

tirlitro di- ^1! ile dezembro).

as niesnías pertencem, deverão os explora-
dores do gado rie corte esforçar-so por oh-
i.t liirilvlriiios dotados de alta rapaclriiido
l'oi'innrioi'ii desse produeto,

Inlollzincnto, aluda não se gonorallzarani
lin-iiinii: entro mis, cun.. -,eiiii para dese-
.lar, ns mais aperrolijourios inolliodos do
e.V|iloi'ação zootochnica.

Kffentlvametite, não temos ainda mellio-
nulo sorridentemente a condição do nosso
gado de «orle, de modo a que obtenha o
seu produeto alia cotação mercantil nos
centros rie consumo estrangeiros, onde su
tem noção precisa, concernente :l produ-;
cção de carne.

Gustavo HA8SELMANN.
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O GOVERNO DA REPUBLICA' E O GOVERNO DA CIDADE
NO CONGRESSO
Senado

nanças entendeu que todas aquellas me-
dlda» deviam ser repellidas por serem con-
tfariaj ad seu regimento.

A Câmara recusou as duas emendas que
o Senado manteve. Fel-o por um acto do
prepotência, porque assim os emendas do
Senado ostflp recusadas, Apesar do voto
e do consenso unanime do Senado,'estão

_r> it-aii pmui-vft. no sBNAOOR ' definitivamente mortas.
S»Ean T? homenagens — A N« orçamento do Interloí, o Senado re-
ra^Alro» CM^UO» - oh m«w« «oze emenda* maAtendo o seu
5S*oS!aesTdoS HX-IMPE- vo'o. «aceitando quatro recusas da Ça-
Sínnnm? .Swrií m «CURSO1 "»'*¦ M* brutalmente recusou todas
^T.bmm%T itell,","tal l*1* Senado'e neni sequer

DO SENADOR IRINbU a re]at|va a0 inat|tuto de.Maugulhhos. ar-
Oom a presença de 40 senadores e sob a I rançada coma uma homenagem, um grito

3»sldencia dò »r. Bueno de Paiva, foi hon-1 de admiração ao exume tranqulllo e se-
tem aberta • aessto do Senado. ; reno dos laboratórios scientificos, que cau-

A acta da aeasüo anterior fal «ppíoVada «am a grandeza scientifica da nossa terra,
•em debata. | f°l conservada.

•NSo houv» expediente, nem pareceres. 
' B mais ainda; até na medida do livra-

O preildente, dirigindo-se aos srs. senado- : mento condicional, cuja omissão, cuja a-
Te», dlsie que ante» de dar a- palavTa aos il-1 cuna, cujo esquecimento da nossa legisla-
lustre» »enador«* na bor» do expediente, çao, nõs devemos esconder, como uma ver-
eomprla-Uie o trieto « doloroso dever de an- gonha, que deshonrava as nossas institui-
nunciar »o Senado o fallecimento do illustre, ; cões jurídicas, apesar de haver sido arran-
dlstlncto * prezado collega sr. Octacillo Ca-1 cada essa medida, ao Parlamento num or-
martt, cujo fallecimento se dera hontem pela çamento, como uma necessidade absoluta,
manhfi. ! de ordem moral, de ordem jurídica, de or-

Excuuado era dizer ao Senado a magua que dem. penal, de ordem social, foi conser-
eontia so fazer essa declataçflo. Todos os i vada. Era uma medida urgente, Inadiável,
senadores conheceram as bellas qualidades • vinda (Jo voto de uma commlssdo especial
de espirito e de coraçSo do eminente cXtln- j de jurisconsultos da mais alta competen-
cto. i cia, do Senado, é da opinião dos mais

Nlo faria a sua biogrtpbla porque alguns altos e editos juristas das nossas unlver-
de sen» collega» melhor Se desempenhariam aldadcs e do nosso tiro, Apesar do tudo
desse dever. Isso, a Câmara negou-lhe rebarbátlvamen-

Traii6mittlndo a dolorosa noticia ao Sena- te o Ben assentimento, que pratica pela
do, queria apenas manifestar o Intenso pesar quantidade, pela força bruta, pela força
da meta pelo fallecimento de tfio distiucto Inconsciente do numero.
«onoldadlo. Sabe que. todas as emendas ao orça-

O sr. Metello Júnior, pediu a palavra o mento da Vlaçío vão ser recusadas. Ainda
eoraeçou dizendo que o senador Octucilio Ca- na véspera, A noite, um deputado lhe de-
«tiarft, qiie acabava de fallecer, era seu dlle- clarâra que a mesma sorte haviam de ter
Cto amigo, velho companheiro de bancada na todas as emendas do todos os orçamentos
tteuldade dé Direito e companheiro de todos da Republica e que o Senado havia de'os dias de 25 annos â esta purte. engulll-as. E dizendo isso, queria referir-

Fez o'histórico da viilu tle ». cx.,niost.an- s0 a sua tloshonra. A aua desmoralização
do qae elle se fizera pelo seu próprio esforço, c a sua Inutilidade.
explorando a sua intelligencia pujiiutisslma, Faça 0 senado da Republica o que Ci.
tendo começado por soffrer todas u_ agruras 7.er; CUbra o orador com os seus ofllos,
da vida, toUus as necessidades, até mesmo as que elle ticarft pugnando pela sua pro-
materlaes. , prla Integridade, pela sua própria honra,

O sr. Irineu Machado, falou em seguida, tratando da defesa do mais alto dos dois
mostrando quilo profunda, quilo Intensa era ram0s do poder legislativo, JA não pela
a emoção de todos os combatentes do Distri- sua qualidade constitucional, mas pela clr-
cto Federal, que sentiam, na rudtza do com- * •-
bate, a queda do um dos companheiros ferido
do morte, esgotado nas sua» energia» e nus
sua resistência pelo excesso du trabalho,
pela fadiga constante, que era" o encargo e
quiuhfto que lhes cabiam.

O sr. Soares dos ..autos, com visível com.
moçflo, declarou querer tambem Juntar as
«Uas sentidas palavras fis manifestações de
pesar apresentadas pela bancada do Districto

. Fed>ral. Eram palavras que exprimiam a
sincera manifestuijilo da bancada do Ulo
Grande do Sul.

Relembrou a acçio politica do senador Ca-
mani e a sua ucçào redemptora de melhorar

. Ob serviços públicos do paiz, e, em particular
os serviços dos'Correios desta capital.

Afinal quando a sua acçfio victoriosa ji
se desenhava nítida, u morte o arrebatou. O
orador declarou que acabava de receber ua-
quelle momento a visita tle seu Irmilo Incon-
solawl, que lhe pedia, como ultima vontade
do morto, que nüo abandonasse a causa dos
Correios do brasil.

Bm nome do Rio Orande do Sul. Estado
natal do senador Octucilio Cnmarfi, ao qual
honrava, requeria, quc ao lado das nianifcs-
tações trazidas pela representação do Distrl-
cto Federal, como uma homenagem A me-
moria do extineto, fossa suspensa a seisao
por mela hora, visto nüo se poder deixar de
proseguir na votaçfio dos orçamentos.

Pottus'» votos, foram approvados os re-
Querimenios e levantada a sessão.

A REFORMA DOS CORREIOS

pagamento de' gratificação aofl auxlllares
do escrlptii da Imprensa Nacional (3*
discussão); abrindo o credito de réis
62:016J117, para pagamento aos herdei-
ros do Severo dc Souza Coelho (3" dls-
cussão); mandando contar o tempo de
serviço, para o effeito de melhoria de re-
forma, ao Io tenente machlnlsta refor-
mado da Armada Henrique Paulo Per-
nandes; com substitutivo da Conumlssüo
de Finanças (3a dlscuss&o); abrindo o
credito especial de 22:00(1$, para paga-
mento a Vicente dos Santos Caneco & C.
(3a discussão); providenciando sobre o
modo de pagamento das consignações doB
funccionarios publico»; com emenda da
CommlssSo de Finanças (com emenda)
preoedendo a votação do requerimento do
sr. Lemgruber Filho (2a dlseusstto);
mandando revigorar o credito aberto pe-
lo decreto n. 13.641, dè 1919; com pa-
reeer favorável èa CommlsaBo dc Finnn-
çaa (2« dlscusello); providenciando sobre
a ligação das linhas férreas e telegraphl-
cae do Brasil com o Paraguay, oom sub-
stlttttlvo da Comtnlssfio de Obras Publi-
cn» e parecer da de Finanças, favorável
ao substitutivo (2" dlscusefio); conerden-
do franquias postal, telegraphlca e tele-
phonloa, nas llnhns offlclaea dou membros
das Mesas das duas Casas do Congresso,

do e, se não nos illude a memória,
houve a nomeação de uma commls-
são para fazer o estudo e revisSo
dos regulamentos, coisa em que
a Marinha é fértil e de onde pro-
vem, sobretudo, o embaraço maior
que o ex-ministro observou.

iVeram á luz alguns regülamen-
tos, entre os quaes o da Escola Na-
vai; outros, porém, tlcaram na pro-
messa e delles não se tem, sequer,
noticia.

Teria o ex-ministro chegado á
conclusão de ser bastante uma acção
mais assídua na observância dos va-
rios regulamentos para que tudo
corresse bem, ou achou melhor dei-
xar as coisas como estavam para não
haver trabalho, ou por ser mais
commodo não assanhar maribon-
dos ?

Naturalmente, deu-se a primeira
hypothese, a mais admissível, não
restando mais do que uma escrupu

presidentes de suas respectivas commls- losa obediência ao que mandam leis
sões e directores de suas respetivas re- e regulamentos navaes.cretnrlasi com pareoer favorável dn Com- . „„„„„.„ _. -„ „.. . _.„,
mlf-sflo de Finanças e substitutivo da de \ A segunda, nâo se pôde ter veri-
Policia (2" dlscusaSo) i mandando oon- ficado, porque seria, em verdade,
strulr um edifício parn os Telegraptios na uma prova fle descaso pelo de^
capital da Bnhla; comparecer e emen-•

Chegou hontem ao Senado o projecto que
manda reformar os serviços dos Correios

A SEGUNDA SESSÃO ÜO DIA
Com a presença do 40 senadores e

eob a presidência do sr. Uu.no de Pai-
va. fot hontem aberta a seasio do Sc-
nado.

A acta da sossfio anterior foi appro-
vada sem debate:

Nlo houve expediente, nem parece-
res,

A sessão foi suspensa, como uma ho-
menacum A monioria do senador Üctu-
olllo Caumrfi, tendo falado diversos
oradores,,,.*:,. '.!¦•.-..¦ ¦¦>¦•¦ '-- tt*Mi[

A's 14 horas e mela foi novamente
abert*1 a sessfto. . •¦ ¦¦ >

. O expediente lido constou de offictos
da Câmara dos Deputados remettendo o

Srojeclo 
do reforma dos Correios da

republica e conoedendo um prêmio de
(0 contos aos herdeiros do dr. Farias
de Brltto.

Foi lida, posta cm discussão e ap-
provada a redacção final das emendas
do Senado ao orçamento da Guerra,
oom uma emenda de redacçilo do se-
nhor Irineu Machado.

O sr. Josí Euzeblo fei algumas ob-
servaçfles «obre o orçamento da Guer-
ra, do qual foi relator, explicando o
augmento das suas verbas.

O sr. Soarei, dos Santos requereu 'ir-
««nela para serem votadas tres cmen-
daa do orçamento da Vlaçfio, que ti-
nham deixado de ser remettltlas a Ca-

Siara, 
sendo essas emendas considera-

as como projecto ft parte.
O requerimento foi approvado, bom

como a matéria.
O sr. Abdlas Neves falou sobre uma

emenda que na -véspera foi rejeitada
por occaslao da votação do orçamento
da Guerra, procurando demonstrar a
sua necessidade.

O sr.. Marcllio de Lacerda requereu
que se publicasse nos "Animes" um
voto do sr. Edmundo Muniz Rarreto,
proferido no Supremo Tribunal Fe-
deral o publicado no "Jornal db Com-
tnercio" de 10 de dezembro.

O requerimento foi approvado.,
O sr. Irineu Machado requereu a no-

meaçSo de uma comn.ii.sllo de 21 mem-
bros, um por Estado, para receber, cm
nome do Senado, os restos mortaes dos
ex-lmpcrndores do Brasil.

Foi approvado o requerimento, tendo
o sr. presidente declarado quo nomea-
ria a commissao em momento oppor-
{uno.Fornm requeridas e approvadas, sem
prejuizo das votações dos orçamentos,
urgências para dlBOUssfio o votação de
diversas matérias.

O sr. Soares dos Santos, tendo rece-
bldo o autograpbo enviado pela Cama-
ra, sobre a reorganização do serviço
postal da Republica, requerou urgen-
ola. para quo fosse discutido e votado.

O requerimento foi approvado.
O sr. Aseredo, pela ordem, disse que

tambem queria pedir uma urgência,
mas em fôrma de "haboas-corpns", afim
de que a mesa pudesse fazer subir na-
turnlmente a ordem do dln, sem pre-
Judleal-a, como se estava fazendo com
os requerimentos de urgência, que per-
turbam os trabalhos pelo tempo que
absorvem. Esses requerimentos, nâo sô
prejudicam os assumptos orçamenta-
rios, como os interesses de ordem se-
cundarla e particular. Aquclles que
têm padrinhos, que podem requerer ur-
penda, vêm os seus projectos discuti-
dos e votados Immediatamente com pre-
juízo de outros, que stto postos de lado
por falta dn quem solicite Idêntica pro-
vldenela. Se os senhores senadores se

: conservassem nos seus Iogares duran-
te hora e mela. estava certo dn que a
mesa se dcsembaraçnrla da ordem do
dia, sem prejuízo dos Interesses publi-
eos,e dos Intoresses privados. Por Isso,

. «ÃMniáva a attenção dos srs. senadores
para que não perturbassem a. marcha
normal da ordem do dia, de fôrma que
a mesa pudesse dirigir os trabalhos do
Senado com calma e ordem, e de Intel-
to accordo com o reelmento da cana.

O sr. Irineu Machado pediu a palavra
l»ara fazer ponderações que Julga se-
rem da maior relevância. Primeiro
para questão Interna, Isto é, pnra aqull-
lo qua dls respeito no andamento dos
trabalhos do Senado, em relação ãs ma-
tortas que estavam em ordem do dia on
Incluídas em virtude de urgência. A se-
(ronda dizia respeito It própria dlgnlda-
de do Senado e As suas relações com os
outros poderes da Republica « em par-
tlcular com o outro ramo do Poder Le-
glRlatlvo.

O seu pensamento, como o dos honra-
dos senadores, requerendo urirenela,
ara precisamente o do não embaraçar
os trabalho* legislativos, porque as ma-

farias 

para as quaes pediam urgência
to tinham nenhuma discussão, eram
ssumptos sobre os quaes tortos esta-

vam de neeflrdo unanimemente. Eram
matérias que se nortlam liquidar em ai-
guns minutos, tantos quantos os neces-
sarios rmrn articular os ntasaotoa dns
proposições, o annunclamento flb seu
debate, o encerramento da sua dlscus-
sio e a sua votação.

A questão não ê simplesmente de jogo
de emendas, rons stí de sobrepor o seu
novo o Immornl retlmento. qu» ê n «nnul-
lação do nroprlo mandato Utt'»Iati™: que
foi colhido *e sorpresa numa hora de va-
dlaeem leslslntlva, para evltnr aos depu-
tsdos o exercício de niss funcçfles. nti< rte
matéria leirl.iatlva, até mesmo rte mate-
ria orcmentnrla, so regimento Interno do
Senado Federal.

O orntlor rteclnrn qne tem « prov» prn-
tica » positiva dees» rumo e dessa orien-
ttoüo d« Gamara, ouj» oommlsslo di Ft*

cumstancla de quo no Senado têm assento
os veteranos da causa republicana, da
sciencia nacional, desejando que ao me-
nos f*e respeitassem as tradições de ser-
vlços que cabem ao Senado da Republica,
não nu pessoa do orador, mas nos pro-
ceros e homens Illustres que o honram o
que são u gloria da nossa patria.

Bm seguida, passundo-so ft ordem do
dia, foi aniiúnclada a continuação da vo-
tação das emendas ao orçamento dá Via-
ção que não tiveram approvação da Ca-
mara dós Deputados,

Todas foram mantidas unanimemente.
O sr. Soares dos Santos, na qualidade

de relator, fez a defesa dns emendas, as-
signalnndo que a attitude da Câmara não
foi coherente com algumas das emendas,
como no caso da de n. 96, por ella ap-
provada, augmentando os vencimentos do
porteiro o ajudantes de porteiros, contl-
mios e at* serventeB da viação publica.
No entretanto, ella mesmo negou Para os
serventes dos Telegraphos equiparação do
venolmeiitos para elles pedida.

Não sabe se tom o direito de appellar
para a Câmara doa Deputados, Tem lã
amigo», com os quaes deve contar na hora
extrema, como elles contaram com o ora-
dor no próprio orçamento em discussão.
Não appollara para Minas, cujos Interes-
ses defendeu com nflnco, no quí se refere
aos serviços públicos daquella região do
pais. Não ai>pe!larft para S. Paulo, cujos
interesses tambem defendeu, e não ftppel-
larâ para a representação do norte, que
sempre tove no orador o seu melhor advo-
gado na Câmara dos Deputados.

Cumpre com o seu dever. Quanto a si,
a Câmara não o dlmlnue, porque contl-
nuarã de pé, representando a opinião do
Senado,' que o prestigia nesse momento.

A emenda que autorizava o governo a
reformar os Corretos não foi mantida por-
que o Senado reoebeu o projecto da rc-
forma

das da Commis5o dc Finanças (2« dls
cussão).

REJEIÇÃO
Foi rejeitado o requerimento do sr.

Maurício de Lacerda, pedindo a volta ft
Commissao de Marinha e Guerra e de
Constituição e Justiça, do proleeto que
reforma n lei de promoções do HtorHto.
PROTECÇÃO A'S FARRÍCAS DE SODA

CÁUSTICA
O sr. Veiga Miranda, encaminhando a

votação, combateu o projecto abrindo o
credito do 4.803:654?!.02, para pngnmen-
in dc encarcos assumidos pnrn n instai-
lacão de fabricas de eoda cáustica. *

Disse o orador, entre outras considera-
ções, não compr hender votasse a Cama-
ra matéria de tanta gravidade em meio
do atropelo dos trabalhos das ultimas
sessões.

O orador Interrompeu o seu discurso
pnrn- produzir vibrante e patriótica sau-
ilação ao -aviador natrlolo Edú Chaves,
de cuja chegada a Buenos Aires soube nu
trihunn.

O sr. Celso Bayma, autor do parecer
favorável da Convmisão de Finanças, fa-
lou em seguida, defendendo n proleeto.
que a Mesa deu por approvado. O sr.
Veiga Miranda, porém, requereu verifica-
ção, sendo o resultado do 23 votos a fa-
vor e 14 contra. , , ,

A Mesa declarou que, por ser visível a
falta de numero, não mandava proceder
íl chamada. _ ,

Foi, então .-ncerrnda a 2« discussão do
projecto creandn 0 titulo rte professor ltd-
junto nos Institutos de Ensino Superior.

Antes do levantar a sessão, a Mesa
oonvocou outra para as 20 horas o 30 ml-
nutos.

INSTRUCÇÃO PUHLICA
Reunida, hontem, a Commiasão rte

Instrucção Publica, o sr. Azevedo sodré,
perante ela, em loniço voto. em separado.

partamento confiado ti direcção de
um homem publico, o que não se
justificaria.

Todavia, aceita como verdadeira a
única razão plausível, qual a de ter
tudo entrado nos eixos e se ajustado
só pela acção coordenadora do ml-
nistro, nâo se cotnprehende que haja
reclamações contra a não observan-
cia dos regulamentos não emenda-
dos, ou que se pretenda estabelecer
o antigo systema que provocou o
chãos já uma vez apontado.

Os antigos regulamentos estão em
pleno vigor agora, como estavam an-
tes da entrada do novo governo. A
licença para revel-o foi concedida
pelo Congresso e o governo só se
utilizou de uma fracção multo pe-
quena.

Logo, não lia mais necessidade da
revisão concedida e o que ahi está,
está muito direitinho e muito bom.

Então por que as queixas e a von-
tade de se voltar ao methodo con-
fuso ?

No entretanto, ainda a adminis-
tração naval se resente de varloB de-

Pe accordo com o disposto no artigo
11, alínea d) do decreto legislativo a 1.061
Ce 16 de Janeiro de tono e 8 do regülamen-
to approvado por decreto n. 14.157, de 5
de maio seguinte, foram concedido» dois
mezes de licença, em prorogação ds em
cujo goso se acha, para tratamento de sau-
de, ao operário de 6» classe d* Officina
de corrielros da Intcndcncla da Guerra,
Antonio Adolpho Janvrot. ">
. — Ao che.e de machinas do Arsenal d»
Guerra do Rio de Janeiro, Manoel Burlpe-
des da Silva Oliveira, foram concedidos
quatro mezes do licença, de accordo Com
o disposto no art. 17, paragrapho 1«, do
decreto n. 14.157 de 5 de maio,'tudo do
corrente anno.Foi mandado addir ao Departamento
da Guerra o capitão Josô de Siqueira Cam-
pos. .—• Ao amanuense Marlano Ribeiro Belém,
o ministro concedou permissão para demo-
rar-se 15 dias nesta capital;

lialxou áo Hospital central o 1» to-
oente Luclo Palma.O capltno Oscar Scverlano Basto» NU-
nes foi mandado addlr ao Departamento do
Pessoal da Guerra.

Foi mandado i inspecção de saude o
auditor Manoel Antonio d» Carvalho Ara-
nha Junlor.

O ministro convidou oa generaes,
eliefcs, commandantes c mais otrlelacs
desta g-uarnlçllo parn cumprimentarem o
presidente da Republica, no palácio do Cat-
tete. 4» 14 horas do pro.xlmo dia 1° de
ioneiro. ünirormo branco com flador doü-
ivido.

O marechal gradtiado. chefe do Es-
fado Maior do Exercito, convidou tambem
iodos os orflelaes desta guarnlçflo para so
reunirem no D. G. e, Incorporados, cum-
primèntarrm o ministro no dia 3 de Janel-
ro pro.xlmo, ás 14 horas. Uniforme, o mes-
mo do dia primeiro. .neune-se na saln de serviço de Jus-
tica desta regl/lo, no dia 30, rts. 14 horns,
o conselho do guerra a que responde o sol-
dnrto Joílo de SanfAnna. que devera com-
parecer; o no dia 8 do mez vindouro, i)s
11 horas, o a que responde o soldado Joüo
Macedo Franco dc Andrade, quo deverá
comparecer, afim ris ser Julgado.O capltüo Pompeu Cavalcante foi
mandado A Inspecção de saude.

Os embarques para o Estado de 311o
Paulo. Mnttn Grosso, Goynr e Minas Ge-
raes, bem comn para. Valcnça, temo logar
no dia 4 do mez vindouro, ás 17 horas, na
Estação Central. . . .

Ao Departamento dn Guerra apresen-
taram-se os seguintes officiaes: coronéis
— Arthur de Vasconcellos, do 4« BE|, por
ter vindo de Lorena com permissão do com-
mandante da 5' rctrlHo! Allplo Gama, do 0»
niAl.I., por ter concluído a commissao de
nttnché á Mlssüo • Americana em visita no
Brasil; tenente cnrohel Arthur Snthor, do
<J|S, pnr estnr prompto para recolher-se il
9« clrrumscrlpçflo militar a que pertence;
maior José Fernandes da Silva Mello, do
3» R|C|I„ por ter tcrmlnndo a licença pa-
ra trantmento de saude; capitães- — Oscar
Povcriano Bastos Nunes, rio 3» HIA|M., por
ler sido transferido; Jofio Henrique de Al-

do processo, o que a faz muito bu-
rocratica e muito contraria ao espi-
rito de mobilidade e rapidez, que
deve ser uma de suas caracterls-
tlcas.

Só este mal seria o bastante para
se modificar o que ahi anda, sem
que se alterasse a essência, o eapiri-

(.ünei'uindo~'pò'r úni" substitutivo no pro-1 (0 ge ordem que deve haver em tal
iecto com parecer favorável do sr. ,T09ft —.iò,,!.
Augusto creando "scolitg profissionaes no , ma"m- . 

, , ,AuguBio, cr.._uu , Nfto convlrla ao actuai ministro

,.n„ _„!.„i_„i-,„_,„ „ j„ j.i.„,, meida Freire (aggregado), por ter tido nl-feitos, principalmente o da delonga ,„ „0 Ilnttt,|tnl "Ccnf*nl rtn'ETerC|,n e fer
sido flcslla-arlo do D1C; primeiros tenentes

tcrltorlo da Republica.

Presidência da Republica
NO CATTETE

Healizou-se hontem, ft tarde, sob a pre.i-
dencia do chefe do Estado, c eom o compare,
cimento dos titulares ilo Exterior. Justiça,
VIação, Fazenda, Agricultura, Marinha e
fluerra, a costumeira reunião do niluieterlo,
parn o despacho collectívo semanal, sendo
iniciado por uma liingn conferência, sobre
assumpto» de natureza urgente que se rela-

ea^nt"^U«íuTuréampaJ8aCUo1«?c.0cfõ 
do^-admlnlstração geral do paiz.

O sr. Irineu Machado pediu a palavra,
fiiítendb tifrí"tonêo^dlscurso. S. ex. con-

,»ervou-se na tribuna ato o.final oa ses-
«ão; que. fdi levantada Por» sè ter esgotado
a hora e convocada uma outra para 20 W
horas.

Câmara
COMO FORAM VOTADAS AS
EMENDAS MANTIDA» PELO SE-
NADO AO» ORÇAMENTOS DO EX-
TERIOR E DA MARINHA — FOI
MANTIDA A REJEIÇÃO DE VINTE
E OITO AO ORÇAMENTO DO IN-
TERIOR — PROJECTOS APPRO-
VADOS POR URGÊNCIA — DIS-

CUSSOES ENCERRADAS
Ã segunda sessão de hontem, pois a pri-

melra, oomo noticiámos em outro logar,
foi levantada <-m homenagem & nioinorla
do senador Ootacilio Câmara, teve inicio
presentes 117 deputados, sob a preslden-
ola do sr. Bueno Brandão, ««cretarludo
pelos era. Andrade Bezerra • Juvenal La-
martdn». '. , '• ,

Sem observações approvada a acta da
sesSo anterior, a Mesa declarou nfto ha-
ver papeis destinados ft leitura do exp--
dlente. ,

Nfto havia oradores Inscriptos para fa-
lar na hora destinada ao mesmo, nem
houve deputado que pedisse a palavra.

ORDEM DO DIA

A Mesa fcz,entao,annunciar a ordem do
dia Foram ooneedidas urgências para
Immcdiata discussão e votação das eme-n-
das mantidas pelo Senado aos orçamon-
tos do Exterior • da Marinha.

A votação da Câmara manteve o reje -
çfto da emenda ausrmonUndo os venci-
mentos dos contínuos e serventes de So-
eretartas de Estado. Quanto ft outra
emenda, não foi mantida a rejeição.

Relativamente âs emendas da Marl-
nho, a Câmara manteve a rejeição da
emenda «obro vantagens a officiaes re-
formados, etc, deixando de manter a ro-
Jeição sobre outras duas.

CONDIÇOES DB NATURALIZAÇÃO

O sr. Joaquim Ozorlo, falando para en-
caminhar a votação, mais uma w* oom-
bateu o projecto estabelecendo as condi-
coes a que se devem aubmetter os estran-
eoiros «sldente no Brasil para o fim de
obterem o titulo de naturallsação

O sr. Arnolpho Azevedo, que foi o au-
tor do projeoto na Commissao de Constl-
tuição o Justiça, respondeu sustentando
o seu pareoer favorável. Em seçulda, a
Mesa deu o proü«to por approvado, ten-
dí, o sr. Adolpho Azevedo requerido e
obtido dispefisa de Impressão para a re-
daoção g«ra1, tounedlatajiiente aippro-
vada.
ICOI MANTIDA A REJEIÇÃO DE TO-

DAS AS EMENDAS DO INTERIOR

Roqut-rW e obtida urgenola, passaram
a ser votadas os emendas, do Senado re-
Jeltadas pela Câmara e por elle mantidas,
no orçamento do Interior.

Depois de um parecer verbal do sr. Al-
berto Maranhão, contrario te emendas,
foram todas ellas novamente rejeitada*
metendo a Câmara o seu voto sobre 28
das 142 emendas do Sífnado.

BIOGRAFHIA DOS MEMBROS DA
CÂMARA

Por urgência, foi approvada a tndlca-
ção sobre a organização do «rvlço. de
blocraphla dos membros da Câmara, des-
do a Constituinte de 1»23 e dando ou-
trns provtdenolas relativamente ao actual
"oT1 

Andttttto Bezerra requereu eob-
tews dtopensa de imj»*ssío para a reda-
cção final Immediatamente approvada.

VOTAÇÕES POR URGÊNCIA

Fornm ainda requeridas e obtidas ur-
«nõlns para as votações dos projectos de
Sto. um delleo pera pagamento de
íeToimentoe. do aerwnto da Saude Pu-
blica.

OUTROS PROJECTOS APPROVADOS
' successlvomente, obtiveram approva-

ção os seguintes Projeotoe:
do Senado, abrindo o credito de réis

40-616$, para pajramentp ft Confedera-
cão Brisllelm de Desportos, da quantia
lZ ella adeantada para as O^mptadja
de Antuérpia; oom Parece/ favorável da
ComKlMAc1 de FlnanqaB (I* discussão) ¦

Soo credito de 90:000$, supplemen-
tar ft verba 23« do orçamento vigente do
MÍnlêtSrdj^aendo. (L;.M
abrindo o oredlto especial do 50:372»837.
SÍTpawuwmto a Romtmldo de Soura
Mello s oom parveor da Commlssfto de Fl-
nanças. opinando por qtie, soja des açoda
a emond7aprwntada (vide projecto nu-
mero 671 A, d» 1030 ($• discussão);
abrindo o credito espeolal de 8i.36$557,
para paranwnto de vencimentos ao sr.
Carla» Affonâo Chagaa <3> dlsoutado);
abrindo o oredlto do 101:6H6$200. para

VISITAS
O sr. Sylvio Rancei dc Castro, secretario

driit legação doj-Brasil- "a* Kcpubllca Argentina,
rooem-chegado ile Buenos Aires, visitou hon-
tein o chefe do Estado.

REPUESÊXTAÇOES

O presidente da Itopiiblica fez-se represen-
t»r pelo capitão Cunha Pltta, aeu ajudanlo
de ordens, na» cerenionlns dc collaçâo do

São 
dos dontourando. pela Faculdade de

edicina e dos bacharelaudos pela Kaeulda-
de d' I>ireito, liontem, A tarde, realizadas.

— O chefe do Estado tambem se f« repre-
sentar pelo capitão Cunho Pltta, no enterro
do senador Octacillo Camarft.

DECRETOS ASS1GNADOS
O presidente da Kepuhlica assignou, hon-

tom, ao desdobrar do collectívo semanal, os
seguintes decretos:
Nn iinKtn .ln tiurrrni

Promovendo: na arma dc infantaria: a ca-
. pitão, por estudos, o graduado Carlos Odori-

co Antunes c o 1» tenente Manoel Collares
Chaves; a 1" tenente, o graduado Américo
Fiúza de Castro e o 2° teneute Adriano Sal-
daiiliii Mazsa.

No corpo de Saude: a Io tenente medico,
os segunil-us tenentes médicos, _rs. José <la
Silva Celestino, Koverliul Cordeiro do Faria,
Álvaro Cuinplldo de SanfAnna. Oriundo l'a-
rente da Costn, Camliilo Ilibolro, Jofto Col-
bert PerlssO, Sylvio tioiil.irl Bueno, Alplicu
Tourinho Theodoro dn Silvo, Antônio Bfitya
de Araújo, Humberto Mendes ila Cilnba Mel.
Io, Arthur tucio de Miranda, llenjamiü Goli-
çalves, Carlo9 Sanzlo, Raphael Santos Pl«
giieiredo Junlor, Hylflo Sã Miranda c Horta,
João Nourlnaudo de Arruda, Sebastião Duar-
te de Barros, Virgílio Tourinbo Bittencourt
Filho, Carlos Studãrt Filho, I_ourcnço dc Al-
meida Costa, Agnello Dliirajara da Rocha,
AUguato RoBada Fernandes e Arthur Luiz
Augusto de Alcântara; e a capitão pliarinii-
ceutlco o graduado Bernardo Cysm-lros da
Costa Reis.

Graduando, nos postos Immediatamente su.
periores: na arma de Infantaria: o Io tenen-
te Libsnio Augusto da Cunha Mattos e 2' te-
nente Kdganl do Amaral.

No corpo de saude: o 2o tenente medico sr.
Gilberto Josft Fontes Peixoto, e o Io tenente
pharmaeeutico Arthur I*ii«b (le Azevedo Sã.

Sanecionamlo a resolução legislativa que
autoriza a abrir e abrindo o credito especial
d» 14:400$, para pagamento «de gratificações
a dooentes da Escola Militar do BruSil, pela
regência de turmas,

No Ministério da Fazenda
VARIAS NOTICIAS

O Thesouro Nacional concedeu hontem
& Delegacia Fiscal do Thesouro no Esta-
do da Bahia os créditos de 10:000$000,
para attender a despesas oom o custeio,
no anno oxplrante, da Estação de Monta,
em Jo.-izelro, no mesmo Estado; de réis
Jl:189$893, a Delegacia em Pcrnambu-
oo, para pagamento de rações aos ma-
pinheiros; de 12:000$000, á Delegacia
Flsoal em Molto Grosso, para pagamen-
to do etapas a asylndos da Guerra, e de
6:000$000, 4 Delegacia no Paranft, pnra
acqulsiçao do animaes para o õ° batalhão
do engenharia.

O ministro pediu o parecer do con-
sultor geral da Republica sobre o reque-
rlmento em que o Banco de Cn-dito Iturnl
de Minas solicitava licença para operar
em contas correntes de 10:000$000 e em
depósitos populares de egual quantia.

A delegaoia Fiscal do Thesouro no
Estado da Bahia foi autorizada a dar
posso no logar de conferente da Alfan-
dega do mesmo Estado, para o qual foi
nomeado por decreto dc 29 do expirante
o 1° escripturario da mesma repartição
Gonçalo do Rego Monteiro.

Em cumprimento de resolução do
minlBtro, o director da Despesa Publica,
em telegràmma-clroular ás delegacias fls-
caes, communicou que ficou estabelecida
a dlnrla uniforme de 15$ parn os lnpecto-
ros fiscaes do Imposto dc consumo e de
colletorlas, recomm<ndando que a partir
da data do despacho do sr. Homero Ba-
ptista. sS seja paga a alludlda dtarla.

aprofundar o estudo desta questão
que tanto pôde fazer em beneficio
da boa ordem, mas tambem da ra-
pldez, dos diversos serviços navaes ?
CaTTias noticias

Foi recolhido, hontem, preso ao Ba-
talhâo Naval, o primeiro tenente Ra-
dhamento do Campo y Amoedo, por ter
deixado de comparecer ás Escolas Pro-
tlsBlonaes.

— O nlmlrantc Pedro do Frontln re-
rebeti, hontem, um despacho do com-
mandante do couraçado "MlnaB Ge-
raes", communlcando-lhe o falleclmen-
to do„.cald()trelro Augusto . Leasa,""'— Os contra-tòrpedeiros "Serg'lpe"
o "Paralvyba"» fizeram,- hontem, duran-
te o dia, vários exercidos práticos de
lançamento de torpedos na bahia.

No Ministério da Guerra
A MOBILIDADE...

No Ministério da Marinha
A ADMINISTRAÇÃO NAVAL

No relatório que apresentou ao
presidente da Republica, o ox-mi-
nistro da Marinha, disse que a admi-
nistração naval era um cháos, não
soudo pequeno o seu trabalho para
pOr em ordem o que encontrara
desvirtuando o espirito da lol.

Já o Congresso havia autorizado
a revisão de tudo quanto era lei na
Marinha, obrigando, unicamente, cj-
mo do praxe, nfio haver augmento
de despesas.

Os tempos, porém, (oram corren-

Não pense o leitor que lhe preten-
damos impingir a estafada dis-
cussão sobre mobilidade e potensia,
tão exhaustivamente tratada até
agora em semelhante, numero de ar-
tigos, que, reduzidos a livro, chega-
riam para encher uma avantajada
estante.

Mesmo porque não nos Julgamos
na altura de enfrentar o magno as-
sumpto, dadoü os nossos conheci-
mentos rudimentares de paisano
mettediço em coisas de guerra.

Segundo os technicos, os profis-
sionaea que conhecem perfeitamen-
te a parte theorlca da questão, embo-
ra se não tenham dado ao trabalho
tle uma arregimeiitnçfio, o nosso
problema deveria ser resolvido cora
os canhões de montanha, ou outros
mais leves, capazes de ser conduzi-
dos em bolsos de coliete.

Se nós tivermos de enfrentar ini-
migo que disponha de artilharia- pe-
sadu e de grande alcance, peor para
elle, porque nós iremos atacal-o nas
barbas,

Tudo isso vem a propósito da opi-
nião valiosa de um joven capitão de
artilharia, autor de diversos traba-
lhos. Ao ouvir o general Gamelin
dissertar sobro o 75, perguntava o
capitão, irônico e cheio de si, quan-
tus juntas de bois seriam necessa-
rias para arrastar a viatura ?

Dirão que onde não houver estra-
das não transitarão viaturas, que se-
Jam puxadas por uma magra pare-
lha de cavalos, quer seja puxada
por 20 juntas de bois.

Quando queremos mostrar quanto
vale a boa vontade, cita-se nm ca-
nhão que chegou a Canudos puxado
por bois.

Deus nos livre, porém, de novos
Canudos e de que, pela cabeça de'
alguém, passe a Idéa de que deve-
mos ter exercito para exterminar Ja-
gunços.

E são interessantes os entendidos,
que & socapa queimam a missão,
porém que vivem sempre multo
agarradinhos a ella.

Longe de nós querermos que pre-
tendamos o gênero humano pautan-
do por áquelles princípios tão ele-
gantemente postos por Moliére em
seu Misanthropo.

A vida é preciso ser levada com
geito, de sorte que cada qual tenha
sempre uma velllnha accesaa a Deus
e outra .embora menor, ao Diabo.

Se os technicos acham que é pos-
si vel termos canhões multo leves e
que de 4.500 metros podemos der-
rotar quem nos atacou de 10.000, ê
possível que elles tenham enas ra-
zões. São brancos.,
VARIAS NOTICIAS

O sr. Calogeras, por actos de hontem,
nomeou ajudanto da i" ClrcumserlpçBo do
Recrutamento o capitão da arma do cavai-
lana Bento da Nascimento Velasco.Foi classificado no s« regimento de
Infantaria de ¦.' linha o *_° tenente da mes-
ma milícia Cândido Teixeira l.opes.

No requerimento em quo o coronel
Duarte de Allelula Pires pediu contagem
de tempo do serviço, o ministro deu o ae-
guinte despacho:••Dcrerldo. O requerente sd tem direito a
contar pelo dobro oa seguintes períodos:
do 2 a 50 de novembro de ioio, dc 3 de
Janeiro a 16 de fevereiro de 1014, de 19
de inalo a *.. do meame mei o anno, e aln-
d» do 3 dc outubro a 35 de novembro do
mesmo anun do 1014, e, finalmente, de
i: de dezembro de ttl l a ? de janeiro de
191 D. quando deixou o eommanrto do seu
batalhão por tor aldo reformado."

Joüo Cândido do Araújo Oliveira, do
0|S, por ler terminado o. trabalhos que
osteve Incumbido no Serviço ocographlco
Militar; Ilnberto Aloxandro l.escket, do 8°
n|n|l, por ter sido transferido; Edwy de
Oliveira Pessoa Barros. do 5° RJCID, por
estar prompto para seguir nn sen destino;
segundos tenentes — oswaldo de Araújo
Moita, dn .(» ni.AiM, pnr estar prompto pa-
ro seguir an sen destino; Oswaldo Cordel-
ro rte Faria», rin i» 0|0. por ter regressa-
do do Mio Orando do Sul, onde esteve em
rnmmlssílo de remonta; Archlmlnlo Perel-
ra, do 13 n|C. por ter vindo a esta capital
no gosn de farias; Octavln Coclhn rta Silva,
rio 4« niA|M, por ter do recolher-se ao ro-
glmento n que pertence José Daut Fahriclo.
do !• DIF|V. por ter vindo a esta capital
no goso dc .(.rias,

— Serviço para hoje:
Dia fl reglilo, I» tenente Sophonlas D. 0.

ressoa.
Dia ao P|M|V|M, 1» tenente medico Jofio

I". S. Filho.
Auxiliar rio orrirlal de dia, !• sargento

Arthur Ferreira Dias.
A I» brigaria dn Infantaria flarã: guardas

rin Ministério ria Ouerra, Intcndcncla da
fluerra. Hospital .Central e Escola Militar,
patrulhas para o Novn Arsenal c fl dlsposi-
çãn dn orrirlal rte dia, comefel.os para n
collegio Militar e o Quartel Ocneral. è 4.
orrlenanças para a dtvlsflo.

A 9' brigaria rte lnfantnrla rtarfl guarda e
reíorço para n palácio do Cattete.

Uniforme, 0».

No Ministério da Justiça
ESPOLIO DR I.M ItnxsiLEinO KO

KSTRAIVGEinO
Trnnsmittlu-so no juiz da 1« Vara de

Orphãos um cheque, em duas vias, na
Importância de £ 12-5-0, pertencente no
espolio do marinheiro nacional Luiz
Evandro das Chagas, fallecido em Hun-
ler, a bordo do couraçado *S. Paulo",
em 11 de outubro ultimo e bem assim a
respectiva certidão de óbito,

NOMEAÇÃO DK DISTRIfiÜIDO II —
Por portaria do ministro da Justiça foi
nomeado o escrevente j uramentndo Pau-
lo da Silva Pires para servir do 3o distrl-
buldor do fOro dertta capital, duranto o
Impedimento do effectivo serventuário
que se acha licenciado.

CANCELIiAMENTO DR NOTA — O
ministro da Justiça ndeferu o reque-
rlmento de Salvlo Felicio de Rouía, ex-
praça da Policia Militar, pedindo cancel-
lamento de notas afim de obter cador-
neta de reservista.
CORPO DE BOMBEIROS

Serviço para hoje:
Official de dia. capltüo Alcântara»
Auxiliar, 2" tenente Vieira.
1» soecorro, cnpltfto Tenrtlro,
2«, capltSo Alcebindes.
Manobras. 2o tenente Filgueiras.
Ronda, 2» tenente Cnmlllo.
Medico de dia, capitão sr. Tlto.
Medico de emerg.*ncia, tenente sr. LeSo.
Dia & phormacla, oapHao Maia.
Folga, o commandante da estação do

Meyer.
Uniforme, 6».

POLICIA

Exame de motoristas
Devem comparecer hoje, fls 15 • horas,

na Inspectoria, os candidatos: Joaquim
Pereira Freitas, Amaury de Souza, Jay-
me dc Soura Vlscoso, Américo Cândido de
Oliveira, José Frunclsoo Duarte, Accaclo
Rodrigues da Silva, Guilherme Soares,
Antonio Macedo Monteiro, Jesus Wcndeel
Hacett e Francisco de Paiva Boléo.

Turma supplementar — Manoel Perel-
ra da Motts,. Constantlno ISaldlno, Rosa-
rio Altiére, Francisco Chrlstovão da Fon-
seca, Antonio Mnrla da Motta, Alfredo
Joaquim Ribeiro e Francisco de Almeida.

POLICIA MILITAR
Superior de dia, capitão Machado.
Official d« dia ao quartel general. 2" te-

nento Carvalho.
Official do dia ao corpo de serviços au-

xillares, 1" tenente Faustlno.
Medico de dia, 24 horas, 2° tenente Ro-

cha.
Medico de dia, major graduado Nle-

moyer.
Pharmaoeutlco de dia, 2" tenente Adhe-

mar.
Interno de dia, 2» tenente honorário

Oswaldo.
Dentista de dia, 2» tenento honorário

Sayão.
Auxiliar do offlclnl dc dia ao quartel

general, sargento Jncarnndd.
Musica de promptidUo das t fts 11 ho-
Musica de promptldão das 6 As 11, a

fanfnrra do regimento de onvnllnrla e das
11 ís 22 a banda do 4« bntnlh.o.

Assiste a lnstru<.çBo no Núcleo Central,
2" tenente Wenceslau.

O 1» bntalhSo fornece PTomptldBes per-
mnnente e de Inoendlo: 10 praças para
prevençllo: o policiamento, os demais ser-
vlços J4 determinados e o mais que Mr
pedido.

O 2» batalhf-0 fornece um cornetelro
para ordens a Assistência do Pesponl;
10 praças para a prevençdò; o policia-
mento; os demais Bervlços JA determina-
dos e o mnls que fflr pedido.

O S» batalhão fornece um Interior para
ronda; 10 praças para prevenção; o poli-
clnmento; os demais serviços ja deter-
minados o o mnls quo fflr pedido.

O 4'- batalhdo fornece um Inferior pa-
ra ronda; um Inferior fls 8. horns na As-
sistencla do Pessoal para rondar o 2» dls-
trlcto; a promptldüo de soceorros; 10
praças para prevencilo; o policiamento;
os demais serviços jft determinados e o
mais que fftr pedido.

O Regimento dc Cavallaria fornece 10
praças para a promptldüo permanente:
um Ihferlôr para ronda; a guarda do
quartel general: o policiamento; os de-
mais serviços ji determinados e o mais
que fflr pedido.

A Companhia dc Metralhadoras fome-
ce os serviços jft determinados e o mais
que fôr pedido.

O Corpo do Serviços Auxlllares fornece
um bombeiro e um mceahloo de dia.

A SeooAo de Electrlcidade fornece um
elcctrlclstã de dia.
Ronda: . ., ,
Com o superior dc dia, 1» tenente Mel-

ra Lima e Pessoa.

Íiuardas:)a Amortização, 2* tenente Asnton: da
Moeda, 2" tenente Roballo; do Thesouro,
2» tenente OulmarAes.

PromptldAo:
No quartel general, 2o tenente Manfre-

do * no regimento de cavallaria, 1° te-
nente aoytaea»es.

Dia aos corpos:
J.o 1» batnlhAo. CapltAo HnrrUo; no 2",

1» sargento Pnranhos; no 3", capitão Al-
varo; no 4», 1» tenente Ranlt Clalr: no
regimento do oavallarla, 1" tenente Cas-
Kilo Branco; no quartel da Saude. 2» te-
nente Lago e no quartel do Andarahy, 2»
tenento Izldro.

Uniformo 4« (Itnkl..

voas, ajudante da agencia da Praça li deJunho.
— Por actos dc limitem, o director tor-

nou sem effeito as portarias de ie e |-do corrente, pelas quaes .oram nomeados
auxlllares dc servente, respectivamente
Waldemar Groult e Antonio Bernardo ii»
Silva.

NOMEAÇÕES
O director nomeou serventes de ?• cias-

se os auxlllares Ary Faria e Manoel Pys
Uarreto e admlttlu como auxlllares de seV-
vente, os reservistas Domingos José Fer-
nandos Junlor e Josô de Souza Rocha.

* DISPENSA
Foi dispensado, a pedido, o auxiliar d.

servente José da Cunha. Teixeira.
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Joaquim Pereira Mala, praticante de »•
classe dos Correios do Parfl, — Aguarde ep-
portunldarte.

Joüo Carlos de Aqulno Fonseca, cândida-
to approvado em concurso para praticante— Annote-ae.

EstA de dia na Central de Policia o 1»
delegado auxiliar.

Por aoto de hontem fot nomeado
commissario interino do 29» dlstricto cm
substltulçfio ao effectivo Josí Cariou do
Sousa Gomes, que está licenciado, o cida-
dAo Oslas Pereira.

Em egual- data foram transferidos,
por terem requurldo permuta, os commls-
sarios Alfredo Costa do 7" para o 6o dia-
trloto, e deste para aquelle Antônio Nu-
nes da Silva; Joüo PessOa do 15° para o
17» dlstricto e deste para aquelle, Pedro
do Freitas.

Dia A sede central, fiscal Domingo* o
ajudante Lucas.

Ronda geral, fiscaes Moreira, Barrozo,
Nloodemos, M. Cruz, Aoelyno, Ávila, Le-
mlnlo, A. Ferreira e ajudante Eduardo
Souto.

Ronda aos theatros, fiscal Nlcanor Ta-
vares.

Apresentou-»* ao serviço o guarda
de 3* classe 53.

Compareçam hoje A Secretaria o de
2» 1.045 o o« de 3" 137 « 397.

Os fiscaes sdcolonnes devem compa-
reeer em suas secções na noite de 31 do
corrente para 1° de janeiro.

Compareçam amanha, At 17 horas,
nn sede oentral, oo fiscaes Calmon, Paulo
Cunha, Madureira, Veiga, A. Carvalho,
Santos Netto, Muni», Marlanno, Moreira
dos Santos, Barrozo, Nloodemos. M. Crus,
Aoelyno, Ávida, Hermlnio, Alves Ferreira
e ajudante Freitas e E. Santos.

 Os fiscaes abaixo façam apresentar
amanhã. As 16 horas e 30 minutos, na
sede . central, os seguinte» guardas: 1»
s.-oo5o, 26; 3» secçSo, 26; 4" secçfto, 20;
5' secçSo, 26; «• SeCÇÍO, 2»! 7' secçAcr, 18;
10» sccçfto. 23; 12' eecçfto. 26; 13* oeoç&o,
16; 14» eooçüo, 18; 30 «ecçAo, 16; e «éd«
central, 27 — Total 265.

Esbo pessoal deverA ser retirado do !•
e 3» e o menor numero poeslvel do ultimo
posto.-Foram dispensados do servlQos oe
guardas de 2a classe, 703, 982 e 920; por
2 dias, os de 2a 1.010. de 8* 436 e d« Ia
669; e por 4 dias o de 3a 312.

_ Os fiscaes das Ia, 3a, 4a, Ba, 13a o 14»
secções, das 18 horas de 31 do oorrento
até As 6 horas de 1° de janeiro atvom re.
forçar o policiamento nas rua* do Ouvi-
dor, Carioca. Uruguayana. Mnrechnl Fio-
rlano, Vlsoonde Rio Branoo, Passeio e II
de Maio largo* de Sâo Franolsco, Cario-
oa o Lapa, Avenida Pasos e praças Tira-
dentes e da Republica.

 Foram excluídos da corporação oi
gunrdos de 2a Josí Pereira Pinto o do 8»
Mario Matheus da Bllvelm.

 Foi deferido o requerimento do guar-
da de 2a classe 327.

INSPECTORIA DE VEHICULOS
Dln A Inspectoria auxiliar Antunw o

ajudantes Oom™ e Leite.
Ronda, auxiliar Marques • ajudamos

Madruga e Passos.
Theatros, auxiliar Synealo.
Uniformo, t».

No Ministério da Agricul-
tura

VARIAS NOTICIAS
O sr. Josí Slmuo da Costa, presidente

da directoria da Companhia Pastoril
Agrícola e Industrial Plauhyensê. re-
querou ao ministro da Agricultura pro-
vldenclas no sentido de ser lavrado o
contrato do empréstimo do com contos
der.rêls, sslicltado.ao Sovçrnp peta mes-
má comiiunli,ia. nos termos dos* deCrdtos
ns. 14.330. de á6 de acosto do-1920,- o
14.464, de 10 de novembro do mesmo
amo, ¦"•' ";'-'.' .»l*í>«inn.r> i;o «sJao* *

Foi exonerado, por abandono de
omprego, o ajudante de 2« classe, em
commissao, do Serviço do Algodtto, Luiz
de Franca Araújo Poreira, sendo no-
moado para o sou logar o agrônomo
Honorlo da Costa M. Filho.

O ministro da Justiça communicou
ao sr. Simões Lopes terem sido nomea-
dos para o Departamento Nacional da
Saude Publica os seguintes funcclona-
rios addidos da Agricultura: Rayimin-
do Hosterno o José Monteiro de SA
Freire, segundos officiaes; Eduardo
Emilano da Fonseca Hormes, Augusto
Ferraz de Miranda 6 Jullo Magne Cur-
ty, terceiros ditos; Antonio Gonçalves
Corria, José de Avellar Selxas, Lean-
dro Pereira da Cunha, Francisco José
Affonso Onimnraes Filho, Horaclo Luiz
Faria, Luiz Pinto Ribeiro, José da
Cunha Oomes e Carloto Fernandes Ta-
vora, oscripturnrlos.

O encarregado de negócios da Po-
lonia communicou no ministro da Agri-
cultura que a sede da mesma legaçiin,
nesta capital, serft transferida, em 1 do
janeiro próximo, pnra a rua Volunta-
rios da Patria, n. 282, onde passartto n
funeclonar a chancellaria e o departa-
mento consular daquella Republica.

O ministro do Exterior enviou ao
Seu collega da Agricultura, rocortado
do "Journal Officlel" francos, o novo
regulamento do "Ofrice National de Ia
Proprlété", que actualmente so acha
Investido de personalidade jurídica e
autonomia financeira, embora sujeito,
como anteriormente, no Ministério do
Commereio c dâ Industria daquelle paiz.

Afim rte attender a um pedido do
ministro da Republica Tchecoslova-
qula nesta capital, o sr. Azevedo Mar-
quês solicitou (lo ministro da Agrlcul-
tura Informações detalhadas relativa-
mente ao modo por qiie sfto organiza-
das as exposições agro-pecunrlas, no
Brasil, bem como uma rnlaçAo das
principaes sociedades que, entre nós, so
interessam por esses asaumpton.

K000NSRLHU HÜNltaPAL
A SESSÃO SUSPFASA POH TMV
HOHA, EM HOMENAGEM A' ME-
MORIA DO SEKADI.H OCTAClMO

CÂMARA'
Sob a presidência do sr. Aiurém Pur.

tado, foi nbertu u seasto com a prenaçat
de 18 Intendemos,

Depois de lida a aota da sessfio an-
terior, a qual foi sem debato approvadu,
pediu a palavra o sr. Asevedo Lima.

O referido Intendente ocoupou a tribuna
durante algum tempo, historiando a vida
política do senador Octacillo Camarft a
onnltecendo-lhc as qualidades de espirito
e Intelllgencla.

Concluiu o sr. Aaevedo Lima a sua ora-
çao, requerendo A Mesa que consultis.»
A Casa se consentia na suspensão da ses-
sâo por uma hora em homenagem A toe-
morla do fallecido, e bem assim na no-
meuçilo do uma commissao para reprenn-
tar o Conselho nos funeraet.

Falou depois o sr. Alberlco de Mora..,
declarando que embora adversário poli-
tico que fflrn do extineto, mus admirador
do suas qualidades, não podia deixar do
assoolar-so As homenagens que deviam ser
pelo Conselho prestadas A sua memória.

Falaram ainda os srs. Arthur Menezes
e Vieira de Moura.

O primeiro requereu ainda que se lias.
tenBSa em funeral a bandeira do Dlatrlcto
na fachada do edifício, o bem assim se tele-
graphasso A familia do morto o ao Sc-
nado Federal, e o ultimo apresentou uma
IndlcaçAo solicitando do prefeito a mu-
dança do nome du rua do Commcrclo,
em Santa Cruz, para a do Octacillo Oa-
marA.

O presidente declarou que, Independent»
de submetter os requerimentos A apreeli-
çAo da assembléa, os dava por approva-
dos, floando assim suspensa a sessAo pur
uma hora e designada uma coniinlseJo
composls dos srs. Eduardo Xavier. Am-
vedo Lima, Vieira de Moura, Henrique La-
pden, Alberto Ueaumont e Alberico de Mo.
raes.

A REABERTURA DA SESSÃO
Vofnciío do projeoto de orçamenta

Reaberta As 16 l|í horas a sesslo, d«-
pois do expediente passou-se A Ordem do
Dia, sendo annunciada a votação do pro-
jeoto de orçamento.

O sr. Henrique Lflgden usou da palavra
para declarnr, que fiel A condueta quo
vem ordinariamente mantendo nesta eus»,
votaria i-ysteniatlcnmenlo contra todas as
emendas que viessem aggrnvnr a situa-
çRo da populnçAo, com o augmento Io <m-

postos, apenas podendo dar seu voto
Aquellas que viessem augmontar a taxa ,1o
sobro o luxo e o vicio, como o nlcooV.

Depois, passou-se A votaçfio das emea-
das adduzldas ao projecto, cuja preferen-
cia estabeleoe o regimento.

O sr. Alberto Benumotit. oomo houvesse
decidido obstruir a passngem do projecto.
A cadu emenda em votaçAo, usava da pa-
lavra, occuslonnndo Isso esgotar-se a
hora regimental sem quo a votaçfio liou-
vessa sido concluído.

Visto isso foram os trabalhos proroga-
dos por ..mais^quatro horas, jamtsfiimo
assim 'avvotãç8o, quê sfl velu terminar de-
póls das 19 horas, quando foi ds*.-por
approvado o projecto, còm algumas daa
emend(Ml4,ao mesmo «presontafla». «¦

UM TUMULTO EM MEIO A1 SESSÃO
Suspensão dos trabalhos e evaouaeão dai

galerias
Finda a votaçfio do orçamento, requ»-

reu o sr. Emosto Oaroez, o adiamsntoi.fla
discussílo da matéria restante da ordem
do dln, pelo adiantado da hora.

Por haver sido rejeitado esse requerl-
mento, estabeleceu-se bo,!burdla no recln-
to, degenerando em tumulto.

Foi necessorlo que o presidente suspen-
desso a hcssüo por dez minutos mandando
evacuar as galerias. ...

Reaberta a sesBfio, minutos apfis de so
haver restabelecido a ordem no recinto,
continuaram os trabalhos.

Tendo sido dado como rejeitado um pro-
Jeoto de sua autoria, o sr. Henrique La-
gden protestou energicamente, estabole-
cendo-se novo tumulto, sendo por isso no-
vãmente suspensa a sessfio por outros d«2
minutos. .

O sr. Lngden lançou enérgico protesto
contra a preiiotenola da Mesa, sondo pre.
cito que os Intendentes piocurass"m «cal-
miil-o.

Depois do restabelecida n calma, r«-
abriu-se a sessfio ficando resolvido entlo,
amigavelmente, quo o sr. Lugden reque-
ross,i nova veriflcaçAo do votnç&o, para o
projecto em qucstfio, o que foi feito p« o
sr. Alberto Ueaumont. sendo por fim dado
novomente como rejeitado o projecto.

Continuaram depois os trabalhos, sen-
do votado o rcetante da ordem do dia.

No Ministério da Viação
VARIAS NOTICIAS

O sr. Pires do Rio transmittlu homem
io seu collega ds pasta do Exterior, as ln-
formações que a Inspectoria Federal de
Navegação colllglu, dc ordem daqucllo Ml-
nlsterio, sobre a vlaçflo marítima e flu-
vlal no Brasil, acompanhados dc dados cs-
tatlsticoa referentes ao anno de tom, con-
forme lhe fOra solicitado, declarando tam-
bem que Idênticas Informações sobre es-
tradas de ferro em trafego e em constru-
cedo no nosso território, egualmente sou -
citadas, esmo em via de organização cm
breve serão transmltttdaa.

O ministro autorizou o director da
Estrada de Ferro Central dn Brasil a man-
dar averbar o tempo do serviço que prestou
A Estrada de Ferro nio d'Ouro, o operário
da 6a dlvisüo daquella vli férrea, Manoel
Duarte, para os effelios de abono de grati-
flcaçüo addlclonal.

Havendo o Tribunal de Contas, cm
sessso de 29 de novembro ultimo resolvi-
do recusar registro ao contrato celebrado
cem ¦ Leopoldina nallway Company Llmi-
ted, para a execuçio do plano de vlaçdo
férrea realliando • iigacno geral doa Es-
tadoa do Rio de Janeiro, Minas Geraes e
Espirito Sinto, por nao terem sido presen-
tes ao mesmo Tribunal oa contratos ante-
riores celebrados apfls • execução do de-
rloros celebrados apfls a execução de 1802,
o sr. Pires do Rio remettea hontem ao pre-
sldente daquelle Instituto as cdplu dos
contratos alludtdos e pedir-vos que, á vista
dos mesmos, se digne esse tribunal de re-
considerar o seu acto e ordenar o registro
do contrato em questilo.

Attendendo ao quo requereu n Com-
panhla de Navegaclo a Vapor do Maranhão,
e A vista do que Informou a respeito n in-
spector federal de Navegação, o ministro
resolveu reconhecer como de força maior
t c»UBa que Impediu o vapor "Runirupu'",
daquella companhia, de escalar no porto de
Barreirinhas, na viagem da linha sul, rea-
llzada pelo dito vapor cm outubro proxi-
mo paastdo.O st. Pires do Rio foi sclentlflcada
pelo Inspector federal de Navegação de ter
sido Imposta A Companhia do Navegação a
Vapor do Rio Parnahyba, a multa de 80 «;a
do valor da quota de subvenção, correspon-
dente A viagem contratual de sr, rte novem-
bro ultimo, da linha Thereslna-Parnshyha,
que nlo rol realizada, além da perda dessa
subvenção, visto aquella companhia nlo ter
justificado a suspen..o da viagem.
CORREIO

O director mandou submetter a ln«pe.
ccílo de lauda para o ef.elln de licença oi
•egulrttee runcclonarlot: Imrtau Jnediriiu
Bllverlo doi Reli t Josí de Moura e Silva,
•i.a.ttai internei, • d. Lucllla da Loi ro-

Na Prefeitura
O PAGAMENTO DA DIVIDA FLU.

CTUANTE
Em faoe da lei n. 2.362, de 13 de de-

zembro corrente, o prefeito autorliou o
director geral da Fazenda Municipal a
cmlttlr títulos, quantos precisos, do em-
j>restlmo de 50.000:0ü0»000 de 1020, afim
de h« tornar efteotlvo o pagamento da di-
vida fluetuanto da Municipalidade, wla»
tlva aos exordclos anteriores, até 1019, in-
Olusivo. ,, ,

O referido pagamento serA realizado em
títulos ao par, na conformidade dos des-
pachos profcrldoH pelo prefeito eobre os
respectivos processos, nos quaes os credo-
res flrmnrfio as nccossarlaB quitações, era
devida fôrma.

As fracções que se verificarem na totó-
lidade do pagamento a cada credor, Be-
rfio entregues em dinheiro mediante supprl-
mento da caixa geral.
VARIAS NOTICIAS

O sr. Carlos Sampaio approvou hon-
tem os planos para construcçfio de dois
prédios escolares em terrenos doados a
Trefeltura, o primeiro A Praça Condensa
de Frontin e o outro A rua Senador Fur-
tado. ., .,.,,

Os 25 distrlctos cm que estA d vi-
dlda CBta cidade para arrecadação do im-
posto predial afim de molhoror e faciU-
tar o serviço, o director da Faaenda re-
solveu desdobrar em 30. Assim, para func
clonarem nos cinco a maior, o sr. Klpiaio
Boamorte, designou os seguintes função-
narios: srs. Lacerda Miranda, Gabriel (ie
Azevedo. José de Souza Coutlnho, Tra-
Jano Faria, Eduardo de Castro, Mrb.l
Leitfio e Edmundo VaBconcoIloB. ho pro-
xlmo exercido, a verba para locomoção
dos lançadores e escrivães, eerfc de res
20 :000$MO.

Hontem. o er. Manoel Duarte, secre-
tarlo do prefeito, dirigiu A Resistência
dos Motoristas e ao Centro de Ctiauffeuia
um offlclo agradecendo em nome do sr.
Carlos Samapaio oi eerviçOB que aquellas
duas Focledi\des prestaram A Prefeitura jo
transporte dos asylados do Asylo SW
Francisco do Assis para o Initltuto Jo_.o

Em todas as repartições munlclpaes
foi hontem hasteada o pavillifio bras leiro,
em slgnal de pes.tr pelo falecimento ea
senador cariocn Octacillo de Cantara.

INSTRUCÇÃO PUBLICA
S« hoje, devo ser Iniciado o Inquérito

administrativo a que voe ™^"*r',5
Jullo César, docente de •««'"'.ÍS
Normal, robre quem peiam varies aecu^i
cões na Dlnvtorla de Instrucçfio-C _ o sr. Nascimento Silva baixou l.on-
tem uma circular «visando ao» adjunto»
que desejarem transferencia d» •*•»
Sara enviarem requerimentos Aquella m-

íeotorla, excopto o» que *°™™VS.,!Z
oolas da zona rural, nas quaes afio obrigs-
dos a servir durante um «nno.

| O "NEOATOMCSnA ,<!JI5SSileapell» qualquer v»r«* f','"*"l
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A PHItOSOPHIA DO ARRUDA
O Arruda (José Joaquim de) jâ, con-

(a dezoito annos, sem que, nem uma
ve» sequer! — tenha cumprido a ordem
daquella voz que disse a Adão, quan-
do expulso do Paraíso: — "Has de co-
mer o teu pão oom o- suor do teu ros-
to..."

Quando se chega ao redor dos 20
sem ter pensado em trabalho ê tão dif-
llcil vir a trabalhar como tornar dl-
relto um arbusto que nasceu torto, —
mas que se fez arvore e copiou a In-
cllnação da Torre de Pisa...

Uma manhã, o Arruda, como de cos-
tume, roncava o quarto somno depois
das 9, quando a mãe —• uma excellen-
te senhora do "vieux-tempB", que de-
sejarla vel-o bacharel, dentista, phar-
maceutlco, emflm, vel-o com um an-
pel o uma profissão, — entrou pelo
quarto humilde, acordando-o espavo-
rldamente:Meu filho, meu filho, VE o que
faz acordares tão tarde! O pequeno
Miguel, que ainda não fez dez annos
e que acorda todo o santo dia âs 6
da manhã, encontrou hoje A porta de
nossa casa um annel com brilhantes
que vale mais de cinco contos de
réis! Cinco contos de réis...

O Arruda ouviu, esfregou um olho;
ficou calado um momento e depois dls»
se, voltando-se para o outro lado:

 Ora, mamãe, mais tolo do que ello
foi quem acordou mais cSdo e perdou
o annel...

B continuou o quinto somno...
E. T.

—. Passa hoje o anniversario do sr. Henri*

3nt 
Bragante, da firma Bragantc Rebello & C,

e nossa praça e presidente da Companhia
o Carruagens.

Fax anos hoje o magistrado mineiro e re*
pabiicano histórico dr. Francisco de Paula Fer-
reira e Costa.
MJPCIAS

No Juizo da 7" Pretória Civel, fre-
guezla de Irajã, está se habilitando
para casar:

Januário Paes com d. Hilda Pérsico.
CONTRACTOS NtlPCIAES

Com a aenhorlta Roslna de Frei-
tas, filha do sr. Victor Manoel do Frei-' tas, advogado nesta capital, contratou
casamento o sr. Octavlo de Oliveira Bo-
telho, filho do sr. Oliveira Botelho, ex-
presidente do Estado do Rio,
HOSPEDES E VIAJANTES

A bordo do "gamará" chegaram de
Bordeaux e escalas, os seguintes pas-1 sageiros: Madeleine Gulllon, Marie Bux,
Manoel Ventron, Maria Guinot, Isolino
Portuguez da Silva e Carlos Scola e fa-
mllla.

De Buenos Aires o escalas chega-
ram, a bordo do "Gclria", os seguintes
passageiros: Eduardo Ellmann, Alfredo
Mosqueira, Mareelle Gulaard, Branca da
Louza, José A. Salles, Ampara Paradll-
Ia, Arthur W. M. Caiu, Jayme do Nas-
cimento o senhora, Robert Nlcholson
Edgard, Ellso Kemke e Encarnaclon G.
Cruz.

A bordo do paquete "Benevento"
chegaram de Nova York o escalas, os
seguintes passageiros: João Ignacio, J.
Lema o sra., Archimedes de Azevedo,
Hygino Asprino, tenente Guilherme da
Bilva Nunes, A. R. de Gouvfia Freire,
capitão Roberto C. de Mendonça, Lydla
B. de Souza o filha, Guilhermina d«
Carvalho, Franclsca S. Freire, capitão
Leonel da Silva Porto, capitão Welllng-
ton de Lemos Vlllar, Beltrão C. Branco,
Cândido Albernaz Alves e familia, Ma-
noellto Moreira e familia, Milton M. da
Silva Porto, Gastão dos Santos Pereira,
Firmlno de Góes Netto, Miguel Morei e
sobrinho, Ubaldino Sotto Maior e famt-
Ua, Antono Zeferino Veras, Silvestre
Gomes de Araujo e família, Arlindo So-
riano Pupo e famlla, Laura Fernandes
Madeira, Eugênio Boshard, José Fellx
Faria e sra., Antonio R. Lourenço e fa-
milfa, Daniel Delnas, Manoel de Abreu,
João de Assis, Manoel Pinto Rodrigues
e sra., Francisco Barradas, Penalva
Santos, Augusto Bacurau, Umbelllna B.

pino Hearne0 aviador ar;
bontem ao Rio
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^^""r?' £omell,° Pereira, Sansio F.va.Ho e F. Fortuna.
A^..^b.ordo do "Gelrl«'" 

partiram paraAms erdarn e escalas os seguinte.» pas-
!"«";'¦ Eduarda G. da Silva, Elisa-
\« fw AhIers' Werner Ahlers, Carlos
w ?íUft .Arma'»*° 8- Omartln, IreneM. Archlntl, Arthur Geluenhof, Anna M.
sí-PaS0T? íamillí*. Miguel G. Trujlllo,suzanne Degrange e Issache W. PregerNo "Itapema" partiram para Recl-ie e -escalas oa seguintes passageiros:Joaquim Nogueira Paranaguá, AntonioMoreira Mala Filho, Pedro Gamarano
lifi?' Í°.Bn Ant°n*0 da Cruz, HenriqueStein Edllaalo Augusto Silveira, LuizGarcia. Jullo de Souza Brito, Joseph
oíi,tter'- *Mlber'-o de Azevedo, AlbertoEllis, Jorge de Oliveira Lobo, J. PaulYontz, Augenor Lopea, Severino de Aze-vedo, Severino Lima Nigro. EmilVe De»volle, Aurélio Alves Ferreira, ManoelFernandes Sobreira, Ernesto Cavalcan-ti. Augusto Pinto da Silva, Leslle J.Wersokull, Jermano Eduardo Carvalho,Maria Silva Carvalho, Correntino No-gueira Paranaguá, Luiz Cunha o Fausto¦Uartins.

Regressou do Rio Grande do Sul°„t,enente 0av-aldo Cordeiro de Faria»,official do 1» grupo de obuzeiros.
O tenente Cordeiro fflra aquelle Es-tado em commlssfio. afim de adquiriranimaes para a remonta da unidade aque pertence.A bordo do "Gelrla", vindo de Bue-nos Aires, chegou hontem a esta capitalo sr. Jayme do Nascimento Brito, cônsuldo Brasil, que servia na capital argen-una, tendo sido ultimamente removidopara o nosso consulado no Havre.O cônsul Jayme Brito, que veiu acom-panhado de sua senhora, foi recebido pormuitos amigos e Pessoas do sua família.

FALLECIMENTOS

Octacilio Camará
Pela madrugada de hontem falleceu na Casa«e saude Dr. Crissiuma, aonde fora recolhidoapós o mal qeu o accommettera no Senado, o se-nador Octacilio Camará, representante do Dis-tneto Fulcral no Senado da Republica.Nascido em ji de fevereiro de 1880, em Pe-lotas, exerceu o extineto a profissão de empre-

gado no commercio até sua entrada para o qua-dro do funecinalismo publico da Fazenda,sendo então, após, transferido para esta capitalcom exercício no Thesouro Nacional. '
Diplomado era odontologia e Pharmacia, ma-

WcW°,u-*e "Pós nas Fauldades de Direito eMedicina, cujos cursos concluiu.Abandonou após sua formatura nessas duasprofissões lioeraes e a ellas se dedicou, militandotambem na política do Districto, em Santa Cruz,onde foi residir. Advogado t medico caritativo,ai conquistou desde logo grande estima e fez-seeleger intendente ao Conselho Municipal, naépoca em que o governo do marechal Hermesdissolveu o poder legislativo do Districto.Foi depois eleito deputado federal e reeleitona legislatura seguinte, conquistando a maiorvotação entre todos os candidatos.
Na vaga aberta pelo senador Paulo de Fron-tin, ultimamente, quando este oecupou o logarde. prefeito no governo Delfim Moreira, foieleito para a Câmara Alta, onde ha tres diaso ma oaccommetteu no Senado, por excesso detrabalho, pois na véspera se detivera axhausti-vãmente na confecção, de ura voto «ra sepa-rado, *
Ç> senador Câmara, que era solteiro, exercia

£.™n-.Por .car,dad", • >»'<licina e manifestousempre o desejo de ser sepultado em Santa
„-r,"^ ° qiUe "..«"''cou hontem, & tarde, comgrande solcmnidade, tendo o corpo sido trans-
do Brasil""* "" """ KpKÍil da Central

Grandes foram as manifestações de pezar de-
Hí PfIos, «"V"»'»»- - nas casas doParlamento, tendo sido a sessão da Câmara
Sí^S* rP- ° DKnlpS'° íeito pelo deputado
cadaPc-,n'5?rro' qUer fa'0.U í? norae da ban-
a «,« ™ ••f°-'rk Joi"""m 0lorio »«ociou-sea essas manifestações, tendo idêntico procedi-
B^ErV1* ^rancis,:S Valladares e DionisioBenter. O sr. Bueno Brandão, após consultar
n^U 8uspcndeu. j> «"»". tendo ante,, porim,a fi,' 1 "fr,d0s oradores P"a "Pronta;a gamara nos funeraes do senador carioca,relo henado, falaram os srs. Meteiio, Irineu
litÜiaZo'.60'*™"'"»** tarab-
f«I|í,0,!Coüse",0 MuniciP-l foi idêntica a mani-
dente5». *""' H"» falado dive"os •»'«•
ENTERROS

Serão sepultados hoje:

U.&S191 honti ""' rUa BarSo de Uba
a y° ¦ M™iterio de S. Francisco Xavier J-
ítt fe/.0 

^ CUnha' «¦"-o Caítano

,Í°™ ,F„ra,nde acompanhamento sepul-
Bantlttí h6?' k0;remi,erl° de S' JoãoBaptista, d. Inah Carvalho do Amaral
?al°?un1ôrSr;hAílpl2 AuguBt0 *>"""»
ffi™"' x,chf o de contabilidade da
Mn «ihí *?eí?í!,,.2e N'aveSaíao Cos-
nníi '•£..¦¦ í0 fai1,,cldo engenheiro Ma-
A°.ó.nM»rla d.e c?'val>"> e nora do sr.Alipio Augusto do Amaral, antigo ne-goclanto desta praça. "•»»*.*» 

ne

MISSAS

.tffS5a?5?,'h03e as seffUlntes mis-
nr,ÍVffíeJa do s- Francisco de Paula
horas; 

"na Mlranda Azevedo, ás ló

r lüícô m^lTlz rte S- José' P°r Alfredo deLima Albuquerque Mello, as 10 horas-Na matriz da Candelária, por mSGeorgina Moutlnho, As 9 Foras?
M!í?„.1B!',eJaod0 ^.i3- da Conceição, porManoel de Souza Rezende, fis 9 horas-
r Na ueerr?,a d0 Santa EpI-ltrenla, por-Josepha Fagundes, âs 9 horas:
jj?.t e'?reia1 do Sagrado Ooraçío de
ífSSf' í? Petl;oPoIIS' Por Marlanna La?cerda -nemeclt 

do Almeida, As 9 ho-ras;
-..Na- e^XeSa do Rosário, por Symphro-nio da Costa Bastos. As 9 horas;
4™.^6sJeja, do.Part0' l101" Moria JoséAmado de Melrelles, as 9 112.

Victorino Souza da Costa

Í 

Maria Souza da Costa. Alfre-
do Souza da Costa, Carlos Na-
varro, senhora e filhos e demais
parentes, penalisadoa pelo falle-

cimento de seu idolatrado e saudoso
filho, irmão, cunhado e tio VKTORI»
NO SOUZA DA COSTA, agradecem
penhorados a todas as pessoas que ca-
ridosamente a acompanharam os seus
restos mortaes e convidam os seus pa-rentes e amigos a assistirem á missa
de 7" dia, que por sua alma mandam
celebrar na egreja da Candelária, ho-
je, quinta-feira, 30 do corrente, ás 9
horas, pelo que ee confessam summa-
mente gratos.

Francisco Fernandes da
Silva Vianna

FALLECIDO EM AVTNTES
(PORTUGAL)

tA 

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
hoje, quinta-feira, 30 do corrente, na
egreja de Nossa Senhora do Monte do
Carmo, ás 9 horas, uma missa para
repouso de sua alma; e, para esse
acto de religião convida os parentes e
amigos do fallecido, confessando-lhes
desde já o sou agradecimento. *#*

Em sua companhia veiu tambem o organiza-
dor do "raid"

¦ ^mmmmmmmmimm^

A elevação de alu-
peis de prédios

Projecto de mudança da Inspectorla
de Seguro» para a Estatística

Commercial

Tendo chegado ao conhecimento do
ministro da Fazenda que ia ser elevado
o aluguel da parte do predio da Asso-
ciaçáo Commercial do Rio de Janeiro
oecupada pela Inspectoria de Seguros,
o sr. Homero Baptista determinou -ao
inspector chefe da mesma repartição
qua informa se o próprio nacional em
que se acha a Directoria de lCstatistica
Commercial comporta tambem a instai-
lação daquella Inspectorla,
^V*-***-**>»^**<***>^**^*^*»i***>****,*<**V^^^^***<^*A^^*****^^A^S^»*^^^^ *k

flNMO NOVO
t

Boas festas e folhinhas

Recebemos mais cartões de cumpri-
mentos pela próxima entrada do anno
novo da directoria da Companhia Ma-
nufactora de Fumos Veado, A. Garcia &
Comp., Georges Bloon, Pereira Prista &
Comp.

Duas lindas folhinhas foram aa
que nos enviou a Gloria do Brasil, esta-
belecimento de roupas brancas, A rua
da Carioca 5. E' um bora presente de
fim de anno.

Os armazéns Brasil, empório de
elegância e da moda, A rua Gonçalves
Dias, 0. fizeram-nos tambem presente
de duas interessantes folhinhas para o
anno novo.

Outra folhinha; esta offerta dos
srs. Loureiro, Bernardes & C, estabele-
cidos com casa de artes graphicas, sob
a denominação de "Typographia FIu-
minense", A rua Buenos Aires, 192. Sim-
p!*s embora, è de utilidade immedlata.

A pharmacla e o laboratório ho-
moepatico de Alberto Lopes mr.ndou-
nos a folhinha a cores de sua casa.

O Banco Hollandez da America do
Sul enviou-nos os seus cumprimentos
pela entrada do anno novo e apresenta-
nos o seu balanço geral feihado em 30
de junho do anno expirante.

O JORNAL assegura a todos seus
agradecimentos e retribuo a gentileza
do seus votos.

0 Rio commercial
O sr. Joaquim José Moreira, próprio-

tario da garage e offlcina do mesmo no-
me, transferiu para a rua Frei Caneca
93 o snu estabelecimento.

Os srs. Oliveira & Bolfort, nego-
ciantes na compra de papeis, barbantes,
fltinhas o fios de algodilo, transferiram
tambem seu estabelecimento para a rua
General Câmara 105.

Os srs. Garcia da Silva & C, estabele*
cidos co mnegocio de commissões e consigna*
cões, em S. Paulo, transferiram a sédc da sua
sucursal nesta cidade para a rua da Assem-
bléa 73.

A ELEGÂNCIA FEM
9il

O ovlndor Hcarne e o tenente SxiIíiuih. — O nvlnitnr ilenrnu é
o aue tem a "trerlic" c!e flores á frente.

Pelo nocturno de luxo chegou hon-
tem, pela manha, ao Rio, vindo de São
Paulo, o aviador Hearne, que tentou o"raid" Buenos Aires-Rio, interrompen-
do-o cm Sorocaba, devido a um acol-
dente.

O aviador argentino foi esperado, na
gare da Central, por varias pessoas,
tendo tido uma boa recepçio.

Entro outros notamos o cônsul da
Argentina, o addido naval ; legaçüo, os
srs. Amllcar Marchesini, Riegel Filho,
Tlto Soares e Vlrginius De Lamare, re-
presentantes „ do Aero Club, o aviador
Ridgway, da Handley Tage e o repre-
sentante da Companhia Italiana de
Transportes Aéreos.

Logo que o aviador argentino desceu
do vagon, foi vivamente felicitado, o
mesmo acontecendo com o seu compa-
nhelro de vlasem, o tenente Salinas,
organizador technico do "raid". Hcar-
ne, palestrando, referiu-se lisonjelra-

mente a Edu' Chaves, mostrando-se In-
teressado por noticias do aviador pa-
tricio. Referindo-se ao "raid" que ini-
clara e que por infelicidade foi obriga-
do a interromper em Sorocaba, o nosso
hospede repetiu o que aqui jít era co-
nhwldo através dos telegrammas.

Em automóveis postos A sua disposi-
cito, os nossos hospedes, acompanhados
pelos representantes do Aero Club, fo-
ram para o Palace-Hotel, onde lhes fo-
ram reservados aposentos.
A MENSAGEM DA MUNICIPALIDADE

POIITESA A' PREFEITURA DO IlIO
Esteve hontem na Prefeitura o avia-

dor Hearne, que fez entrega ao sr. Car-
Ios Sampaio de uma carta de apresen-
taçSo da Ferro-Carril Central de Bue-
nos Aires ao prefeito, carta essa que
annuncia ao sr. Carlos Sampaio uma
mensagem de felicitações e cumprlmen-
tos da Municipalidade portefia A Muni-
cipalidade carioca.

1 Hossa Senhora de Paris—A BOTRE-DAME DE UE
DESCONTO DE 25%

Alím da grande variedade de árticos em STOCK ne .!e importante estabelecimento, a nossa
lieguczia encontrará lambem um lindo sor imento de novidades chegadas de Paris ulilma»
men e como sejam: modelos das principaes casas de modas em toileíies e chapéos, veios,
roupa branca finíssima para Senhora, meias, sedas e muitos outros artigos dc fantasia.

182, RUA DO OUVIDOR, 182
F-tM

lim i nus

PRESENTES
Caixas fantasias com lindos e finos chromos encontra-se am

grande e variado sorlm:nto na Casa

BHERING & C.
RUA 7 DE SETEMBRO 113

Ii.namik.i:\oi. _ Gerador da
Urca — Iíim «ri» d» Hfltabr*.
¦ . IMS.

Maria Carolina de Souza
Miranda

t 

Nestor Augusto da Cunha,
Antonio Rodrigues da Cunhai
esposa e filhos, Celso Fernandes
da Cunha, esposa e filhos, Ma-

Jor Dr. João Soter da Silveira, esposa
e filhos e Carolina Augusta de Miran-
da Cunha, sobrinhos e irmfi da supra-
citada finada, convidam os parentes
e pessoas de amizade para a missa de
7* dia, pela memória da mesma fina-
da, a realizar-se amanha, sexta-feira,
31 do corrente, aa 10 horas, no altar»
mór da egreja do Carmo. «**

ITo««e 

f Caiarrhn f th.nl o ernn-
do lonlrn peitoral "IIIIOMOTOM-."
MtdlcamrnlNll-. I

^1 X^mW í fri-frí-. w\ ^raínS In y / • / j i ^H

JA' ü/Ll TUDO e SO obtive proveito
com a iS£VãèOCJL£WA

DROGARIA B PHAEMACIâ WERNBCK1

Lloyd Brasileiro
tervlfio geral de navegação brasllelr» — Praça Servulo Dourado (eatrt

Ouvidor e Rosário) •>•» Talephooè 3.401 Norto

Linha do Norte Linha do Sül
O PAQUETE O PAQUETE

BAHIA
SairS. no dia 5 de janeiro, fts 10 ho-

ras, para MAX.VOS, escalando em:
Victorla, 6 de janeiro;
Bahia, S de janeiro;

MacelO, 9 de janeiro;
Recife, 10 de janeiro;

Cnbfdello, 11 de janeiro;
>'ninl, 12 do janeiro.

Ci-nríi. 13 de janeiro;
Mnrnnhilo, 15 de janeiro;
Parli, 17 de Janeiro;

Sniitiirím, IS de janeiro;
Oliido-, 13 de janeiro;

Itncontlnrn. 20 dc janeiro;
Miinnu», .1 do Janeiro,

AVISO • a» .uma* -mi .c» paquotes da liaaí.iKBiroí » .-c: ., ,-.••

iu por mar, oa por torra, ata a ante-respera do dia da partida o oi rale
icb alô a -.espora. Urdam <« embarques, encommenüa», -alorca. fretei, pai.
»»«hi» o uniu iiiíum-tcjOe*, oo ucriptorio, .'raça ttervule Dourado teatro
Ouvidor o Itoniri").

Servulo Dourado
Sairá no dia 2 de Janeiro, as 10

horas, para Montevidéo, escalando em:
Snntos,

Pnrn xing u ii,
Antonlnn,

S. KrnnclncO,
Itnjiilij,

FlorlnnnpolJft,
Rio l.runilo,

Moutcvliléo.
Em correspondência no Rio Grande

com o vapor "Diamantino", para Pelo-
tas o Torto Aleprc-, o com o vapor "llio
Grande" para Jaguarão o Santa Victo-
ria na Lagfla dos Patos e na LagOa Mi-
rim.

Esses vapores reeeliom cargas desti-
nadas aos portos de Matto Grosso com
transito em Montev dí-o, conforme ac-
côrdo de trafego mutuo existente >¦»•
tro o Lloyd Ilr.islleiro c a Companhia
Minas o Viayão de Matto-Grosso,

Ex. Sr. Doutor O. Rlcabal
Rio do Janoiro

Saudações.

Para patentear a maravilhosa Cura
em minha pessoa, dirijo-lhe esta car-
ta, acompanhada de minha photogra-
phia, podendo fazer o uso que melhor
lhe aprouver. De ha muito que tinha
um profundo desgosto de nuo possuir
um Busto desenvolvido e de fôrmas
elegantes. Aconselhada por uma ami-
ga que já se havia Curado, recorri á
sua maravilhosa PASTA RUSSA. Duas
caixas apenas desso MILAGROSO RE-
MÉDIO foi o bastante para qúe des»
apparecessem duas enormes cavidades
que tinha aos lados do pescoço e para
desenvolver e endurecer os meus

Seios, que estavam anteriormente
MOLLES E CAÍDOS ! !

Agora, possuo uns Seios volumosos
e rigldos e um Busto que me enthu*
siasma ! !

De VV. EEx. Cra. Att. Obrl.ma
(Assignado) Diigniar do Carvalho.

(Firma reconhecida).

Manáos, 25 de Agosto de 1917.

A PASTA

VESTIDOS DE INTERIOR
A ==n

Manter e desenvolver na intimida-
de do lar o encanto, o "feitiço", a de-
liciosa seducção das maneiras e dos
gestos, que tornam uma permanente
magia o convívio de pessoas educadas
e verdadeiramente elegantes, na vida
da sociedade, é preoecupação feliz, de
todos os dias, de todos quantos com
a educação aprimoram os dotes lnna-
tos da elegância natural, que se não
improvisa.

O ideal seria que nas relações da
sociedade cada qual reflectisse o en-
canto de sua feição e de seu tempo-
ramento íntimos, aprimorados na edu-
cação. Que o ideal inverso mais egual-
mente excellente, de se transplanta-
rem para a intimidade do lar a gra-
ça, o donaire, a gentileza, que na vi-
da social se cultuam e cultivam.

Felizmente, assim o entendem o se-
guem, acerescentando de encantos no-
vos n magia da vida intima no lar das
senhoras brasileiras. E por isso assiin
como dos gestos e gostos, preoecupam»
se das toilettes em que na intimidade
se ataviam. Longe vão os tempos em
que só se ataviavam ellas para os pas-
seios e visitas — ou quando recebiam!
O Rio civiliza-se...

Qualquer dos tres modelos que apre-
sentamos hoje ás leitoras são de mol-

de a fazel-as no lar queridas e admi»
radas pelos Íntimos, como na vida so»
ciai, fora delle, o são por todos.

O n. 1, por exemplo, elegantíssimo-
"deshabllló" em veiludo azul brilhan-
to o setim côr de cinza prateado. Ura
encanto.

Como 6 um encanto o modelo n. 2,
pregueadlnho, em "astarté" coral e>
rosa forrado do taffetã negro, que lho
serve de sombra.

Mais original, porém, o vistoso, 6 9
modelo n. 3, que terá sem duvida
apreciadores innumeros. E' um linda"deshabillé" em tnffetá e tulle azul
turqueza, bordado e enfeitado com
ornatos e applicações chineza», da
muito effeito.

A JOALHERIA

ISIDORO MARX
138, Ouvidor, 138 i

FAZ 20 X DE DESCONTO

RUSSA
do Doutor G. Kicabal

E' um PRODUCTO attestado por
grande numero de MULHERES cura-
das. Encontra-se á venda nas princi.
paes Pharmacias, Drogarias o Casas
de Perfumarias do BRASIL.

Remettcsc
registrado pelo

Correio, para qualquer parte do RUA-
SIL, mediante a quantia de 109, en»

viada em carta com VALOR DECLA*
RADO, AO AGENTE GERAL — j,
DE CARVALHO — CAIXA POSTAL
Numero 1.724, RIO DE JANEIRO.

PT AVISO

IvMuiHiiK» c latemlnoa !... Sof
frein t... l «nl nem perca de tempo
o digestivo c rcRtiIndor phy-lolo-
Bico — "HEM01'E1'T0.VE" Medi
camcnmllj-. I
Curae a syphilis
Que tereis a vossa saude robustecida.

(Sâo palavras do medico pratico).
Nas fúrmas rheumatleas, nas mani-

festaçõo-s da pelle ou dos ossos, não
encontrareis melhor remédio, jíi larpa
mente experimentado, do que as GOT-
TAS VEGETAES ItUIEIRO, preparado
pelo pharmaceutico Honorio Martins
Carneiro e licenciado pela Saude Pu-
blica, sob n. 1.662.

Ii' um medicamento em que sô en
tram plantas medlclnaes, de acção co
nhecida e comprovada.

A' venda cm todas as boas pharma
cias e rtrocarias.

DEPOSITO! Phnrmacln e Drogaria
nome* — Kua Uruguayana n. 27, Pho-
ne Central ã.676 — Rio de Janeiro.

IIIHEUMATISMO—Aa 

«re» tf-
•apnnrecem em cinco ralaoloa.
I.IMJIEVTO MARIXHO — Hu
Sele de Setembro. IM.

W»;

MADAME M
***"***************'*** *********************1*-******-,i*v*vvvvvvvv^nnfí

Previcnt son éiégantc clíentèle qu'elle vient de recevoir p:r
le dernier vapettr une quantité de jolies robes da soir, robes
de ville, manteaax, dominós» etc», etc, des prem.ères maisons
de Paris.

28 rtte Gonçalves Dias, ler andar — Entrée par le magasin
de bijjuterie. (Bernachi)

VA&

| í* A C A /"*TTTAiiir a r» o roío.i.ii. oCASA GUIOMAR o Calça (lu
g dado

o 120, NUM
8 PASSOS. 121

ULTinj*. NOVIDADr
Fortíssimos bo.zcguin» em va-
queta escura, sola dupla, pre»

prios para collegiaes

Preços de reclama
lt\Ulí «
De 2? a 32.91

Polo Correio muis 1$300 em par
Já se acham promplos os novos catálogos iilustrados, os quaes se remettem Inteiramente

grátis a quem os solicitar, rogando-se toda a clareza nos endereços para evitar extravios.Us pedidos podem vir juntos com a importância na mesma carta registrada com valorouem vales do correio, dirigidos á firma Júlio de Souza suecessor de Oraell & Souza — RVcfll-
D,\ PAS-SUS. 120 RIU.

(mmr

Sapatos ALTIVA, em
. angurii, preto e ama»
.Ilo, crcaçâo exclusiva,
a CASA QUIOMAR, re*
iiimcndados para uso

escolar c diário, pela tua
extrema solidez e cor»
.orlo.
Ca 17 a 25... 5»00O
Do 27 a 32. Ef 30o
La 33 a 40. 8f)OOo

.. Correio maia 19000 om par

••«¦tMraMHHMirMMMMMriMHHMJ

ffiyncC
O CARRO UNIVERSAL

Temos os seguintes carros para entrega immedlata:
Double-Phaeton com partida 4:9701000
Voiturette com partida 4:7701000
Chassis Caminhão de uma tonelada 4:2201000
Chassis pequeno sem partida •... 3:2701000
Sedan (Llmousine) 8:000|00(i
Coupê 6:8201000
TRACTOR FORDSON 7:100»000

Preço de entrena no Rio.

AGENCIA FORD
SECÇÃO DE AUTOMÓVEIS

43, AVENIDA RIO BRANCO, 43
Telephone. Norte. n. 0.087

•
SECÇÃO DE PEÇAS

47, RUA DA CONSTITUIÇÃO, 47
Telephone. Central, n. 0.102

i

^S^^^^^^^^^^^^fV^^y,' 4* *^J?\ \

I,.,H,S DE «IR El, CISA
Vendem*«e a 600 rs. — l* d» Marco

151. e nas boaa pharmncia.i a drofr.irlati.
E.ilj.im a marca onde .*-¦*, 1£; Banhoa dj
ii...r .m c.imi. Únicos anulyaad09 e recom.
mendados por di.Unctou médicos desu
capital.

Galeria COLUCCI
O mais apurado gosto e os menores preçosBronzes, Mármores, Artigos paraPresentes.

41-RXJ-A. XJRX7a*XTA"StrAlTA.-41
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O J0RN-4L — Quinta-feira, 30 de Dezembro de 1920

| Q O Movimento dos /Negócios || ]
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MERCADOS ESTRANGEIROS

Descontos, Câmbios e Cotaç5e9
10NDRES. i9 tE DEZEMBRO DF. 192!

Hontem

Do Banco Aa Inglaterra , -,- a -.- * j •
Do Banco de Franca ..,.,..•
Do Banco da Italla. ..».,..*
po Banco da Allemanha .....••
Po Banco de Hespanha ...¦•••
Em Nova York. 3 mexei. ,..'•••
Em Londres. 3 mezes ...•••••

CAMBIO:
Msboa sILondres, a vlata lt|venda) por JLisboa a|Londres, & vlata Itcompra) por »
Gênova sILondres, & vlata, por £ ... •
Jladrid s|Loiidre», & vlma, por i . . • •
Paris sILondres, a vista, por i . • ...
Parla slltalla. A vista, por 100 Lr. . . *
Paris slHespanha, A vlata. por 100 P, .
Nova York sILondres, A vista, por * . •
Nova Yorlt sILondres. t tel. por £. . .
Nova York a|Parls, tol. bancário, por F.
Nova York a Gênova, tel. bancário, por L.
Nova York slSuisaa, tel. bancário, por F. S.
Mova York s|Berilm, por marco . . . •
Londres s|Bruxellas, & vista £...»•

TÍTULOS BRASILEIROS:
Federaes:

Fundlng, 6 %..,,-.'-,»-.' v
Novo Fundlng, 1914 .......
Conversão, 1810, 4 ft . . .¦ • ¦»• »¦ •
«08, 6 * 

Est tduaes:
Districto Federal, S * ...... .
Bello Horizonte, 1905. ( 
Estado de S. Paulo, 1913, 5 % ... .
Estado do Rio, Bônus ouro 6 % . • .
Estado da Bahia, Emp. ouro, 1911, 6 ft

TÍTULOS DIVERSOS:
Brasil Ru:iway Common Stock . . . ,
Brazlllan T. Light & Power C*. Ltd. Ord
fi. Paulo Railway Comp. Ltd., Ord. . .
Leopoldina Railway c.. Ltd. Ord . . .
Dumont Coffoe C*. Ltd. 7 Í4 Cum. Pref.
Bt. John d'EI-Rey Mining, Ord
Bio Flour Mills ft Granarles, Ltd. . . .
London 4 Brazlllan Bank Ltd
Vala Real Ingleza, Ord. . . . I .TÍTULOS ESTRANGEIROS:
Emp. de Guerra Britannico, 5 % 1929147Consols. 2 1/2 ft
Rente Francnlse, 3 « (na Bolsa dé Parlai
gente Française, 4 % (na Bolsa da Paris)
gente Française, S % (na Bolsa de paris»
¦Bente Française. 1918 (na Bolsa da Pa-

ris) integrallzado

d.
d.
i>.
L.
P.
P.
P.
D.
D.
CIs.
Cl3.
Cts.
CIS.
P.

7 %
6 S.
O %

'¦ %
6 %
8

6 3.4 %

7 14
7 3 8

K4.7J
26.90
ft 4
57.25

J?4 5fl
8.5 1.25
3 il 25
5.83 10
3. . 0

15.17
I..6

57.35 a 57-45

63 112
51 112
iS 112
C4 112

48 112
(4 Ii2
nlcot.
58
42 112

2
57

113
25
7-

51-
5 716

.0 112
111,

II 112
44 114
.7.97
68.00

Anlerlor

7
(¦
6<e
b%i'

I 314%

7 518
7 718

1 2.0IJ'.7. 0
6'. 6
:72c

120 7-
. .43.87

5 80 21
c .38 5 1

3 "
1.2.7

50 55 a -6.83

l:

t9.,

f5
51
28 ,
14 .12

50 114
.4 1,2
nico..
18
í2U2

5
35

122 112
24 lc.

71
1'1-
5 71
.0 112

110

ti 112
*." 118
16,9
18.UJ

(9.23

A. passado

5 112*
5 112 *

5 »/,
4 1)2 %-•*

4 3H6 *
£711. %

19 7|8
.0
202.0

19. EB
• 0 53
8 .2

;o?,00
.70 00
3 8>0'

19.9 - 0 ¦
13.00 ""
6.41.CO

Em egual dnta de 1919 — 1-5000 Entraram 400 fardos, contra 600 no dia

UM»'""'"™: — nlcot. 
""—T.m 

Liverpool, o mercado do algodão
nia anterior' 

''.'.'. — 
nloot. disponível funceionou nccesslvel, regls-

r eeual data dc 1010 — O Cot. trando 11 baixa de 59 a 84 pontos.
TerSra sorte- O "Fair", uuc-r de Pernambuco, quer de

Hoie  8*500 *• 8$nn0 A'aB6as, foi cotado a pence a.Do por 11»
Dia anterior 

'. 
.... 8.5500 a 8*000 bra. .

Em «uai data de 1910 - 11*000 O "Fu!'y". foi vendido a 9.95 por libra.
somenos' 

uc XJ o 
mercado do algodão a termo esteve

Hn'ie ... 7*,300 u 7*000 accèssivol, fechando com a baixa de 60 a
Dia anterior 

 
7*300 a 7*000 00 pontos.

Em .«uai data do 1919 — D?300 As entregas para dezembro e março, fo-
Urutus scccos' ram negociadas, a penco 9-33 e 9.51 por

Hnlc  ¦t*301- » 4*"nn libl'a- '
Dia anterior  4*300 a 4*700 — Em Nova York, o mercado do al-
Em egual dnta de 1919 — 7*000 godilo esteve uccessivel, fechando com a

rorerr-r» baixa de 43 a 60 pontos.j itJt.1» -. a entregas para janeiro e maio, fo-
ntlDNOS AIRES, 20 de dezembro. -arn vendidas, respectivamente, a cents.

: O mercado do Irigo, a termo, nesta cap'-1 14-o2 e 13.62 por libra.
1 tal, mantiiilia-se firme, registrando a alta ABStiaÀH

ile 15 a 25 centnvoB, cotando-se por 100 kilos A&SL"-An
pustos nas docas, cm pesos papel: o mercado do assucar nesta praça

llnje Ant. I funceionou liontem, firme e com oa preços
Pnra fevereiro 17.75 17.BO ( estabilizados nas respectivas cotações an-
Para mnrço 17.05 17.50 '

7»
'8
7õ
75

79
.6

nlcot.
72
58

5112
113 4

117
42
Dl
9-

2 1-
5
87

90 718
59 IH
U..23

£8.05

BOLETIM METEOROLÓGICO DE
S. PAULO

Em 20 dc dezembro.
Campinas
S. Carln3 . .
iRIbelrilo Prelo
S. Mnnocl . .
Casa Branca .
.Taiiu' . . . .
Jnhotieabat . .
Itlo C'nrn .
íS, Itita do
S. .lolío ila
Arnrnciuara ,
H-liteatu' .
Bragança .
Taubaté . .
Piracicaba .

Nublado
Chuva

Rom
Chuva

. tenores.
As entradas verificadas foram de d.2Z»

saccas, e as saldas do 39.182, ficando o
stock reduzido a 271.341 ditos.

— Em Pernambuco, o mercado do as-
sucar manteve-se inalterado.

Entraram 13.900 saccas, contra 7.100
no dia anterior.

Passa Quatro
Bon V.sta .

Chuva
Chuva
Chuva
Chuva

Ilc.lll
Chuva

Bom

Hoje
ASSEMllLKAS — Realizam-se

as seguintes:
Companhia Fiação e Tecidos

Companhias de Seguros:
Garantia  —
Confiança  —
Previdente  —
Argos  —
Minerva. .'  —
Brasil  —

DEBBNTUKEB
Docas da Bahia . . 140*000 130*000
Docas de Santos. . . 200*000
Cata Vlvaldt .... —
Aliiança 200*000 —
Prog. Industrial . . 200*000 —
Manuf, fluminense. . —
Mercado 208*000 —
Corcovado 199*000 —
Magéense  150*000
T. Carruagens. . . 195*000 —
Bom Paslor  200*000
Ind. Campsta. . . 205*000 —
Santo Alelxo .... 180*000 —
Usinas Nacionaes. . . —
Linho Sapopemba. . . —
Tec. Confiança . . 200*000 —
America Fabril , . 202*000 — •
Brasil Industrial ... —
Esperança 202*000 —
Brahma  202*000
Antarctlca  20«»õu0
Melh. Pernambuco . 160*000 »-

ALFÂNDEGA
UM OFFICIO AO DELEGADO DO 6?

DISTRICTO POLICIAL
Esta Inspectorla, num officio envia-

hoje ; do ao delegado de policia do 6* distri-
| cto policial, pede sejam expedidas as

Santa ; necessárias ordens afim do que sejam
Rosa, fts 14 horns. ; apresentados a esta repartição, para

Oomnanhin listrada de Ferro S. Pau- ' 
prestarem declarações, os Indivíduos

lo Hin Grande, fts 14 lioras. Antônio Ferreira Cunha Sobrinho o
REUNIÕES DE CREDORES — Reall- ; Manoel Marques dos Santos, envolvidos

na appreliénsao de 5 snecos contendo

LONDRES, 29 de dezembro.
Taxns cambiaes que vigoraram neste m creado, por ncrasião do fechamento hontem,

• correspondeu tes uo dia autcrlor sobre ns seguintes praças:

Gênova, A vista, por f, L.
Madrld, & vlBta, por £, p,
Paria, & vista, por £, F, ,
.Nova York, A vista, por £,
Lisboa, a vista, por *, d,

t.
«IBerlim. t vista, jor t, M.

Hoitíem
105.00
20.80
«0.40

7
n|cot.

258

Mercado dos principaes
productos

CAFE'
NOVA YOItK, 29 de dezembro.
O mercado do ciifí a termo, nesta firnça,

Cs 10 horas c 30 minuteis, manifestava-se
apenas estável, com baixa de 5 a 111 pontos,
cotando-se as operações cm cents. por libra:

Hoje. Ant. A. pns.
Para março .... 0.15 0.28 14.90
Para maio .... C.B1 0.00 15.00
Para julho .... 0.08 7.01 15.20
Para setembro. . . 7.20 7.20 15.20

NOVA YORK, 20 de dezembro.
O mercado do enfei a termo, nesta praça,

As 13 horas e 30 minutos, manifestava-se
CBtavel, com bntxa dc 3 a 7 pontos, cotando'-
te por libra:

Existência :
No dia de lioje : . . .
No dia anterior . . .
Em egunl data de 1919

Expoftaçdo :
Para os Estados Unidos .
Parn a Europa . . .
Por cabotagem ....

Anlerlor
102.50
27,:i0
59 95
0 3/4
n | cot.

3.119.819
S.227.841
1.012.490

04.933
64.450

802

120.1S5Total
SANTOS, 29 de dezembro.
Entradas de enfe durante a semana e a

safra enr saccas dc 00 klloa:
Suecos l

951.443
7.202.027

PRAÇA DO RIO
NOTAS COJnn.RCIAES

CAMBIO
O mercado cambial funceionou, limitem, uni

tanto indeciso, eslabilizando-sc ft tarde;
As taxas afflxadas, 11a abertura, denuncia-

ram acliar-sc o mercado ainda sob a influencia
¦ia baixa, pois qui-, embora a differença fosse
dc pequena importância, isto c, dc th6 a
5)32, a impressão causada na praça foi de
desanimo, dadas as condições depressivas do
mercado.

As operações conduzlranvsc, até depois do
médio, com grande clifíiciilclacie, devido ao sys-
tema de restricções observado cm todos os esta-
bclccimrntos bancários, rcgÍstrando*se, durante
horas, pequenos movimentos, ora mais depres-
sivos, ora de reacção.

A* tarde, pouco antes do fechamento, o mer*
cado entrou cm uma phase de calmaria, per*
mittindn a estabilização das taxas.

Fichado o mercado, começaram a correr
noticias algo desfavoráveis, sabre vultuosas opc-
rações propostas, du que poderá resultar nova
cuida do mercado.

Os saques a 90 dias foram negociados üs
taxas de o il-i a 9 .i|8.

A .lc 9 s|8 foi affi»ada pelo Banco cio fira-
sil, tendo o Ultramarino, que abrira a 9 113»
próximo ao fechamento, passado a acompanhai
aquelle banco.

A de 9 9J16 foi adoptada pelo Banco Portu*
guez e pelo Ilanco tfolland-z.

A dc 9 1(2 foi observada pela maioria dos
bancos, figurando nas tabcllas dos scguintci
Francez-Ttaliano, City, Ri ver Plate,
líritish o Yoliohanta.

Para as operações lí vista vigoraram as
taxas dc 9 3h6 a 9 5J16.

A de 9 si 16 foi adoptada peln Banco do'
Brasil e, á tarde, pelo Ultramarino, que havia
iniciado suas operações a 9 .Tl'6.

A dc 9 7|,jj foi affixada pelo City Bank.
A dc 9 1(4 foi mantida pelos seguintes ban*

nos: lii ver Plate, Hollandez, Portuguez, Fran*
ccz, líritish e Yokoliama.

A de 9 3116 serviu de base As operações do
Banco Franccz-ltaliano.

Havia dinheiro para os papeis partícula-
res, ís taxas de •} n|i6 a o 3(4, porún com
poucas negociyçõ' s.

O mercado fechou calmo.

! zn-sc boje a seguinte:
i Failencia ile J. Hosteiro & C, juizo

1 da ." Vara Civel, íis 14 boras.
I ¦ PRAÇAS ANNUNCIADAS — Realiza-
t se boje a seguinte:

Casinha térrea sita nos fundos ila
| avenida sob n. 1 da rua Theodoro da
! S-ilva e respectivo terreno, juizo da 3»

Vara Civel, Ss 13 horas

Foram abatidas bontem:
Hezes  321
Vitellos »3
Porcos 85
Carneiros 11
Cabrilo3 7

Pertencentes aos seirulntes marchantes
Olivoira Irmãos Ltd., 107 rezes e 5 porcos
Tavares k Pires, vitellos IS e porcos 2;
Augusto Maria da Motta, 4 rezes. 9 vitellos
e i porcos; Josô Pachoco do Aguiar, i6 re-
zes 8 vitellos, 5 porcos o li carneiro., c .1
cabritos; Fernando & Filho, 25 porcos;
Joilo Paulo Santos, 17 porcos; Uma & Fl*
lhos, 03 rezes, 0 vitellos e 10 porcos.

Foram rejeitados 7 porcos.
Foram vendidos: 50 rezes 080 melo

porcos.
EXISTÊNCIA NOS CUMUKS

Foram recolhidos aos curraes de
Santa Cruz, arim Ho serem abatidos hoje:
3f.o rezes, 35 vitellos, 139 porcos, 30 car-

„ST0CK„ N0S CAMPOS
Existem nos campos dn Santa Cruz, arim

de sunprlr o abastecimento do Matadouro:
(.251 rezes, 720 porcos, 328 vitellos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entreposto do Silo

Dlog-o: 173 ü|4 rezes, 13 vitellos, .7 1|2
porcos, 11 carneiros o 7 cabritos, pelos se-
guintes preços.

Rezes 
Porcos, do l$ooo a .
Cabritos, dc 2?000 a
Carneiros, de s$noo a
Vitellos, de 1(200 a

kilo
13100
11700
«3500
21500
l*»i00

Cáes do Porto
teiMuiis tle seda, effcctuuda na casa da
rua Carvalho de S& 52, nesta cidade.

ISENÇÕES
Esta Inspectoria Bubmetteu A consi-

deraQÍlo superior os requerimentos em
quu a Société de Suoreríos lirésillennes

revista "Atlética" pedem, respecti
CONCOKP.F.NCIAS — Enccrrn-so lio- | vãmente, isenyilo de direitos parn o ma-

terinl destinado fis suas usinas de ns-
sucar, e pura 05.000 kilos de papel as-

ie a seguinte:
Estrada do Ferro Central do Brasil,

pnra o fornecimento do artigos para o
laboratório do ensaios, em 10-1, fls 13
horas.

CAMBIO
MOVIMENTO DO DIA

A M ,/ins:
29

Londres ..... 9 1/2 a
Pari» $-121 a

I .1' vista:
i Londres ....
I Paris

Italla 
! Bélgica ....
. Hespanha . . .
I Nova York. . ,

Portugal (esc.) .< II. Aires (papel)
I B, Aires (ouro).
, Boyroutli . . .
! Suissa
| Suécia
• Noruega ....
j Hollanda (flor.ni)

.Tf. pilo .....
\ Montevidéo . . .
I Antuérpia - . .

1'ranctz, | Rumania, . . .
I Hamburgo . . .

Áustria (corta).
Syria

Soberanos:
Vendedores . . .
Compradores . ,
Libra (papel) .
Vales café ....
Vales ouro, por 1?
OAMAHA SINDICAI--IOI.ES

9 3/1G a
$128 a
$217 a
f 115 a
$035 11

7$300 u
$810 a

3$175 a
5$üHO a

1$120 a
l$4t)5 a
i?i 12-a
2$310 a
8SG10 a
5S50O a

$102 a

$130 a

9 5/8
$137

9 5/18
$110
$270
$185

1*010
7*120

511 r. o
2*540
5*720

«160
II5 5 50
1*160'.$..50
n$ü-io
5 $75 0

$108

$110

$113

setinado o couché. destinados ao seu
consumo 110 corrente anno,

COBRANÇA
Ao procurador geral da Fazenda Pu-

bllca, esla Inspectorla enviou, para a
cobrança respectiva, as guias das mui-
tas impostas u Paul Glot e J. P. de
Souza, respectivamente, pela falta de
apresentação de fartura consular, na
Importância de 1:214*400 e 205*000.

BUNDAS FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda de hontem, 29:

Em ouro
Em papel

Total . . . .
Dc 1 a 29 do corrente . .
Em egual periodo de
1919

Differença para mais
eni 1020 

168:441*735
160:037*415

. 328:479*150
S.773:G08?3G9

Ilofe Ant. A. pis.
Para março .... 6.21 0.28 14.88
Pára maio .... 0.05 0.0» 14.1)0
Para julho . . . . 7.00 7.0.1 14.00
Tara Bctemiirb. . . 7.25 7.20 14.00

I NOVA YORK, 29 do dezembro.
O mercado do café a termo, nesta praça,

fechou, hontem, estável, com baixa de 0 a 7
pontos, cotando-se em cents. por libra:

Hontem Ant. A. pas.
Para março .... 6.28 6.35 14.OS
Para maio .... 6.60 6.76 15.06
Para Julho .... 7.03 7.011 15.22
Para setembro. . . 7.29 7.34 15.02

NOVA YOItK, 29 de dezembro.
O mercado ilu cafó a termo, nesta praça,

fechou, hoje, com baixa de 1|4 para o cafá
-procedente Oe Snntos e rom hai.xa <le t[S ;i
8|8 para o procedente do llio, vigorando, p-r-parte dos compradores, as cotações seguiu.
tes:

Do Rh:
Jlofr. Ant. A. pas.

V.  6 6 15 %
N.  6 >,í 6 Vi 15 Vi

De Bantos:
N.  9 V. O 23 %
».  7 Vi 7 23 %

Desde o dia 1° 
Desde n diu 1» de julho . ,

i SANTOS, 29 de dezembro.
O mercado do car.? 11 termo, para nova ba-

se, nesta prnçn, fechou, boje, estável, cotan-
i do-se o typo 4, por 10 kilccs, por parle dos
i compradores:

fíojc Ant. A.-pnti,
Para dezembro . . . n|cot. S$0nt) —
Para Janeiro .... 8*775 8*925 —
Para fevrelro . . . 05025 11*125 —
Pára mnrc;ü .... 0?375 l)$3r.0 —

I Tendo» effcctuadas Hnccas
| No dia ile hoje 21.000
- No dia nnlcrlor 14.000
1 Em «Mini data do 101!» ... —
; SANTOS, 20 de dezembro.

O merradn dn eii'é -1 termo, par., liquida-
çüo, nesta praça, fechou estável, cotando-se
o typu -1, por 10 kilos, por parte dos compra-

¦ dores:
Hoje Ant. A. pas.

I Para dezembro . . . 8*380 8*350 —
i Para março .... 0*000 11*000 -
: Para maio .... «$000 9$000 —

1-iiiirfci» effcetwtias Sacras
No dia de boje —
No dia anterior —
Bm egual dota de 1010 .. —

S. PAUI.O, 29 de dezembro .
Kntrnram, hoje, nesta capital -e em ,Tun-

diaby, 45.000 saccas de cafC, contra 37.000
í 110 da anterior e 15.000 no anno passado.
I Em S. Pauto:

BOLSA DIC TITUT.OS
A Bolsa funceionou hontem com bastantfl

animação, sendo ns maiores negociações effe.
ctuadag com as apólices cstai.uaes c iminici.
paes

31jnnn
30*200
2G$000

$430
3*484

DOS CORKE-

1*500 a
$125 a

Curso official dc
tnlleas:

Pragas
Sobro Londres .
Sobre Paris . .
Sobre Italla ¦ •
Sobro Ilnmburso,
Sobre Portugal .

cambio o moedas me-

00 d/v
9 21/32

$426

Durante os pregões foram vendidos 1.150 ti-1 Sobre )3elKÍcii
tulos na importância total tle 195:911$, assim
discriminados:

Apólices — Federaes 38, na importância de
32:000$; municipaes 120, na dc 21:322$ c cs>
laduaes 2Ú8, na llc 18:1156*000.

Acções — Minas S. Jeronymo 15. no total
dc 11:875$ e 500 das Docas da Ilahia, por»12:,»;oíi$ooo.

Debentures — Docas dc Santos ioo, na im-
portancia dc 20:100*000.

6.571:7S0$57r.

2.201:777$794
RIÜCBBRDOniA DO KSTADO DE
MINAS GBKAHS NO DISTRICTO

FEDERAL
Arrecadação do dia 29. 22:604*500
De 1 11 29 do corrente, 573:060*900
Em egual periodo do anno

passado . . 642:OOG$200

Diversos productos
MOVIMENTO E COTAÇÕES

CAFE'
NO DIA 28

Knt.flíffls
Pela Central. . ,
Pela Leopoldina

Saccas
497

8.938

LONDRES, 29 de dezembro¦ O mercado do café a termo, nesta praça,
bontem, As 11 horns e 30 minutos, manlfes*
tava-se estável, registrando a baixa parcial
de 6 d., coUndo-sc cm sh. e pence por 112
librai:

Hon (riu. Ant. A. pas.
Parn março .... 45.6 45.fl 112.0
Fará maio .... 45.3 45.0 114.0
Para Julho .... 45.0 -16.0 110.6
Para setembro. . . 46.6 47.0 112.6

HAVHB, 20 de dezembro.
O mercado do café a termo, abriu hojo,

accessivel, rcgistrnndo-se a ba!xa de frs. 2,75
â 8,75, cotando-se cm francos |»r 50 kilos: jlíofc Ant.
Tara março 125.50 120.25
Para maio 120.75 124.50
Para setembro 110.00 121.75
Para Julho 117.00 120.50

HAVHE, 29 de dezembro
O mercado do café a termo, fechou hon-

tem, estável, registrando a baixa de frs.
O,50 • 2,25 sobre o fechamento anterior, co-
tando-sc em francos por 50 kilos:

fíontrm Ant. A.pas.
Para março. "" "" ~~
Para maio . .

- Para Julho . .
Parn setembro.

Vendas
Durante o dia

SANTOS, 29 de dezembro.
O mercado do café disponível, manifestai-

va-se calmo, cotando-se o disponível, por 10
kilos:

, . 120.25 131.50 —
. . 124.50 120.00 —
. . 121.75 122.75 —
. . 120.50 121.00 —

Bnccus
0.000

llofo Ant. A. pas.
Pela Sorornbann, etc. 13.000 9.000 7.000

Bm Jimdiahll:
Pela E. Paulista. . 32.000 28.000 8.000

JUNDIAHY, 29 de dezembro.
Ab passagens ile café com destino a Silo

Paulo e -Santos, foram de 11.000 saccas, con-
tra 0.000 no dia anterior c 7.SOO 110 anno
passado.

Jloír. Anl. A. p"«
S. Paulo ..... 1.000 1.000 200
Santos  10.000 8.000 7.000

ALGODÃO
LIVERPOOL, 29 de dezembro.
O mercado do algodão disponível, nesta

praça, és 13 lioras e 30 minutos, manifesta-
va-so nccesslvel, com baixa de 59 a SI pon-
tos assim discriminada :

No disponível llrasilelro, baixa dc 09 pon-
tos.

No disponivcl Americano, baixa dc 81 pon-
tos.

No Americano a termo, baixa de 59 a 65
pontes,

Cotações: ,
Pence por libra:

Jlofr Ant.
MacelO "Fair" . . 9.95 10.54
Peruam. " Fair ". . 9.95 10.04
American " Fully"

Mlddllng  0.95 10.79
Opções:

Para dezembro. . . S.95 9.54
Parn março .... 9.05 9.70

LIVERPOOL, 20 de dezembro.

CAPE'
O mercado do café disponível continuou em

baixa c fraco.
Os tiegoeios desenvolveram-se, hontem, justa-mvnte nos lermos de nossa nota, quando pre-víamos nova depressão dos preços, conseqüente

A attitude cm que se encontravam vendedores ccompradores, por oceasião do encerramento navéspera.
Os possuidores, desejosos dc colloca

cadoria, apresentaram quantidade regular évenda, tendo os compradores se retraído, paradepois fazer offerlas na baixa.
Dentro cm pouco os vendedores transigiram,

sendo, então, realizadas algumas vendas.
Apezar disso, os negócios foram muito iimi-tados, pretendendo os compradores obter noval depressão do spreços.

A. pfl.«
33.50
33.50

20.50
21.50

O mercado flo algodão fechou, hontem, nc-
IIo]e. Ant. A. pns. 1 cessivcl cour baixa de 60 a OU pontos para o

Typo 8*800 8$S00 13$80O i "American Futures", que era cotado em
Typo 7$O0O 7$O0O 11$500 ' cents. por libra:

Entradas até As 14 horas: Jlontrm Ant. A. pas.
Para dezembro. . . 9.33 9.90 —
Para março .... 9.51 10.11 —

NOVA YORK, 29 dc dezembro.
O mercado do algodão fechou hontem, ne-¦m__^^_______—__„_______ ' cessivcl, com baixa de 43 a 00 pontos, sendo

! o "American Futures" cotado em pence por55 o CONTKATOSSE lba

No dia de boje ....
Mo dia anterior . . .
Em egual data de 1019

Ncicivi»
42.163
87.285
11.442 ;

é o ideal (ONTRA TOSSE!
E' de effeito sensacional)

I JUVEXTOL — E-lln.ulnnte Jo
¦Titrina acrncalro. elfrlla» rapl.
ioa a imaoiiiliroan». — Una Veie
ie 8ctrnil.ro. IML

»»-»-»—»— ¦

A. pas.
37.02
34.19

Fardos
400
600

37.200
30.800

10.000
9.600

AVISOS
The Leopoldina Railway

Company Ltd.
AGENCIA DOS DESPACHANTES
A Leopoldina Railway avisa ao pu»

bllco que em virtude do falleclmento
do Sr. Porphlrlo Guimarães, Conces-
slonarlo da Agencia dos Despacban»
tes, que funcciona & rua General Ca-
mara n. U0, a referida Agencia pro-
vlaorlamentu deixará do funecionar
como estação official desta Compa-
nhla a partir de 1* de Janeiro proxl»
mo futuro, até novo aviso.

M. C. MILLER.
Dlreotor Geronte.

Jlnntrm Ant.
Para Janeiro . . . 14.02 14.45
Para maio .... 13.02 14.22

PEItNAMBUCO, 29 de dezembro
O mercado do algodilo, ao meio dia, mani-

fostavnso estável.
Enfrciiíng

Desde hontem
No dia anterior
Em cguol data de 1919 . . .

Desde 1° de setembro de 1919
No dia de hoje
No dia anterior
Em egual data de 1919 . . .

Existência:
No dia dc hoje
No dia anterior -,i
Em egunl data de 1919 . . .

Primeiras sortes:
Hoje Anl. A. pns.

Compradores , . . 20$000 27S0OO retrah.
Vendedores. . . . 27$000 2S$OO0 40$000

ASSUCAR
PEItNAMBUCO, 29 de dezembro.
O mercado do assucar, ao meio dia, mani-

festavase inalterado.
ivnlrcicicis Surro»

Desde hontem -. 13.000
No dia anterior 7.100
Em egual data de 1919 ... —

Desde 1" de dezembro de 1019:
No dia de hoje 1.274.100
No dia anterior 1.2CO.2O0
Em egual data de 1910 ... —

Existência:
No dia de boje ....
No dia anterior . . .
Em egual data dc 1919

COTAÇÕES
Usina superior e 1':

Hoje ll$O00 a 11$«00
Dia anterior 11*>000 o 11$000
Em egual data de 1919 — 13$300

Cry.tnes:
Hojo 91300 a Df 500

O serviço dc embarques foi bem regular,tendo attiiigido a 1-.581 saccas.
As vendas foram calculadas cm 3.61,1 saocas, sendo o café typo 7, estylo americano,negociado ,1 razão ile 11$ 100 pela arroba, cor.respòndente a 7$5s» por 10 kilos.
O mercado fechou calmo.— O mercado do café a termo teve algummovimento quanto aos prasos dc janeiro amaio, sendo quasi imitas as negociações paraeste mcz.
Na abertura, o mercado esteve bem collo-cado, mas 110 médio quasi paralysou para rea-inmar-se no fechamento.
1'nram veniiias 32.000 saccas, sendo o cafélypo 7, padrão norte-americano, cotado ao*

Preços de:
i$3oo a n$5oo pela arroba, corresponden-les de 7$figi a ?$S.-o por 10 kilos, para o caféa entregar neste mcz.
n$J5o a i-'$.|oo pela arroba, equivalentes¦le 7W59 a 8$.i4* por 10 kilos, para as entre-

gas de janeiro a nmio.
O mercado fechou estável.Em Santos, o mercado do café* dls-

ponivel funceionou calmo e com os preçoscm attitude de baixa.
O café typo -1, foi vendido ft S$SO0 por10 kilos, correspondente a „2$S0O porsneca, o o typo 7, A razão de 7$000 por10 itilos, equivalente ft 42$000 por sacca

: do café.
28.75 | O mercado do café a termo funceionou

estável, uccusnndo uma pequena baixa.
Durante o dia foram vendidas 21.000

saccas, contra 14.000 110 dia anterior.
O café lypo 4 foi vendido aos preçosabaixo mencionados:
Pura entregar neste mez ft razão de

8$800 por 10 kilos, correspondente a
fi.$800 por- sacca, e as entregas para ja-neiro a marco, do 8$77õ a 0$:17S pnr 10
kilos, equivalentes de G2$650 a 06$200 por
sacca do café.

Em Nova YorU, o mercado do café
disponível manifestou-se com a baixa de
1|4 pura o café procedente de Santos e
com a baixa do 1|8 a li|S para o proce-
dente do Itlo.

O café recebido do Kio, typo 6, foi ven-
dido a cents. G 5|S por libra, e o typo 7,
n cents. fi 1|8.

O café oriundo de Santos, typo 4, foi
negociado a cents. 9 1|4 nor libra, e o typo
7, a cents. 7 112.

O mercado do café a termo fechou no
dia anterior com a baixa de ti a 7 pontos,
e, abriu hontom, apenas estável, aceusan-
do a baixa de 5 a 13 pontos, conservan-
do-se ainda em baixa, por oceasião das
segundas negociações, tendo attingldo a
de 3 a 7 pontos.

As entregas para março foram cotadas
a cents. 6.15 por libra, e as entregas para
maio a setembro, do cents. 0.61 a 7.20
por libra.

Em Londres, o mercado do café es-
teve variável, registrando a baixa parcial
de 6 d., estabellzando-se apôs essa alte-
ração.

As entregas para março foram cotadas

Sobre Hespanha. .
Sobre Suissa . . .
Sobre Suécia . . .
Sobre Noruega . .
Sobre Dinamarca .
Sobro Syria .. ...
Sobre Palestina .' .
Sobre Nova York . ¦
Sobro Montevidéo .
Sobro llii-.-nos Aires

(peso papel) . .
Sobre Duenos Aires

(poso ouro). . ¦
Sobru Hollan d a

(florini) ....
Sobre Japão (yen)
Sobre Áustria. . .
Sobre Canadft . .

Extremas:
mer- Bancário .....

C. Matriz ....
.lfiiiilns:

I.ibra esterlina . •
Libra (papel) . .
Escudo (papel) . .
1,'ra (papel). . .
Franco (papel) . .
Franco (ouro) • .
Peso uruguayo (pa-
pel)

Dollar
Pesota. ...••
Marco.

9 1/2 a
íl 9/10 a

21?500 a

A' vista
1) il/I(!

$120
$230
$101
$833
$153
$974

1$137

$436
í 136

7S300
Íi$ii84

2$I06

õ$690

2$360
3$560

C$320

0 25/16
!) 3/4

31$000
26$000

$ .10
$260
$425

Total
Desde o dia Io • . . .
Média. .......
Desde 1» do julho. . .
Média. .......

Embarques:
Para os Estados Unidos
Pura a Europa . . . .
Por cabotagem ....

Total
Desde o dia 1° . . . .
Desde 1* do Julho. . .

Existência:
No mercado . - . ¦ ¦
Em Nictheroy, em 27/11

NO DIA 29
Cclí«','õl'3

Typo 3 . . .

9.433
211.568

7.656
1.497.766

8.462

9.073
427
100

9.600
191.185

1.243.658

498.656
5».633

Embarcações atracadas ao CAes do
Porto, 110 trecho entregue ft Compagnlo
du Port, no dia 20 do corrente, fts
10 horas:
-triiuueiis: ,,
Interno 1 — Embarcações diversas.
Interno 2 — Chatas diversas — Com

carga do "Tomalva" — A farinha do tri-
go descarregou no armazém 3,

Interno 2 — Chatas diversas — Com
carga do "West Selena".

Interno 3 — Vapor americano Jtobm
Goodfellow" — Descarga de carvão.

Interno 3 (mixto 2) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Silarus".

Interno 3 (mlxto 2) — Chatas diver-
f,afí — co mearga do "Shcrldan".

Interno 4 — Vapor nacional "Phlladel-

phta" — Cabotagem.
Interno 5 (mlxto 8) — Chutas diver-

sas — Com carga do "Scaldler",
Interno 5 — Chatas diversas — Com

carga do "Euclid".
Interno 6 — Chatas diversas — Cflm

carga do "Lockport".
Interno 6 (mlxto 8) — Chatas diver-

sus — Com carga do "American Star".
Interno 6 (mlxto 8) — Chatas diver-

sas — Com carga do "Plutnrck".
Interno 7 (mlxto 8) — Vnpor ainerl-

cano "Cardonla" — Descarregando ara-
nie farpado 110 armazém 3,

Interno 8 — Cintas diversas — líece-
bendo minério.

Interno 9 (mixto 8) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Dusseldorf",

Interno 9 —- Vapor nacional •'Dlna" —
Cabotagem.

Interno 9 — Chatas diversas — Com
carga do "Puishlville".

Pateo 10 — Vapor nacional "Avaré" —
Recebendo carga.

Interno 10 (mixto 8) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Saalaud",

Interno 10 (mixto 8) — Chatas dlvor-
sas — Com carga do "Aquitalne".

Pateo 11 — Vapor americano "Pallas"
— Descarregando farinha de trigo.

Interno 11 (mixto 8) — Vapor nome-
guez "Klo da Janoiro" — Descarregando
morcadorla.s da tabeliã II.

Interno 15 — Chatas diversas — Com
carga do "Uurr.vvule".

Interno 16 (mlxto 8) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Keresaspa".

Interno 16 (misto 8) — Chatas diver-
sas _ Com carga do "ltapltlan".

Interno 17 — Chatas diversas — Com
carga do "Tosa Murfi".

Interno 18 — Vago.

Praça Mau4 — Vapor hollandez "Gel»
ria'- — Transporto de passageiros.

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 29

"Gelria". naoucto hollandez. com
8.620 toneladas de registro. Procedente
de Uuenos Aires e escalas, com 37 pas-
sageiros para o Kio e 240 em transito,
e carga de vários gêneros consignados
ft Sociedade Murtlnulll. 7 dias de via-
gem em boas condições sanitárias.

-Henevente", paquete nacional, com
2.526 toneladas de registro. Proceden-
to de Nova YorU e escalas, com 1S4 pas-
sageiros para o Kio u carga de vários
gêneros consignados ao Lloyd Brasi-
loiro. 34 dias do viagem em boas con-
dições sanitárias."Samarft", paquete francez, com 3.77!
toneladas de registro. Procedente de
Bordeaux o escalas com 266 passagel-
ros para o Kio o S49 em transito, o
carga de vários gêneros consignados 4
Companhia Chargeurs Reunia. 21 dia*
de viagem om boas condições.

"Arfela". vapor allemfto, com 2.130
toneladas de registro. Procedente do
Kio Grande e escalas com carga varl»-
da consignada a Theodoro Wille & C.
27 dias do viagem eni boas condições
sanitárias."Fort de Douamont", vapor francês
com 3.209 toneladas de registro. Pro-
cedente do Dunkerque o escalas com
carregamento do vários gêneros consi-
coados ft Companhia Chargeurs Reunia,
34 dias du viagem em boas condições
sanitárias."íris" — Paquete nacional, com 887 to-
neladas de registro, Procedente de San-
tos, com I passageiros para o Klo c carga
de vários gêneros consignada ao Lloyd
Brasileiro. Um dia de viagem, em boas
condições."Actlvo II" — Hiato niiconal, com 3»
toneladas de registro, rrocedento de Cabo
Frio, com carga de cal ft ordem. Um dia
da viagem, um boas condlçõCB.

SAÍDAS NO DIA 23
"Samarft". paquete francez, para o

Kio da Prata. . ,"San Fraterno", vapor ingloz para
Buenos Aires e escalas.

"Uapciiia", paquete nacional, para
Recife e t-senlas."Itaipava", paquete nacional para
Pelotas e escalas'."Sal vat lon Lass". vapor americano
para l.luenoa Aires."C.elrla", paquete hollandez, para
Amsterdam."Dina", vapor nacional, para La-
guna."Guarajft", vapor nacional, para o
rarft."Sergipe", paquete nacional, para
Buenos Aires.

VAPORES ESPERADOS
Nova York, "Mollorc" 80
Portos do Sul, "Ellia" 30
Portos do Sul, "Uberaba" Jl
Londres o escs,, "lligliland Prlnoo" 31
Londres, "Sooriitoa" 31
Liverpool, "1'liiclias" JI

Janoiro:
Rio da Prata, "Lutetia" 1
Amsterdam 11 esc, "Llmburgia" 1
Londres, "Rossottl" 2
Liverpool o esc-, "Darru" !
Klo d 11 Prata. "Aeolus" 3
Londres e escs., "lligliland Laddlo" fi
Rio da Prata, "Arianza" 6
Rio da Prata, "Coiumbia" .... 5
Portos do Norte, '-Atlântico" ... G

VAPORES A SAIR '

Laguna o escs., "Dlna" ÍO
Portos do Sul, "Itauba" !0
Caravellas o esc, "Helena" .... 10
Aracaju' e oscs., "Italtubn" .... 81
Nova Orlonns, "Knrplalta" >!
Stocltolmo t- escs.. "Lima" .... Si
Klo ila Prata, "lligliland Trido" $1
Kio da Prata, "Samarft" 31

Janeiro:
Rorcléo» o escs., "Lutotia" 1
Macfto o CSCS,, "Itajubft" (10 horaB) 1
Rio da 1'ratn, "Llmburgia" .... 1
Montevidéo o escs., "S. Dourado" 2
Recite e escs., "S. Paulo" 3
Portos do Sul, "ltapura" (10 horas) l
Nápoles, "Avaré" -1
Rio cia Pratu, "Darro" 3

Movimento da Bolsa
Titulos negociados no dia 29:

APÓLICES
I'c(lcr(tcs'

D. Emissões 1917 port. 2 n 850$000
D. Emissões 1920 port. 30 a 843$000
D. Emissões 1920 port. 0 a 81o$000

K.vfcirfuuc.i:
Estado do Rio.

.l/iniiripiics:
De 1914, port. .
De 1914 port.

Typo 1 .
Typo 5 .
Typo 6 .
Typo 7 .
Typo 8 .
Typo 9 .
Pauta . .

Vendas
Pela manha
A' tarde. .

Arroba
13$500
121900
12$300
1U800
11*200
10$600
10$200

M kilos
01191
8.$783
8*374
8$034
71625
7*217
0*94-4

$770
Saccas

1.984
1.62»

3.613Total.
BOLSA DO CAFE'

Vigoraram liontem, para as cntreg:as_de
dezembro
seguintes:

maio do 1921, a3 cotações

A's 10 horns o 30:

268 a 97Í000

111 a 177$000
9 a 177*500

ACÇÕES
Coiiipmi/ilns:

Minas S. Jeronymo.
Minas S. Jeronymo. .
Docas ila Bali Ia ... o

DEBENTURES
Docas do Santos .

100 a
50 a

500 a

79$000
79{500
85$000

100 a 2015000
ULTIMAS ÒFFERTAS

APÓLICES
Federaes:

1917,

Obras do Porto
Div. Emissões.
Div. Emissões
port •

Div, Emissões 1920 .
Div. Emissões (cau-

tella) .-.-.•
Uniformizadas. . . .
Thesouro. .....

Esfíicdincs:
TC. Rio 500$, port. .
Estado do Rio • . •
E. Rio 500$, nom. .

J/nu icijincs:
Da 1914, nom. . . •
De 1911, port. . . •
£ 20, port. ....
£ 20, nom. ....
De 1906, nom. . . .
De 1906, ,port. . . .
De 1917. port. . . •
De Campos
De Petropolls . • . •
De Bello Horizonte. .
De Nictheroy, 1* em.
De Nictheroy, 2' cm.

ACÇÕES
Bciiicos:

Brasil .,.'...* ¦
Lavoura ..',•*•
Commercial .....
Commercio
Mercantil •
Nacional

C. Rural Internacional
Portuguez do Brasil .

Oompnn/ilns diversas:
Docas da Bahia. . .

Vend.

844*000

814*000

Compr.

810*000

S455000
830$000

_ 8105000

97*500

1925000
177*000

181*000

200*000

463*000
90*500

453*000

1765500
245*000
2»S*000

180*000
1715000

Dezembro ....
Janeiro .....
Fcvere.ro ....
Marco
Abril -
Maio. . . • . •

A's 13 horas e 30:
Dezembro ....
Janeiro
Fevereiro ....
Março
Abril
Maio •

A's 16 horas e 30:
Dezembro
.Inne.ro •
Fevereiro
Marc:o
Abril
Maio • •

Vendas
A's 10 lioras c 30.
A's 13 horas c 30.
A's 16 horn3 e 30,

Compr,
11*500
11*500
115750
12*000
12*150
12*100

nlcot.
11*350
115650
11*850
12*050
12*200

EXAMES VESTIBULARES
Na Escola de Pharmacia e Odontologia ilo antigo e acreditado instituto

O (.IIAMIEIIY, Juiz dr FAra, »Hnn*i.
20-311 de Janeiro de 1920.

As nulas do Gymnasio comeijarfto no dia 17 dc fevereiro o as da Escola de
Pharmacia e Odontologia 110 dia 1 do abril.
Pecam informações o estatutos na secretaria.

CIIA.S. A. I.ONG. Pres.

O GAMIZEIRO X7o7™
28,ASSEMBLÉA-*io- -Vendas -

» 4» ?)» 4» O» <» ?» ?» 4» ?» 4» *)» *>» ¦>»•¦

nlcot.
11*300
115650
115900
12*000
12*200

Total
EMBARQUES NO DIA 29

Vend.
11*300
11*100
11*650
11*900
12*100
12*200

nlcot.
11*250
11*600
11*800
12*000
12*050

nlcot.
11*250
11J600
11*650
11*950
12*100
Saccas
17.000
4.000

11.000

32.000

"A MODA PARISIENSE'
Lindos chapéos para senhoras e mocinhas, vario-
dade om lôrmas francezas e os mai3 chies Paradys
Véos, flores e outros artigis pira confecção
TJjHXTGlTjA^r A.-SI A., SO
TELEPHONE C. 674

» 4» 4» 4» 4» •» 4» *>» ?» ?>» 4» 4» ?» <*>? H t» *>» m¥ +

íl i9i ¦

mmm/,1 £*^^kf

58*000 87*000

260*000

1S5S000

2445000

80*000

2525000
106*000
182*000

2705000
2105000
1805000
2405000

Para Nova York:
Castro Silva & 
Cario Pareto & 
Hormano Barcollos . . . •
Mc. Langbln & 
Theodor Wille & C. , * . . .
Mc. Klnlay & C. . • • •
Eugen Urban & C. • . • •

Para Nova Orlcans:
Ornstein & C- • • . . •
E O Fontes & C. . . .
Ilèrmano Baroellos . . . .

Tara Stockholmo:
Mc. Klnlay & 
Tinto & C. ¦ . . •*.*.'

Para o Rio da Prata:
SoraplYm & Oliveira. . . .
Ornstein & 
Castro Silva & 

Total

Suecas

1.680
1.130

934
913
617
500
145

2.050
500
500

1.711
1)125

121
605
150

12.581

ALGODÃO

a 45 sh. c 6 d., por 112 libras, e as en . I Docas de Santos, nom-
Docas de Santos, port.
Loterias
Terras
Nacional Moajrem

155000
14*000

50*000

tregas para maio a setembro, de 45 sh. e
3 d. a 46 sh. o 6 d., pela mesma unidade
de peso.— No Havre, o mercado do caff a termo 1 , ,
fechou no dia anterior com a baixa de I Melhor, do Maranhão
0.50 a 2.25 francos, e abriu, liontem, acces- ' Melh. Pernambuco . .
slvel, aceusando a baixa do 2.75 a 3.75 . OomnallMo» do h. de *v°""-
francos I Minas S. Jeronymo. . 805000

As entregas para março foram vendidas | Wde Sul .Uneira . . 6O5»0O
a francos 125.50 nor 60 kilos, e as entregas I Victoria a Minas
para maio a setembro, de francos 120.75
a 117.00, pela mesma unidade de peso.

ALGODÃO

40050O0
46

Preços por 10 kllOB
Sertões
Primeiras sortes . •
Mediana. . • • • •
Paulista,

MOVIMENTO DO DIA 23
En trintas

NSo houve *
.Siifiíns: 503

Ko dia 29-  3->.884
Existência. •

Mercado frouxo.
ASSUCAB

25*000 a 26*000
23*000 a 24*000
20*000 a 21*500
28*000 a 29*000

Fardos

^•^ j*»*><**j-- t^ ^^V **r*^ I

As mulheres envelhecem rapidamente se
teem o fígado e o estômago em mau estado.

As Pequenas Pílulas de Reuter
tomadas regularmente combatem as doenças
d'estes órgãos tão importantes e o paciente
recuperará as forças e a saude.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXIOOOOOO^

$80065*0001 B^rcrtí10: . * • sr105000 Sdo iactó . . * . • WM a
Crystai amarello . . . •
Mascavinho  ",,n „
Mascavo • • • '34° a

MOVIMENTO DO DIA 28
605000
15*000

$840
$680

$570
$480

SALDOS JbM CALÇADUk 1A11A
HOMENS

GRANDE LIQUIDAÇÃO

:::: CASA AZAMOR :: ::
ÜL.V1DOH bS — RU

oooooooooooooooooooooooooo^^

BANCO COMMERCIAL DO RIO DE JANEIRO
^rz^zrrzzzz-r: fundado em ibob »

Dia anterior  0$300 a lf»00 I mas cotações anteriores.

. „ -,-.-,. Petropolltana•IOS.500 ALGODÃO Taubaté Industrial
454.000 1 o mercado do algodilo nesta praça func- Alllaiwo - - - •

cionou. liontem, frouxo e sem alteração nos " ' * *

preços.
Nilo houve entradas e as saldas verlfi-

cadus foram do 823 fardos, sendo o stock
existente de 32.884 ditos.

 Em Pernambuco, o mercado do at*
goilAo funcclonou estável, mantendo, po-
rém, compradores o vendedores, as mes-

00*000
j. Botânico, int. . —

Comiimiliins rie Tecidos-.
2S0*000
350J000
240*000

Conf 
"industrial 

. . . 220*000
America Fabril . . . 30-1*000
Manuf. Fluminense. . 200*000
Mngéens* —
Corcovado 1755000
llrasil Industrial ... —
Prog Industrial . . . 207*000
Industrial Camplata, . 220*000

75*500

51*000

212*000

150*000
150*1100
165S0O0

200*000

' Enírnrta*
De Campos
De Serg-po.

6.222

ILanlflcio Pctropolls. 130*000 —

Total •'

v.Sníí?8Í, . ... 39.182No dia 2S.  „-. ,.,
Existência T1,s"

Mercado firme.
CA11NES VERDES

A mnl.inza dc hontem, no Matadouro dc
«anta Cruz, principiou as « horas e termi-
nou as 10 e 30 minutos, o embarque ter-
iiiUiicii ils 11 horas.

(i trem chctfou era S. Dlogro as 13 e 40
minutos.

RÜA GEKERUl CÂMARA H. 20 fl RUA 1" DE MARÇO H. 81
tNBEREÇO TELEGRAPMCO '.OB3AR

 Ita. 8.õOO:000.*JOOO
 Ita. l.408:885»3Ü0

CRIXft ro CORREIO H.547
Capital
Reservas
Fm iodas ai operaçflea ban car.aa. encarrega-se da eoüranç» dt J«»

roí e dlvldendoi. compra s ven di de títulos e reniomai do íundoi par»
Qualquer localidade do Brâ«ll e do estrangeiro.

Tem uma aecçlo eapeciaim ento apparelhada para administração d»

prédios, cobrança de aluguei», pagamentos do Imposto», eto. Hat» •••

cçlo i1 'em a admlnlairaçâo d» cerca de 600 prédios.
bAQUES LOB-.t PuHTUGAL

Contas correntes limitadas
(Com 

'.alij de choque.j |Uru oo 4 |. 1.0 anno
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ClttGMflS
Os programmas novos

PATHÊ'
"A Filha do Tigre",por

Pearl Withe
"Filha do Tlcrè". como era conheci-

da em toda a região de Alaska, enchia
de vlda d de encanto fis palsaeens de
gelo rto Oeste. Um dia surge aos olhos
da loven a primeira vlsfio do amor. na
figura gentil tle David Summers, re-1
cem-chegado dô Leste, quo viera em íhulea de seü nae. o coronel Summers, I
e-tplorador dí Mina de Golconda e ha)
multo.separailo da suá-gente. Entre- i
tanto, por mais qtle colhesse Informa-
ç6es, que Sondasse a região em todos os
sentidos, David não conseguira saber jdo paradeiro de seu velho pae. Nem I
mesmo a "Filha rto Tigre", que conhe- jela todoB os habitantes do logar, sou-
bera dar-lhe as lriformaçSes que dese-'
Java. E' que o coronel Summers deixa- '
ra de existir. Caíra em poder dos ti- I
gres de seu perverso cúmplice Bill jSlark e f Ora-pelos-bandidos entelmcn-I
te assassinado. A mira do Tigre e do jseu digno companheiro, commettendoj
tal crime era a posse da Mina do Gol-
conda, que seria, segundo prévia com-
blnação, egualmente dividida por am-
boa. Mas Bill, principal autor do assas-
slnio, Impunha, ainda, uma condição
antes do fazer a partilha: o seu casa-
mento com a "PlU\a do Tigre", Mas a
ousadia de DIU Slark, desejando espo-
sar a loura e formosa Joven, havia che-
gado ao extremo. Bill era casado e Hil-
da, sua infeliz esposa, despresada, ha-
Via dado â lua, dias Antes, ao seu pri-
meiro filho, abandonnndo-o, por falta
de meios. A coincidência interessante
resulta do facto dessa criancinha estar
entregue ãsmãos da "Filha do Tigre",
que a encontrara, tornando-se para ella
o maior encanto da sua existência. E a"Filha do Tigre" vivia entre os cuida-
Sos que tinha para com a. Infeliz mãe
doente e os carinhos para o bebê, carl-
nhos que eram dispensados tambem por
David Summers, a quem a sorte daquel-
Ia criança apiedara. Assim, é com o
mais vivo dos desesperos que a Joven
ouve, um dia, do pae, a sentença terri-
vel: casar-se-Ia com Bill Slark ou sorld*
sua mãe maltratada e expulsa daquella
casa! Attendendo ao seu boníssimo co-
ração de filha, toma a resolução de su-
crlflcar-se pela creatura que lho dera

o ser o que era ainda maiB infeliz quo
Sil»; Ant«e-S'„l,orêm' dÓ3 esponsaes mal-
nr«v« rf Pilha,,<l0 Tlgr.0" tem ainda aprova da crucldado de coração de seunae que, conseguindo descobrir a crian-Olnha, apesar de occulta--- carinhosa-
íl» « SÜ* joven- e sui>Pondo-a perten-cer a riiha, espanca-a, maltrata-a 'bru-
taimente, mesmo cm presença de Bill,No dia seguinte a "Filha do Tigre", naresidência do pastor; ünia-se ao tendi-uo blark para toda a existência. Quementretanto não se pôde. conformar comtal estado de coisas é David Summers,que, recebendo na véspera da ceremo-ma uma declaração da creatura queamava, avlsándo-o de que fora obriga-ua a unir-se a fal homem, resolvo li-vrí ¦ •J.por «tuaiqüef meio, daquelles la-
?-llndLí:n?s- Sun"nérB tinha ainda ou-trais cohtas a ajustar -com Bill' Slark eseu amigo Tigre. Existia uma testemu-
ES».„í.a J!Í0I}C dc S(iU nao e 4ue sabiaperfeltamento tràtar-se de üm crime,praticado pelos dois bandidos: era dimllo Lane Wolf, companheiro d servofiel do velho Summers, que lhe recebo-ra, com o ultimo suspiro, uma mensa-gem para o filho. E David conseguevingar-se completamente dos dois ini-
Sli-8»!. .B1" recel)<! ° eas-'eo pelas mãosde Hilda, sua mulher, que confessa
Justiça ser a autora da sua morte, ten-clo-a feito sem o menor arrependlmen-to, e J Igre, aceusado por outros crimes,vae passar entre ns grades da prisãoos últimos dias da sua vida. Antes, po-
fem, do final da nossa historia, a "Fl-
ha do Tigre" vem a saber que nenhumlaço a unia ao Tigre, segundo maridode sua mãe. oue fora cm primeirasnupclas casada com Maokensie, pae da

Joven. Livres emfim, daquella tela deinfâmias e traluíies. David e sua noivavão procurar no amor puro a maiorventura da terra!

ODEON
"Amor e mentira", da"Ijelect Pictures"

por Norma Tal-
mndge

Mario Max Caiender, orphS, procurouha rlbalta 09 meios de vlda. Fez-Be ar-tista e conquistou logo logar saliente, quelhe dava para vlwr com bem estar ao ln-
do da tia Carrte e do Polly, uma artista
multo sua amiga. Era natural que a bel-
leza de Marle attrahlsse adoradores, sen-
do de notar que dois delles s:- tornavam
mais Insistentes; um cru o Bob Brunell,
cujo coração estava, cheio de affectos mas

cuja bolsa estava vasla; o outro era orico sr. .ViUliima Gordon. Este ultimooompcehe-ndendo que o unlco meio dc soapproKimar daquella mulher por quem es-tava apaixonado era por meio do casa-
mento não tardou em propor eBte a ;ir-tista. Suggestlonada por sua tia e pelasun amiga Polly, Marle termina por nc-odiar, "pedindo comludo um, prazo, sendo
que vüo passal-o em uma casa de campo,em cuja oaea vizinha morava um jov?narmador de navios, Ernest Limore. EMa:«'o um dia quedou escondida a oihal-ocomo que comparando a mocidade de'le
com as cãs que ja cobriam a cabaça deGordon, que Ia tornar-se o seu marl d"Talvez fosse essa a razão que, naquelin
tarde a levasse a repèlllr deflnitivamen-
te a idéa de casar-se eom o milionário.'

Nessa noite quiz o acaso qUe se decla-
rasse üm lncehdio na casa de campo do
milionário. Cada qual tratou dc fugir e
Ernest Limore que tinha jã.Um pê iiô au-
tomovel, no qual ia embarcar para tratar
de negócios na capital, correu para o lo-
cal e aabedordo que suecedla, correu paradentro da fogueira, conseguindo arrancar
de lã Marle.

N.o dia seguinte Marle tratou de voltar
para a cidade, onde fol viver com sua tia
farrle e com grande contentamento de
Bob que ne viu eem concorrente, passan-
do a freqüentar a casa, não notando que
Marle o tmtava com frieza, ao mesmo
tempo que Polly tratava de attrahli-o para
si. Passaram-se tempos e um dia Marle
fol chamada para Junto do leito de mor-
te de Willlam Gordon, que quer vel-a an-
t s de passar desta para melhor. Elle a
lnstltue sua herdeira, delxando-lhe o seu
palacete e uma renda de 10.000 dollars
pnr mez, com uma condição: — que ella
ha do se casar com qusm gostar, sem
intervenção de parentes, com 09 quaes
não queria que ella vivRSse, A tia Carrle
comprehendeu qire aquillo era com ella e
fol a primeira a despedlr-ee da sobrinha,
não sem Jutgal-a uma ingrata, Mas para
so tornar herdeira Marle precisa casar-
se. Com quem? CorA Bob que a porso-
gula?...

Estava ella nessa Indecisão quando lhe
suceedeu ler em um Jornal a noticia do
desastre financeiro que arrastava a vo-
ragem o armador de navios Ernest Limo-
re, o qual com um hnm auxilio poderia
ainda levantar-se. Ella teve uma Idéa
da qual fez confidente a sua amiga Polly
e naqueilT. mesma tarde caracterizando-
sé de velha, com uma cahellelra branca,
vestidos apertados e cumpridos, e eo-
xeando, ella procurou a casa do joven
armador. Foi confesFnr-se grata ao que
elle fizera por elln.dlzendo-se aquella que
elle salvara do tncendln, e que não pn»
dera ver por ter-lhe envolto o rosto em
um panno. Disse-lhe que estava ao par

da suas finanças e estava prompta a au-
xlllal-o ¦ se elle preolsa do cem mil dollars
ella pode arranjar-lhe dez vezes mais.
Umà condição casar-se com ella pois que
ella própria para dispor de sua fortuna
precisava casar-se.Allãs, Isso não devera
ser muito difficil porquanto dizia ella
mais tarde, poderia elle divorciar-se, se
viesse a encontrar uma mulher de quem
gestasse... E casaram-se.

Entretanto o lar tnrnou-.se monótono e
triste. Como poderia Ernest gostar, amar
uma senhora de idade, multo mais -velho
que -elle e ainda por clmn, claudicando?
Marle não sabe como salr-ee da situa-
ção.

Dahi por diante passam-se interes-
friintes episódios cujo termo, como se pode
prover ê revelar-se Marle no ssu mhfldo
comn joven e linda creatura que de facto
é, ubrlndo-so para ella e para Ernest LI-
more. até então triste, uma nova era de
alegrias e venturas.

O TI-iEnTRO
A PRIMEIRA DE HOJE, NO S. PEDRO

Em festa artistlca lias aotrizes Ma-
thllde d'Avila o Emiiia de Souza, Bobe
hoje & scena em "premiêre", no theatro
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PÍLULAS do abbade moss
Pcira o estômago, íigcido c intestinos. — Uma vida levou o fibbade Moss a cumprir o
seu sacerdócio, alliviando a humanidade, fíproveitae* os resultados d'cssa vida de
estudos. Lede os attestados da efficacia d'esse maravilhoso remédio ; —

Exames e
photof/raphi -
as tias doen-

¦¦•¦•¦a*»**»******»»****» ça» do esto-
mago, intestinos, pul-mões, coração, rins, etc,
pelo DH. MEN ATO DE
SOUZA LOPES, prof. da
Faculdade. Preços mo-
dicos.

Moléstias das crianças
Dr. E. Bandeira de Mello — Clln.

exclusivamente de crianças. Cona.:
Assembléa 43, sob., As 5 horaa. 86

attende a doentes da aua eipeclall» i
dada. !

A FELICIDADE
Declaro que: o estômago e o intestino me travavam o pra-zer de viver, a prisão de ventre me causava vertigens, vista es-

cura e me aquecia a cabeça; a digestão me causava máo estar,
azla, palpltações, vômitos, dores no estômago; os remédios que
usava nfio conseguiam allviár-me; agora trabalho feliz e satis-
feito, porque consegui com o uso exclusivo das grandes e bene-
ficas "PÍLULAS DO ABBADE MOSS", vêr-me livre dos meus
terríveis iiicbmmodos; não soffro mais do estômago nem tenho
mais prisão de ventre, sinto bem estar, saude e portanto vontade
de trabalhar.

E para que conste a todos os que soffrem passo o presente.
GASPAR SANTOS AGU1MIE.

A «etrla Matkllde d'Avtlla.

S. Pedro, um novo trabalho de Oastlo
Tojelro: — a farga em um aoto — "Of
maximalistas'', que nos dizem engraça-
djsslma, tal a extravagância Aas flure

'*•-.
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Era todas as drogarias e pharmaclas. — Agentes: SILVA.
GOMES & C. — Rn* 1* de Março, 151. — RIO.
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A actrlz Emllln de Souza.
situações e o traço caricatural dos seus
personagens.

Eeee festival que serã realizado cm
espectaculo completo, começando âs
20 1|2 horas em ponto, è de prover pro-
porclone ao S. Pedro uma casa repleta.
já por serem as bcnerieia-lns duas jovens
artistas bastante sympathlcas ao publi-
co, jã pelo cuidado com que foi organi-
zalo o êeu progranima, que abaixo publi-
eamos.

Pela primeira vez realiza Maihllde
d'Avlla a sha recita nrtlstlca, puis ha
pouco mais de um aiii.o iniciou a joven
actrlz patrícia a sua carreira no thea-
tro. A sua estréa fol em 4 de outubro de
1019, no Carlos Gomes, então oecupado
pela Companhia Eduardo Pereira, 110-vaudevllle" "O homem peixe". Tnihii-
lhoti a sefrulr 110 Phenix. em uma com-
panhia de "feertee" dos srs. Jayme Sil-.M
c Roberto Soriano, pnsF.-ndo-?e do pois
para a companhia do S. Pedro, onde até
hoje se conserva.

Quanto a sua colleca Emiiia de Sou-
za, é artista mais conhecida, pois hn va-
rios annoa trabalha nos nosso» theatros.

A feata, como dissemos, obedecoríi n.
um atraheote programniu, assim organl-
zado:

1* parte — Representação em primei-
ra o unlca vez da nova fnrçn de Oastilo
Tojelro — "Os maximalistas", que está
assim distribuída: "laiiza". Mnrla Gril-
Io; "Clothllde", Mathllde d'Avllii; "Da-
nlel".' Vicente Celestino; "Miitheiis", M.
Durflos; "José", Arthur de OlU-elra:"Oscar", Álvaro Fonseca e "Raymundo",
Reynaldo Teixeira,• 2* parte — Representação, pela compa-
fthla do S. Pedro, da» burleta "A Capital
Federal".

3* parte — Aoto de variedades, em que
tomarío porte: o duo "Les Orlondlni"
("Espirito gentil" e "Cancilo nnpollta-
na") ; JoSo Athos. baixo fuma ,-irin) :
JoSo P.ocha, barytono (canciles brnsllel-ras de Eduardo Souto, acompanhadas
pelo autor) ; Vicente Celestino, tennr n
Ienienia Matheus, soprano (duotto dP "O
Ottarany") Pinto Filho, actor, em um
numero cômico.

Os poucos bilhetes que restam acham-
m t, venda na bilheteria do theatro.

PALÁCIO TüEATItO '

Já hontem se notou uma cnncorrenc'a
baetant* apreciável no espectaculo da
companhia Vllohes que. no Municipal.
trabalhava para casa.» fraqulsslmas. Nem
os louvores Justos e merecidos que lhe
fajla B Imprensa, nem a reclame do lie-
queno auditório, logravam mover o pu-
blloo. Hontem, porém, praças no areja-
mento da sala e (1 modlcklnde do preço
dae localidades, o Palácio, apresento-i
nm aspecto animado e,selecto.

Esta holto, estnmos certos de qun ha-
vei*â uma casa cheia^pnra celebrar ° ^^p-
empenho qne a excellente companhia Vil-
che* tlarA A enjrracndn comedia "O nmlco
Te*dyh, que tem corrido mun-lc com pe-
raes applausos.

a nisTniBinc.To n\ "senhorita
TKA-I,A'-IjA'

A opereta senhorlta "Tra-ln-lft", qne a
Cempanhla Crnmild-i d'01lve!ra, represen-
ta amanha pein primclrn vez. tio P.npn-
hHoa, tem a sctrulnte distribuição; "Car-
lota", Cremilda d'OIIvelra; "Stiznnn",
Irene flomes: "Clara", MarBnrldn Mar-
tini: "Mokolmann", Antônio rionie«:"Splezfl". Mathias iVAlmeldat "TTnns",
Vasco SanfAnna; "Wllby", Pinto p,n-
mos: "Theodoro Krnuse", Joaquim Tio-
cha: "Gattfrled". Autrusto Conde; "rep.
oado". Carlos Barros: "Marcello", Pa-
checo: "3* orlado", CnllaUo; "paullnn",
Adellnn. Fernnndei: "(Tertrude?", Auro-
ra; "Xina", Armnndn Alartins: "Esca-
das". Austrália.

CAn>tE\ M\nQtrE« r cabi.os
BAnnos

Beallza-se hoje no T!eptibllcn. a festa
artística dos artlslas Carmen Marques
• Carlos Barros. dn elenco da compa-
nhtft Cremlldn d'01ivelra.

Os beneficiados organizaram um ex-
eellente proprnmmn cm oue. nlom dns
dois prlmMros netos da opereta "Eva",
haveríl um grandn neto variado cm nnc
totnarllo parta Jüllctn Soarei. Trone
Gomes, liathlas d'Altnolda, .Tnrtro nni-
tos, Pnrmon Marques, Vasco SnnfAnnn,Mario Tulllo e ns bailarinas irmüs
Martins.— Ttoje, com o progrnmrrri quo Jft pu-bllcamos. reallza-se no PopnMica o
(estivai promovido pela cornorncfln co-
rat masculina da companhia Cremilda
d'OHvélra.
Musicn
O GRANDE COVCETITO HE RO.IE \0

MfMCIPAI.
Realizando hoje, fts IB horas, no Mu-

nlclpal, o seu 3» concerto da 2* serie
do corrente anno, a Sociedade de Con-
certos Symphonlcos do Rio de Janeiro
encerra a temporada musica! de 1920.

A audiçfto serft dada sob a resencla

do maestro Francisco Brapa e obede-cera ao seguinte liroirramiiia:1- parte — I — UeethòVcn — "4*
Syinplionia em si maior" — Op. 60.2« parte — II — E. u,lo — ""- Jtapso-dia' U'rinieini audigSo). III — A. Fran-
fia — "1 'tias Canções" (Primeira audi-
çao). IV — Wagner — "O Ouro do Ehe-no" (Repetição).
os coxeunsos no INSTITUTO na-CIONAL UE MUSICA

Realizaram-se ante-hontem, no salüodo -'Jornal do Commercio", os concur-sos do Instituto Naclonul de Musica
para distribuição ods prêmios do cor-rente anno.

Obtiveram 1» prêmio (medalhas deouro) os seguintes alumnos:"Klauta", sr. Mario Marques Cama-ra. do curso do sr. Pedro de Assis."Harpa", senhorlnha Jandyra Stellado Espirito Santo, alumna da profes-sora Jandyra Costa.'Violino", senhorlnha Maria da Con-eelofio Cavalcanti de Albuquerque Bar-ros Barreto, do curso do sr. Francisco
Chlaffltalll.•¦Canto", senhorlnha Alathilde da Mot-ta Teixeira, alumna do professor Carlosde Carvalho."Piano", pelo Regimento dc 1915 —
Senluirinhas AmanUa Duprat Ribeiro eFIrmInn Itosa do Lima, do curso do sr.Alfredo Bevilacqua; Elzlra Polônio,discípula da sra. Elvira Hcllo; Maria daOloria da Fonseca Hermes, do cursodo sr. Custodio Góes e Nadlr Leite, docurso dn sra. Santos Mello."Piano", polo Regimento de 191R —
Srs, Liclnlo Morlsson e Pedro de Cai-tro, discípulos, respectivamente, dosnrofpssnri-.-i I.uclcn Gallet e Henrique
Oswaldo o senhorlnhas Maria LuciliaPlnlo ¦'-> Almeida, alumna do sr. Fer-tln do Vnsconcellos: Helza Cameo. do
curso do sr. JoSo Rodrigues Nunes, e
Itnchel Maria Martins Nogueira, dlscl-
pula do sr. ITenriqun Oswaldo.

Foram ainda conferidas medalhas de
prata e mençiins honrosas a varioa ou-
tros concorrentes.

INFORMAÇÕES E BOATOS
Os scenograplios Ângelo Lnznry,Jayme Silva o Emílio Silva, cia EmpresaPaschoal Segreto, traçaram, hontem.05 "croqufcs" dos scenarlos que Irtloservir nas representações da revista de

Carlos r.pttencourt c Cardoso de Me*nozes — "Roeo-lteco" —¦ ora em ensaios
no S. José.•'* A companhia dirigida pelo actor
J. Oliveira estrearft nos primeiros diasde janeiro próximo, no Polytheama-
Meyer, cnm o drama "As duas orphfla".••• Depois do "Amor de Perdição",
que irft 3 dias apenas, a companhia
Marziillo representará, em "premiêre",
o "Collar da Baroneza". peca de gene-ro policial, de situações imprevistas,
original do Edunrdo Faria e A. Guldo
Blanchi.••• Para o elenco da companhia do
theatro S. Josf\ acaba de ser contra-
Indo. o actor Conceição Machado.••• Jft fornm tlrndos os papeis -In o*n>.
reta i-napavnlescn "Serpcntlnns lyrlos",
original do Cardoso de Menezes e Car-
Ins Bcttcncourt,*•* — E" 11 sciruintc 11 rtlstrlbulçnn do
drama do Camillo Castello Branco —"Amor dc Penliçilo" — qne n compa-
nlila do actor Mamillo representara,
nmnnhn, no Carlos Oomcs: "Marianna".
Ema de Souza; "Ttierozn", Iracema dc
Alencar: "Prlnrezn". Mnthllile Costn;

Irmã esêrlva", Odcttn Tavareí; "Irmil
organista", füzlnha Macedo; "Abba-
dessa", M. Cnstn: "Constanca", O. Tn-
varos; Tmn froirn", 55. MoÃedoi "JnÃn
da Cruz". Mnrzullo; "Slmâo Botelho",
m. Collares; "Thadeu Albuquerque",
.loãn Gaspar; "Arrlelro", Augusto «los
Santos: "Bernardo". Armando Braga;"Oommnndantil", Josí SÒvéraT); "Bal-
thaznr c Caho". César Marcondes; "1"
dcgretlntlo", Hrngn: "2" degredado",
n.-irros: "Carcereiro", Corrfn: "Água-
zll", Cabral; "1* freira", N. ti.', "2'
rreira". N. N.*•* Amnnliõ. depois dns espcetaculos
no Carlos Gomes, renllzo-se. A mela-
noite. Imponente baile li fantazla.

Comn de costume, a empresa Pas-
ehnal Pegrrto contratou tres bandas
militares, que tncnr.lo, ininterrupta-
mente, a noite Inteira.*•¦¦* A companhln do Recreio, tem Jftcm ensaios, a revlsta-carnavalesca. —"Entfto eu nilo sei?...", original de J.
Praxedes.

RECLHMOS
TRIANON — Estft annunciada para o

dia 4 do corrente, a recita do autor da"A casa dc lio Pedro", no Trianon.
Muitos dos nossos melhores artistas

jft foram convidados pnra tomar parte

no acto variado pus vae ter o bom—,concurso do omiiieiite actor keepaabolsr. Ernesto Vllchas, uma daa m«lor»sUsuras do theatro moderno.A festa dc Oduvaldo, . que proraelttaer brilhantíssima, sora dedicada Msr. Pinto da Rocha.
Hoje serfto dadas mala duas repra»sentaçOes da foliz comedia, a noIt^ auma om "matlnée".
PALÁCIO — A companhia hespanho*ia que hontem, com tanto suacesso seestreou no Palácio, levara hoje a acena.

Va, 
"premiêre". a comedia "O amigo

CARLOS GOMES — Continuam nestetheatro as representações da comediaA pensão da Nicotn", que ser* dadanas duas sessOes do costume.
REPUBLICA — Festival artlstleo,com os dois primeiros aetos da "Eva" eum grande acto de variedades, de quedamos noticia detalhada em outro lo-

gar desta secção.
S. PEDRO — Grande festival, emespectaculo completo, das aotrlies Ma-thllde d'AvlIa e Emllla de Sousa, oujo

programma vae publicado em a secclo"O theatro".
RECREIO — Representações da ré*vista "Se a bomba arrebenta..." pelanovn companhia de revistas doe empre-sarips Josí Loureiro o Rangel Junlor.S. JOSE' — Volta hojo no cartaz,

proseguindo assim no seu exito, a Ifi-teress.inte burlotn sertaneja "Os canga»ceiros". :i qne prestam o seu valiosoconcurso "Os S batutas".
KSIM-TI TACTI.OS 1'ARA HOJE

trianon _ "a casa de tio Pedro",em "mntiiioe" e ft noite.
PALÁCIO — "O «migo Teddy".
CARLOS GOMES — "A pensío da NI»cota".
REPUBLICA — "Eva" e aoto va-rindo.
S. PEDRO — "Os maximalistas», "A

Capital Federal" e acto de variedades.
RECHEIO — "Se a bomba arreben»ta..."
S. JOSE* — "Os cangaceiros".

CINEMAS
¦ '"¦ *

(PROOnAMXIAS NOVOS)
PATHE' — "A filha do Tigre".
ODEON — "Amor e mentira".
PA LA 18 — "Quando o coração quer!1'AVENIDA — "A' toda velocidade".
PARISIENSE — "Nantas".
CENTRAL — "O testamento de Ma*clstc",
PARIS — "O testamento de Maclste".IDEAL — "A filha do Tigre".
ÍRIS — "A' toda volocidade".

Inspectores de linha
PRECISA-SE NA

The Grsat Western of Brasil
Railway Company

em Pernambuco, ^fa Impeotorei de Via
Permanente, oom as seguintes hablIltaoSti:

1", aaber bem ler, escrever e faier cal»
culos simples;

2", talar portuguez, hespanhol ou Ita»
llenoj

3", ter alguns annoi de nparlenola ea-
mo inipeotor au ajudante-inipector dt Via
Permanente numa estrada de ferro dt tra»
fego publieo, assim oomo pleno canhão!»
mento de todos o* servloos correspondente)
ao cargo.

Salário, 4009000 a 600*000 por mu,
conforme aa hsbllltsçoss que revelar.

Oi pretendentes devem dirigir-»» aa tt-
orlptorlo dol representantes dl Cempantfll,
á Avenida Rio trinco n. 117, 2» andar, «•
Ia 14, apresintando certidões da oenduota
a servigoa Mtiafatorioe.

CATAJIRHO DOS
cara rápida cova <
¦ARINUO. — Baa
lembra. 1S«.

PCLMOru _
FEllORAI.

¦ate da aa-

ODEON ^ Companhia Brasil
2. Cinematographica

O mais vibrante suecesso de hontem, que trouxe ao ODEON a
nata da sociedade carioca, continuará a ser Visto hoje

NORMA TALMADGE
a radiante estrella da SELHCT-F1C7URES

no fllm lindíssimo

AMOR E MENTIRA
Romance lindo, em 5 partes— Um drama que tem por si o enredo, a

.-presentaçau e a interpretação da famosa artista

MUTT EJEFF poderão ser vistos cm AS RE6 \TAS
GAUMONT - ACTUALIDADES - nos darão.un novo nuA-ro de novidades

Aundiaes, inclusive uma completa "raontre" de MODAS . .
SEGUNDA-FEIRA - dia 3 de Janeiro -CHAULES CHAPLIN no

seu 3' fllm da série de Um Milhão de Dollars —- AO SOL,

TRIANON
O ponto preferido dai famlllu — Pro»

prleurlo: J. I». STAFFA.
COMPANHIA ALIXANOm AZEVIDO

VESPRIlAr, A'S 4 HOIIAS
HOJE — 7 3|4 — 0 3|4 — HOJI
Baecesno nunca vlato no Trlnnon

Representações da linda comedia da ooetu-
mea cirlooat, em S actoi

& Casa de Tio Pedro
Original de ODUVALDO VIANNA

Espia *A ! — Enpla |01 — Éspla «O I

Enchentes consecutivas!
Amanha — Sr-xocm Am T 3|4 e B S|4.

O maior an<icesao cln temporada — A
CASA DR TIO PEDRO.

Dia 4 de Janeiro — Itéeftn do nator,
em qne tomam pnrte a» prlmelrna
nrtrlsm r oa nrlmelroa netorea de to»
ilns a» companhia» actnalmente no Rio
ile .Innrlro. Illlheips A veadn.

I.ni rn-alom A CADRIRA SI. 1.1.

THEATROS DA EMPRESA JOSÉ LOUREIRO
PALÁCIO THEATRO

COMPANHIA HESPANHOLA DK COMUHIAS MR NESTO VILCHG9
Prlmeirn nctrlai IRKXE l.OI-EZ HEREUIA

Hoje A's 8 3i4 -::- Hoje
à. comedia em tre» aetoa, de A. Rlvolre r L. Bernard, vradaalda para o caata»

Ihano por A. Palomero

El Annigo Teddy
Slasrlatral trabalho de E. VILCHE8

| DISTRIBUIÇÃO: — Mng-dnlrnn, I. L. HEREDIAt Senora, L. Romea; Mathll-
de, h. Romin; Franclna, C. Cncheti Jalleta, M. T. Adrlnnli Ivonn, I.. Fanutei
Allnn, E. RItbki Teddy W. Klmberley, E. VILCIIESi Dldlrr Morei, J. S. Vloe»
cai D'AHone, P. Valdlvleacoi Ilriiln, A. Mnxlmlnoi Verdler, C. DarraJAni Cor-
bet, M. Arbos DomlnRO, 91. Oollnri Vlllle. 10. CaiiipoN.

Amanbn — A comedia — JIMMY SANSON.
Sabbado e Domingo, Teapcrnra, Ae 2 1|2 da tnrdc.
Oa moveis para os espectaculos desta Companhia sSo fornecidos pela acre-

ditada casa Cnnhn Pinto, S. José, 29.
Preço» _ Frizn» o camarote», 35fi poltrona», 0»; balcAo de V, Sfi baleAo

de 2*. a?, e geral, 1*300.

Theatro Republica
Companhia Pòrtagnera de Operetns

CREMILDA D'OLIVEIRA
Dc que fazem parte Mnrla Abrunche» e

Almeida Craa
Grande orchestra Mb a dlreccio do

maeetro Alai» Pacheco
HOJE A'a 8 314 ¦ 1. HOJE
Beneficio do» nrtlRtaa farrar» Marque»

e Carie» Barro»
Io e V acto» da opereta

EVA
Protagonista — Maria Abraache»
Grande acto rarudo em que tomam

parte os artistas Jalleta Soares, Irene
Gome», Carmen Manjar», Mathias d'Al-
melda, SlmSes Martlnn. Mario Tolllo,
Vasco SanfAnna e outro».

Sexta-feira — l* «-apresentação da
«eaherlta l<rA»lá»U.

POLTRONA, 8»00O

Bilhetes & venda nas bilheterias dos theatros, das 10 horas em deante, e na casa Lopes Fernandes, Avenlda Rio
Branco, 138, das 10 ás 17 horas.

jgjjg PATHE' fox fu,,,
HQiE—A radiou belleza popular no mando inteiro—HOJE

§n»Ir» 

para preservar a íclloiilii-

ao» aatt» Irraio» da» trepldnn-

Olho», urneas ao qaerldo
"PATHE NEWS"
bsbsV BESFJi

Sociedade de Concertos Symphonlcos
do Rio de üaneiro

A's 4 horas — Hojo — Quinta-feira, 80 do corrente — A's 4 horaa

THEATRO MUNICIPAL
50» CONCERTO — REGÊNCIA DO MAESTRO FRANCISCO DRAGA

——— oao
PROGRAMMA: 8° DA 3* SÉME DO CORRENTE ANNO

I» PARTE
— Beethoven — "4* Symphonla em Slb maior" — Op. 60.

2* PARTE
II — E. Laio — "2* RAPSÓDIA" (Primeira audição).
III — A. Fiança — "DUAS CANÇÕES" (Primeira audição).
IV — Wagner — "O OURO DO RHENO" (Repetição).

Bilhetes ú venda nu Bilheteria do THEATRO MUNICIPAL
PREÇOS POPULARES

CINEMA CENTRAL ouo
EMPRESA
PINFILDI

A VENIDA RIO BRANCO. IOB - TEL. 42IB C. '¦

Em vista do retumbante suecesso alcançado pelos medluma vidente»

Dr. Carlos Mondem e Mme. Tbete Des ys
Esta empresa conseguiu com es tes notáveis artistas quo estão de passa*

gem para o Norte, a reallaação de mais uma sessão.
Hoje os números que serAo apre sentados não inéditos para o Rio de Ja*

nelro, silo de causar sensação e deixar estupefactos, ,
1». TELEPATIIIA — Cálculos mathematicos. Os srs. espectadores po-

derao dispor a vontade os factores, qua Immedlatamente será encontrado o
produeto.

2» TRAN8M1S8AO VIBRATÓRIA — Ao simples contacto doa dedos, aa
ordens c vontades dos espectadores serio obedecida».

3» Clnrlvldcncla (NUMERO DE GRANDE SENSAÇÃO) — O dr. MON-
DEM ile olhos sei lados c vendados dlra acerca do passado e do presente de
qualquer ixwoa que desejar, sem perda dos mínimos detalhes. Esse numero
nunca fol executado no Rio.

Aproveitem, pois, a* ultimas aessõea que nos offerecem estes extroordüm-
rios artistas, que primam pela optima execução dos seu? trabalhos.

Artistas da Empresa Theatral TOURNE'E PARISI.
rreços especlaea para esta acasao: camarote, 10$; poltrona, i%.

THEATRO RECREIO
-^jVij-uvuv- Ai*u"»vv^niv*v^in^'v*MVVvv*inn<vvv^ **n*i**i'*' **¦** ** *t*r»-***—f»^^^^^^ **** *tam*a*M*m*»*jlmm**m

(Empresa arrendatária RANGEL * C.)
GRANDE COMPANHIA NACIONAL DE REVISTAS

i.spectaculos por sessões j^Õ-^
A'S 7 3/4 E 9 3/4

A piti m bateu o "mord" li lixo. di riqueza 11» líplendor, to npnfanrii. por «aios
A irrandlosa revista em dol» acto». sete qnadr0» e doa» apotheosea

orls-lnnl de CARLOS MTTENCO URT, CARDOSO DB MENEZES e RE-
GO BARROS

SE g BOMBA ARREBENTA...
A peca dn» famílias. Nausseros dc srnndc» »acce»»osi os Oarlltos 111

A Tranmiioniniiii ! Le» Demo». A Criluln «• o Vintém I A Fc.itn Veneals»
ns ! O 1'cIkiioIi- i. o Ps-Jsma de M-dn. ,

Proços — Friia» e camarotes, 16$; cadeiras de 1*, 3$; cadeira» de 2*.
2|; oaterla, 1SBO0; geral, 19000.

Amanhã e todas aa noltca —¦ 8E A 1;u.mua ARREBENTA.

Theatros da i ínpresa Paschoal Segreto 8 DIRECÇÂO: JOAO SEGRETO
Pedro

arande Companhia Nacional
"'••'I2 A'8 8 112ESPECTACULO COMPLETO '
eMnill.0AH,?t,l,'L.^. «*""• «""LIASOUZA a MATHILDI D'AVILA

A Capital Federal
_ SED,.c*5l> *'«¦ FAMÍLIAS CARIOCASBrilhante desempenho de toda a companhiaUma eom.dli d» BASTÃO TO.EIRO. emutn acto.

OS MAXIMALI8TAS
ACTO VARIADO — DUBTTO OO GUARÁ»NV, lamenta Matheus e Vicente CelestinoLeo Orlandlne cantará ESPIRITO GENTILe uma canção napolitana. Joio Attoa, umaArla. Barytono Rooha, CANÇ8E8 BRASILEI»

RAS, do matttro Eduardo Souto, acomoa»
nhadit pelo autor Pinto Filho, um UM NU»
MERO CÔMICO.

MUSICAI FLORES! ALEGRIA!
Amanhã — A CAPITAL FEDERAL

S. José
Companhia Nacional fundada em 1 de Julho

de 1811
HOJE — Tres sessões — A's 7, 8 3,4

» 10 1|2 — HOJE
A burleta d» J. Miranda, musioa de Paulino

Saoramonto

Os cangaceiros
Prores.-or Zarharlas — PINTO FILHO.
Caluta — CÂNDIDA LEAL.

A peça que mais se coaduna com a educa»
çlo daa famílias.

Carlos Gomes
Companhia F. MARZULLO, da qunl

fas parte EJttMA UE SOUZA.
HOJE — A'» 7 S|4 e 0 3|4 — HOJE'

DUAS SESSOES

f. Pensão da Nicola
AMANHA — Feata de J. Miranda, autor!

de OS CANGACEIROS.
Brevemente — RECO-RECO, a revista

carnavalesca do anno, do lorprehendente
montagem, original de CARLOS - BITTEN-
COURT O CARDOSO DE MENEZES.

Tres aotoa de AIBERTO DEODAsO
Toma parte toda a companhia

A seguir — AMOR DE PERDIÇÃO.
Em ensaios — O COLLAR DA BARO-

NEZA, de Eduardo Faria e A. Guidol
Branohl.

CINEMA MODERNO — Dignidade (VlvlanMartin) e Porque nlo quero casar-me
(cinco partes).

Amanha — Depois dos espectaculos, il
mela noite — GRANDIOSO BAILE ATFANTAZIA.

ELECTRO-BflLL CINEMA gfgg
31-RUA VISCONDE DO RIO BRflrtCO-31

A mnls popular e querida casa de dlversfirs desta capital

HOJE «^ Programma novo ^§ HOJE

O HOMEM LEÁO
Vitima» série» — (4 partes)

O HOMEM ÜE FERRO -1* c 2a séries
AMANHA. Ul, UHA.MJE FESTIVAL 11E DESPEDIDA DO A.WO DB

ll«l» I
Serflo diapntado» tres senaBclosae» toraelos de "Elrctro-llall", premia»do» cum medalha* de ouro ao» reacedore», nelle*, tomando parte aa tre*

turma*.
A'* 7 112. o 1|2 e 11 hora»

Variado proa-rnmmn de dlversite*. tocando doas bandas de mtutea militar
IIHILIIANTE ORNAMENTAÇÃO E FEÉRICA 1LI.UHI.NACAU

A* dlversOes cotaetarAo As 4 horas da tarda.

AO ELECTRO-BALL CINEMA

af
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& JOBNAL — Quinta-feira, 30 de Dezembro Ae 1920
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PAPEIS PINTADOS
Fabrica santa izabel

...Bm seu deposito, & rua Buenos Ali
res n. 120, vende-se papeis iflntados
a varejo, por presos de atacado. Só
nesta casa.

RUA BUENOS AYRES, 120
J. A. da Silveira & O.

Capital

?= =0

ULTIMâg MQTIOIAS
•am-

Tendo
regres-
sado deDr-FernanfloVaz

tua viagem a<js I-.stuUos Unido* e i £u*
topa, reassumiu o exercício de sua cll-
nica. Cirurgia geral. Estômago, Intestl*
nos o vias biliares. Utero, ovarlos, ure
tbrs, bexiga e rins.' Consultório: nua
Uruguayana oo. Das 3 Horas em diante.

a= a

OPUAÇÃOITratamento se-
g-uro e efficaí

com o eftipro-
go do Phena-

tol do Alfredo do Carvalho; Innumo-
ras comprovações aqui e nos Estados.
Milhares de attestados. Facll do usar,
nüo exige purgantes e é bem aceito
pelas crianças. A' venda nas Pharma-
cias do Rio o dos Estudos. Deposito:
Alfredo de Carvalho & C. — Eua 1" de
Março n. 10.

__^„_^_^

Clinica de Senhoras
Tratamento rápido do corrlmonto e

eólicas uterlnas, evita a gravidez om
casos especiaes, electrotherapía, trata-
monto moderno das moléstias do pello
c syphilis, appllea injecções indolores
«le 1DH, 1.021 e 2.000; extracçSo dos ca-
tiellos do rosto pela olectrolyse, cura
radical das espinhas.

DK. CESAR. ESTEVES

Consulta» das D ii 11 . dn* 13 Ar 17
RUA SETE DE SETEMBRO, 186

Telephône. Central 1.591

pS A mWli S£MANA£S
com direito a 2.3 c C sorteios por semana

jóias, tpparellios de lavalorio e de chi de

n.cial prateado. Ternos de casemira «ob

; edlda t muitos outros artigos.

BARBOSA & MELLO
154, Rua Buenos Aires, 154

Tbebam
CAFÉCLOBOI
iE'OMELHOR\

ANEMIA
Cura-so radicalmente com as

PÍLULAS FORTimCANTES, de
Carlos Cruz. Este poderoso me-
dlcamento cura tombem Impalu-
dlsmo, Opilaçao, Tontolras, Can-
saco, Palpltações, Pobres Palita-
tres, Desanimo, Incitação, Falta
de Apetite, Enxaquecas, Zumbi-
dos nos Ouvidos, Insomnia, Neu-
rasthenla, Pallidez das pessoas
Jovens e todas as moléstias cau-
sadas pela pobreza do sangue.
Augmenta o sangue I Médicos,
Pharmaceuticos e Particulares
attestam expontaneamente a sua
eíflcacla e o recommondam som
hesitação."Eu, abaixo assignado, Doutor
em Medicina pela Faculdade do
Rio de Janeiro, Medico do Hospl-
tal Portuguez de Beneficência do
Rio de Janeiro: Attesto que te-
nho empregado (requentes vezes
as PÍLULAS FORTIF1CANTES
do Phco.. Carlos Cruz, para os ca-
sos indicados o sempre com pie-
no successo, pelo que as recorn-
mendo sem hesitação. 18 de Mar-
$o do 1013. Dr. Laoorda Guima-
raes."

As PÍLULAS FORTIF1CANTBS
de Carlos Cruz, vondem-se em
todas as pharmacias o drogarias.

54
A SOCIEDADE ELEGANTE

* convidada a visitar •
GUANABARA na sua

nova e luxuosa Instai-
laçio para vèr como,
sem pagar exageros,

lhe * potelvel vestlr-s»
com os mesmos

finíssimos tecidos •
com a mesma dlitlncçio

das casas de luxo.

R. Carioca, 54—Centra. 92

CASA EXCELSIOR
á rua Chile, 27—Sobrado

Telep, 4093 Central
DOMIMQOS CORRÇfiLE

Últimos modelos Parisienses

A Gamara em sessão
nocturna

*• ii im

Apenas o orçamento da
Viação votado

¦ ,.,-.

Foram acceitas qnatro das emendas man-
tidas pelo Senado

¦*¦», -
A aessüo nocturna da Cumara, com apresença do 80 deputados, tevo Inicio soba presidência do sr. Collares Moreira, se-cretarlado pelos srs. Juvenal Lamartlneo iiphlgenio de Salles.
Approvada a acta da sessão diurna, foilluo o expediente que careceu do Impor-tancia.
O aUII HOUVE XO EXPEDIENTE
Na hora do expediente, somente falouo sr. Francisco Valladares, tratando devários -problemas do Interesse capital queriparam sem solução, Inclusive a situa-

çao precária da Amazônia.

OKDEM DO IIIA
Findas oa considerações do sr. Fran-cisco Valladares com o termino da horado expediente, a Mesa annunclou a or-dem do dia, para cujas votações não ha-via numero, presentes apenas 105 depu-tatloa.

DISCUSSÕES ENCERRADAS
Sem debate, ficaram encerradas as dis-cussoes seguintes:
única do projecto n. 634 .A, abrindo ocredito especial de 4 *065$400, para "pa-

gamento a Guilherme Pereira de Mesqul-ta, Oscar Jorge Pereira e Miguel SoutoMarlath; tendo pareceres favoráveis dasCommissões de Policia e de Finanças, fn-voraveis â. emenda que abre credito parapagamento do gratificações addieionaes afuncclonarlos da Secretaria da Câmara
(emendas da 3» discussão) , 3" dos pro-Ject-as conoedendo franquias postal, tc-legraphica e telephonlca, nas linhas offi-claes: aos membros dns Mesas d.is duosCasas do Congresso, presidentes de suasrespectivas commissões e dlrector".-, dofluas respectivas secretarias; (eom pare-cer favorável da Commissão de Finançase substitutivo da de Policia); mandandovigorar o credito aberto pelo decreto nu-mero 13.641, de 1919; (com parecer fa-voravel da Gommissão de Finanças) •
providenciando oobre a ligação dns 11-nhas ferroaa o telegr.-iphlc.-ts do Brasilcom o Paraguay o a Bolívia; (com sub-etitutlvo da Commissão da Obras Publl-
cas « parecer da de Finanças favorável
ao substitutivo; o providenciando sobre
o modo de pagamento das consignações
doa funcclonarlos públicos; (eom emenda
da Commissão do Finanças). 5S>

A' ESPEIIA DOS ORÇAMENTOS

A Mesa communicou, então, haver tidoconhecimento do que as emendas manti-daa pelo Senado aos orçamentos da Via-
ção « da Guerra aoabavam de ser envia-
das ã Câmara. A Commissão de Finan-
ças esteve reunida para dar parecer so-
bro essas emendas. Assim, suspendia asessão por 15 minutos, afim de que pu-dessem, depois, ser as referidas emendas
votadas pela Câmara.

REAItERTIIItA DA SESSXO,

Reaberta a sessão, o sr. Octavio Ro-
cha requereu e obteve urgência para im-
mediata discussão e votação das emendas
ao orçamento da Viação, sobre n« quaesa Commissão da Finanças acabava de do-
Ilborar.

Das emendas que «. Câmara havia re-
jeitado e que o Sonado manteve, a Com-
missão apenas concordou fossem approva-
das, do accordo com a manutenção do Se-
nado, as seguintes: reorganizando a Ins-
peotorla do Portos, Rios e Canaes;—re-
formando o regulamento sobre seguran-
ça e policia nas estradas de ferro; — e
autorizando a revisão do contrato do oU
dorurgla.'

O plenário votou do accordo com o pa-
reoer da Commissão de Finanças, exco-
pto quanto íi emenda dispensando de con-
curso os praticantes da Estrada de Ferro
Contrai, que contem muis de 10 annos
do serviço o mais do 6 de prntlcngcm nos
cargos.

A oommissão mantivera « rejeição des-
sa. emenda, que foi defendida pelos srs.
Nlcanor do Nascimento o Vicente Pira-
glbo.

Afinal, o sr. Octavio Rocha, como re-
lator, concordou na modificação t*.o pare-
cer, sendo a emenda approvada.

& sessão nocturna do
Senado

A REPERCUSSÃO DA VICIO-
RIA DE EDÚ' CHAVES — FO-
«AM VOTADO^ O ORÇAMEN-
TO DA AGRICULTURA EM 8°
TURNO E TODA A ORDEM DO
DIA — O SR. IRIXEU MA-
CHADO DISCUTIU O ORÇA-
MENTO DA MARINHA ATE'
A' HORA DO ÉNCERRAMEN-
TO DA SESSÃO — ESTEVE
REUNIDA A COMMISSÃO DE

FINANÇAS

gfYj*.A solemnidade de hon-
tem na Faculdade

de Medicina

O1

ia

o na

Aires

w*-^w^*<^^^>^^^^

FALTA DE NUMERO

Annunciada a approvaçáo do art. 1» do¦projecto creando o titulo tte proísssor
adjunto nos institutos do ensino superior,
o sr. Eioy Chaves requereu verificação
de votação. O resultado foi de 29 votos
a. favor e 9 contra.

A Mesa. declarando evidente a falta de
numero, levantou a sessão, ãs 23 horas e
30 minutos.

Exames
COLLEGIO MILITAR DO RIO DE

JANEIRO

DOENÇAS DO PULMÃO
Dr. F. Catão, do Hospital dos Tu-

berculosos, Doconte da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro. Con-
sultorio, rua da Assembléa, 81.
Consultas, das 13 horns om deante.
Telcphono 4169 Central.

VIGAS DE AÇO BELGA I
e arame farpado.—Rui SSo Pedro N, 54.

LEITE ALBUMINOSO
Admirável alimento pnra crianças doen-

tea, mediante prescrlpçfio medica
TO. RUA GONÇALVES DIAS, 73

Sccieúá "Anonyma

#1

RIO DB JANEIRO — B. PAU.
U> — SANTOS e GÊNOVA
Acentea daa Companhia*

de Navegaçüo
Lloyd Real Hollandea.
Trnnxutlnnllca Italiana.
Lloyd NactonaL•COSULICH".
(ociednde Trleatlaa da

BaçAn.
Sociedade Nacional da

goçio.
Companhia Oriental de Nave»

Bnçfío.
Sede l Av. Rio Branco. IM e 108

RIO DB JANEIRO

Nave»

Nave.

DR- ADHEMAR DB MELLO
B. Sachsl (ant. Nova do Ouvidor) 37-1 ¦ anda

Tel. C- "061. Das 10 is 12 e das 4 ás 0.

90 por cento
da população do Brasil est* atacada
de VERMES intestlnaes. E' o que noi
dizem as eatatistluaa ofllclaea publl-
cada*.

Precisamos, pois, combater ease
mal, causa da miséria doa nossos or-
ganíamos. — O remédio etíicai:

Vermifugo Reis
te ADHEMAR REIS

UM SO* VJDRO DA' PARA 6 CRIAN»
ÇAS e coutem dose para um adulto
VENDE-SE EM TODAS AS BOAS

PHARMACIAS

Ucallzam-sc hoje, ãs 10 horns da
manhã, os seguintes exames ornes:

2o anno — Portuguez — alumnos nu-
meros: 633, 593 c 708.

3» anno — Portuguez — alumnos nu-
•meros: 318, 361, 363, 372, 421, 42H. 450,
454 o 466.

3» anno — Arithmetic-a — alumnos nu-
meros: 31, 68, 105, 203, 229, 269, 274.
339, 427 o 683.

3" anno — Francez — alumnos nume-
ros: 146, 178, 209, 210, 259, 294, 367,
512, 695, 598, 618 c 766.

3" anno — Álgebra — alumnos ns.: 12,
14, 30, 33, 34, 44, 48, 86, 148 o 665.

4» anno — Portuguez — alumnos nu-
meros: 424, 445, 463, 476, 485, 497, 515,
516, 688, 596 o 599.

4» anno — Inglez — alumnos ns.: 47,
133, 135, 185, 257, 342, 380, 390, 417.
479 o 543.

4» anno — Álgebra — alumnos ns.: 9,
29. 37, 79, 138, 213, 220. 286, 297, 391,
395 o 727.

5» anno — Geometria — alumnos nu-
meros: 20, 46, 85, 97. 106, 241, 268, 290,
349, 416, 464 e 777.

5*> anno — Historia geral —alumnos
ns.: 6 7, 112, 115, 239, 267, 461, 470,
500, 502, 614 o 561.

6° anno — Chimica — alumnos nume-
roe: 226, 251, 536, 572 c 690.

6» anno — Chorographla — alumnos
ns.: 191, 253, 261, 296, 397, 404, 419,
435, 457, 458, 486 e 526.

avisos — O ponto oral pnra os exames
de mathematica e sclencias physicas e
naturaes serfl dndo ãs 8 horas da ma-
nhã na secretaria.

Não serão chamado» cm prova oral os
alumnos que não estiverem quites com o
Collegio.

ESCOLA SUPERIOR DE COMMERCIO1

SSo chamados hoje, fts ao horas, A prova
oral, os seguintes: ¦.¦

1» anno médio — Physica e Chimica, A gebra
e 

'Geometria 
c Historia Natural - Durval Fer-

reira de Souia, Osvaldo de Macedo Costa. Ira*
cema Xavier da Rosa, Maria Xavier da Rosa,
Scraphim Dias de Castro, Manoel de Souza Ki-
beiro, José Araújo, Antônio da Costa Lmo.

Suplentes: — José Affonso de Athayde, Ma-
rio Cardoso Fernandes. Antônio Henriques Ba-
rala, Gilberto Dias Tristão, Antônio Costa, Da-
vid J. Parada, Waldemar Lopcj Macieira,
Nelson Sylvio de Faria c Oswaldo Ribeiro da
Costa. ,. , ..,. si,*;,. _ Matlicmatica apphcada e francez
— Nair Joaquina Ramos e Carlos tcrrcira
Neves.

FACULDADE HA HNEMANNIANA

Serão chamados hoje, jo dc dezembro, fis 8
horas, ft prova pratico-oral: .

3» anno medico (no II. Halinein.) — Clinica
propedêutica cirurRica — Agricola Paes de Har*
ros, Ernesto F. de Souza, Generoso de Oliveira
Ponce, Herculano J. dos IOeis Lima, João G.
Muniz Barreto, José J. de Andrade, Jose M.
Lopes, José P. do3 Santos, Thompson A.
Duarte Nunes c Victor de Faria Gonçalves.

4» anno medico (no H. Hahnem.) — Clinica
medica, I* cadeira — Luthero C. Teixeira.

5" anno medico (no H. Hahnem.) —. Cínica
medica , a» cadeira — Álvaro Antônio Comes

6o anno medico (na Santa Ca-,») — Clinica
medica — Allopathica — Flavlo G. Nascimento,
ludith P. de Almeida. I.éon Gu**rUenstin.
Leopoldina C. de Amorim, Sebastião V, Curado
Sobrinho e Sylviu Draga c C01U,

Com a presença de 40 senadores o sob
a presidência do sr. Bueno de Paiva, foi
hontom aberta a sessão do Senado.

A acta da sessOo diurna foi approvada,
depois de ter o sr. Mendes de Almolda
feito algumas rectifieações a respeito do
emendas <,- sua autoria.

O expediente cons'tou de algumas pro-
posiqões enviadas pela Câmara dos Depu-
tados.

Não houve pareceres.
sr. Irlneu Machado pediu a palavra

para tratar de uma emenda que apresen-
tou ao orçamento da Viação, relativa ao
pessoal da Inspectoria de (Iluminação.

S. ex. commcntou as Informações pre-
stiidas a respeito pelo ministro da Viação,
as quaes classificou do desleaes, na pnrte
relativa a alguns funecionarios da mesma
Inspectoria. O orador, que fnlou sentado,
em virtude de permissão do Senado, ter-
minou o sou discurso declarando que hojo
apresentara uma medida qualquer, no sen-
tido do melhorar a situação dos íunecio-
ntirios. Tanto ha de reclamar, que. por
fim, tem a certeza de vencer:

O sr. Miguel de Carvalho fez um dis-
curso para felicitar os representantes de
S. Paulo em nomo dos fluminenses, pela
victoria do aviador Edú Chaves, (iue aca;
lia qe executar o "rald" Rlo-Buenoa Al-
res. S. ex. relembrou que tudo quanto
Mo Brasil se tem adquirido nos ares tem
órigeiíi om S. Paulo, a começar por Bar-
thoiomeu de Gusmão, Santos Dumont c
agora o vencedor de hontem.

O sr. Alfredo EHis agradece, em nome
dos paulistas, as declarações do sr. Mi-
guel de Carvalho, achando que ellas de-
vem ficar nos "Animes" do Senado como
a dlgniflcação desse trlumvlrato de honra.
— Bartholomeu du Gusmão, Santos Du-
mont e EdO Chaves. Termina declarando
que S. Paulo aceita essas congratulações'
com braçndas de flores e as distribuo pe-
los listados irmãos.

O sr. Mendes de Almeida requereu que
a Mesa telegraphasse ao aviador Edú
Chaves, fellcltando-o pela realização do
"rald", terminado em tão bellas condições.

O requerimento foi, approvado.
Passando-se ã ordem do dia, foi annun-

cinda a continuação da terceira discussão
do orçamento do Ministério da Agricul-
tura, com ns emendas e com parecer da
commissão de Finanças.

O sr. Irlneu Machado discutiu longa-
monte o orçamento.

O sr. Pires Ferreira tambem o discutiu,
chamando a attenção Para a situação da
crise da horraéh».

O sr. Lopes. Gonçalves tambem falou
sobro o assumpto, fazendo eoinmentarios
sobre a situação de miséria om que se
acha a Santa Casa de Manãos.

Encerrada a discussão, procedeu-se A
votação, sendo approvadas as emendas
que tiveram parecer favorável da com-
missão, excepto a do sr. Lopes Gonçalves,
relativa a Santa Casa da Misericórdia
de Manãos, approvada contra o parecer.

Em seguida, o sr. Irlneu Machado re-
quereu preferencia pnra a votação das
matérias da ordem do dia.

Approvado o requerimento, foi votada
toda a ordem do dia, de accordo com os
pareceres das respectivas commissões.

Ao ser annunciada a discussão da pro-
posição creando ua Armada Nacional o
quadro de cirurgiões dentistas, o sr. .Ie-
ronymo Monteiro pediu a palavra, fazendo
sobre o assumpto unia série de considera-
ções, 110 sentido de não ser approvada
uma emenda ã mesma apresentada.

O relator, Sr, Fellppe Schmldt, deu ex-
pllcações sobre a natureza da emenda,
deixando ao Senado a faculdade de resol-
ver como entendesse.

Posta a votos, a proposição foi appro-
vada e rejeitada a emenda.

Annunciada a terceira discussão da fi-
xaoão da força naval, o sr.- Irlneu Ma-
ohitdo pediu a palavra, discutindo o as-
sumpto atí ser dada a hora.

Em seguida, foi levantada a sessão.

COMMIS.S.ÍO UE FINANÇAS
A commissão de Finanças do Senado re-

untu-se hontem, fl noite, sob a presidência
do sr Alfredo Kllls, presentes os srs.
Francisco SS. João Lyra, .Insto Cliermont,
Soares dos Santos, tlonziiga Jaymo, Fe-
lippe Schmldt, Bernardo Monteiro c José
Kuzeblo.

Aberta a sessão, o sr. João L-yra pediu
a palavra e disse que a commissão, pro-
fundamente consternada com o inesperado
passamento do senador Octacilio Camarft,
não podia deixar de fazer inserir-se na
acta o seu Inteiro peznr por esse trlstis-
simo acontecimento. Não propunha a sus-
pensão dos trnbulhos porque expirara hoje
o prazo legal para o funecionamento do
Congresso e havia assumptos muito sé-
rios o inadiáveis ainda dependendo do es-
tudo dn commissão. Estava certo, entre-
tanto, de que era no momento Interprete
dos sentimentos de toda a commissão, pe-
dindo que ficasse registrada a immensa
magua de todos os seus membros, pelo
desapparecimento do integro e operoso rc-
presentanto do Districto Federal. Essa
proposta foi unanimemente approvada, de-
pois de sentidas palavras do sr. Alfredo
Ellis, presidente da commissão, em honra
ã memória do senador Octacilio Camarã.

Uma medalha a Edú
Chaves

collação de gráo aos
novos diplomadas

Pouco depois das Jl horas, realizou-se,
no edllirlo da Faculdade dc Medicina, á
praia Vermelha, a .solemnldade de coita-
('So do grão aos estudantes que concluíram
este anno o curso medico daquella Escola.

A solemnidade, que foi presidida pelo
professor Aloyslo de Castro, teve uma as-
sistencia numerosa o selecta, tendo se rei-"
to representar o presidente da Republica,
sr. Epltaclo Pessoa, e comparecido pessoal-
mente o ministro da Justiça, sr. Alfredo
Pinto.

Abrindo a sessão, teve o pi-nressnr Aloy-
slo de Castro palavras de carinho o incita-
mento para os novos médicos, animando-ns
a trilhar a nova vida que so lhes doscortl-
nava á vista, cheios da Tc vigorosa no fu-
turo.

Em seguida, o professor Aloyslo do Cas-
tro Tez a distribuição dos prêmios ".Manoel
Fellclano", "Torres Homem", "Francisco
de Castro" e "Alvarenga", cabendo os mes-
mos, respectivamente, aos doutorando Ame-
rico Gonçalves Valerio, Miguel Couto Filho,
José Barbosa Medeiros corne- o Carloman
da Silva Ollveira. depois do que foi confe-
rido o grão aos 43 metllcos que concluíram
o curso

Depois, foi dada a palavra ao doutorando
Agrljpa Ulyssos de Vasconcellos, orador
olTiclal da turma.

O joven medico pronunciou um longo
discurso de despedida aos mestres c con-
discípulos, o apartamento dos quaes cau-
sava a todos os Jovens diplomados uma
grande saudade o uma grande tristeza.

Discorreu depois, o orador, sobre o pa-
pel que iriam desempenhar d'ora por doan-
lc, 110 scenario da vida pratica.

Sablam-n'11 todos elles, cheia de espl-
nhos, mas a ré, que germinava cm seus
corações de moços, blindada pelo muito do
proveitoso recebido dns silbhis lições dos
mestres veneraveis, os animavam a 1 ilibai-a
com serenidade.

O seu discurso rol multo applaudtdo, se-
gulmlo-se-lho com a palavra o proressor
Miguel Couto, paranympho tios novéis me-
dlcos.

A oraçío pronunciada pelo paranyniplin.
rol toda ella vigorosa dc conceito*- c cheia
de incitamento aquelles para o* quaes se
abria, com aquella solemnidade, os I111111-
braes da vida partira.

Falou da mlssilo do medico e da conflmi-
ça que todos os que viam concluir o seu ti-
rocinln acadêmico, deviam ler 110 exito dos-
sa missão, e concluiu lormulando votos pa-
ra quo Tossem Iodos nlles merecedores (los-
so exilo, que constituo como um galar-
dfm, ilquollos que estudam o que trilha-
lliiini, com perseverança n com Té.

As suas ultimas palavras roram rerebl-
das por unia salva prolongada do palmas,
sendo pelo presidente, então, declarada en-
cerrada a sessüo.

Além da banda musical do Corpo de Bom-
helros, quo tocou no sugullo do edifício, :i
entrada e salda dos convidados, so Tez nu-
vir no calão onde se realizou a solemnldade
um bem organizado soxtetto musical.

Do enirenhoiro Nlcola Santo, aue se
encontra na Fazenda de Santa Cruz.
recebemos o seculnte telenrammn:"Vou Drooflr ao Aero-Club uma me-
dalha a Edu' Chaves, em oommemora-
cõo no maior ""rald" do aviação da
America do Sul".

AS PALAVRAS CONFORTADORAS
DOS JORNAES ARGENTINOS

BUENOS AIRES. 29 (U. P.) — Os
Jornaes da tarde noticiaram immediata-
mente a chegada de Edu' Chaves, sau-
dando-o carinhosa, e enthusiastica-
m°"""La 

Union" diz: "O céo argentino
tu-alm de ser cruzado nor um aviador
audaz em maravilhoso voO, ap«B haver
transuosto os bosoues. montaniias t
valles brasileiros trazendo uma saúda-
cão do novo irmão. Edu' Chaves com a
sua tacanha serena, realizada no pas-
saro mecânico, irrava seu nome na ms-
toria da aviação, levantando bem alto
a Insitrnla das conquistas pacificas da
America, e provocando a admiração das
multidões enthuslasmadas. .

lln séculos Alvar Nunes. Cabeça do
Virei tendia as selvas do Brasil numa
travessia bomerica. hoje Edu' Chaves,
realizando o sonho da sciencia e da hu-
manidade completa aquella conq ista
nortentosa cohrlndo-se de uloria e tia
louros, approxlmando duas nações pelo
other. oue eqüivale a unir as almas
nela sensibilidade de amor nas regiões
Inoommensuravels. Edu' cruzou-se com
Heurne em sua viaEem ao Itio. E tnu
Chaves firme como a agula. saiu trl-
umphantc".

Câmara disposta a autorizar
prorogação dos orçamsntos

actuaes

0 novo governo norte-
americano

Reducções nos créditos destinados
ás classes armadas

Por oceasião do >tni sessilo noctnniii, a
Cantam mostrou-se Impressionada com ps
boatos corrente dc que a ubstriiccão 110 bo-
nado punha õ governo na iminência do ficar
sem o.s orcanieutus para o anno vindouro.

Até ás S3 hoi-as, a Câmara esperou que
o Senado lhe enviasse as emendas mantidas
por elle aos orçamentos do V.luçao o do
Uucrra.

Afinal, á ultima Hora, chegaram apunits
as emendas do primeiro desses orçamentos,
sobre as quaes deliberou a Cantara. As du
Guerra, talvez, somente hoje pela maillia,
cheguem ã Câmara.

A sua Commissão de Finanças, que re-
solveu reunir-se ds 12 horas e ::» minutos,
para tratar dessas emendas, asslgnou, hun-
tem, á noite, o seguinte projecto, que soríl
apresentado ao voto do plenário, ni; sessão
de hoje, coso so veririquo o Intuito, por
parte do Senado, dc continuai' com enibara-

ços rt marcha dos orçamentos alnua em seu

"Artf ¦!• — Vigorarão, no exercício dc
1921 os actuaes orçamentos da Receita e
Despesa, sc, até o tiiiluio dia do corrento
anno, o Congresso nio tiver ultimado a vo-
tação dos respectivos projectos para o uliu-
dldo cxcrciclo."

Os nauoslcadBmicos
da Assistência

No exame pratico-oral realizado..6.
noite no nosto central da Assistência,
foram assim classificados os concorren-
tes chamados: Ilvo Furtado Soares do
Meirelles. grfto, 5Í Aderbal de FlBUÇ»™;
do crio fi 2 3; Francisco de Paula
^maranto Filho, grão 6 2 3; Leão Sam-*X,."rlo 

6: Carlos Luiz Malfernals.
gífto 6 213; Gabriel Duarte -Ribeiro,

Irão 5 13 Oderdank Monte!!!, grãogrão Gabriel do Souza, sr&o

CDLLEG10 SYLVlü URS
Internato, seml-lnternato e exter-

nato. Rua Marlz e Barros ns. 256 e 25S.
Telephône 1.252, Villa. Cursos prelimi-
nar, primário, secundário e especial de
preparatórios para admissão fis esco-
Ias superiores, com programmas equl-
parados aos do Collegio Pedro II. Au-
Ias do canto, theorla musica, plano,
violino o mais Instrumentos. Ensino
pratico dc línguas vivas. Instrucção
militar, com direito ã caderneta de re-
serviam uo fim do curso. Aulas dlur-
nas e nooturnas de escrlpturação mer-
cantil, dactylographia, stenographiit,
etc. Selecto corpo docente, em que fl-
gltram entre outros-professores, os drs.
Cecil Thiréi Ferreira tio Abreu, Hen-
rlque de Arnujo e Honorio Sylvestre,
do Collegio Pedro II o Escola Normal.
Cuidadosa preparação Intellectual, com
obrigatoriedade rigorosa de estudo o
illiada â educação moral, cívica e re-
ílirios'1 estw ultima facultativa e Bob
o ponto de vista catholico. Tratamento
do familia. sendo as refeições dos aluf
mnos as mesmas do dlrector e profee-
«ores. Heaberttira daa aulas a 10 <ia
janeiro.

*Kv
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As exportações dos Estados
Unidos em novembro

ultimo i

MARION, ->9 (Ü. p-) — ° senado'..?''*1"
Mc Cumlior, dc Dakoti do Norte, republicano,
leve* nova c demorada conferência com o presi-
dente eleito da Republica, senador Harding,
lioie na residência do ultimo. O senador Mc
Cuiitbcr exerce o cargo de presidente da t-om-
missão (lc finanças do Senado.

\nns a entrevista n representante de uaKota
do -N.irli* declarou que provavelmente «ta-
riiun grandes reducções nos créditos concedidos
para o Kxcrciio c a Marinha, devido ao pro-
crantma dc economias do futuro governo.

"Os listados Undos não têm necessidade dum
grande exercito nem de uma marinha dc guerra
formidável, actualmente", disse o sr. Mc Cum-
ber. "Todas as grandes potências escaparam
cxhatistas da guerra, c nada temos que temer.
Além disso não desejamos incitar as outras na-
ções a despender enormes quantias em material
btlHcu." ...

IJmliora » sr. Mc Cumber .fosse partidário
decidido (Ia Liga das Nações e do tratado de
Versalhes, .quando esses convênios foram (lis-
trilmidos no Senado, lioje o senador declara
que 1111 que diz respeito ã America, a Liga
|ióde*sc considerar morta.

"O tratado e a l.ig.1 morreram, 110 que se
i refere aos Estados Unidos, quando o presidente

Wilson sc negou a aceitar as reservas dos sena-
flores republicanos'', affiriiiuu o sr. Mc (-um-
ber.

•$*vv Mm

I OÍ=>£- E quem: quer

XAROPE Gftê ° M.A'S *FFlCAz
e-se cm ioda a parte. — Deposito -»

1 u . I • m* ¦ 154.

WASHINGTON, í!>. ÍI*. !'.) — As esta-
tlstlcas publicadas pelo Ministério do Com-
mercio, demonstram (iue as e.xporiuçõos
dos Estudos Unidos durante o mez de nn-
vembro ultimo, roram Inferiores As de uu-
tubro oni mais de *.'7 inllhOcs de doliares.

O valor da exportação de trlito uugmcn-
tou em 31 milhões, as do farinha em 1! ml-
lhões o as do carvão em 13 mllhBos. O al-
frodRo d o unlco produeto quo não apresen-
tu nenhum auirmenlo. o preço desse artigo,
entretanto, tem diminuído considerável-
monte, sendo que apesar de nllo ter alte-
racilo cum relaçno a outubro 110 valor, o

i niiiuiTO tle Tardos exportados tem sido
muior no mez dc novembro em nada menos
de cem mil.
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alliança servo-
grega

A collação de gráo dos novos
bacharéis

Como a mocidade julga varias
questões do momento

fi 2|3: e Mario
S 113. ^^^^^^^

informações És

LOCOMOVEI* "LANZ"
ARADQ-MOTOR E BATEDEIRAS

DE ARROZ

BroÉerg k Co,
Rm Buenos Aires 22

RIO DE JANEIRO

ATHENAS, i!9. <U. P.) — A
'•pequena emente" experimentou u sua pri
meira contrarletlado silrla. o ministro da
Yuifo-Slavia, na Grécia, sr. Ualuchlstls, in-
ronuou hoje oficialmente o presidente do
Conselho, si*. Mhall.vs, que o iruverno de seu
palz "nüo podia tomar om consideração,
pelo momento, a qucstílo (Ul raioviiçflo da
alliança política o militar sevvo-grega",
que expira no mez dn fevereiro próximo.

O ministro jugo-slavo declarou que o
seu ifovernii mio renovaria a alllanra ato
quo íi Grécia tivesse resolvido satisfatória-
mente ns suas dltforençus com a França e
u Inglaterra. ,. . .

A resoluçUo da Servia c considerada do
grande Importância c como um serio con-
trateinpo para o rei Constantlno, que tem
omprogado todos os meios para conseguir
a ronovaçAo da alliança com a Servia.

Coibiram grfto, Hontem, no «alio da
Associação dos ISinpregndoa no Commer-
olo, o.i nosfsos bacharela da Faculdade de
Direito, que fizeram o cur-ío na -antiga
Faculdade Livre.

A seíiaão foi preoldldit pelo dlrector,
condo de Affonso r>lso, rom a presença
do representante do presidente da Repu-
bllca, do ministro dn .lustit-a, sr. Alfredo
1'lnto. professores Abelardo Lobo « Mario
Vlanna e o paranympho desembargador
Sú Pereira.

Apôs os juramento.*) dos novos liaelm-
reis,' foi dada n. palavra ao orador da
turma. .sr. IJahla Vasconcellos'

Apta lifceints palavra?, o sr. Bahia do
I Vasconcellos traça « momento de de«pe-

dlda da Escola v encara o futura, ap-
chamada ptdluudn paru oa moços que recebem o

ri- I Rríio que nüo concorram Pela Inrecia e
polo fieepticismo para ue o bacharel seja.
li.lo entre iids como o vlslvol "almofatll- , .- . ,.*,„.„, „.•..,•,•.. ..,„
nha" da Avenida, de olheiras ã üallla I Cnpital liderai, extraída cm

TEMPO
Hontem, o tempo permaneceu bom, com a

temperatura regular. Assim, ê que a ma*
xima íoi 2H«Ü e a mínima "-"-•

Para hoje, o Observatório Astronômico,
em seu serviço de previsão «^««'"g'
annuncia bom tempo, sujeito, porím, a uelm- ,
losldndcB e a trovoadas. j
ÍVUÍAMENTOS |

Prefeitura — 1'apaiu-so hoje as seguintes
folhas de vencimentos:

Alugueis de prédios oecupados por depen*
denclaa da Munie.palidade, referentotneute a
setembro; prédios oecupados por escolas, re-
lerenleniente a Julho c agosto; subvenções a
instituições de caridade, de ensino e nssis-
teucia.
CUHHEIO

Ksta repartição expedira malas pelos ee-
guintes puqttetos:

-Itnuiia", para Soutos, Paranaguá, Klo-
rlanopolis e ltlo Grande do Sul, recebendo
impressos até .Is S horas, catas pau o inte-
dior até âs S.SO e com porte duplo até
as ».

— Amauhil: ...."Iiiitulia", para Ilhéos, Boina e Aracaju,
recebendo objectos par.i registrar até fts 18
boras de hoje e, impressos até 4s o, cartas
para o interior até ííh S.M e cotu porte
duplo até fts D horas de auianliü.
l.I*Hl.r>l".S

Reallzant-se boje os seguiules:
moveis, ft rua Burilo de Mesquita, 015, fts

17 horas; , ,,,
molhados o comestíveis, A praia dn Ha-

índigo, 64, fts 13 horas;
| moveis, il rua Dois de llvzenibro (0, fts 10
horns; ... , ,.•irtigus ,le «rtiiarinliii, A rua beto do t-e-
tembro, 10S. fts lü horas;

automóvel, ii rua Alvares Chaves, 11(1, ue
12 horas ;

peiisilo, ii rua Benedicto llypohto, 1J. tis
Ki l|2 luinus;

fabrica de moveis, il rua Barão dc Suo Fe-
lix 1*1*1, fts 12 horosi e

salvados de trapiehes, ú avenida Vcnezuel-
1», fts 1!» Imras.

LÂMPADAS
ELECTRICAS

AEG
RECLAME ft
Sapatos Heolin /
UiSiClViLIEM L
7 te Setembro, 48
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o Mai5 Elegante
e o melhor do RIO

LOTERIAS

A futura conferência em
PAKIf?, 2i (V. P.) — O Ministério

das Kelaqões Exteriores confirmou a
noticia de que a próxima entrevista dos
chefes dos governos alliados realizar-
se-ft. em Nice ou Cannes, provnvelmen-
te no dia 1U de janeiro do anno pro-
ximo. , , _.

Nessa conferência o condo de Sforza,
ministro das lieliu.òes Exteriores da
Itulla, substituirá, provavelmente o che-
fe do gabinete sr. Glollttl.

Até agorn, no programma dos traba-
lhos da Conferência, sô figura a quês-
tilo da Grécia c do Oriente.

Bebeu kerozene para
morrer

Vive amasiada com José Pimenta a nacional
dc 19 annos dc edade Antonietta José de Assis
que, á noite, brigou com o amante. liste, abati-
donando o lar, asseverou que não mais voltaria
e isto bastou para que cila recorresse a «ma
garrafa contendo kerozene c ingerisse todo o
liquido, (Ic-sejoí-a <ie morrer.

Succorrida pela Assistência, foi posta fora
de perigo c a policia do -*4" districto registrou
o caso.

A crise de habitações
em

k transtereiiiia da ea-
pitai bolehevistap ara

Pelpogrado
«B.

VAHSOV1A, •"!). (!.'. P.)  Um despacho
dc Moscou conrirma a nol leia de que o go-
verno bolchevlsla propara-su pnra trans-
ferir a capital para Petrogrudo.

Acerescenta esse telegramma que vários
dos melhores regimentos do exercito ver-

melho foram concentrado* om Moscou, artm

de. guardar a propriedade do Estado, em-

quanto 6 feita a remoçfio para a antiga ls-

pitai do palz.

Para reconstacção do
apparelho de Hearne

Oííerecimento de nma fabrica

VIENNA, 30. (U. P.) — A crise de habl-
tações é tão acentuada que o Club da Im-
prensa foi obrigado a annunciar, procuran-
do um quarto para hospedar o dr. 1'rleri,
que acaba de' ganhar um dos premios Nobel.
O Club não conseguiu achai* um aposento
para o dr. 1'ricd cm nenhum dos boteis des-
ta capital.

Os projectados empresti-
mos a nações sul-
. americanas

nova yoiiK, ív. iv. P.) — um dos
membros do syndlcato de financeiros de
Nova York. que projccla diversos empresti-
mos a nações da America do Sul, declarou
hoje ft United Press mio haver grandes pos-
slbllldadcs de que essas operações sc rea-
lltem, dado o estado actual das negocia-
çOes. ,"Pode-se prover, cnirctanto, a conclu*..1o
dc algumas
o banqueiro.

Em visita ao aviador argentino ar.
Kduardo Hearne*. esteve hontem.,no Pa-
luce-Hotel o sr. Domlngues da Silva, dt-
rector dn Companhia lí-d Star.

Nossa entrevista, o sr. Domlngues dn
Silva offereceu ao piloto platino, os ser-
vlco8 do estabelecimento que dirigu
promptificundo-se g-entUmc-nto a recon-
Ftrulr o avião inutilizado em Porocaba. o
reparar completamente o motor do rero-
rido apparelho, munlndo-o daí helice.*»
construídas cm suas officinas. ub quaen
sao usadas nos apparelhos da Escola de
Aviação do Exercito.

Osr. Colby em Buenos-
i Aires

BUENOS AIRES, :g Á. P.) — A chan-
cellaria anentina recebeu communicação dc uuc
o ministro das Relações Exteriores dos Estados
Vnidos, sr. liaimbridgc Colliy chegari a esta
capita! na próxima sexta-feira, de manhã.

O illustre hospede será recebido no porto peio
introduetor diplomático r pelo chefe da casa
militar do presedinte da Republica.

O sr. Colby, acompanhado do embaixador
norte-americano iril visitar o ministro das Ke-
lições Exteriores em exercicio, visitando depois
o sr. lrigoven, cm companhia do ministro do
Exterior. Ò presidente da Republica retribuíra
a vjslta na mesma noite.

O chefe da chancellaria ufferecerá um ban-
quete ao sr. Colby, na casa do governo**

A niisfáo norít.americana ticarft em Buenos
Aires ate o próximo d jmingo, seguindo para

bordo do

fnces cnrmlniwlas. |
lOstus satyras do fogo. estes eplthotos i

morduzes, sejam dw-nientldos pelo» mo-
cos bacharéis.

O orador fez o elogio da carreira. K
segue, então, perguntando: Qual o ideal
que anima n mocidade" Podcr-sn.fi nfflr-
mar que. nesses trinta, annos de Ilepit-
hllcit, o Uraail so tenha revelado de fa-
cto um paiz .1 altura de seus direitos?

tíorii a Republica Ur.isllelra apenas
uma conseqüência da oratória do alguns
jovens, como querem muitos?

Entende, com Alberto Torres, que a
Republica veiu cedo. Veiu como uma im-
posição das forcas armadas do palz.

Dahi em deante o orador fez o estudo
da nossi situação actual e perguntara
como ser optlmlstn, se entre nfts, as co-
rebracõe» aquillnas conto Carlos Peixoto,
era um desarvorado nas felrnn eleitoraes,
emquanto os pollchlnollos Inconscientes so
reelegem cteniainen;.1.

— Não; Republlcit não •'• Isto, Repu-
bllca é n intelligencia vencendo •• doml-
nando sempre em escaladas titidiute» e
soberanas. Republica é civismo, <"• tem-
pera, d deflnssombro.

Isto que ahi estft não (*; Republica —
é um rotulo, um ludibrio, um simulacro.

Refere-se em seguida no general PI-
nheiro linchado, que diz um homem ne-
cessado ft. educação politica do palz, por-
que tinha proporqflog dc cotiductor. Erra-
do ou não, ora um credo, uma bandeira
desfraldada nos oHioi** da NaçSo. Morto
Pinheiro, só existe um homem quo tala
ft alma nacional. K' Ruy Barbosa; como
político, níio se pfide dizer um manejador
dan fon-tis dlscipllntidas, um creador de
pnrüdoa.

Depois se refere ao maxlinalismo.
Nfio pretende fechar aa fronteiras da

tiowsa 1'atria. ao convívio universal. Palz
novo que somos, só lucraremos com
quaisquer elementos que aqui aportem.
Irrisório seria contestal-o. Que venham
braços estrangeiros, sem distlncqão dc na-
cionaüdndo. As nossa» terras ahi estão

 ricas, férteis, f. espera de desbrava-
,iorc„ resolutos. O que quer C quo o Bra-
.«il ve levante autônomo o ansioso do ger
ira lor. não deante do estrangeiro que aqui
esteja, mas daquelles que nos pretendem

I gos-ernar de longe. Para Isso í preciso
quo os homens de intelligencia ee alevan-
tem e gritam ao nosuo povo o santo o o
sadio credo do nacionalismo; nüo desse
nacionalismo acanhado que se limita a
combater o velho Portugal, de que nada
tf»mos a temer, vciüq 0e uni nacionalismo
vasto o superior que nos eleve fi altura
du-* niicionalldade.H "Ieaders".

K então terminftra o orador dizendo
que seja o diplonvt um incentivo a des-
pertur energias adormecidas.

No m*:io do dlucurro do orador official,
foi conhecida a noticia da chegada de
Edu' Chaves a Buenos Aires, pedindo en-
tio o sr. Affonso Celso licença ao orador
para communicar o fncio à assistência,
como noticiamos nn local referente ao
"rald" do aviador brasileiro.

O desembargador Sd Pereira fez depois
o discuruo de parunymplio, de elevado
sabor literário, tendo após o dlrector cn-
cerrado com algumas palavras cheias de
cnthusiasmo.

Lista geral do
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bro" dc 19'JO.
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FESTAS DE ANNO BOM
Lindas lâmpadas para meza c ricos abal-jours

n'"A IRRADIADORA"
(Enlrc Avenida c Rua Gonçalves Dias)

Telep. C. 334.1

•1(1311 .
¦".lõll .
II07S .
Õ45;t .
5490 .
,1S4!> .
SilOO .
oaai! .

1II7SI) .
1144(1 .
ÍUIHIU .
IS017 .
itons .
1.1071 .
i.i:>íii .
15.1U8
1 ou/s
1804f,
llHllli•jisui
iMilfi".M',77
¦JõSUi.'
"J0187
¦jiinas
S7Õ1U
nsiua
1ÍS7-J.S
3O504
anss"!
;;uus
:;72.l!t
;i7í)z4
111)4-21
3D63Í»
.1(1(14.1
4-JUUT

HIOÍ PJ74S .
100?\i22IH .
100$|4*I435 .
.101).$ ,1*17.11 .
•JUIlSí-lISÓl .
Ilili-$i4<18.12 .
100.'M-14853 .
•J0UÍÍ44.N.14 .
10t)$|4 IS55 .
100JI4485O .
•jOtl.-JI 14S.17 .
1.00$ 4I85S
200Í 4485U .
•iOU»|44S.ril) .
20U$U<1800 ,
200$ IÔ139 .
I00.Ç I5II0II
J005|D0148
lU0J|ril235¦jini-ç ;;."jr,;»s

1 :U0O$|33U(IO
100$|55D!18
100$ .13500
Ü00Í 5(1431
500$ 50432
ioo$|n«.in:i

1:000$ 50433
100$i.1i>434
100$ 1511435
2011$ |.1C,430
100$)50437
100$ 56488

. .100$|50430
innrí .1(14*1(1
r,0(ix|õ0«."iu
111(1*5,111787
100$'õ77b3

200$
^1)0$
2UUS
1HI)$

411$
4(1$
•10$
¦111$
4(1$
10$
10$
4(1$

20 :ouo$
111$
•10$

1011$
1 ;noo$

ioo$
100$
1(10$
20(1$
100$
mos

2(1$
20$

ü :Uíii)$
20$
20$
20$
20$
20$
2(1$
20$
20$ i

.100$ !
2(10$
100$

L0MBRIC0L
"JACCCUD"'

ApproximaçScs
4485S o 44S0<)
50432 e 30-Hi'l

Centenas

44801 a 440ÍM)
50401 il õOüOO

TcímlriacOes
Todos «s números terminados cm 5»

¦1$000.
Todos os números terminados ein d t*m

2$000", exeeiituandofe os terminado*, em 50.

200$ Oini
1U0$O0ii

12$000
8$(>00

tiflcaz especifico
contra as LU*
BRIGAS. VERMEj
DE GPILff-Cli J 8
demais parasitas
intestinaes a a

PURO ATIVO, VEGETAL,

suave EinoFrensivo
Cada vidro dá paia 3 criança:

A' vinda nas boas pharmacias e
droga rlaa,

lJi-iuiMltiiH — Itnn 7 de Setembro
n 03 — IUO UE .1ANEIRO. —
Ilua, Direita, 3 — S. PAULO.

têm

'CASA ORLANDO RANGEL"
M — Rna da AMcmlilín — K.1

rrrfuranrla» Una. e prudiictoi
pharmnccntlcom. naclonaea c .*•- u
transeiroa. Q

KssRB9HBaanntisar

Prisão de Ventre
•náu hálito, revelam má condição
no Mtomago. O remédio Xfor ex-

cellencia são a-J v

PASTILHAS e o» LAX0C0NPEIT03
do DR. RICIURDS

dessas <apera<;0cs", declarou. Mar drl Piau, onde embarcara
| couraçado Tlorida".

A collocação de trabalha-
dores no interior

De -:o a :6 do corrente entraram neste porto
18 vapores, procedentes do exterior, transpor-
tando :9i passageiros de }' c a* classes (im-
misrantes). No mesmo periodo foram collo-
cados no interior 63 trabalhadores, sendo, por
listados, com passagem -".oneedida pela Directo-
ria do Povoamento; S. Paulo, 34, h'io de Jane-
ro 14, Minas Oraes 7. Pará 5. Paranft 4.
Serstipe .t, Matto Grosso 1, Alaijóa** 1. Rio
Grande tio 

"\'or'.e 1, Ccur.i 1 e Amaionns 1.

Acaba de apparecer:
Historias e Sonhos

li* mais um livro dc LIMA UAP.RKTO, cx-
cltiBivamente -rlc cuntoá, ondr us afprctos Ha
vida carioca sâo narrados, cheios dr ;iicd uic,
umaa vezes; outras, uma critka do tur.is vivo
"üumour" aos costumes da sociedade, aus ele-

gantes intrusus tia literato c demais apedeu-
tas do nosso meio. São palitas, ainda, in-
tensas da vida liumilde, reveladas sempre Iiela
maneira brilhante deste escriptor, proclamado

por Antônio Torres: "miico romancista dc va-

lor, e que i um dos grandes homens deste

pair, não laí parte da Academia: é Lima
Barreto".

Ura grosso volume, impresso em magniiico

papel 
"Buffon", com retrato do autor, bdr.,

3$500. ene., 5$uoo.
A' venda cm todas as livrarias r na LIVRA-

RIA SCUI4TOK0, KUA SACURX, í8.

\ I
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V.Ex. já visitou

'MARM0RER1A ROCHA'1
á rua da Constituição 31 e 33

Ella é o expoente máximo do desenvolvi-
míoto industrial e arlistico to ma mote. 0
frarmore nacional i, pela "KARHOREiUt
ROCHA", patríoticamente aproveitado e ile-
senvolvido.

VEHDE-SH!
uma casa renovada ha dois m-.zct. em
centro de terreno, com iardlni e quintal,
com duas salas e tres quartos no |üvt-
mento superior, duas Balas e dois quar-
toa cimentados no Inferior e demais ao-
commodaçOes, numa dan melhora rua»
do Kiachuelo, (subúrbios), dando .su»
d«* renda mensal. Trata-se no MOrlpto.;
rio desto 'JORNAL", com o sr. Lin-
coln.

m
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