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|^^òvosràaiigBantes d'0,
£Ò#NAI_ 4iíe;: àeaejáreiiáto-
iíp^wmà .àssigiMturá annual

::tòraf(|92I, directamente ou
;wtóVintennedio dosl srs.j
Wmdà,' í-Jinéçarão a receberíá^há^partir do dia da en-

Çb^ei.0 valor, dá mesií-fcíjas.
s_èóf;ura — 30$000—r assté¦( wiipl ¦ * *¦>> ¦ ;$%|

-, ips^f. importância .poderá
;V'iferfmetíida.pbr meio de Va*
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3ÕS0ÜS | SfeBiesfnB.. f 8S0QD j TrirassftK.
ESTRANGEIRO....!. _OJ0_O

AVULSO 100 RS. i
|ftt (Mlgnturai cometam e terminam'

HS ojrtautr dis -

Sexta-feira, 31 de Dezembro de 1920
ntte^resoj.GjPar» <_tle.finí; sem ln*.aaear tjas despesas feitas pela com-ntfesão* chefiada ijelo filho do sr.Yieira Souto j^em indagar por quo'rnbrioa lôSçamírçtaria a PrefeituraPaga -nensalrnèfate, além do8vB«isvencimentos, regulares,! 810?00«< dògratifjçasões clandestinas, ao sr.
Weraeyer.;Asem ifidaga'r,em que con-dlçôes es%i'i>ro_egu.ndo' as obrastte'Avenjd%Nleriv.y«{e as clrcu-Ávi-«inlfae} 'sem indag*jí*èm, que termos
%cpm quejautorlzáejo. o er. CarlosSampaio acaba do cáucionar#o_rB_in-,

,co do Sfusil 41.667 .apólices do ulti-mo'empréstimo' para ofc$_! dinheiro-at*.total .de 5.88a;380$00ft( afim dan&o suspendej, os pagamentos do•funccionalismo e do operariado; semindagar por força ; do que^vat^orida-do-' um^ circular reservada' do gabi-
jnote mandi suspender a fiscaliza-!çao municipal
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fedíção^ de iHjDje 14 páginas

Com dma m par™?
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1-NAKCHIA..
'O «palz Inteiro , contempla,'«lestes-!

dorradoiros diaa de.vidifc actividade
Jeglslativas, ns scenas quo eguàlam
tis que 8a„deBdobAin-n'a àmpíá arma
dè um oírco, onde Jos lutadores, só to-f-
do deante dò olh^^victorla^rfíedein
a forca dos m.uãculò^o a robust.ez ^oorganismV^ \. ¦. ',• O ar. Epltacib o o CougressÈr.4e-
Bemiionham, eom .maior ou me,n)ir nu-
bilidade, o papel qúe tfto berniíè qUa-'dra a esses actores da arena, mas que
t5o fortemento destoa,» dasia.ta8.fun-
cções que lhes traçam' a Constituição
o as leis do paiz. Esqueqidosittnffaos dc
que, deanto dos interesses genuína-
mente nacionaes, devem abater-se as
èiias vaidadea próprias o c'eder o or*
gulho pessoal, o;pregideritç ocorigres-
sistas entendem';'de lòvar pordeàntél'»

.mandq, introduzir carnes- dó «íendeouo'Co_isumo da cidade;..sôm indagar.^umu estão senão, a bom preço; ad-fiuiridás casas velhas- psS^B^las;an Indagar domo sn n___fãi__«-.«?f_,.'l|$ .. .... _
^haniento de escolas proSssionaVo,nt(5.>ífiuaudo; ,_em Indagar coisa ai-
Bunia da vida admlnistratlta nemfinanceira da Prefeitura, dò repre-senlahtes do povo carioca .tggravam
desábaladamentotas condições já ,of-fliotivas da existência desse i-jes.no
povo afim de queí'Jo. sr. Carlóíi sm-
paio grude seu.iio.no a alguma otti-atle grande vüito. e.< majestade, .aias*sem, vantagem,, nem interes»írpá'ra a-1 Dopúláçâo. -Ví^refeitura jú pérdlu o

«rédito p_i.a'òb.6rVll.hheiro com sftn-
pies lotras asalgnadas' pelo profáto;''Nâo o consegue presentemente'.'.sem
p prévio, empenho' .dos ieus titulos
dentro do clausuras voxíítorias á ,di-
gíi-d.dade da admlílstrâção. Em sfeis
,igiezejr..c9ntr-.en_-i_.. Ires emprestW
môs. A arrecadação hão aíctpÉa iáestimativa ('orçamohtarla/jiOs fWneco-
dore3 clamam seni^. pbâsiliilidpde dê'serem ''•«ttendldpB porquo* os cofres
estilo raspadôèf

NadM|mportá,dto do -que, eo Ve--cisa 6 do obras grandes o sumpUto-
sas. '*¦ ,|sjjr |i

Oi'cofres, declara o préfeitoplfetãodo tal modo vasios que nao pod^rfòccorrer aos vencimentos do própriofunccionalismo. -Não obstaj_.e;v en-
contraiu a acolhld^ sympSthlca dí
executivo os actos''"diários do Conse-
lho, concedendo' aposentadorias com
todos os vencimentos a titulares sem
-ompo,vsuffic.énto desserviço. Essas
liberalidades são promptamento aceit'

gar-so & tmm'¦ffffàtam tetegraplv lus5ò'do;MfflSBmtáfiio o processoA petição fôJ&JSeiUa nos torm'os'con- á|repartiçlff atiiW-fi,-»- _ .•
sagrados. potopirâ»;_»-is admittWtyi vo.í.rector-

«teate, o respocti-
Sou. archival-o suru-pelas Jpls,-?tó ^stes..dav. guerra, jwm- marIanfenUi:.BJ(r»_-tuito tempo depoisfiinlq a émprç8^.,que, mesmo qtio quando.0^40;'cálu no domínio dáfO?se .neceasarl^ ajilbçjzaeâ^ espe- publicidade làl que o despacho ml-

?ial^^^ff.íw.W»ftr'»"« n*° nlsteríal"tdt; çteenção, não sabemos
í»li_Í5Í5 2 .Sfô^lf 

"**FàÍ em^que.teirnfoB,'visto não terem sidoteria doa- Estados^ BqWos. jamais sò diVuIgflòsIW f'negoJKio 'atáTâmento %:jua: cftl>j> ' á j ¦ Nfto', eessubWs ^ Pedir a atten-„,m« «.^.1. -«.«..^w.- ' 
J çab do-*o«rdmra todos esses

to- aconteciaientos'; cada qual mais in
àWb companhia, dftíorteâiía'*.

Quèítro . mpzes depois, venci
ij308..-,o^ obstáculos «.uo so.. lhe^aote* cislvamèíito g revoando a extremapuzeramgquando o-vapor lam;a-ca*,gravI-fade'dí-3.problemas, quo a Con
ffiíjl.a® 

'íTrestes a.Viciar o lança-'ferencia ín.ê_*â-_J-ii_fll dn rn_imi.-i

cebol-tf^nas cosUb: da>Flo.i<_a, .•pã'r«t irèsipitavels ••itóewsses/que a ellesimpedir,';p«> todOB^s melo?.: a.exfe- temos viscerafnWto ligadoscuçãq-dos .traballíos.'iDurantò;todo o.- "
processo, neniíuma . iàUmaçfíoi

... -- sobre os vehiculos;indagar rpor força do que autorida- ne-l

J>A GUERRA
v^;^— J'

jfec^biaá1
Ermittapffe 4uè?sfeà(j^:' só fi^éede L,

nos Es^d^Unlilite,: !ç<>m é»á#geral_cfe «
e inadmiésivels esofiipulos, em.pról .
<1» defesa nacional, i_tí»-_»Dnto de'irem í-.J?*ffl,Be1lui,e;r/t'ar a° trabalho da
até a :de8C0>tèzla'inténi|iclbnal.para-vI.t orçamento,.da Guerra, com to-
.(jòm fim alliadó; náijii-zre na guet 

' as' Bs 8Uas !bnli«ndas, tendentes mais
Va de hontem, 00 Brasil, ,5celebra-sev Para des.orcdlgir do que servir ao

fo contrato da Agencia Hayttf, dç.trls- Bxe.rc»0' hf •** -
to reruenjoraçffo, % ãih$a, recusada .•Pent8,.Bnte'
o resjjjectlvo registro peloj^ Tribunal s'

Por mais precária que seja a nossa
situação financeira, as nossas respon-
sabilidades, as exigências da nossa se-
gurança, exigem, ordenam, não esque-
cermos de que a nossa palavra nada
valerá se não dlspuzer do força "ara
apoial-a. t

- Mas, altendendo a essa situação,
cumpre-nos ouvir exclusivamente aos.
verdadeiros interesses do Exercito. E,
so.assim fizéssemos, outro seria o nos-
so estado e Já disporíamos de alguma
coiaa utll e poderíamos dizer que ti-
nhamos forças armadas.

Que valem ob milhares de contos
gastos com o Exercito, se elles, des-
viaudo-se da caudal, perdem-se om
mil ramos completamente estéreis ?

Para coordenar o movimento, para
que do Congresso só saíssem modidas
vit.aes para o Exercito, seria mister

RSSOMPT S ECONÔMICOS

DE MXi DOS PREGOS
Foi depois do* decreto do 20 do

fevoreiro desto anno que começou a
famosa campanha de baixa 'dos pre-
ços, que foi conduzida pela impron-
uà com um» rara unanimidade. Ella
teve ma resultado quis! immediato:
os mercuriacs aceusaram uma baixa
ligeira :rae algumas materlaá primas.
Talvez simpleiS-: colncido-tclft. Com
muita opiwrtunldado *Vp*veltaram

d£' Contas, *ólta-se{ a p^dfr-lho .ro-Cònsidertção.dòfdea(n|Éio;;.aguardáu-
do talvez'qiie; passam» O^pràzo legal
papa o;'Julgamento, «ejajb" içcòrdo..tracripto nos ternSo^do^reg^jlígH-

m:e,mMa$h Não contento conv llsoj
là5?-? *^!nl6staa perigosa Industria- !'Xes: ;

se 80 movimento do roacção que no_
que dispuzessemos de um órgão, capaz 1 EstadoB -Unidd* determinavam a.de se impor pelo seu saber e pela sua j crise japoneza e a supoVpr.òaucçãoindiscutível dedicação ás coisas mili- \ crescente. Qs americanos desconta-'arj;3' ! ram com uma íaculdado dò abs-or-E esse órgão deveria ser o estado t p^0 mimltada 4a parto d* merca-

.maior,, ror suas funcçflos, completa- j aos europeus, inteiramente desprovi-monte alheio ás questões políticas. | dos. Mas esta faculdade ítea reduzi-Assistimos, de ha muito, á velha' da am uma medida Inesperada, tan-birra entre o estado maior * n Minis-; to pela alta do cambio, como pelosterio da Guerra, o que só tom como | contra-golpes da crise geral, a pro-conseqüência o mal estar do Exercito.; iongac.no da guerra entío a Rússia
dfe* MtfíKtiÜiX. f«.ni" i Delnaí3' ° e3tad0 maior ,,íi0 s.° tem o tt Polônia e as dlfficüldodes quo
S£ el«kcíc co,« lt! 

ertre?(l? ao ,rabalh0 dn ensfande- a creação de novos Estadosv poupa eievaçao com que cimento do Exercito, propugnando porssuntptos militares.', medidas geraes.

tasfiò executadas uma vez quo abçem
sua única vontade,"o.inbçra contra ella, Vlifa Rara novas nomeações. E a cul-'
se opponham as mnls claras razôòs dò
ordem social,e jurídica,'¦

Aii^a hontem víamos o presiden-;
to, depois'de d.at ó.toque de reunir dos i

pa do 'todo esse doscalabro cubciiu-
teira, segundo déclaraç-jo autoriza-
da, ao camtiro o & politicalha dó. Dia-
trlcto...

explorada ;em -progressiva, deábaéio
.__'* _»*____ í'mirai 't" 1. , .t. __¦!.?: é

^o.sp;.ç«p»'_ere_*eB da defesa na-
clonnl' qiiig'^(Sw(d a maioria do:: cou-'greâBlstasf t^UÍr? entraram com o seu
contf-isente n£ Campanha auarchica
de transform-ífey.orçam^nto da Guer-
ra nurtía%rmaíjjio conquista do eleito-

provo-
cara na Europa central e oriental.

, Para deter a crise, por Influencia doSó agora, aproveitando as liçi.es da Conselho Federal, os bancos ameri-missão militar, encontra o estado canos restringiram os créditos quemaior a opportunidade do oecupar o

v.íKayv «víu-uaimi p-Hgo-a itiuusiri.t- ; <á_*'
.fl-acaq 4a;*radtoteleg*iplria, m ser Nh0 se caífeatntos representantes do-—•-'-•' ¦¦ '¦ - •> -- pqyo .de.afflírtfir que tudo tüm dado

seu verdadeiro popel.
Quererá, porém, isso ?
Eia o que náo é fncil responder.
No meio da massa enorme de emen-

das peasoaos, funestns ao Exercito,
qunl a combatida ? Nenhuma.

se tinham desenvolvido em uma
proporção enorme, passando de seis
bllllôes o meio de dollares, em 30

rir.es disponíveis. Importa propor-
cionar o credito ao rendimenlp real
das usinas e á capacidade'de-itAiisJ-
porte das estradas de ferro. Aliás,
a attltudo tomada pelos bancos no
começo só provocou uma. crise' ligei-
ra; as falleiicias foram relnlivamen*
te pouco numerosas.

Segundo fts ultimas noticias pa-
recém se multiplicar.

O momento era, pois, próprio para
ensaiar uma reacção em França. Illu-
didos pela queda ligeira tle certas
matérias primas, os consumidores
pensaram que a baixa dos preços de
retalho ia seguir immediatamente a
dos preços de grosso o reduziram no
suas compras. O movimento sé fez j
com um tal conjunto quo os rotalhls-
tan, deixando de vender, detiveram
as suas encommeudas e mesmo nn-
uulkram as quo tinham feito. Em
multas InduBtrlas, mesmo tis quo. fa-
brlcavam objectos do primeira neces-
sid^do taes como calçados, uão so
trabalhou mais quo quatro ou cinco
diaa por semaiiu,

Em breve, os membros do certas
industrias particularmente interes- ,
sadaB fizeram esforços junto dos po-
deres públicos pura chamar a atten-
cito. sobre os perigos provenientes
desta campanha da balxu. Expuzo-

do junho do 1914 a mais do 12 bll-1 rnm-QUo o maior desejo ora vôr tunii
li-es em 4 de maio de 1920, nos | diminuição dos preços, man os pro-
bancos nacionaes. Os empréstimos! «°9 d0 revendi, don "stock:." nuo ali-
concedidos pelas sociedades fiducia-j montlim «ctualmento o nuo alhumi-

naiiíaêSo, 
jBo^rlàmonto^sè t|nt'ft, %$Ê^JèBBJLM bo s™minar psj lias contra uma emenda oue viria rins ."bancwi'?afU«km dos Bitt'lM&P ttlnda ttUr»'B,« m,litun mezDS a~ViVV«» > JTJ. ¦ "av, —' *.—-.„ ' ii *-__Eií''*_.i *'***-* v-_í»*v-m 1111111 ciiioima vtua viiii\ ílüspo. exíédien»! p^uco justiflcafeis, Pr_amentÇ8..'«r|:fii;a-se que grandes trazer grandes vantagens para o Exer- i dos \cre-' SIia fabricação os impedium do con-'mniedlatamente. Por

istro do Commercio
as industrias que

aterias' primas quo
rosas transforma-

ções, na industria têxtil, por oxem-
pio, a baixa tia lá ou do algodão, náo
podia agir realmente sobre o preijo
tias roupas, antes de muitos mezes.
Ao contrario, aocrescèntava, no caso
do matérias perlsnvels .1 baixa dò
preço em grosso podo, em 24 hora1!,
oo traduzir no preço de retalho. In-

augmentaram ainda mais. .."'-wjiueMMp. mercê, nao requerida ''"?$'•"¦ °««p»w"=""»u-.. com os ap-: cito,, a apresentada" polo senador Ab-1 dita-se nos Estados Unidos nuo esta i Eenur 1la mml >
regularmente/,. Companhia Radio- Bendíçes cn^ito o corpo, que é o; dias Neves, dando á mis.ão a.s fun- in.lação 

°. 
credito é uma das causas í Slla "'• » mM

elegrapüíca^raslletra, lançada nes- Próprio Exé^tf, difInha e so estiola. cções quo lhe attrilml,, o decreto prInctpa» dà nscenção vertiginosa declarava que, n
a capÇ^ pela^hd^Mar.conI'8 Wi^e- Que tomqag^xercito ? Nada. Nun-1 em virtude do qunl foi contratada, dos pvèços Ella te.n por èffeito dar empregavam m

leas Telegraph Co„ de..çujO» planos e ™je W^p»^] a organização de, contra esta, sim; desencadeiou-so todo, aos negociantes e industriaes um «of-roaaam nume
projectos- é detentora,^fjo sentido de
empolgai'.• a çê^lo rodíotelegraphica
nacipnalvf ]' ,,. ;*

Park WBtijüoar as providencias ra-
dicáes, postas om pratica, "iiííb lista-
dosíftouidos, allegou-Üb, até djzendo
quo ^'nfirmado' nela legação urasl-
16ir|, aqe p Wèáern Telograpll jtemr-rivill-gio.. das ' communicaçõe». áflitre
djaftdúaf ifepublfcifij* Isfiò 

"absoluta-
menteiíhã&fTé verdade, o já tivemos
o^portuniaado de, dizol-o. >'tía. de
f^çto, um ,pr_YlIegrò uesso1. aohtldoi
n^ás se.éss^B cbisas entro nõs fos-
sem vistas èkn o carinho o a lealda-
de qufl.sç fazem precisos'; tal .privi*leglo *já não existiria,.;, segundo os
termos expressos^ do igAprio instru-
menl^j contlatüal^SM^iaPVejamos;:|t
, Por decreto do GoveMp Proviso-
Ho ti. 216 A,:jte, 2i!-,de^fevereI'ro de.

deputadas q%Ò,võ,\ápolami'fècliaír a1 
"' °3 prpblemai. maiores# da cidade'| 1&90, íoi' coacfü.igói' privilegio.. ás

q'üèstaò4erA, íóroo do ImpóB^b do fran-' n&0

iitfp'i..tff (.úò"ViÇ
a suscitar em nossos tribunaes as mais
accesas questões. O sr. Epitaclo acha
quo, om nossp regimen, o presidonte
nãò pôde e náo devo transigir. Ho'e é
o Senado que, depois de oito mezea
de funccionajmento, deixa o paiz sob
a ameaça de ficar sem lei de meios
para o próximo exercício. Sú á ulti-
toa hora, api's suecossivas negocia-
5'õei, 6 que essa casa~do Congresso ro-
solveu enviar á Câmara os orçamon-
tos, que o seu capricho retivera por
temno demasiado.

Não pretendemos indagar dos mo-
tivos por que essa corporação, de viva
côr conservadora e que sempre tim-
brou em acompanhar a acção do go-
verno, ia deixar/nos annties da histo
ria politica do regimen um exemplo dt
anarchia e do desvio das suas- fun-

a, «#n_
o ffffeèu

sò lesolvem, delles ninguém' còmpánh.gá fr.anj.dzas Société dene'8Íttf,;id^eltó,'dfft.Mj]|OB.Í!á^:^azii,uol-Purej-ÁP 
P°.Vo oxlgem-se e airaneam-, ralé dés Telephones ie Société Fran-

lho «$ovòíam.'as 'ofdcadaí/ga^cfaa e . ào sabrlficios cada-vez,.maioresJnão 1 Oaiso des Tol^graphes Stíbinarlns;
paulista, em ttome dós melhòrea argu- j'Para attender %, sua3 ' ijecessldad.ça 1 P^raé cetabol òórem.. ooramuniçaçõe^
mendos de ordem constitucional o e.co- calores, màs com o tim de-eltecutar : tjBlegraphis^ífl, por meio do, um í«u¦ nomloa. *' . obras grandiosas, de puro' lfeo flu*- ¦ mj»i_fcabos'aubfcuinoBi Mpln
. Mãs o jttVéBideute, ÉS__r*ndMtóÍ^É__íl^^#SÉy^ & -PI ¦.%':®Pí1«r WMmfflw
a melhor. MÜticái firio!'qur_ç'trári_íM«B0r*'d|^ d2« mm<^^fmMmmÈÊ
abrirrdo m.W tíe* «lul imi.tt-.tf quo1 .1* 5Pp ,f^KP^é^daC0, d« ,e»p.ro' tM4-

bano, oridòác projecta abrir uma
praça para á localização da merecraa
estatua a Rio Branco.

Ao mesmo tempo, 110 mesmo or-
çamento em que se aggravam todos
os in.poBtoa o todas as taxas, sem
modida e com ausência do qualquer
critério, face a face, surgem as dis-
posições augmentando gratificações
e propinas, criando rendosos loga-
res, melhorando vantagens já dema-
siadns, com flagrante desrespeito a
termos imperativos da lei.

O exemplo indefensável da Ca-
mara não poderia morrer sem fru-.
tlficar no Conselho. O presidente da flm de dezolto mezes a contar da
commissão de orçamento apresentou i data do contrato, deverá achar-se
a seguinte e inqualificável emenda: •n.merso o funecionando o primeiro

ria nolitica do reeimen um ovemnlo do 
"Para Pagamento de expediente a dos eabos.de que trata a presente

anarchia e do desvio das suTs fun 84 '^^dentes... 144:000$000". concessão". Ató hoje, nenhum foi
S norma? fisciuòr oil fXem ° «™ ahi fica diz bem d° "riterio lanÇ!U,° e a ComPae"'e França!se
Z S o qSSeraa au as n^ qus Pre8idlu ao trabaIho orçamenta-, de« ^Cablesjélégraphiques. em, quo

porém-.reÜcrvácU.^0 «overno aWfeèu-1
dade de autorizar outras redes,' outro
o Brasil o a America Central ou o
México.

Pela cláusula XIII desse contrato,
a concessão caducaria, so fossem,
excedidos 09 prazos da cláusula IV;
so aa empresas fizessem qualquer
ajusto com outras companhias, som
prévia autorização, e so as commu-
nlcaçõea telegraphlcas ficassem in-
terrompidas por mais de seis mezes
por motivo quo não constituísse ca-
so do força maior.

Prescrevo a cláusula IV: ."Até o

nete 1 tÜmÊÊSPtóZ^°l-Ü.?' I ° lm'or da cabeça mMitar' ' I me!o de f'zerem concorrência desen-lill mtS^SSm Z£{\ --B porí,ne •contn,-a cmenda-traba-!íreada "eias »iateria8 "rima8 • ¦"-
cujos^officiiílí se .derramam em toda
a jaBtidão, dS:'t|ãiz.-^Se.vfinçararjinos A-questão do mate-
riái;\a8BiBttíÍfMSlnda á dolorosa si-
tuáção dp-^tarmos completamento

,desapereebjdSfe.i[j,.\.
<tfjfflpBBa'^M|tRlnda continuam em
'Í^t4ttya,'Jíir muitos logares, ondo

1 lharam os adversários da missão, fa- tio obra. Resultou desta luta a alta
cil foi derrotnl-a, ombora não tivesse i dos salários e dos preços, sem ne-
podido a commissão tle Finança:, jus-l nhum accresclmo de producção. Nes-
tilicar as razões por que a coiidemnn- tas condições o desenvolvimento do
va. Nem seria possivel ao Conçre-so j credito só ae presta a abusos; por isso
justificar a rejeição do uma emenda I a sua restrlcção foi decidida. Os
quo nada mais fazia do que dar a ver-1 americanos pensam quo attingiram 'o felizmente paru o consumidor, os
dadelra interpretação ao pensamento | fim do periodo dns "extravagâncias Pro(1>'c'°8 alinientares não baixara
do legislativo, em sua autorização j o do despesas loucas". Em face tle mills quo oa artiK0» manufactttrados

muito ^hortÔTa não termos solda-j contida no orçamento para o anno | uin"tãõ" grande" desvio entro* aV ne" Constata-so um facto cerlo, 6 que o
pos,i.d,rauè..g_ndemh_.I-os a viver sem
a mlnm^.ootnmodidade, sem resqui-
cios de hygrene. #

Aos es.-flíjj_ta3, competiria, no melo
das medida quj) lhes são pedidas, ve-
rjficar o',qjliO Serve ao Exercito- e o
(fue só satisfiz.a Interesses pessoaes. Exercito.

tlf |QÜÍETAÇÃQ
' ¦ :«S::: (Poesria)
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Saí

passado. I cessidades do seu povo o seu rendi-
Náo sabemos se mais valeria conti- mento, sentem a necessidade ou do

nuarmos com o orçamento actual, | augmentar a producção ou do dimi-
que recebermos o que está sendo vo-! nulr as necessidades. As compras do
tado com todas as suas emendas quo,! mercadorias e do materiaes devem,
podem servir a todo mundo, menos no pois, so limitar a manter o "stock"

MODERNA

commercio em retalho, quo nunca
deixa do elevar bcus preços ao mos-
mo tempo quo sobem os preço:! em
grosso, não so decido senão' multo
lentamente o oom má vontade evl-
dento 11 seguir o movimento em scu-
tido Inverso.actual, e náo procurar construir

mais quo o quo comportam os mate-1 V. '

do suu tormento, o companheiro da como "dois companheiros quo so
sua longa c slsmntlca vigilia. Con- consultam nobro os altos problemas
sciente da misoria do gênero huma- da vida".
no, certo do grando mal quo expia- Assim, diz Ernesto Zyronsky quo
mos. Pascal não matava de todo so podo dizer que o poeta das
esperança; e, ao nobre esforço do "E'preuveB" "a vécu lo front pon-

-.a»-.,. .* ™-- t™ .1 1 homem, so bem quo b reduzlsso tam- ché Sur raxomplitiro da Pascul".
S%^^r2#^?MI%?^ bom » uma no^re miseria' 5a° res- "Este livro negro cortado do rclam-

m*ty msMÃ l^jSeÍ^&^5SL^tfrt^ I,ondia fechando, as portas áa .vida. pugos lia, a uma- vez, espantado o
Vií^l^Wltení^ om DetÍB, cria no infinito amor acalmado a sua alma ansiosa. Ello

de Jesus Clfrlsto, tria na força indo- sentiu a profundez do Iceptlcismo do
niavel da graça e confiava que Pascal que derruba os apoios.da ra-
nossa infinita miséria acudiria som» zão, armas da iucrédulfdaao, e ape-
pre uquelle poder do santlflcaçáo nas respeita as Intulçôes do coração
quo resplandecem no Calvário, do quo são as luzes da l'é. Sentiu a as*
alto da Cruz, infinitamente mais in- pereza do pessimismo de Pascal quo
finito em força de amor, do quo achincalha a moral humana, a Jus-
nossa miséria om si mesma.

om inferior uo guiiy rruu ouiiimt;. ,!-.,„ „_„„n ".-,,, r. ,a que a luz crepuscülar ora empresta lZ\°$°; 
° °.?",ü S',lIly V™?

á tristeza as cores da esperança, ora homme deve ter softrldo de aiTastaí
conisigo o mesmo indomável orgtt-
lho! Elle sabia que Marco Aurélio nüo
parece sorrir na sua melancolia, so foi

dem sombriamente: Lnorecio, Marco «'"«"/o melancolia otiuella tenaio de
A„.ni:n Po=-oi „ Aif,.,i-V,l„ espirito, sentindo-sô rodeado do abys-

veste a esrerança das sombras do do
sesporo. No céo, quatro estrellas tro-
meluí-em, Irradiam, estremecem, ar-

rio. se transformaram as concessiona-
ff 

"à 
Sfítad™a«™2lVa0nelo'Seíai I Ao «ontributaf serão impostos no ! ?••. 

apenas conseguiu estender ca
dli deixando dêíaUende? com os meio Pro,ximo, exerflof, Bacrificios iama'^ : ?.M^M Qv.m^ Paramari.'° «."a^
necessários á administração dos ne-! re.c.lamados pe.'° ."sco municipal. In
gocles públicos.

Felizmente, o Senado teve em tem-
po a comirehensão do seu principnl
dever, remottendo á Câmara, para nhi
seguirem os setm tramites, os prole-
ctos de orçamento. Essa attitude, aliás
a única compatível com o decoro da

veiujfrar a Nação de uma justificada | J^.ff ÍVTIi^^XÍ
ceira da municipalidade, • os thesou-

tinica, os quaes tôm tido inter
felizmente nada indica que os rocur- í ''unções do mais de anno, sem que
sos que vôo ser arrecadados á penu- | a caducidade tivesse BÍdo decretada,
ria do munlcipo sejam applicadosi Ainda agora, no termino da guerra,
convenientemente no Interesse o ao j nouvo quaesquer providouclas nessa
serviço desse mesmo municipe pa- | 8entido, não tendo, porém, surtido o
cato tolerante o obsecado até quasi o 1 desejado resultado, talvez por negli-
confisco da sua propriedade o do seu ' sençia no cumprimento de despacho
trabalho. Os cofres da Prefeitura: ministerial.

ros estarão completamente exhaus-
tos o a palavra official voltará a fa-
zer a mesma confissão do difficulda-
des e misérias.

AINDA OS CABOS
SUBMARINOS

ansiedade
Mesmo quando o Senado náo pres-

tasso apoio nos actos políticos do.sr.
Epitaclo Pessoa, ou delles dissentisso
profundamente, jamais lhe deveria
negar n collaboração, quo se limitasse
á concessão do orçamento. Esta é im-
posta ao Senado pela" ConBtltuIcfto, a
que esse ramo do Podor Legislativo,
sem dar um exemplo de conseqüências
as mais funestas, não ae poderia fur-
*ar' A simples reproducção telegra-O Congresso e o presidente da Re-1 phiCa das allegações constantes dospublica devem poupar ao paiz o espe-: relatórios, que a Western Union, omctacuio dessas lutas Inglórias, nas 8ua defesa, offereceu á commissão
quaes se joga o próprio prestigio das especial do Senado americano, ó oinstituições. : sufficiente para bem ajuizar-se daExerçam ambos as suas funeções I gravidado dos acontecimentos, dei-dentro da Constituição o collaborom I xando. em completo enigma o obje-em harmonia na administração do | ctivo que os Estados Unidos têm em
paiz, tendo em vista apenas os altos 1 vista alcançar, com as providencias

E' o caso quo, correndo o respe-
ctivo procosso os tramites legaes, o
então ministro da Vlnção ncquies-
ceu em parte da defesa da empre-
sa, mas determinou que fosse ella
intimada dos termos de seu despa-
cho, para lavrar novo contrato em
que ob interesses do palz ficassem

mos, o allmtíntando-so tão só dns
suas forças, sem comnrehender o por-
que do soffrlmento, soffrendo sempre.

I sem mais esperança do oue a de cair

Aurélio, Pascal o Alfredo Vlgny.
Snlly Prud'homme traduz bem a

inquietação de todos esses gênios, em
face da desgraça o do dever

Na escala dn dôr Lticreclo é a no- • rf„ ,.,, . _, ,, ,,
ta mais baixa, mais terrível, mais des-! d° VM' êem Boltar «"'Bomldo.
mornllsadorn. Sua poesia foi a expres- "Quanto a mim, falta-me a luz", fo-
são mais vigorosa "deste abaixamento ram as ultimas palavras daquelle em
das almas, eripldo em systema, tnnto aue morreu a ultima nobreza do mun-
mais perigoso quanto a rudeza mesmo : do PaSão. Sully Prud'homme amnva a I

Crer nisto, segurar-se a esta co-
lumna, evitar o naufrágio sobre es-
te retalho da velha náo, foi, sente-
se desde as "StanceB et Poemes", c
esforço constante de Sully Prud'
bomme.

Ernesto Zyronshy melhor do quo

tiça humana, todas as Instituições
sociaes. Ouviu o ruido de tbmpesta-
do o de quó;!a quo sao daquello li-
vro espantoso quo não deixa de pfi
senão o edifício da fé, de sorte quo
se a fé nos falta, nada mnis vemoí'
em derredor além das ruinas ac-
cumuladas pelo desdém desse gênio/
o mais sombrio quo Já existiu. Ello

da fôrma lhe empresta mais energia Belleza• "ão podia deixar de amal-a eu poderá falar aqui do quo foi cs- sontiu emfim a alma de Pascal, o
e côr, e que a frieza do matorialismo no trapioo dnquella soberana attitu-, sa terrível intimidade entre os dois poder desta alma na sua ânsia do
epleurista so rejuvenesce e se ncnlorVi de de desgraçado. 1 gênios francezes que mais longo le- unidade o dò absoluto, u angustia
aos raios do um verdadeiro genlo". i Alfredo Vigny foi o seu Pascal dns 1íarí!m °. e?plrit0 da duvida, não da desta alma que vé em todas tis fôr

*• •>_.-tvin.'.. nnnàn,n« a i-_n i_ __- ouvida leviüNelln se revolve a angustia mais de- horas mais sombri.s. A Influencia do
primonto^e tem razão Eugênio Talbot Pnscal no gênio de Vlgny fora tão pro-

funda quanto desoladora. Vigny não
avistou nunca os lagrimas de Jesus

quando diz que ella merece a retiri
monda do PIutardio ao próprio Epi-
curo: A natureza humana é degrada-
da, desde que escapar ao mal é o so-
berano bem.

Suüv Prud'hommo conheceu assim
a tentação odonisíica, a reor das mi-
serias, a oue nos fala da felicidade o
s>. da felicidade."Em que trevas, em que perigos so
passam 03 curtos momentos da vida!"

Marco Aurélio vem depois. E' o do-
ver quo so revela a si mesmo, mas

nos olhos de Pascal. Sé poude lér na
quelies grandes olhos assombrados a
visão de Moysís, insuj .dn. ditando na
leis do Dfuis ao homem docaido... Náo
via mesmo esse D.us qitf^sMm rro-
toíria o homem. Via o esforço da in-
telügoncia e, em derredor, o sombrio"sabbat" das ambições m. is infani"8,
dos vícios mais degradantes, a es:u-
pide? o a cegueira dos homens.

Como expr.ssão que fOra do mais
alto descontentamento, o que sub-attonito, indeciso ante as leis que o

regem. Vale-se, porém, de todo o or- entendo uma infinita nostalgia da
gulho de que ó capaz a nature.a hu- Perfeição, como expressão aristocra-
mana. O homem, desto modo, caminha tica do soffrimento, a poesia defirme mas desconhece aonde o leva Vigny nfio podia deixar de influir no
estrada da vida. Pascal poude dizer espirito de Sully Prud'homme. Este,melhor amparai-os, constando mesmo quo Epicteto, mestre do Marco Aure- foi, porém, mais humano e, com-

que o privilegio seria ura dos pontos lio, foi o philoBopho pagão que me- prehonde-se que o fosse, quando seferidos nas bases da novação. For lhor conheceu a natureza dos nocs.s snbe nu° Pa.ei! fn| o maior nntrono
%^AA»VV^»^^*^^VN*^-*^^^^^^»*V%^*t^t*VVVV>*^*W«yvvvvvvvvv^VVVWVVVVVVVVVV^^VV^VVVVVV^V^^v^^

na, eminentemente lm- mas da vida or-posições formidáveismorai, mas o da grande duvida, Comprehentlou que Pascal não cn-duvido creadora, uquella que ó, na contra a paz senão nos momentos emrealidade, como que a verdadeira fé que vô Deus, porquo a embriaguezcrucificada naquella "aridez" de mystica é o unlco apaziguamento no
quo fazem os mysticos a maior prova seu espanto <.o:mle de tanlos con-11 que Deus submette os seus oleitos. trastes na natureza o na alma. doaPascal o Ruily Prud-horame vão, homens",
no decurso da vida desto ultimo, /jackson dc FIGUEIREDO. '

ílRPL DOS JORlIis
IDl'AS de hontem

"O PAIZ"
"O liic-itiamo".

. xnvnm das duras privações nu. fstavnm• passando, o MlnlMcrlo d.v Fazenda ilo-
„,., clarnu no dn Marinha que cw.oh pii!jam.n-Diz-nos a consciência que não presta- tos seriam dn cntlo por deanto completa-mos ura mau serviço ao er. presldento da mr-nte normallznd-a. A medida foi appliiu.Republica fazendo-nos íco da intrnn- dltki. poli» oom ella acrodltav..-_o que aaqullidade que reina ros meios poiitlco- praças (- a officlalidade, mantidas nos soustle maior rcojjonsabllldnde sobre
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Interesses nacionaes, que esses attri
tos serão naturalmente evitados.

O FUTURO ORÇAMEN-
TO MUNICIPAL

adoptadas acerca do intercâmbio te-
legraphico com o Brasil.

A empresa, que é genuinamente
americana, foi Instada em 1916, pelo
então secretario de Estado, para
promover o desenvolvimento das
cosnmunicações cabographicas, entre
a America do Norte e a do Sul, o
que a levou a estudar o problema
desde logo. Difficuldades da guerra,

O sr. Carlos Sampaio quiz e man-
dou o o Conselho obedeceu. Salvo
rariüsimas oxcepções vingaram as cá- j encarecendo todas as utilidades, ac
pricliosa8 e exorbitantes aggrava-! crescidas das exigências technlcas
ções oriundas do gabinete do prefei-1 do um cabo da extensão do de que
to para manutenção de uma série consta a outorga deferida pelo go-
interminável de iiiogalidades e de ^erno brasileiro, entre a costa na-
actos de puro compadrismo. Sem in- cional e unia das grandes Autühas,
dagar com que autoridade o er. Car- levaram-na a entrar em accôrdo de
los Sampaio enche os quadros da trafego mutuo com a empresa bri-
Prefeitura com extranumorarios, que-tannlca. The Western T.eiegraph Co.
o sr. Niemeyer appelíldou habiimen- que, além de estar em gozo de um
te de diaristas; sem indagar em vir-; privilegio do serviço, entre os diver-
tudo de que lei o sr. Carlos Sampaio sos portos brasiloiros, já ligados por
mantém um numeroso o transbor- j seus cabos, tambem explora o trafe-
dante gabinete, ondo ha até encarre-' go telegraphico internnclonal na Re-
gados da Viaçáo da cidade; sem in-
dagar quaes as funeções príncipes-
camonte estlpendiadas do sr. Vieira
Souto o do mais uma dúzia de en-
genheiros amigos; som indagar em
face de que dispositivo so criam e
Inventam logares; som indagar
quantos automóveis foram adquiri

publica Argentina, para onde maio*
res ainda seriam os sacrifícios e lm-
possibilidades de um cabo directo,
pondo em communlcação as duas
Américas.

Assim disposta ao omprehendi-
mento, em princípios da primavera
dosto anno, a Western Un|on sollci

dos pola actual administração, por 1 tou permissão rara lançar um cebo

destinos do actual quntrlennlo, que sei!rt '¦• liam em traços carregado», quo
justificam essas npprehcnsõcs, havendo le-
Ritimos rec- ios, baseados no caracter vo-
lúntarloeo do chefe, da .Vacilo o na poucoref.ectid-i intrepldcz eom que ei e pre-tendo exercer aa suas funcçiíes de mando,
prcvendo-_« a possibilidade do perturba-cães gmves na vida politica dn Republica,
Qmenç.i<_a do constrangimento periROso
pela adop<;5o de processos Incompatíveis
com o sentimento democrático do povo

os pomo» exclusivamente pelos recursoa quelhes proporcionavam o Thesouro, Iriam
(1'lxar de protestar contra o abusivo os-
qiteclmcnto a quo pareciam catar vota-
dan.

Infelizmente, a ordem nüo tem sidoobservada. O nr. Homero Itòpil.tíi nenhn ile
deo'arar r.o pre.idente de Matto Gro.no
ter <_"torrnlnado ft. dolocncla ílscnl om
Cuyabíl que attendease ao pagamento daa
despesas subordinadas _. verba "munlcò-o
d« boca", do orçamento vieento, e dcstl*
nadas no pcsoai dn marinha do guerra

1920:—O Figueiredo Rocha tem razão. E' muito triste a gente cair na compulsória.,.

brasileiro, quo Jíl uma vez provou, do em serviço" naqt;cl!e Estndo.modo a nflo offerecer duvidai», que nao Pnra sc chegar a essa resolu. ,1o, hoitvaadmitia :i resurrelçSo dos moldes r.dopta. trabalho e multo empenho. A indefectíveldos pelo ministro que provocou a re.un . :i burocracia, criou uma serio Impossível dodo grande soldado que proclamou a Re- difficuldades. Qualquer dnquellcH Miiilste-publica u que foi o seu primeiro presi- rios tem lon*a experiência dessas coisas.dente constitucional
Gerado para a vida publica nas entra-

nhas do fiiceniamo, o sr. Epitaclo Pessoai=t' 1- vando ao espirito do palz n con-
vlcçilo de que neste período de trinta an-nos 0. ex. nüo evoluiu, parccetido-ine, tal-vez, que o amortecimento do ardor repu-
biesno existente nos primeiros annos do
re/Tirnoi. que nos rept, tom» posslve! a
victoria do predomínio do executivo sobro
os outros poderes constituclonaes, tentado
con pouca sorte pelo seu preceptor po-!ltico.

Se assim i, convím que se fale ao pre-sidente a linguagem da franqueza que o
patriotismo o o amor i Repub ica exl-om,
n brindo-lhe os olhos e mostrando-lhe oerro do seu perlroso ponto d" vista, quoa X.-ição nüo aceitou com o bar.lo de Lu-
cena. acobertado pelo prestigio sem egual
do marechal Deodoro, c a quo n&o sc sub-
n:etterft se s. ex. que náo dispõe dc presti-ploequlvalrnie, nem de coisa quo so pareça,
tiver a leviandade do Intervir na nova or-
panlzr.ç5o do Congr'«so. de modo a trans-
formnl-o em chancella que passivamentel.gaiize as suas arbitrariedades e 05 seus
gestos irritados dc mandão caprichoso, au.
torltarlo e Intolerante".
"CORREIO Dâ MANHA"

Em "commentarlo":
"JA d° "ma feita o governo t«ve quo

providenciar para que a> guarniçfies ml-
litnrcs aquartoladas etrt lognras remotos
ntto ficassem tanto tempo sem receber an
respectivas verbas.

Km.face das innunieras reclamações nu"
vinham de Matto Hroetro o do Amazonnr,
cujns ílotlihas eram ofl que mais ee quel-

E' Justo que e!'03 manifestem a maior lioa
vontade em attender a taes comiiromi.sos,
mio so descuidando doa que He acham 'on-
pe. no cumprimento doa seun deveres dia-
cipllnares".

IOHX..I, PO nRARITi"
O /imcclor.nfi.mo da Prefeitura:"Parece qus os rtincclun.irln- a_ Muni-clpallrt-rte vao ter a .ua .ituaçlo favore-rld.i. Mio é. alfíl*-, . etn tempoo *r. Cnrloi Sampaio acaba de dlrltrlr

uma men.aícm ao Cutisclho, na qunl c-iiídi
a- ii'iu!l-;r„>. artuac» do funTlonalliini jlreduzido ao" memo-i vencimento" de vlnto
pnnoi «trAi. 'em embnrTO dn rnrcstla davida, que augmentnu, diz s. et. numa m_-
tlii il-> (5 »i". t.cmbra ao Con-«.lho, como
medldi elementar dn Mística, a ne.c.rtürto
de melhorar a fituaçflo d...<ia cente, qui),naturalmente, sc estorce cm sacrifícios de
toda ordem.

Attentas as rnrdlçflei, pnrím. do muni-
clplo, o sr, prefeito aventa a Itlris ila croa-
çiio tle um impn>tn ndrtlclonal, dcítlnado ao
cu'"io de««e nuirmento.

E' tima maneira multo .mvo rln so pratl-c.r 111:1 nrto qu . o tmm _cnco o a Justiçareclamam ha tempo, filio 6. um favor quo so '
pielteh em beneficio de uma classe. ._nta_
uma obrliraclo, qu.. a todos nrts assiste, docorrer an encontro das necessidades alheias,
qnandn cila» ns.pntam cm s!io_ o Irrccusa-
veis rundamenlos.

Nnitiralmenr. o l..irt«latlvo Municipalcnmprehendenl o assumpto com a mesmaIncide, c sentimento de humanidade quu!n-plram a mensurem do sr. Carlos satífi
Jialo. Cumprira, portanto, o seu dever, nu»consisto em resolver uma sltuaçfío quo tan---'10 t.m rte r?n.«_ qmnto dc lniu>tcntavtl.".S
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Jucá do Banco, português • fezendol-
ro aaslm conhecido por causa do nome
da eua 'acenda — Banco — era muito
ríspido e severo para os filhos, cheirando
mesmo a lev»r o gou despotismo de pae
eo extremo de Iheo Infligir mftos tratos.

Os rapazes, privados de instrucção o
traqttojo social, apresentavam perfeitos
tabaréõa abrutaJhodOs e Ignoranteo.

Creados 09 soltas, ao rabo dos bozerroa
e X pata doa burroo, arrastavam uma
existência enlmailaada pelo noite do oe-
rebro e entristecida pela grosseria do seu
progenltor, em cuja presença tremiam
Como bambu' verte tocado d,e forte re-
frflo de vento, Lembravam uns urupên
teratologicos que ostentassem fOrma hu-
mana.

B Jucá do Banco Ge vangloriava ão
multo respeito quo lhe tinham os filho»,
prodlgallsando gabos rofostelados a cx-
cellonte educaç&a que lheo proporcionava.

Pontos de vista, modoe do ver, e.trazo,
nada mais...

Enviuvara, havia tres otinos, e a mu-
lher, se Ia na Eternidade "memória doa-
ta vida se consente", a estas horas deve
estar rendendo mil Braças .1 carinhosa
Morte que, roubando-a. ao turbilhão do
mundo, livrou-a da tyrannia ão crudella-
elmo marido.

Ruim assim, nunca houve, resmunga-
va, entre dentes, raivosa, a vlslnhança,
quando ella ainda vivia, triste e resigna-
da, supportando o martyTio...

O fazendeiro, depois que. lhe morreu a*
consorte, nüo satisfeito do requinto da
que vinha de acabar, quis faoor outra
desgraça matrimonial, procurando nova
lnfclls que arcasse com o peco da nua
dosabueada brutalidade, de parcorla, qul-
çâ, com a dos enteadon.

Enviou propostas dc casamento o uma
Boltelrona do arraial vizinho e, com gran-de pasmo dos quo acompanhavam o des-
enrolar dou prflnubau manobras, em vez
de lho Her exigido, como condição lndls-
pensavcl ao exlto dn "offensiva ", a con-
demnaçlto dos processos mnrltaes usados
com a "finada", foi-lho declarado quo a
pretensão esponpallcla 06 nerla natlsfclta
osso elle dclxassa do tomar rnpd c usar
lenço de alcobaça atado no pescoço...

As mulheres têm cada uma 1...
Ofuoa do Banco nüo gostou das condi-

tfles, agauiou-se e teimou de continuar
VllIVO.

Demais, nilo faltava a quem espancar.
Lâ «stavam o«. "meninos que eram trea
* a filha, a Trezlnha, que ouvia a mludo
os mimosos eplthetos do "peste", "ralo",
'"bruxa" « quejaníon outros.

Decorrido algum tempo, porffm, sorriu-
lhe novamente a Idéa do prendor-se mala
nma voz no* deliciosos laço» do hymoneii
e, deede entSo, começou a "fazer mira"
nos raparigas da vizinhança, A cata de
alguma quo lho "caísse r.o coto".

Nfio tardou multo que e3 seuu planos
Ge puzessem em via de realização.

Chico da Ponte, o administrador da.
fazenda da Samambaia, conflnanto da do
Banco, tinha uma fllhn, bella nioçoüa do
dezenove primaveras, maio ou monos, mo-
rena e eorada como uma mnngu. madura,•portadora do brilhantes olhoa pretos,
quaes duas Jabotlcabas.

Fort9 e oadla, travessa o encantadora,
era o primor daquelteo redondezas e o
emgulço da rapaziada quo, no vel-a, fica-
va com a ImaElnaçao povoada de púiiIiob,
assim, como os, valle», ee enchem de fito-
cantes vagalumes nas mornas e pregai!-
Ooean noites dc vertio, quando on sapos
entalam noa brejos, os grlllo.") trlliam fre-
notlcamenta e noa dias dc sol, as clgar-'ra*' festivas entoam eeu eplivlclo de Bio-
ria.

Jucá io Banco sentiu o coraçüo captl-
vo a tüo apurados encantos e "donalrcu",
determinando construir novo ninho de
amor (de4 lníernelra", rosnavam 00 co-
checldos).

Abriria assim novo curso as ernoçDca
sublimes com quo a vida nos galardão,
como que a attenuar o mal da existência•que tem a morte por epílogo — esrte ba-
rathro lnsondnvel onde tudo se desfaz
em pfl>, onde tudo ee eatrúe, ondo tudo
termina..,

Primeiro pensou, conjcCurou. fez cal-
culos, correu a ca.ia, revistou os moveis
j& avelhantados, ma,, em regular catado
do conservação, espraiou a vista pelo
campo onde Jazia o gado, fitou 03 lavou-
ras *, arrancando dns entranhas um pro-

.'.'fundo suspiro, chegou a conclusão db qu?
Um homem como ello — Jucá do Banco
~ ainda fortj o possuidor de bons havo-
res, podia multo bem, certo ate do exlto

, da totitatlva, ave-nturar-sí a conquista
daquella linda Jola humana por quem nfto
poucos corações juvenis sangravam no si-
lenclo perfumado daquelles ermos...

B o Sol, que descambava para a banda
chierarla do Occaso, tornou no apogeu o '
recomeçou a fulgir vohem-mtemente... O
gorgeto da pnssarada que descantava
emoreo nas laranjeiras o pltangueiras' 
próximas X rústica vlvendn, era um mel-
llfluo epithalamio... O ciclo da briza a
vergastar blandlelosamento a copa farfa-
lhante dao arvores, ro.itimbrava oarlclaa
de noivado... O conego que mtrdlnava
talem polo fundo umbroHO Oo bosque ves-
tia em notas oryetalllnao, subtliezns o mi-
mos de amor... As roíiao que floriam X
orla do terreiro, mostravam rubros lábios
goqutoeos d* beijes «J* compressão demo-
rada... As podrao como que acudlnm ao
encanto da flauta mágica de um Orpheu
Invisível... A Natureza era toda festa o

. a fogueira da tarde se nccendla. O to-
ssondeiro encostara-se a uma Janolla, ti-
tando, oxtatlco, o nzul Immaculo do fir-
mamento; e entremente» seu coração cr-
dia im cawti da paliuo..,.

_ .

Foi num sabbado.
Quando, & tardlulta, os fllhca regressa-

Vam da roça, extenuados da pesada la-
buta da enxada, Jucu do Banco clvamou
o maio velho. Manduca, o dleso-lho:

.  o' rapaz, va amanhã a casa do
Chico da Ponta o peca-mo ft Mancou,
eiu casamento.

— Sim, senhor. , .
Manduca, ao ouvir tal ordem da bocea

«eterno, onultou d0 coutontamonto e çor-
reu a dar conta da boa-nova ao» Irmãos,
eepinoteando de alegria.

Elle, que, havia tanto tempo, quatro
«mos, talvez, morria de cmore„ por Ma-
ricota que, por -seu turno, correspondeu-
do-lhe fleímente a affe.ção, dospreiava
Z agrados do todos os outros rapazes
ou» lhe faziam a oòrte, ia pedil-a cm cn.-
Samento, seu pue lh'Ó dissera, ia pos-
sull-11 em breve... . ..

A ventura lhe acenava, ft felicidade lhe
sorris, •

Elle, que, reccioso daa ralhas do poe,
«empre escondera o Bu amor, reprimindo
Se continuo os calldos desejos que lhe
borbulhavam n'alma Incendiada, pelo.fogo
da Juventude, podia «gora expandir-*»,
•wellbando Oo meffavelo dellciao TOM
«LUguravt. o próximo enlaço com aquella
aue era o Ideal da eua, vida.";fto dormiu n noite toda. Bor.hando

- acordado, envolvido na maranha dos
mais ditosos pensamontos, do mais 00-
co devanolo... , , . .,„

Ao dealbar da aurora, abriu a Janella
e ancdou-se a contemplar, por algum
tempo, as eotrnllas que fagttlhavam no
azul íactooconto do cio o cujo brilho
leiabrxva o dos olhos da sua amada...

*
« *

Nado o sol, W estava o caipira enfro-
nhado na tarefa de comprimir os gran-
des pes affeltos a liberdade numas bo-
tlnni cambaias. Escorria-ln» o suor em

^•VíS? QtíTdlfficuldadc! Enfarpe-
lado no melhor terno, punho, çollarl-nho e gravata (acto raro em sua vida)
i, desengonçado, mas feliz, enca*'^0
eõm o apuro do traje, mas alegre, arru-
tnava o Manduca pelo caminho quo ia
ter â fazenda da Samambaia. „„,„

Chegado que íol. a Chico da Ponte
• sua gente nüo escapou qualquer chei-
ro de novidade. Ficaram de alcatêa.

Marlcota estremeceu ao vel-o e teve
alviçarelros preBentimenton a respeito
da cercmonlosa visita do namorado.

Passado algum tempo. Manduca de,,

COMMENTARIOS
(J saneamento da ki-

xadu fluminense

vo, dida de il para si. E com que bel-
lezal

No dia seguinte estourava o fazen-
delro prazentelramcnte pela casa d,e
Chico da Ponte a dentro, sondo aco-Ihldo por todos com grandeB mostrasde agrado e amizade, dada a sua qual!-dade de futuro Bogro de Marlooto, a
quem, por via do casamento mais tar-
do haviam de alegrar alutins contos
de réis... A herança, j.1 se sabe... Ju-
ca do Banco olhava fixa o ameuda-.n
mente para a noiva do filho, o que a
embaraçava aobrereáneira, pudi<*a queera. Exqulslto, pensava ella. Mas, ao
jantar, aclarott-so. o my3torlo. ,

Ello sentou-se ao pi delia e, sem
multoB preâmbulos, Intcrpellou-a, sor-
rindo:—, Então, Marlcota, qiiando será o
nosso casamento? PrecHamos;jmarcar
o dia. ¦. -- QuOIT O nosso canamento?! Como?!
Esta caçoando commlgo, com certeza..aim, o nosso casamento, i

Estou falando serio. Pois ntto mandei
pedir a tua mfo?A minha?!! O Sr.?! Nunca! q*scla-mou a moça, erguendo-se espantada.
. Mas... entfto... tàrtamudeOu Jucá
do Banco.Quem me pediu em cnnamento
foi seu filho, o ¦Manduca; e nos casa-
remos breve.Esta enganada! Mandei — a pe-
dir, pnra mim. 'Mns, afinal, que 0 l.iso "set," J,i-
cp.? Quo misturada 6 essa? — Intcrvelu
a gente da caHS.

O fazendeiro ntlo respondeu.
Tlconorfendo, bufando dn raiva, nfto

qttiz n""ihar dn Jantar e, levantando-so
eatoilvarlamente dn mesa, ahnloti oara
a casa montado na "composta", bfista
de estimacío, que om tal conjunetura
levou espora e solteira como se o nio
fosso..,

Ao chegar, tonou loco o filho no ter-
relro da fazenda c, ngarrando-o por um
braço, berrou-lhe no ouvido, regougnn-
to como nm trovlto:Entíio, "neu" canalha, eu mando
você pedir a moça em canamento pa-
ra mim e você, '•seu" patife, podo-a
para si?!Mas... papae... eu suppuz... ei-
lol era minha namorada... porrtüo...
chornmlncnvn humildemente! o rapas.

Cachorro!... Ha do ver o que í
bom!

Mns, nrreoeç-ndo expulsou o filho de
'¦n^n tifío n\\W. »nnfH rn^nr, nsm íinbor
rio filím. v, nu ando nífinifim lho norerun-
ínvr. »¦'¦¦• rii-n, r**F»Pondlíi enfadnfln:>:n*> nn) finaiiPllo mnroto. Pín|to|-o
nt) mi"T'n, porntlQ ni<» foi dPKobprli*0-^**-
a nonto de se ter casado com a minha
noiva,

Aínnnnlrm I.ICSSA.

A REPUBLICA E OS MOÇOS I Ante a gravidade do asstimpto, re*
Do uma dar, nossas escolar, de dlr ,* I Petidfmente salientada pela, raajs

to ealu hontem mala uma turma da I T.^I^L Ç^S-S^íE^Sf:
doutores, com o costumado ceremo-
nlal e os discursos de estylo, proferi-
dos pelo paranympho • pelo orador da
turma laureada.

B' ceremonia multo vista, Já redu-
zlda & banalidade, á força de se repe-
tir e multiplicar pelo Brasil Inteiro,
em quasi todos os Estados, alguns dos
quaes, sem possulrom ensino prima-
rio, sem parecer terem idéa, ao menos,
de ensino profissional, arvoram, toda-
via, com requintes de plmponice, a
sua faculdade para dinlomar em tudo,
no quaes teimam om chamar academia,
por não saberem perceber a dlstln-
cção entre uma coisa e outra.

N&o é, pola, a solemnidade escolar
da collaçio de gráo, a qus nos refe-
rimos ,que mereço esta menção er,pe-
ciai, além da que já teve no*noticlario
dos jornaes, o nosso inclusive. O qup
a notar temos é o discurso do moço
que falou em nome dos novos bacha-
reis.

da com o que a respoito se tem feito
em toda a parte do mundo, a toda a
gente de bom sonso parece qne, insls-
tlr no impatriotico alvitre, seria pelo
menos pouco recommendavel, Impor*
tando om descabida impertinencla.

Pois bem. assim n&o pensou o pa-
trono da idéa no Senado que, no ter-
celro turno do projecto, offereceu
emenda substitutiva, restabelecendo a
completa mutilação da lei e adduzin-
do mais algumas disposições que, a
nao ser "pour epater les bourgeols",
n&o encontram classificaç&o, visto que
ninguém mais, quo deseje industria-
llzar a radlotelegíaphia, carecerá di-
riglr-se ao Congresso, bastando re-

Os trabalhos executados
. por empreitada

¦

Aexposiçãa de, motivos do ministro
da Viaçã)

' 0 sr. Pires do nio, ministro ds viaelo
entregou hontem »o presidente da Ropubll'ca a exposição do motivos relativa aoa ser-vlçoa de saneamento da Battads Fluml
nense, trabalhos essen que deverão ser exe

hstões econômicas e administrativas
Expansão econômica e serviço consular

11
n. *.i. -..im.i-,--. •rti-M êx-raseram coro çíes concernentes • Informaçees, *mMleW|.

.,°fi.d0 lü»! V* rSrieí poitia em pratl- de, dlvnl-açUo e propaganda, tanto no paia
« ornm-Hton PubTci cPom o Intuito d. como no estrancelrc mantendo-se eom. •»
ea »**¦?' p"u"'*, PT' Xnomica do Brasil, clusivos «carregados deasa • raltislo no «^
K eS. «Je SSSSt«ídepende d, esíor- rlor - por Isso que os eoHiite-.nl» pod.tn
« ^«BveYvlac rtloa aosioa representantes oecnpar-se desta espécie de trabalhos..- oa
Si «íérior flcamk, Bitld-unente demonsirs- ,dd doa conmierelacs, embora cm num-ro su-
5* fln2Sàí d»Dui«aet. como nüo dispo- gmentado, por serem, tUi _hneelo*.a-b.— * .i.-A. a. iim serviM official convc- rehiculoa naturalmente apontados para essemo* ainda, de um serviço oi""" »«» ;Jé_ Mm/% n ^n n,linri„ tltn]tl „ |„H,M „ .„

cutodos por empreitada, de accordo com a IS* d*~"úlna Jues"fãJ 
"de orientadoproposta^apresentada pelo onjenhelro AJen-1« ^J^0, o péssimo defeito, tanto na ea-car Lima. , .

Ç' provável que o decreto respectivo eo-1 j*«*5 "V"*r.,.V.7' a» orientar aa nosaas
ja assl-rutao hoje pelo sr. Epltacio P-MOa.J^^\$?vSi os out !" L-,,.. A#«

Damos a seguir o resumo da exposição,*°'^n11ti"B09pd'° S-íência imitar a Idear, co-
a que acima rererlmos: iS^lmiSTí alheio, uue neiu"O melhoramento da Baixada numtnen-1 g»»4«^'r,".'"."'"1.1' ji,fi*towííse foi contratado em 1910 com a firma PfJ&£*

do o,u« Jamaia disputemo», como
njoa ainda, «««»•'"*«!. "."j  fim.como o wu próprio titulo o Indica eu'wíeSedf. lwráPescaaae.deareèur. ,,.a'a funcçSes clarament, d-íinid.-,. pelo
aos Quf it tiid« í ordem, houve .empre decreto n. 14.284. de 3 de agosto uUmo, o
.... * ««. .im.i.*». tralundosc tEo aSmen- demonstrom?

Nüo vemo» -*- Insistimos — o neccoslilsiig
de aupnentar-B» iwnslvelmente aa deopcei*.
puMIcaa eom a reorRanitmçfio do serviço de
expansSo ecoaemic», ampliando embora o

para o fim almejado, tratundosç tio
uma questio de or.entaçao.
ulmoa o pesjlmo defeito, tanto
official como no terreno daa aetlv.

Oebrueder Ooedhart. por decreto n. 8.393. r a» id?iT« realmente origlnaes pouco aliun-
de 97 de outubro daquelle anno; os sorvi- *'*» l-»»» í«„ „>„ „„ fali ' * " "
ços foram Iniciados logo em seguida e exe-' d.?am'uu"trcun\a0 'iodos 

sabem
£5«Í!«APP9«S» MJ!3m: *2L*W.\$Üíi\& dToo\T nacionalidade, uma P rê um dos cara-

X., •^S^Mff0^.^^.0 "JS?envolve, teiu a eoratte» j»
nhecldos o inexplicáveis canaes buro-
craticos.

Quo b Congresso, por simples com-
contrato para execuçilo dos melhoramento1*. ¦

m,
ipie

apreseu-
IoüO

prazer, abdique de suas funeções em j rt|..50. 0 ,-overno, achando que nao
qualquer outro gênero -de actividade, | rpnip.ctla prorogar o sliudldo praio. deuou

contrato para execuçno aos meinoramenios. -.*----.--¦- — • 
aproveitável, « tido losoem 30 de junho de 1916, nilo estava alnds "/Squ" 

^JJt° é nlo « tomado a
cnmniotn r. ninnn Aa sunpiimcnin. nneaar na euaia ae cuiduur , ecompleto o plano de saneamento: apear

lhe sério.
Com referencia & nossa orgonliaçao consn-

br deu-se precisamente o mesmo. Possui»-; ??Ií:.kk -asL-síür S2!^»S'««; SE-2SSSSS-5 quo n-.o

AVISU URGENTE

mais de pondnraçUo do que de sonho.
Sem prejudicar a quentura do té

que dlmana das suas palavras, o sr.
Bahia do Vasconcellos — foi eese o
orador -.— atreven-se a ser patriótica- 

'¦
mente verdadeiro, mesmo com risco i
de ficar travando o aeu discurso da ;
amargura que certas verdades oncer-'
ram o quo se contêm, em muitas das |
que proferiu. I

Assim, por exemplo, prescrutando o j
quo poderia ser o ideal cívico, ou po- j
11 tico, com que entrariam na vida pn-1
blica os seus companheiros de escola,
o orador lança sobre a patria um olhar
de quem sabe vêr e, com segurança,
perante o sou grande auditório, faz
eata advertência aos collegas: "Isto
que ahi está não é Republica —tè um
rotulo, um simulacro''.

Ninguém sinceramente, o contesta

mesmo o vendaval de insania, que pa
reco soprar nos arralaes da politica'
gem, poderia justificar e, isso, de mo-
do irretorquivel.

Felizmente, o Senado ha de saber
o que faz.

# * *
OS AMADORES DO EXÍERCITO

E O "RAID" A BUENOS AI-
RES
Vae neste "commentario" a nota

sensacional de um "furo", cuja no-
vidada Eerá gratíssima a todos os
patriotas,

Os nossos bravos pilotos millta-
res da Escola de Aviação do Exer-
cito projectam realizar brevemente
ura novo grande "raid" de aviação
com o mesmo objectivo alcançado
pelo glorioso aviador civil Edü Cha-
ves, mas utilizando na prova dois
des grandes apparelhos Breguet,

pos-
ria. mesmo qua a oceasião permit.tisso
controvérsia, e essa rude verdade, que i possantlcslmos, quo o Exercito
tanto temos repetido, não podo, não j sue,
deve ficRr som éco, no animo, ainda
são e cheio de fé, dos outros moços
quo a ouviram dos lábios de nm col-
lega, como elles limpo e Rão, verdade
quo tanto amargura a alma dos ropu-
bücanos sinceros, nosso exílio de on-

r?X*ítodoílvl.rSoll,M 
^ 8C,ent,U "": ImsriniWh"" •*"* «»lla' 

C&o°to7o'7"material do serviço ™ ^¦ToT^^^- —
deposito da firma flebriieder Ooedhart, em d suuucar dos -"«»->•» »«
Paque.! ficou o ...umpiç sem .umj.soh»; | ™1 r^^píetoV-

fila". Tentfiliios imitar a In

aceentuada mente

tuuiiili-.es a con-
Ü momento

qtindro dos .-iddidns còmraorciaee com. dois
on tree funecionarios dessa espécie, pbr l«.
10 que os novos toparei* podem fltr ecrupartot
pcloB actuaes directores addldoa dos e.itin-
ctos eserlptorlog de Informaçíea eo estran-
gelro, onc percebem vencimentos • nlo tCm
attrlhuiçfleB definido».

Cumpre-nos, pois, coneretlsar a noeei for.
mula, o que faremos cm um próximo artigo.

Thomna SALGADO.
'>Mm0*>jSl*»*t*>S*s*+tft*i**0S^ m*m

A cummemoração do
Cenieiiario

«ftji^^f-jtffi^ p0*1" »r rai,is Pro-plcl°-par* R exhi1"^
1 dc tiinii bella' llnuve entUo diversos reqnerlmentoi dos | gla'»«* • Maudiimos

Intnr-úua-iHnc a uii^/tAaelvtic aiitnr-i-ta/tAfla rtn V IBlO DOS (Ot UUO |Inlereisados e successlvss nutortiaçnes do•nomrrpsso, nas leis de orçnmento para o
rcsfibeleclmentfl e contlntroçflo dos tra-
hil''ns «uípenios, mas sd em tíli), por Ini-
rlsilva do K»tndo do nio, baseado na auto-
rlzsçfln, leiflCativa em vigor naquelle anno,
fot a qiicstllo pnita em foco c ontlto elaho-
radas a» bases de um arrflrdo com o refe-
riflo E«tado pnra soluç"o do problems.¦Por essa orraeiflo e na sltusçllo nnormal, ¦— ¦.h.««i«,i«
crenda pola guerra, Julgou o roverno con-1 para c», pouco temos, «twt»Bt<». '»*'*"'•£?
venlente «eqncstrnr o materlsl existente de | no sentido de nossa expansão commercial,
prnprlpflnde da firma Oopdhart, o que se

isto nos foi dito por um cx-chanceller —
os "melhor.s" regulamentos cousuliues e
por .elles formulüuioB ou nossus, que ahl
estlo pura aerem apreciados em eetia M/t*
toe prulicos. E* claro que alludimoB, princi-
palmente, â reforma feita cm 191S, alterada
depois, restabelecida, porím, actualmente
com differeutea "nuances".

A despeito das d.versas mr.dlflcaçoco in-
troduzldas na curporaçao consular, de IDiS

eeu estupendo "raid" e, quando o
paulista "scientifico" aterrou cm Duo-
nos Alres, eu subi ãs nuvens roscas do
Goso e ainda não pude descer... Es-
tou como o dollar, lâ nas alturas, at-
torrando a todos, sem disposições de"aterrar"...

João 8EJI TELHA.

Concurso nara medi-
cos do Exerciío

Os meus leitores hao de desculpar
a falta da minha secção neste nume-
ro do O JORNAL. As aras do meu
pensamento acompanharam o Edü no i de quas! toclos elles, agora, assistem

ao herético tripudio doa exploradores
sobro os seus ideaes.

Não 6 líepublica, de certo, é simu-
lacro, ludibrio, concordomos.

Não basta, entretanto, conntntnr e
proclamar essa deturpação do regi-
men, esse falsoamento flagrante do
pensamento dos seus precursores o
fundadores. Especialmente ft geração
que estft agora saindo das escolas bu-
perlores, ou dando os primeiros pan-
sos om quaesquer outros ramos da

1 actividade, cumpre executar a obra de
reacção, pacifica se possível, mas, em
qualquer caso, enérgica o decisiva, no
senlldo do ser a Republica uma reali-
dnde e não apenas uma fraudo igno-
miniosa.

Cumpre advertir, porém, a gênero-
sa e brilhante mocidade contra ao ar-
madllhas quo, ãíeivòsamèntõ, lhe an-
dam preparando, neste grnvo o tão
perturbado mpmçnto h,istor!oo do.npa-
so paiz. O insidlòso osplrlto reacciniia-
rio, que ainda não so extinguiu, allla-
do. tácita ou declaradamente, ao des-
peito de uns e ao animo partidário,
agitndn pelo embate das rivalidades,
em outros, estft, a esta hora, em pia-
na ebiilllçiio, tentando solapar ns Ins-
tltiiiçBes democráticas, chegando até a
attribuir á própria essência deotas o
descalabro a que as arrastaram os
que, Investidos do dever de appli-
cal-as, faltaram ji esse dever 0 o trai-
ram.

Por clrcumstnncias supervpnientes,
o actual presidente deu rçrnndo azo ao
avançamento desso trabalho tio sapa,

A's 10 horas o 45 minutou dc hoje se-
r5o cha?n:idos ft prova escripta do con-
curso pnra medicos do líxcrcito oa so-
nhorea : Antônio Carneiro dc Cam-
pon, Antônio Augusto Xavier, Frederico
Elíienlohr o Bernardo'Eiscnlohr.-••¦¦•.•floc-iindi*.- chamada;: Joio Baptista dos
Santos.

*j*r*sf*lfskt*jjtr%j1r*i^kÉl*t)-*ssx*'m*^^

A'desvalorização da
borracha

A Sociedade Nacionnl de Atrrlcultura
roci ben hontem, dn Asnoclaçilo Commer-
ciai de Cruzeiro do Sul, o seguinte tele-
gramma:"Inir-ilneneln. .'ínnlqiillaniento borracha,
completa desvalorização falta absoluta
capital, credito custear futura safra. Anto
fome amoaça pobr za mais dois terços
habitante», a Araoclaçüo Comniorclnl
appclla v. ex. au::lllo cata retriilo, aem
o qual Inevitável calamidade. Dclctramou
poder fiilnr Associação Commercial Han-
nlbal Porto. Alb. rto Moreira, Beiro Bar-
rec A-íradcccmcfl v. ex. auslllo bom pa-
trlotismo humanidade. — fa) Pedro
Moraes, presidente Assoclnçílo Commer-
ciai."

—. O sr. Hnnnihal Torto recebeu hon-
tem, da Associaçiio Commercial do Alto
Juru.1 (território federal do Acre), o se-'
guinte telcnramTna:"jtogamo.i aceitar incumbência fnlar
nome A csoelaç.lo Commercial, presidente,
ministro Atrrlcultura, alludlr flltunçfío af-
fllctlvit. Industria borracha ameaçada
anlqullnmtnto impossível custear safra
futura. 1'opulnçilo abandona scrlngaes.
Prívlfllío ínmentavclo nconteclmenton, ap-
peilo governo vosso Intermedie. — (n)
redro Moraes, presidente AssociaçUo
Commercial,"

l*M*T*JS**l**lMf*****.***l*^^

Correspondência í,,i) Jornal''
MENTE. • • ROSO (V,. Horizonte-) —

As condições para a Inserção de contes
na respectiva secção d'0 JORNAL, suo
que elles tenham qualidades de publlci-
dade. , „.Quanto a sc.mir.ua percunta: ^ao.

BARONEZA DR OLINDA (S. Geral-
do, Minas.) — Faremos che-jar ft Aca-
demla de L-etraa o seu trabalho.
1jVy1ü-u-U*líru-VVV%*i'' ¦ »»*tmmm*^t*ln*%*-**t*>jt-*,0^%*f*s*^^

Estão 4 frente da idéa, e, propõem-
sa pilotar os apparelhos os capitães
Raul Vieira de Mellp e Anôr Tei-
xelrs dos Santos e os tenentes Ivan
Carpenter Ferreira e Salustiano
Franco da Silva. Todos qtiatro avia-
dores exporitaentadissimos.

Ós dois possantes Breguet elevar-
3e-ão para o vOo a 4.000 metros, o
quo resultará em multas vantagens,
sendo uma dellas o poder-se fazer
elle quasi om linha recta, de fôrma
a obter-se a reducção extraordinária
de tampo no percurso: haverá uma
só aterrissagem, em Porto Alegre.

Os aviões levantarão võo do Cam-
po dos Affonsos á meia-noite em
ponto do dia da prova, desde que
haja luar, e conta-se que descerão
em Porto Alegre ao meio-dia, o maia
tardar; dahl a Buenos. Alre3 o se-
gundo võo será apenas de cinco ho-
ras, de modo que contam os aviado-
i'03 estar na capita) platina ás 17
horas do dia-do "raid".,

Qualquer desses Breguet pdde ai-
cnnçar 300 "kilometros por hora;
mas aquella .altura só voarão 160' a
170, o nessa conformidade estão sen-
do feitos ob cálculos para a-prova.

• ¦¦Os maia detalhes..; depois. Este
"furo" do hoje basta, como o mais
bello commentario de applauso A
maneira brilhante como 03 nossos
valentes aviadores do Exercito com-
prehonderam o gesto patriótico do
nosso glorioso Edn Chaves.

# » #
A AVIAÇÃO NAVAÍi

Dave-se bater no ferro antes qne
elle e3frio... E ahi está porquo, cm-
quanto a cidade inteira, e com ella o
governo, vibra de enthusinsmo e justo
orgulho pela victoria brilhantíssima
de nosso Edú Chaves, com seu "raid"

ao mesmo tempo que uma série do | ao Prata, torna-se opportuno o mes
actos legislativos, a pretexto de pre>
tendidas reparações, punha em foco,
nimbada de uma anreola de prosliçio,
tecida com requintes de artificio, a
dynnstia deposta o proscripta.

Nilo se illudam os moços da nova
geração; não se deixem dominar pela

mo imperioso chamar a attenção jus-
tamonte do governo para a situação
em que se encontra a nossa aviação
naval.

Tem-se ella affirmado tão excellen*
te quanto a do Exercito o, digamos, a
civil, porque Edfi é paisano. Os bra

impressão de ter sido uma edade de j vou pilotos da Marinha em nada des-
ouro, de gloria, uma espécie de bem- j merecem, nem lhes são inferiores,
aventurnnça na terra o domínio da quando om confronto com seus valen-
casa imperial de Bragança sobro os
destinos do Brasil

So ha-- necessldado, o urgente, de

tes irmãos d'armas da aviação mili-
tar. Sentem-se elles porém maguados,
e com razão ee lamentam, vendo que

põr cobro á desmoralização das insti-1 tudo so tem feito pelo desenvolvimen.
tuiçfles republicanas, deturpadas a! to o progrGsso da quinta arma no
ponto de não restar da obra dos cons-: Exercito, emquanto apesar das mil
tltuintes do 1891 mnia do que um si-
mulacro, é necessário, tambem, antes
de tudo, combater as perigosas cnm-
placencias de certo cxaRgerado senti-

1 promessas que lhes têm feito, nem a
verba pedida para se apparelharom á
altura de sua gloriosa o patriótica mlfl-
são foi concedida aos aviadores na-

fes pelo decreto l3.(ll!l dc ?S de marco de
1910. em virtude dn qual o tçoverno tomou
conta do alludido material. .

Em semilda. por contrato de 56 de lu-
nho rtn me«mo anno de 1019. firmado com
o (roverno do EMadn do Itlo rte Janeiro, »
rnMn nhrltmii-*e n dar neinilmonto A* obrai
di n-ilxada. medhnte reciprocidade de obrl-¦raçfle.» niianto sn« recurso» necessários pa-
ra tal emnrehendlmenlo.

Por seu Indo, o finnsTe-c-o Nacional, na
lei orçamentaria para 1090. "Utfirlíon o t*o-
verno a despender a Importância de ríl«
3nn:0nnsi cnm ni estudo*, o onranlzaoío do
prolectn definitivo da* obras de sanoamen-
tn da Bnlsada Fluminense, e rtavn autori-
•aelin para executa!-oa por administração,
emnreltada ou nnr conceasflo. pnrmlttlndo
abrir-se, para es«e rim, oa necessários cre-
ditos e os oue forem nree|«os para a exo-
ruçlto rtn accordo celehr»rto cm ?s de lu-
|i'n rte 1010. entre o (Inverno Perleral 0 o
(Inverno rtn E0iarto rtn pin (te Janeiro.

Fm virtude rte«°a niitnrizaçnn e nirn. cnm-
prlr o enntrato reltn eom o E=tadn rto Bio.
rol orennlrarta nova romml-iin tec''n|ca.
nue enmoenti a rever ns estudos e traba-
lhos anterlnres para elaboração do um pia-
lio (reral de obra».

Estava em nnrt-mento ossa revl-llo. qti"n-
do o troverno rt-eheu rtn emrenhelrn Men-
enr Uma uma proposta pnra execticfln dn5
nhras neeeco»-tns. mcrtl-inte enneess.an. e
tenrtn nor ha«e um prniectn orltrlnal rtaquel-
le entronhelro, rom um plano rreral rte me-
Ihnrnmentns fluo nbratifrlam parte do Dia-
trletn Federal,

Examinada a nrnnosta. foi cila Imnuima-
da em altriin" r-."'ns. rllie o sell autnr pro-
curou corri-Mj^-ra nrtrnnlzar então uma
nnvn prr.no-" SM \ nli^m da execucan rtas
nhrno pelo ' sF^.rnieeto nrltrlnal, comnre-
her.lla um plino rtnancclro mie fnl consi-
dernrto vanta'nso pari n "-overno: nlím dis-
so. a prnpnsta resnlvla. rterinlilvnmente. a
sltunefln dos amltros contratamos, mie
.i'iAilar(1rtvnh"4nH»r(ln ¦ rte seu' crtflIMto.'' 'peln.
one-sé Jiiltr-vam crtm rlli*ltn**a fevlamiicnns
diversa» ctiiiv importância' excedia rte re*Is
'.onOtnnn*-. alem do valOf do seu material

rte trabilho. "'"¦ ".'!'". ' 
."."*'Nn sen prniectn, n en-ren^elro Alencnr

Mma pmnfle-se, preliminarmente, a adqui-
rir O cnntratn rta firma nnedhnrt cnm tn.
doa os direitos e obrleacrtes. comprem"!-
te„rt-se como plenos ce«lnnnrln«. n ceder
ao irnvernn n miterlal anterlnrmentn seouea
trarto. pelos preços estabelecidos nn contra-
tn rte 1010. bem enmo a rtar nnltacnn ri-
nal rtn tnrtns e miaesmier reclamnçnes re-
latlvas ao rererlrtn cnntratn. Em seiriilrta.
rnmnrnmelte-«o n nmnonente a exeetttir aa
rbraa rte melhoramento comntetn rta Palxa-
rtn neetrtcntnt, mertianle o arteantamentn an
Onvernn Federal rtn re«neet1vo cenltal ne-
cessnrln. em lllulns da Divirta Pnhll-rctilns
'urno seríln patms nnr semestre pein pro-
pnpentc ato rcstltttlçno final do mesmo ca-
P (ínmo trarantla rtn crnnrestlmo. ofrereee
o prnnnnente a responsabilidade rto paneo
portutnie?. e m^ls a hynnlhee.a rtns torre-
nns dcnprnprlartns ou nilqnlrlrtna pelas nn-
vas nnrns, terrenos estes cujo ve.lnr re-
presenta por si pO irnrantia snrflclenle.
Ali-rn rttson, flearí nlnrta n prnnnnente nhrl-
irartn a «A retirar rtn Banrn rtenosltarln rtn
emnrestlmn. quantias correspondentes a
r-bra" realizadas na pronorçllo apprnxlma-
da dos respretlvos ctistns, constantes do
tahellaa Inclnlrtao na prnpnsta.

rír-ssac çnndlçfles. n Riivemn pnrteril ao
me«mn tempn llmtlrtar pnsslvets miestOes
rtecnrrentea do anllfrn contrato da Pairada,
cumprir o contrato cnm o F.stadn rtn nlo e
realizar nm melhoramento rte vulto, cuja
necessidade e valia todos reconhecem,"

fl director Ja FacíMe de Bi-
reito io Bio de Janeiro

mentalismo, pontlo-se em guarda os I vqes !

r, conhecer o fim a que obedecia ti sua
presença na casa, e o nssentlmento b'e-
ral. o almejado "sim", coroou-lhe do
pleno succosno os desígnio-. On paes de
riforienta r.charF.m-n o muito em condi-?to 1 S P""-10' Melh0/ O"0
ántiellc, nenhum. Nao eram sõmento
elles que o diziam, man tambem os co-
nhecidos o a psrentalha.

Noite fechada, tornava o Joven aos
**— Entn», que tnl? pereuntou-lhe o
*>ae, visivelmente emocionado.

 Todco disseram quo sim, elra so-

Jucá. do Panco, que nlo conversava
com os filhou, a quem só co dlrltíia
Quasi oue por monosyllabos, afastou-
no rto Manduca, retirando-se para o
quarto, or.rtn Ia, por certo, dar largas
fis fantaslau fltt Imrtftlnaçflo.

 Brevemente estarei cftscdo de no-

k commissão de limites
dos estados do norte

O sr. Ferreira Chaves, ministro da
Marinha, ccmnninlcou co seu colleça da
Justiça nue resolveu per & dlsposlçilo
denae Mlniuterlo, pam servirem na com-
missfio de limites dos Estados do Norte,
do caracter militar. cnpltilo-tenento
^"obaldo Gonçalves Pereira e o primei-
ro"tenente Mario Ipiranga dos Guará-
nys.

.,^.*^»t>V*>**V*ij*>*i*-*^^^***'*********,**>^^

de Marinha p vão
estalar na Europa

O ministro da Marinha deslpnou o ca-
plt&o d* corveta graduado engenheiro na-
vai taria Augusto Pereira das Neves,
para aperfeiçoar, na Europa, cs seus co-
nhecimentos sobre mina* SaUtter-Harle 1
o primeiro tenente Affonso Aninha Par-
pa Nina, pnra. estudar na Europa, por
praoo nüo interior a dois annos çi curso
d.- engenharia mecânica e electricidade,
.-fim de adriulrlr os conhecimentos te-
clínicos necessários X admlsSao no cor-
po de enprcnbelros navaes: c o segundo-
tenonte chlmlco Aquldaban d.> Alencnr
Pilho para aperfeiçoar na Europa, prln-
clpalmenío na Inglaterra e na Italia, oa
f«'.is conhecimentos sobre a fabricação uo
pólvora dc baee dupla.

*S** jHt^S-V^**. t\Am./\A^^lml*Mé\0*V*< •

Lím finos, psis presentes - bobas
csrttlrás, raels». C»âC*7*atllí»
Ounldor, 17»

A E. F. Rio d* Ouro
¦ ——

Será annexada á Central
do Brasil

O st. Pire* do Rio. ministro da Vlaçlo.
enviou ao director dn Estrada de Ferro
Central do Brnsll o quadro do pessoal da
E. F. Rio d'Ouro • aguarda t Infoimo.-
ç&o pu*a providenciar oobr* a anneiaçlo
«esta. via f*rr«*. 4 CratrtJ Ai BxmU.

espíritos incautos e do boa f<5 coutra
a innidiosa explornçtlo da piedade pe-
los mortos e da magnanimidade parn
com os vencidos, em prol da causa
perdida da restauração.

* * *
A DEFESA NACIONAL NO SENADO

Sí a passagem de verdadotro ven-
davnl de insania, por entre homens,
om razão das próprias funcçfics poli-
ticas,. de responsabilidades definidas
no regimen, poderia justificar o que
vao acontecendo nesse fim de sesaSo
legislativa, relativamente a assumnto
do capital importancia para eo altoa
interesses da defesa nacional.

Apresentando-se no Congresso um
requerimento, pedindo concessão pa-
ra a montagem de uma estaçito radio-
telegraphica ultrnpotento. a commls-
são de Finanças, da Câmara dos Depu-
tados, cedendo inadvertidamente s
tendenciosas-suggestõea de propagan-
distas da desnaclonaiizaçüo desse ser-
viço, offereceu um projecto que mu-
tilava a lei de 10 de Julho, que é, in-
contestável monumento de previden*
cia patriótica, construído, em moldes
de clara sabedoria jurídica. Indo o
projecto á commlSBfto de Diplomacia,
voltou a plenário com um substituti-
vo, conservando integra a le! e man-
dando fazer a concessão requerida,
por se affigurar justa a pretensão,
militando em favor da requerente cir
cumstancias especiaes, enumeradas no
luminoso parecer, oue consubstancia-
va a conclusão offerecida.

A commissão de Finanças, pelo pro-
prlo relator do primitivo projecto quo,
alias, ó militar, concordou, cm razão
da defesa nacional, com o teor e com
as conclusões do parecer da commir*-
são de Diplomacia. No Senado, porém,
nova Irrupção ante-naclonalista se deu
e, com tal insistência que, caidu no
plenário, a emenda offerecida ao pre-
jecto foi renovada no orçamento d3
Viação, obtendo parecer contrario,
sendo tamb-sm multar c respectivo r«-
lator,

como o demonitrava, dc mudo qnc 11.10 ad
m ue duv.iias, a situação actual do pai».

Que é, it facto, que tem adoentado, «ob
esse ponto dc vista, a nossa acçiu consular
ou a noSBa propaganda no ctilran0'elro, em
auas diiliTciiti'» plinsca?

A situação osceneionnlnrento vantajosa
em que Sc encontrou o llraail no ultimo pe-
riodo da guerra, e Immcdnitainente «P''8 a
cctisaçlio das host.lldades, relativamente. Ab
suas condições econômicas, foi, porventura,
couseçucncia da acçao dos nossos, cônsules
ou da iiusoa propaganda, em suaa varies mo-
dalldades?

Absolutamente, nao.
Ainda mesmo que nada hoovessemos feit»

neSíe sentido — e pouco ou nada sc iez —
nem despendido um sô vintém com some-
lhante tarefa, a situação do nosso pnlz seria
a que realmente foi, em face da dcsorgonl-
sajtilo mttnd.al occas.onada pcla guerra. Po-
derla, sem duvido, ser melhor, ne a frente
dos negócios publico* houvessemog tido ho-
mens capazes.

No curto espaço de cinco meses, nprts o
inicio da cunllagraçao, ob Estndos Unidos da
America do Norte, cujo principal produeto dc
exportação era o algodão, quc tambem pio-
duzinuiB, numa expansão coniuicrci.il colos-
sal, de que não ha slmile na historia das
nações, levavam a cabo o prodigioso feito da
liquidação de "9Us proraiesos no exterior,
que ascendiam ft fabulosa somma d« dollars
380.000.000 (cerca dc uüíj milhões de con-
tos da nossa moeda), e JA estavam empres-
tando dinheiro A Argentina, fi Suecin, ao
CunadA e a outras nações. O qne é actual-
mente etise paiz, como força econômica e ii-
uuiicelra, não 6 necesBarlo dizel-o.

Se nfio fosse t guerra, a noesa situação
seria hoje, talves, bem precária — ainda
que o seja de algum modo — porque não
tnios empenhado nenhum esforço siri» na
conquista de mercailios firmes para 00 nos-
Boa produetos no estrangeiro.

Não serA, certamente, com a creação de
serviços novos no exterior, e ainda menos"¦expedindo•¦clrtiultir.es aos' nossos cônsules,
alargando-lhes au funcçOeí", nem" nrcsino 'nu-
gmeiitaudo o numero desses funecionario* —
podemos nffiriuar cem. perfeito tconlicciw.cn-.
to da questão — que resolveremos o nosso
desideratum neste particular; mas, modifi-
cando olmplisinciife o que possuímos uai
organizado, sem augmento,. desnecessário, de
d'spesae, ou, <e isso fór de todo Impossível,
com augmento relativamente Insiguiflcanto
pnra ns effeitos a alcançar.

Emquanto nio houver no pais — nc Ca-
pitai Federal — uni orodo incumbido Ce
elleetuisr pesquisas c investigações svbre 00
nojsos problcmns economeus, collcctanãn e
organizando, HUsteiiuitiaimcntc, os clcntcíí-
{«o de que carecem 03 Juneeimiai-ioi nue opr.
ram no es-tcrlor para poderem agir com e//f-
eifticlo no terreno das realizações praticas,
pouco ou nada auVaiiíairmos no sentida ver-
dadiiro de nossa ripamdo cainmcrelal, mito
grado ca {requentes reformas que se Um
feito com cmik propósito, reformas quc bó
Um acairetado onns para o erário publico,êCm proveito alpum pava o pas.Nada existe organizado que possa supprir
86 necessidades npoiiliiilas, emliorn tenhamos
gasto, em dez annos, cerca de' 9.000 contos
de ré!», com as d.versas propagandas nu es-
trnngelro t maia de 1. boi) com a mauutcn-
Çío de um inut.l Serviço dc Informações, no
Min'sterio da Agricultura.

Evidentemente uão incluímos nesse cal-
calo as desp.sns do serviço consular, porque,como clarnniente' o demonstrámos, a missão
consular é de otilra natureza, tendo a allu-
dido serviço renda própria.Deve, pois, semcllie.ntc estado de coisas
perdurar, nada se fazendo por modlfical-o
num sentido benéfico, quando o única ele-
mento de que se carece para isso é o bom
eenso?

A representação municipal
dos hstados e dos pai-

ze$ sul americanos

O Intendente Ernesto Garços, na sessío)
do hontem do Conselho. Municipal, apre-
sentou uma Indicação, unanimemente,
approvada, habilitando a mesa a promover,
para realce o maior brilhantismo dos fe*.-
tojos a eerem realizados por oóotslao da
commemoraçfVò do CcntonártO da- ftoss.i
Indopendoncla, os meies r-eoessarl.*i3 &
vinda a esta capital, por aquolla òocáeião,
do representantes municipaes nSo sô doa
difíorentes' Estados do Brasil, como ainda
úm nações sul-amerlcanttí.

A dita Indicação atttorlra a mesa do
Conselho a dlspindor' pecunlârlámcnte, o
necessário í cfMotivação dessa medida.

São Justas, justíssimas, e dignas de
todo louvor fts despesas vultosas que
se tem o governo imposto para dotar o
Exercito de todas as perfeiçSes mais
modernas om matéria de aviação, dea-
do os campos especiaes de aterrissa-
gem. o treino efficionte dos pilotos,
atô a aenniBição de possantes appare-
lhos modernos, ou )& comprados e em
exercido, ou encommendndos aos fa*
bricantes.

Mas não é justo que, por uma eco-
nomin mal comprehendida, e injustis-
sima se parcial, se retarde por mais
tempo a acqulslção dos apparolhoB que
a aviação naval tem pedido e lhe tôm
negado, apesar de llic serem elles de
absoluta necessidade e imperiosa ur-
geneia, para que os pilotos aéreos da
nossa r.jarlnha de guerra possam en-
contrnr-se om egualdade de condições
favorável com os seus irmãos d'armas
do Exercito. B não só oe apparelhos.
Muitas outras coisas lhe são preci-
sa3, que têm elles pedido e para sup-
prir-lhes foi pedida a verba, que as
autoridades julgam exaggeradas...

E' impossível que continuem a Jul-
gal-a agora, quando podem com um
gesto desautorizar os tímidos qneixu-
mes dos pilotos da aviação naval, no
meio do concerto de enthusiasmos que
a glorio3a façanha do Edú provoca!

* * *
O PREFEITO CONDEMNOU A'

MORTE O PASSEIO PUBLI*
CO!
E* positivamente inacreditável.

Ma3 nâo ha negar-lhe credito, porque
seria negar a própria evidencia: o
prefeito resolveu friamente praticar
o crime do matar o nosso delicioso
Passeio Publico 1

Nem de outra fôrma se pôde cora-
prehcndor o gesto do sr. Carlos
Sampaio, resolvendo, como resolveu,
que "de hoje em deante todos os au-
tomovcls que de Botafogo deman-
dem a cidade trafegnem por dentro
do Passeio Publico.

O presidente da Republica assignou,
hontem A noite, nn pnsta da Justiça, n
decreto nomeando o dr. Affonso celso de
Assis Figueiredo, para o rnr-go de nine-
ctor da Faculdade de Direito do Ulo do
Janeiro.

Alterando o alistamento
eleitoral

O presidente da RopuWlea sanedonou,
hontem, a resolução legislativa quo alto*
ra a legislação Bobre o alistamento elol-
toral.

njwnjmriniwi-i*! ...¦¦  .

A divisão das sbcçõss eleitoràes
do Districto Federal

O presidente da Republica sancclonou,
hontem. a resolução legtelatlva que dis-
IMVe «obre a dlvlsüo das eceçoes elel-
toraea, no Districto Federal.

mi1mmtf»$1sm*\%\*sitS**fmSm^Êr^^

Divertimentos em boles dos
tanques e lagos dos jardins

públicos
111 —1 1

O' Conselho Municipal approvnn em sna
sess&o de hontem, em terceira e ultima
discussão, o projecto quo autoriza, o pre-
feito a conceder ao cidadão Mancai Mar*
tlr.s, o direito do explorar noa lagos, tan-
ques, represas o vias dos jardins o par-
Otiea públicos, divertlmvntoa em botes ea
quiicsfnjer outros appArelhoa de nave.
gaçao.

O concessionário q*.Ki ficara reopontwvel
pola con3er%iiçflo e llmpeia doo roforldos
lagos, tanques o repreíaa, terl o direito do
explorar esses divertimentos por espaço
do qttinio amios, findo cujo praim rever-
torno ft Municipalidade todos 00 boles,
appnrelhos o dcmnl» objectos utlllsadoo na
exploração da concessão.

Os ditos divertimentos serio cobrados
pelo concessionário ft rasao de 609 rtls
por hora pnra cada pes-xia.
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0 ensino profissional da
pesca
m 1. 1 im

A creação de duas esco-
las rio Districto Federal

pelo Coneolho Municipal foi appro**r.do
hontom em ultimo turno, o projecto do In-
tendento Pio Dutra, creando duao escola»
profissionaeB do Posca dcstinadiie ao pre-
paro de profissionaes dessa Indnatrla *
de outra* derivadas e correlatlvas.

Uma dessas escolas «era na Ilha ío. Oo*
vormidor o outra cm Copacabana,

Cada uma desBaa escolas constara d»
dois cursos: um para os q*;o so queiram
dedicar X arto da p.eeca e outro non pro-
fisslonnen, «.uxlllarea ou uprendizes que
dcBeJcm melhor aperfeiçoar 00 ocus Co*
nhecimentos no assumpto.

A reforma da Directoria
de Hygiene e Assisten-

cia Publica
.1 •>

Os seus novos fins e
denominação

Examinando as cond'ço>« actuaei do ser-
viço de cxpansilo econômica do Ilr-inil, no
sentido om quc ema e.vprensíío 6 empregada,
encontraremos ou seguiuies cleiiieutus des-
connexos:

Dc um Indo, uni Serviço de Infor:itai:5cs
sobre coinas do paiz, uo .Ministério da Ami-
cultura, Indiiftrin c Cinimerclo, quc por foi-
ta de 65'stenialiüaçilo d,.o respectivos traiia-lhos c organlzaçíío aiiequiidii — de nada ser-ve — custando, entretanto, aos eofreu pu-bllcos niaiB de duzentos contos anntiaes.De outro lado, duas corporações de cara-eter representativo — cônsules e adilidoo
commerciaes — no Ministério das B.elaç5ea
Exteriores, com attriliulçõea idênticas' de"promover, fomentar e desenvolver ai re-laçSes econômicas do paiz com outra» na»
çoes", tratando — ambas — d» propagan-da e divulgação d«9 colsiu e interesses na-clonaes no entrangeiro, o que nilo pintemfazer, entre outras razões, por n3o aerem ap-
parclhadaa cnm ob indlxpeiifiavcis meios deacçao, que s6 um Instituto de naturr:'.i s-
peeial — com sede no pais — lhes poderAfacultar.

Para que, pois, erear-se um novo serviço,Com novos fUDccionaries, pnra o mesmofim?
Nio serl mais fácil — e menos di*<peiid'o-

so — npcrf.lçüar-se o qtie Jíl existe, apro-veltando, como base do serviço 110 paiz, oServiço de Informações, d.i Ministério daAgricultura, convenientemente remodelado,
por competir a esse Ministério, cm face dalei que o creou, c da lógica, aa attribui-

Um pedido da Associação Coã-
mercial de Campos

Em ultima dlscusa&o, u.pprovo'1 hontem
o Coneolho Municipal o projocto autori-
rando o prefeito a reformar a Dírectorl»
tíern.1 de Hygleno e Assistência Publica,
dando-lhe a denominação de Departamento
Municipal do Assistência Publica.

Essa roíorma foi motivada pelo facto
de haver parto doo serviços daquella Dl.
roctorla passado ultimamente para , a
Unl&o. ficando apenas os que nao preata*
dos pelos soecorros médicos de urtrcncla,

A carteira de redesconto

Esteve hontem, no Ministério da fun-
ds, uma commlssío de dlrecnorcB Ca Aí-
sociação Commercial dé Cmpo3, com-
posta dos srs. Arthur Pinto e Lula Guarani,
IndustrlaeB do assucar e commorclcntes na-
quella praça, os quaes foram solicitar do
dr. Homero Baptista fossem extendfdss
Aquella cidade a*i vantagens das operações
da carlolra de redesconto.

A alludlda commlasílo procurou Justlfl-
car a .«ua pretençao, allegando os (rrandes
prejuízos eoffridos pel» pra-ja rte Campos
pela nAo exportaçllo do assucar para o es-
trangelro.

ao quc nos foi Informado, o sr. Homero
Ilaptlsta promettou envidar todos os ei-
rorços, de modo que, nos primeiros dlai do
mez de Janeiro próximo pofnam ser estatt-
dldos os favores do redesconto na agcnci»
rio Banco do Brasil naquella cidade.

priva o prefeito o unlco ponto de re-
frlgerio, o unlco recanto da cidade,
o único Jardim contrai, em que a«
criançai ainda podiam folgar, brin-
car, e tonificar-se ao ar livre noa
dlaa de calor escaldante que curti-
mos e nas noites quentiBBimaa do ve-
râo carioca !

Aberto o Passeio ao trafego doa
automóveis, é desde Já tel-o por
destruído e morto. Por irremlssivel-
mente condemnado.

A cidade n&o o perdoará ao sr.
Carlos Sampaio. E com razão. O
Passoio tem resistido a innumeras
investidas, que sempre se quebraram
deante dos protestos da população
sensata da cidade, que pôde adtnit-
tir e tem admittido nelle transfor-
maçõos que o eiubellezem e moder-
nizem, mas nâo quer nem admltte
que o destruam.

Pretende agora o prefoito abrll-o
ao transito livre dos automóveis !

Está irremediavelmente conde-
mnado pelo governador da cidade o
delicioso recanto poético e baJsamlco
do Passeio Publico, Inestimável Jola

Qttt-r 
"iwodixOT 
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A' VENDA — Primeiro numero da nova phase em qne t mais antl**»
das Revistas Illustradas naclonaes apparece transformada na mala Interes*
santo Revista da America do Sul.

Um numero sensacional que será a synthose do reinado do grando bra.
silelro, o Imperador D. Pedro II. — Coplosa Uluítrac&o documentando os
grandes factos do reinado. — Artigos dos mais notáveis escrtptorw no
cionae».
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Charlataes e curandeiros

m

PRECISAMOS COMBATEL-0S EFFICAZMENTE
.— H..-.U naiaj» __.., ___

0 que diz„a respeito o medico Sr, Pereira Vianna
O charlatanismo e ob curandelrOB estilo , Alguns ousados, curandeiros checam a

sendo combatidos. O mal é antigo e, tal- ponto de annunciar processos de *cura"
vez tno antigo como elle, a repressão quo de certas moléstias Incurável»,m lhe tem feito. Mas agora o combate : Charlatão o curendelro confundem-so ereveste-se de maior autoridade, repousa eomp.etam-se; constituem uma verdadel-em outras dispositivos legacs. Acabare- ra oymblose — o lychen da Medicina. E*mos desta ves com' esse pernicioso ele- difícil, senilo Impossivscl, dizer-so onde1 começa um ou termina o outro.

I -\3lhtmonte, porem, o regulamento do
I Departamento Nacional de Saude 'Publica
l cogita dessa grave questão e, parece, Jft

estamos colhendo os melhores resultados
práticos.

1 Ha alguns dlat*. tive opportunldado .de
ler um telegramma de Montevidéo lnfor-
mando que um grupo dc médicos daquella
locall'n(.e dirigiu uma c'rcular A lmpron-
aa, solicitando sua cooperação para a
campanha que pretende inlclnf brevemen-
te contra os tvnnunclos e reclames relatl-
vos.a tratamentos e curas feitas por pes-
soas « Instituições sem autorização para
exercer a medicina.

¦ Sem duvida, constitue esse acto um ges-
to digno dos maloreaf applausos que bem
poderia scr Por nôs Imitado. Não have-
rln mesmo inconveniente que essas cir-
cularea fossem publicadas entre varias
nações, afim de que se pudesse estabcle-
cer uma verdadeira liga Internacional de

. fiscalização do exercício da medicina,
para que charlataes ou curandeii-09 ex-
pulsos de sua pátria não pudessem expio-
rar outroa palzes.

Actualmente, a difflculdade esta em
chegarem ao conhecimento do Departa-
mento do Saude Publica, oea factos deli-
ctuosos, nflni de cerom devidamente pu-
nldds.

Como oe trata, porím. da segurança de
uma população, 6 de crer que a campa-
nha tenha, o concurso efficaz dos parti-
culares. O problema diz respeito, princi-
palmente, A v'i'n collectiva.

Estou convencido, accentuou o sr. Pe-
reira Vinnna. que o exercido da medioina
entro nos precisa de um saneamento mo-
ral.

Para os curandeiros. o Beato da auto
rldadc sanitária íi efficaz o faz Jos aos
maiores cncomlos. Quanto ao charlatn-
nlsij-o, porím. nada velu adeantar. por-
tanto serã dlffcil, senão Impossível, com
os elementos de que dispõe actualmente,
jugular o criminoso abuso.

Sfl vejo um meio de Impedir que essa
herva dnmnlnha vã aw-olando a huma-
nidade — é a Instrucçao obrigatória, a
obrigatoriedade da frcquenc'a escolar.
Com o combate ao analphabetismo conse-
gtilremos extinguir a Casse numerosa dos
ignorantes, principalmente dos Ignorantes
qoo são um dos grandes males do nosso
paiz,
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B-.LLAS ARTES

A PREFEITURA DESISTIU DE FISCALIZAR
0 SERVIÇO DE ENERGIA ELECTRICA

• ¦' —- -¦-

DECLARAÇÕES DO EKGEHHEIRO HIRAHDA RIBEIRO
Foi conhecida com sorpresa,' o dellbe-

ração da administração daa Obras Muni- .
clpaos, desistindo, por melo de seus func- !
cionarios technicos, dc fiscalizar o servi- |
ço de .força electrlca fornecida pela Light.
aos particulares. I

Tal informação levou-nog a procurar o
sr. "tlraoda Klbelro — engenheiro a

0 PROBLEMA VIM M NOSSA IRIA DE GUERRA
-f>

A GRANDF BASE NAVAL

, O medico, ar.- Pereira Vianna.

men» que tanto desmoraliza e exp'ora a•jclencla medica? O dr. Pereira Vianna,
que atirou ft dlFctireão o protTema 'na So-
ciedade d0 Medicina e Cirurgia do Rio
do Janeiro, acha que sírias medidas de
repressão; poderão dar excellentes resul-
tados. O que ahi cstft e uma vergonha:
ora são publicações bombásticas em Jor-
naes, preconlsando infalllbllldade em tra-
lamentos de doenças ate então tldns como
Incuráveis; ora photographlao em attltu-
dea mais ou menos plttorescns, «o lado
d* attestados de "cura" e(fectuada por
drogas de origem duvidosa, verdadeiro
a,tix"lo mutuo entro charlataes o pliarma-
oeatlcoa.

Artistas brasileiros pe vão a Buenos Aires
— >

Em defesa da architectura
O Interoamblo artístico nrgentlno-bra-

«ilelro vao ter seu proseguimento com
íl próxima partida, para Buenos Alr03,
de dois artistas patrícios: o sr. Luclllo
da» Albucuerque o a sra. Georglna de
Albuquerque.

lOsses artistas preparam sua viagem 1
para*o jw-lçnciro ..ecjrii.eB.f.ro do anno,cn-'
,trnhte. ' I

.'.¦.' ArMoluçno^aò 91*. Ituclllo de Albu-
querque e dá sra. Georglna do Àlbu-
qúerquo i multo-sympathlca o vlrã dar
certo Impulso ao Intercâmbio artístico
oul-amerlcano.
EM DEFESA DA AIlCHITEfTIJnA —

UMA JUSTA PROPOSTA
Em reunião do Conselho Superior do

Bellas Artes, o professor Gastão Bahia-
na. para fundamentar uma proposta,
tratou da missão do architecto. A archi-
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Artigos para
presentes

i Cambaria e Perfumaria
Ramos Sobrinho & C.

Acaba de receber:
Lindos vaporisatlorcs do t-rys-

tal, boníssimas camisas do se-

dn,' artísticas caixas do perfu-
marins, superiores meias do se-

da e de (lo do «cossia, olegnn-

tes estojos com nm vidro do fl-

nlssimo perfumo, etc., etc.

Todos os nossos artigos são

do superior qualidade e reco-

bidos directamente.

Veja as nossas exposições e

repare bem nos nossos preços.

llttS OEM & G.'
91, Roa da Qnitanda, 91
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tectura tem posto dp destaque ao lado
da pintura c da eaculptura. Em todos
oa palzen civilizados o architecto é tido
como um artista e, tanto oa «ovemos
nomo oa particulares, recorrem aos seus
serviçon e conhecimentos.

No Brasil, disao o professor Gastão
Bnhinna. nada disso ae verifica. Dahi o
possuirmos uma capital sem osthetlca
de coiintrucoao, dahi o confundlr-se o
architecto com o empreiteiro, quando
cada qual tem a snamlscão a dosempe-
nhar.

Lamentou que, no Código Civil so ti-
voaso olvidado por completo a archl-
tectura, quando figuram ali as demais
artes. Referiu-se as remodelaçSea que
se projectom fasor na cidade para com-
memorar o centenário da nossa Inde-
pendência política o terminou propondo
que fosse nomeada unia commissao de
membros do Conselho Superior de Boi-
Ias Artes e do lentes da Escola do Bel-
Ias Ai ten, para se entender com o ml-
nistro do Interior e prefeito do Districto
Federal, afim* de solicitar as seguintes
providencias:

— Que os projectos de edificações
acompanhando pedidos de licença para
construcção, sejam sempre aasignados
por archltectos diplomados, ou enge-
nheiros formadon em escolas de cujo
programme consto um curso desenvolvi-
do de architectura, a juizo do Conselho
Superior de Bellas Artes;

II — Que 03 projectos para grandes
edifícios publlcos sejam sempre postos
cm concurso entre archltectos e enge-
nlreiroa archltectos diplomados; con-
atando das bases da concorrência a de-
elaração de quo o autor do projecto os-
colhido aura encarregado da flscallna-
çAo artística! durante a execução; me-
diante porcentagem determina-da, con-
forme tabeliã elaborada pelo Consolho
Superior de Bellas Artes e approvada
pelo governo;

III — Que no capitulo do Código Civil
aobre propriedade artística, seja formal-
mento reconhecido o direito do arcjil-
teclo a propriedade de seu projecto e
A fiscalização artística na execução do
mesmo.

IV — Que o governo federal o a Pre-
feitura submetiam ao Conselho Supe-
rior de Bellas Artes os projectos dc me-
lhoramontos urbanos, afim de ser dado
parecer official sobre os mesmos."

A lei orçamentaria
para 1921

11 i.

As conferências d: hontem m
Palácio do Cütete

USEM fcO'

IDEALINA
PARA O ROSTO

Esteve hontem, d tarde, no palácio do
Cnttete, em demorada conferência com o
presldento da Republica, pobre assumpto.i
que pc relacionam âs votações orçamen-
tnrlns, no Monroc, o deputado Afrnnlo do

i Franco, "leader" da bancada ml-
nelra,

., representante de Jllnas, tratou com
o sr. Ep'tacio Pesfoa,' das dificuldades
surgidas na Câmara, expllcan^o-lhe como
foi recebida .1 medida de prudência, roí-
(iitbctnncladn nu emenda dii3 commlssoca
de Finanças c Marinha ,, Oiierra. autori-
Sando o governo a prorogar a lei orça-
mo-tarla voladn pnra o exercício expl-
rante, umn ves que "So seja approvada,
a elaborada para 1921,

Mala tarde, o deputado Joaquim Oorlo.
membro i'a ('ommlav-fio de Marinha o
Ouerra, tambem a-steve em ronferencla
com o prcí-ldento da Repiihllcn, sobre o
mesrro assutnpio, e, especialmente, sobre
n flTprfo dn» 'orcas de terra o mar para
o próximo anno.

3 commercio jó.3 funecionar
hoje alé as 11 lioras

Do accôrdo com o pedido que lhe
foi dirigido, o prefeito dirigiu hontem
uma' circular aos agentes, comiriunl-.
cnndo-lhes que o commercio var«*gls-]
ta de líquidos e comestíveis pôde i
funecionar boje até as 22 horas. I

dirlgla-ee a e3ta repartição e apreBenta-
va suas razoes. A Prefeitura verificava
a procedência da denuncln que lhe era
trazida e desde que a companhia e o par-
ticular nâo chegavam a um entendimento
como base de accôrdo, ficavam com a II-
berdado de agir judicialmente sem quea Municipalidade tivesse outra responsa-
bllidade que nflo fosso a de verificar a .
fraude, |

Agora — continuou o sr. Miranda ¦
Ribeiro — a Prefeitura abriu mao desse |
serviço que *lhe cabia por contrato, pas-
naindo-o para a Policia. O reau'tado será'
o seguinte: nio tendo a Policia cotnpe-
tenda technlco para julgar da questão,
no mínimo ecrã. obrigada a nomear perl-
tog — o que complicará grandemente I
qualquer decisão a respeito. I

Do maneira que os particulares |
como a própria Light soffrerão os resul-
indo» da medida?

Oertamento. De agora em deante,
*e qualquer reclamação que receba nes-
se sentido nüo tomarei conhecimento.
Llmltnr-me-el a dizer nos Intere-^ado**—
qqer partlculnres, quer ft companhia for*
necedora — que se dirijam A Policia,
unica capaz de agir deante da decisão
da administração municipal.
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1 ucrif ..ratai por párias

O ar. Miranda Itlticlro

qlem estava affecto tal serviço — no In-
tullo de colher maiores detalhe-, «obre oassumpto.

—O facto 6 o seguinte — cxpllcou-nos
aquelle funcclonor'o technlco da Prefeltu-
ra—a exemplo do que o governo . federal
faz com os apparelhos que aâo Insinuados
para regiaitro do consumo de luz electrlca,
a Prefeitura examinava oa quo registram
o consumo de energia electrlca, como
força motriz. Awiltn, toda vez que a
Light ou « particular ge scníla lesado,

No Ministério da Justiça
Do accOrdo com aa determinações do

ministro da Justiça, os officiaes da se-
ci-etarla do Estado Attila Galvão, Epl-
phanio Martins, )A organizaram a cscrl-
pturaçuo por partidas dobradaa nos de
partamentos do Ministério da Justiça
achando-se em dia as das casiiB de De-
tençilo e CorrecçAo, Archivo Nacional,
asecolao de Bellas Artes c 15 do Novcm-
vro, Colônia dc Allenndos do Engenha.
do Dentro, Pollola Militar, Corpo d(
Bombeiros, Blbllotheca Nacional c Insti-
tuto Benjamin Constam

De 1 da janeiro vindouro em diante
ecrfi. effecüvamente adoptada essa nor
nra do escrlpturaçüo, tambem, nos outro
departamentos da Justiça, tendo o se
nhor Alfredo Pinto mnndado proceder :
nvajiaç.lo dog bna Immovels que conoitl-
tuerm o patrimônio de cada um dellep
com o respectivo valor actual do cadi
um.
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O RAID VICTORIOSO DE EDÚ CITE.
A extensão e a duração do vôo

Homenagens prestadas ao aviador brasileiro

RXTK.VSAO UO "HAID" 2.1S0 KII.O-
METnOS — nUItAÇAOi 1» HORAS
E 50 MINUTOS i
Consld Tando a poíislhllidiide de gran-'

des -surtos-env. recta, nas viagens aéreas,
dados os pontos de aberrlangem, podemos
apr ci-ir a oxtensiüo dos vôos de Edu' o
percurso, quasi prechto.-do "raid" Hlo do
Janeiro-Buenos Aires. ¦

No dia 2S Kdu' crgu?u o vflo, Hs 5 ho-
raa o 4E dn manha, aterrando em S5o
Paulo fts 8 horas e 15. Pcreorr u em 2
lioras e mela- uma distancia de 345 kilo-
nwíroa, O :ippare'ho manteve uma velo-
cidida media do 138 kilometros a hora.

No dia 2R, partiu de S. Paulo fis 12
horas e aterrou am Gunratubft, no Para-
nA, ia 14 horas c 50 minutos. Duntçilo
do vôo: 2 hor.ng e 50 minutos. Distancia
percorri--*., ,115 kilometros. Velocidade
media, 108 kilometros a hora.

No dia 27, partida de Guaratuba (Pa---infl), .'.a 10 horas e 45 minutos •¦Chega-
da a Porto Alegre fis 15 tws e 20 ml- .
nutoii. Duração do v.V>: 4 hora* e 35 ml-
mitos. P Tcitrso r.iilizodo, 575 kllome-
tros. Velocidade média, 123 kilometros a
hon.

No dia 23 portiu do Porto Alegra áa
9 horaa c 15 minutos e rlic-ou a Monte-
vidéo fts 15 horaa e 45. Duração do voo,
6 lioras. Percurt-o, .645 ItPométroa. Velo-
cldado média, 102 kilometros.

Até Mont-vldúo Edu' fez o percurso do
1.880 kllonietroa. dos quaes 1.605 nobre
território qaclonal e 285 fobre o Uni-
~ify. O tempo tm^to com o pereiiro to-
tal realizado, attlnelu a 15 horae o 55 ml-
rotos, o .a velocidade média calculada
robro esso total 6 de 108 kilometros a
hora,

As obcI1'^çoC3 notadas nas diversas
médiaa obtidas entre Rio de Janeiro o
Montevidéo. demonstram o" effeitos do
correm s aéreas pouco favorável/» c-m dc-
tern-lmuloi trec.hon. o, pc-m opoucar o va-
lor do no.iso patrício, talvez, o (tuc A na-
tiirallsslmo. Incertezas f.-.e!'mento remo-
vidas, em retnçilo A topograplil.i dns rc-
glõ-s que atr^vejíou.

De Montfivldf-o a Buenos Aires, a dls-
tancia apnroxlmad.i é de ?7fl kllomotrox.
o foi. anle-hontcm, ga'hardamente venci-
da pelo no!i'o patrício.

Tendp partido de Mçntevldéo fts 10 ho-
ris do dia ?0. cir rou a Buenos Aires .'is
12 horas e 55 minutou. Nn ultima cta'>a
do "raid" a duraç.lo do voo foi de 2 ho-
-ns e 55 m'nutos e a distancia de 270 kl-
lomotros. ' Obteve Edu' uma velocidade
média de JO kilometros n hora.

As distancias noima apreciadas, em
recta. dfio para o grand' "raid" 2.1o0 kl-
lometros com uma duraçüo do 18 horas
e 50 minutos.

Enfrento, forço«o é reconhecer, que
na dublodndce naturaen de uma e*nnn»>a
dessa natur*7,a. quanto A tonnTaphla.
tlistlflcam aa variações ale velocidade mé-
dia • porém, mesmo assim na extensão
total do "raid" (2.150 kilometros- e n.a
suo dur-c'0.' 18 horas e 50 minutos, a
média obtida foi dc 104 kilometros a
hora ee certos (.«tão oa tr leram-nas.

Em verdade, Edu' fez mais dc 2.150
kllometróii, pois velu de S. Paulo no Ro,
acompanhou em rrande narte o llttor"£
nAo oendo cr*aggenido calcular cm 3.000
kilometroa o percurso feito. A sun victo-
ria avulta. quando Be considera quo o
noa-ío patrício é um piloto aéreo por In-
clinnctlo expontânea, nüo tendo cursulo
eeeola alguma, feito exclusivamente por
si eom seus prnnr'os dotes pessoaes.

Coube ao bandeirante dos ares fazer o
primeiro vôo Suo Paulo-Rlo dc Janeiro;
r servou-lhe a boa estrella, rl-rln mais
alta: estreitar mala. num amplexo amla-

^_lr onoin Tas3d6
"^^* f«pw-lu|©ia ô

ni presente düineto e de j
bDm gosto.

tono. as duas maiores capltaea Via Ame-
rica do Sul. Realizou mais unia vez a co
lebre phraao de Snens-Penn: "Tudo no
une, nada nos s pura". Raça, terra-
mures e céos nos confundem no coiic*r
10 harmônico da America. ' •• • •

COMMtlNICÁÇAO OPFICIAI. DO MI-
.MSTK11IO DO KXTKHIOR

O Mííilstr.o d-.s Relações Uxiniòrca recrhtr;
hoje, o scftuintc telcgramtna da delegação d
Brasil cm P.ucnoa Aires:"Kdu* Ctinvcs aterrou hoje, 29, As 13 hf-
r?.% -m Palumar, vencendo o arriscado "raid
Kio-Bucmis Aires. Foi recebido coin grand
enthusiasmo p.lft cnmmantlante r officla.3 ti
lvscola dc Aviação Militar, presidente do Aer. -
Club. reprcscntanlrs da imprensa, pessoal «1
legação, membros da colônia firasiltira c nu
m.ros-. concorrência. No almoço offerecido n
Kscola de Aviação, Kdu' Chaves foi muito ac
cl.imado, tendo sido pronunciados discurse
cerdeacs de confraternidr.de arüentino-bras
leiro. IMu' foi hospedado na -I'la'3 Hotel pe!.
Aero Clul)."

AS HOMENAfiKXS DO CO.V8CLIIO
MUNICIPAL

Ka aessão de hontem do Conselho Municipa1
o intendente Krncsto ('areei ac referiu fi v
ctoria alcançada por Kdu* Chaves, propondo
não só tjue se telcgraph.isnc ao aviador patv
rio, expressando-lhe o rpposijn do Cotiselh
como ainda qu? se oificiassí ao prefeito, sol
citando a designação do seu nome il uma ru
ou praça do Districto Federal.

IMA APOTHEOSE A KDU' CHAVES
Nn festa qtie rleverA ícaliiar-se no dia 1-

de janeiro próximo, no Theatro Lyrico, cm lt
nefício do Asylo e Creche Mme. Aran)o, Pei
na, haverá, além da_ coisas já anunciadas, un
numero deveras intcrcfir^ntc. Oduvatdo Viaun:
cflcrevcu a* letra dc um hymno ao cloritiso a%,::
dor patrício Kdu' Chaves, e Adalberto dc Ca
valho fará a musica. 0 hymno serft cantai:
pelo» córon (tas companhias desta capital e poitodus os brasileiros que quizerem tomar pai;
na hoinenaít-rn. ü esp.^taculo íccfcsríi con
uma apolhvosè a Kdu' Charca.

O IIKCiOSIJO E>3 TODO O ISIIA.SIL
De todos 03 pontos do Hrasil, das capitae

dos Ksta/lü3 da União c da maioria das gran-drs cidadei vieram durante o dia de honten
innuraeios telcgraininas cia que são conta.la
as nanifestaçícs de resosijo rcaliridas p-librilhante victoria cuiiçuista-.la pelo aviador patricio fr. Kdu' Ch.ives.

De muitas .cidades foram transmlttido.1 a
aviador hrasiclíro innumeros t-.dtgrammals <¦'¦<
telícitaçóes pelo sai bem puccedido e arrojadi
teito.

KLOGIOS DA IMPIUJ.NSA P0RTE9A
BUENOS AIRI-IS. 30. (U. P.) - O jorn»l "Kl Pait" puUica intcreír-inte artig.i' te-

cendo grandes clcf-los ao aviador hrasileir.
Kdu' Cliavcs, il'l ndo scr o mais .-.ntigo e (lc
nodado piloto do Brasil.
HOMEXAGKNS I1A MCA TATIUOTICA

AHCICNTINA
BIIEKOS AIRES,'30. (A.) -- A Liga Ta-

Inota Argentina resolveu cnlrcüar ao iulrciii-
do aviador Kdu'' Chaves, uma medalha dc ouro.
como lembrança do "raid" agora effectuado
pelo aviador brasileiro, feito que Uo oito col-
loca o nome do Brasil.

O Jockey-Clul), considerou Edu' Chaves eo-
mo seu hospede illustrc, offereecndo-lhc aloja-
nr.-nlos especlaes cai um dos mais luxuosos de
partamento da sua sd-dc social.

Uma cominissão da Liga Patriota Argentira.
constituída pilos srs. Ilradlcy, Vldcla Dome e
Kog-er, foi encarregada dc lhe far-r a gentilcommutiicação, diz ndo-lhe ,aa decisões toma-
das, assim como de o conduzir para o novo
alojamento.

O Circulo da Imprensa vae ofíerectr-lbelima recepção na sua sede social.
COMO E QUANDO EDI'' CHAVES

KKünU.SNARA'
BUENOS AIRES, 30 (A.) — A's duas

horas da tarde, o piloto aviador Edu'
Chaves, que tem sido cumulado de
Brandes frent lezas desde a sua chegada.
irA visitar as autoridades do Jockey
Cluh, afim de lhes agradecer o offe-
rcclmento que lhe foi feito por aquella
d.rectorla de aposentos e alojamentos
especlaes na sedo do Jockey Club, queelle teve de declinar, em virtude .de JAser hospede do Acro-Club.

O sr. Edu' Chrfves permanecera em
Buenos Aires talvez dois ou tres das.
como J4 foi annunclailo, depois do que
partlr.1 parn Montevidéo, via aérea,
talvc2 tripulando o seu "Orlolc".

Tambem nos declarou o sr. Edu'
Chaves, quo Ignora ainda em que va-
por embarcara pnra seariilr para o Bra-
sH. Quanto ao seu apparelho, disse ain-
da o Intrépido piloto, se tiver dlffl-

f-^3 IÉBHa-i-____i SlÉi---_fev4___í ¦____P^^' ^:>; «Bsra
BgBB ^| ^________ __H^i^!( _a_HHaH Hffi^T^vf* 1^^^

Apejtar da apparente controvérsia, cuja |
existência somente os espíritos trefegos o I
superficiaes procuram accentuar, a res- i
peito da escolha do locai para a creuçio .
do nosso porto militar c novo arsenal dn |Marinha, os factos ahi estao para mos-
trar que, muito ao contrario, 6 manifesta
a unidade de vistas, entre os quo têm res-
potviabilidades ponderáveis, neste assum-
pto do asslpnalada Importância para a
existência da nossa marinha de guerra.
1.1 é tempo de abandonarmos os processos
cmpyricos e caprichosos que vêm servindo
Jo norma, para a manutenção e o desen-
voivmK-nto do nosso Indispensável poder
naval, tilo longe ainda do poulo que lhe
-.abe, om face da nosea posição definida
no concerto das nnç&es.

E' urgente que todos os lntereusados no
progresso e desenvolvimento dn nossa ma-
rinha do guerra, encaminhem seus esfor-
;os no sentido do se obter o seu resurgl-
.ivento efficaz e pcrfclio, de modo a que
.'Ha corresponda, como deve, aus pesados
«crificios quo a Naçio Brasileira vem
iiizendo em seu beneficio.

Nenhuma providencia, neste sentido, se
.ivantaja a da er.açào do nosso porto mi-
itar, porque elle s.-ríi o verdadeiro nu-

cleo para a formarão de uma completa
marinha do combate, forte, prompta o
¦mancipaula da tutela estranha, quando
¦liamada oo desempenho da sua pesada
missão,

Sem reoelo do contestação podemos

íà construcção í-estofas
de r

') nosso director, delegado ge ai, no RI),
da A. P. da K. íe Rodigem

O sr. Renato do Toledo Lopes, dl-
rector d'0 JORNAL» recebeu do sr. Car-
os Monteiro de Barros, secretario (.a

AsBOCiaçfto rermani-nle.de Estradas de
itouagem. do H. l-.aiilo. a aouruiuiu car-
ia: "1'rezado Senhor — Cordeaea siuiilii-
;ões — 'lem a presente por fim convi-

¦ ¦ir a V. S. DfiTü. o cíirjro do dolutíiuilj
coral d:v noss:'. Associaçilo no Rio (li
..aneiro. cine catamos certos V. -í. acel-
ará i-oiii i.'.'.'i;.er, dado o intcrosüi) nue

.lihpunsa ao csfcumpto de nuo s.-; ocouuit
il A. 1'. II, R.. Interesse ala quul (¦
irova evidente o artiito piililiiivlo r.t\>
.irlmeiran columnna dO JORNAL, em
.ItU, da semana passada! c ijue tivemoü
i cmnrle uraaor tio lor.

A nossa Associação Jã conta no Rio
•orca de setenta sócios. Esperando de
<ua tentlleza uma. resposta, aproveita-
nos o ensejo nara lhe apresentar us
nossos cumprimentos e aubscrevemo-
,ioa com a mais nlta estima e elevado
apreço, etc."

AR-radecenilo o convite, o nosso dl-
redor dlrieriu no ar. Carlos Monteiro
ie Barros a. seguinte rarta: "Ainiiío o
•enhor — Corileaes saudações—Em res-
losta a sua presada caria de 15 do cor-

.-ente, cabe-me communlcar-lho que
•tcelto com enthusiasmo' o cargo de dc-
legado geral dessa Associação, no Rio
le Janeiro, para que houve per bem
.•onviilaí-me. ,

Creio em (mios on grandes movlmen-
'ou que partam do ,S. Taul». onde ai
'Elites", tão Intimamente iigailas A ter
•ru comprohendem e sentem a missão
iuc lhes tocou. Mas ê preciso nue a Idí.i
•e aglpe e «e propaguo o comece por
¦onquistar ob próprios homens do go-
verno, . , „ .

Quem viaja para o interior dns Esta-,
los, a medida que se afasta do llttoral,
verifica com tristeza que todos os nos-
ios productos vão baixando de preço,—
até que, a uma ¦.".•rta dlstan**la, so dos-
•alorlsam totalmente e ja nfio suo ob-
leoto de compra e venda, iras de s'm-
les permuta p empréstimo entre os i\w

lOllOS necessitam. Oriundo S" pensa un*
-lomento na extcn.-\"ui ('o Brasil, a siir-
lequena rido de estradas de ferro. (
cessas terrns que a distancia 'e a falta
le caminhos deixam, couro so não exis-
'issem, prntleamontc ffíra ila e/.onomln
¦ia''ional, não se pode nt inn- romn um^
i.léa tão simules e Immediata seja até
'¦oje relegada para um plano sacun-1ar'°. , -.; .

A' As-iclaçRo Permanente de Estrn-
'aa de nclRgem pomnoto ncnrfi. na Rtm
nohre tarefa', .-lriborar estatísticas dn-
•(-ntros produetores. une nos»am scrv'r
v? bnso |iar«i a oriynnlünci-lo tle um nro
-ramnm il» conju'"to, alheio an Hivo
'as estradas de "toitrlamo" e "s->ort".
••Isando prlnelnalmentn dronar rlnuo-
—is hoje sem slttnKIeacfio conoml^a e
-stender pelo Brasil a dentro o conta-
-to etvllirador do tvnr.

Assim. P"i'« i'i''*r V. S. nue omnrecra-
rpj om pr^l íJa Aspo-ííi^^o op mpnq m^-
ilior-Pfi r^fornop, bvijothp^nnrio-lbf» nn
"íesmo tempo o *"n!s completa solida-
r|o.'at1í> d'0 JOTiNAU

Qu^ra r^nrntt^r-mf1 n** Rttas pr"».adao
ordens, nrnsi-eetos, Impressos, etc, —
"3em mais, etc."

Foi restabelecida a 2*
epocha de exames

O presidente da üopiihllci sane-lonou.
lio*-tem. a resolueS o lerrifilntlva que restn-
belece lima Mtnindi época para os cx"a-
mc« do preparatórios.

0 governador da cidade
conferência

FMeve, hontem. ft tarde, no palácio do
Cattete, cm d, morada conferência com q I
craefe do Estado, o sr. Car'os Sampaio,
Eovernadcr da cidnde. que se f z acom-
panhar pelo sr. Elpldlo da Poa Morte,
director da Fazenda Municipal,

Aproveitando a opportunidade, o se-
nhor Boa Morte agrndeceu ao sr. Eplts-
cio Pessoa a sua non«nção para conf.;-
rente da Alfândega do Rio de Janeiro.

A Ilha do Douuclru.

nfflrmar que o Almirantado Brasileiro jã
reconheceu um certo numero de princípios
necessários, quo podem ter reduzidos ãs
«'Kiilntes coic.usOes:

Io — o nosso moderno Arsenal mnrl-
timo deve ser construído fora do Rio de
Janeiro;

2" — a defesa da ilha Grande deve ser
tomaida em consideração, "como lmprcs-
cindivel";

3o — a relevância estrnte,*-lea do sys-
tema hydrosraphlco da lih-.i Orando, tem
condlçi>s especlaes para nhl se construir
o nosso grande porto militar da zona cen-
trai.

Além do outras conclusões não menos
valiosas quo as que deixamos nssignaln-
das é que constam do Rclnlorio então apre.
sentado ao almlranto Jullo de Noronha,
em 1906. innumeros são os elementos offi-
ciaes. que uos autorizam a aíi.nnnr a
unanimidade do opiniões, a respeito dessa
magna questão.

Certo do que é absolutamente preciso dar
fortes elementos du defesa ã ilha Grande,
como unia condição Indispensável lt bíltt
u efficaz defesa do Rio de Janeiro, ne-
nhuma duvida deve existir mais a respeito
da necessidade de procurar-so r.n syatcma
liydrographlco daquella ilha o auaa clrcum-
vizinhanças, o loca! mais apropriado ã
creação do nosso primeiro porto militar.

Deste modo so Justifica perfeitamente a
necessidade de st. organizar, quanto antes.
um estudo completo da — bahla da RI-
beira — dV-\ modo o, se tornarem conhe-
cldos. cm todn n sua plenitude — os rc-
cursos dc que a natureza u dotou, puraiirvir d<i fundamento ft creação da nossa
primeira base naval.

Uma outra f:iee Interessnntn dessa qr.es-
tão é aquella que se relaciona com :iü con.
(lições o despesas necessnrlns ft sua reali-
zação; ainda nesse particular, podemosafflrmar que a questão não esta mais no
ponto de exigir os t-cua primeiros estudou,
porque Jã foram formuladas seguras bases
para a realização de um contrato a ser
flmvdo com pessoa Idonen, p.ira n cons-
trucção e defesa do novo Arsenal, bem
orno pnra a conslmeção das fortlficaçõcs,-.ue protelam o defendam o nosso futuiu

porto militar.
Essas primeiras bases foram organiza-

das pelo almirante Jullo de Noronha o
prescreviam:

a) — garantia de juros de C •]• ao
nnno;

h) — organização detalhada de um pin-
no do novo Arsenal de rci-aruçoeo o cons-
trucçfto, marcadas ¦_ localÍ.sa<ias latnbuin
us obras de defesa do Arsenal, quartéis,
hospitnes e etc. i

c)— cntrega.de todos oa edificins e
¦to. — ficando apenan o Arsenal, em poder
.Ia firma construetorn, oue o administrará
Hté total, amortização do capital devido,'ioniilo livre ao gOV*rno o iV.reito do ro-
efbcl-o. em qualquer tempo, desde que ren.

Iríe a amortização completa do capital de-
vido;

d) — das obras reallzadna íielo Ar-
scn.il, para o governo ou particular, todnu'is Importâncias constarão de duas partes,
uma dás qua'X considerada lucro, serti
abatida da garantia de juros, sondo u
cutm destinada ao pagamento de Iodas as¦lespcsas, menos ns de compra dc malerlal
o nalarloa d« operários;

e) — os lucros da firma construetorn
serão limitados, kmhIo o oxocodcntti le-
vado A conta Ão amortianQáo;

í) —as quantias provIndfiB da alienação
In área o edifícios do antigo Arsenal e
dependências, deverão ror levadas ft conta
'le amortização <lo capita! eirtiiiv-rado.

Do ipie fica transcrlpto s-- pode oon-
•:ulr que, sem grnvamo excessivo para o
¦rurio publico, fü chegará ft • xeciqiln (lesse
rojecto vital pnra a Marinha de guerra,•vi co nd 1^503 muito diversa a ilaquc] aa oüí

que se tom consumido, com o mais com-
ileto desperdiço quantias formidáveis, que

j;' pa-» ficham .proximaOíí Ho crtni mil conto**'<> ré's, oomo teremon occaatilo do apontar,-io decurso das nonsaa d tapretenciotías
consldoraçílea, sobre cr-te assumpto,

O almirante Mnrques de Ix-ão tratando
densa citicstao cm s<"i Relatório dp 1911.
começa declarando haver encontrado —
•iiuiisl todos o;, estabelecimentos do ma-•inlv.1 mnl Installados, alguns em edifícios

e todo impronrloí, outros em construcções
exigindo promntos reparos".

Farondo então uma rápida analyse das
providencias r'ali?adííí( po'o Efovflrno para
remover certos incnnvenicnte.i írraven, c,
para accentuar n falta de uma allreclrlz pc-
gtira, na reorganização naval, aquello ml-
nistro depois do citar ns elevadas cifras

d.,
ülóii

de oitocentos o cincoenta contos dt> rél»
gestos Improflcunmente, na Ilha do Bo-
liucirfto, e Uo qmnhcntos contos de reis
custos na Ilha do Rijo, pergunta quaes
loriUu a.s vaniaj.iMis veritlcutiaa COIM OáBtta
obras e quaes os proventos quo dessas des-'.eaas co.heu a vida material da íiiarinh'-
üe jíiiona.

Condemimndo, sem rebuços, a Idéa da
coiistrucgíio do Arsenal nn Ilha das Co-
bras. aquelle ministro .«> Incorpora fran-
cn monte no lado dos partidários da orca-
ção do nosso porto militar o novo Ar.se-
uai, lúra do porto ilu Hlo de Janeiro,
para o que ailduit valiosos u In.liscuilveis
argumentos, em prol dessa Idéa hoje ven-
cedora.

Dedicando toda a sua attenção a essa.magno asoiimpto, o almirante Marques doLeão, organizou tnmbem novas — "Ba-
se« para o contraio de um Ar.-enal a»
porto militar" — dn cujos detalhei- pns-siiinoa a tntinr, niostriiiido, do modo cn-ro, om pontos quo alteram as bases J4.orífiiniKadiio polo ministro Jullo do No-ron ha.

A primeira Importante modificação foia de passar para l »|» n t»xu da garan-tia do juros fobre „ o:ar>lt.il despendido,garantia a vlsorar duranto 2r. unnos, con-tados ".Io Inicio dns obras".
l>o mesmo nioitó foi nlterada para 6 »|»

n taxa da amortização do capital ilrs;ien-ilMo nas obras o benefielos que foremeuti-eguea no governo, loe;o npé.i n suaconclusão, roscrviimlo-sc <, mesmo gover-no o direito Uo augmentnr, como lhonprouyer. a.«sn tuxn da nmortlznç.lo.Os lucron .':i firma construetorn foramtambem flxndop eni 12 •¦;» no nnno rendoo oxeeelente credltadu no governo, ft con-ta do amortização,
O pessonl nrlUrtlro alevort ser constl-tildo ror meliide ,1o "imclonaes", npro.ve tando-vo os operários dos quadros donosí-o actual Ai-í-enal
Além do presc-ever a utilização, oquanto resolvei, do mntorlil o comb-ts-t'vei niclonnea, ns rovns hnses do con-nito firmam a preferencia para o go-içriio nox rinnros, ,> consirnecõe.. dos na-v.os, .¦irin-i-orioí- o miin1...-,.^-. fixando oi-mip'0 nnnnnl de — mil lonelndns —in.otrurefio, no» ectalelrns .'o coneca-r.o, pnra o mepmo roverno,() pnir*o irnxlrrai pnrn o Inicio do f.mc.eonamcntn do -ovo Aiwnni. comnrolien.dlro im dio",. ,i(. i-rniuKs dimensOn. e n~«rlneinacs r.bras de i'nresn foi nrh'tntdo".n tr.-.. nrros, cnntm'og da data dn ns-

£ ",¦? ,'" coiitra'o. cujii execução
eo nim *W n "n "m dtt c!n"

Para qun o ™w-rn br-i.f|'elrn ficns»»R coberto ul» rtlffletililndé» iiiip*-,.v-i.otnM em,.,,,r.r,.,m,in, ,, „.,„„.„ fo| ,,„llH,m ,
Sn i ^ ""''"' clíu,y,"n' 1'reven'o „ fnenl-'.","' en.,-."n"-nr1 ,.,„ qualquer temno.ali nlirr-. e r.em(.f'(.l„<j qt,„ •¦¦.' ri'flJreni''IVlio dn- (.'f.-iv,.,, ,i',,,„.,, doen-,

etc, fenn^n o o.-.n.-o.-Flnn-1-locm on-o do cruerra, oV-i-Ho n nttendoroxn'ii(-lvnmenta no, pervlços do Brasil.
Sob biu-os («fo Intelllgonlemepte orránt.-ndj», é nvlde-ite tnte a .execnçflo rict»p"oje"to mio -r, tf.ri;, f„i|n r,i-„-~|r pn,ra-A, - |-,.i,,-tr'- (ta constrocçl-o naval,outróra forcscenle, mn» lambem eo-ror-rerla pnr-fi o <W**rn'vlme**to i-nrnih-lbdn, lndu«lrln<i eurre'ntnM, romeádnmontanq one rc n>lnc<nnnm com n metnllnrtrlado ferro e do neo. IV facll ,'0 .-vnilíir.-a»o grande past-o nue o rt.-.it t^ria ,indo ia'"¦..••.3 wr.qa, tilo n-bMieiosnmento eotnda-das, tlvepsem encontrado umn oxeetiefiora i.'tiii-„ i'o <-en valer. A rrn-de confa-erreão e"ro*-éi .le iriH mio no» tc-lri.cer'li*>'e*ile, encontrado vo ro»(n de (len.nnereohlp-eiito (pin-l Inillfferente em quofpinos ri0r o'tn pniiiidoo i o nnpel mie aro*rn rrnntla patrln tcrln Mdó o encetoiiml- n-opie".. trn^'c,-> momentondlnl. r.i"o «-.'. ,»i)i o ponte .'e v'»t-> ho|-

p.n.- t..i.-*-(.;n c0|, 0 [^.|,in ,!,, v|flta
jeiiiisírlul. ).-'-. pl,l0 t;*0 n"...'"*.nWo nuoimin ii hnre'1'r'tiTMo.. ns ro~n, dna>ntét<e9oue, com an'r-o ferM ^ serano. p'-n-.in.-im crenr. par-, n R-aull, uma nltiiaçaono (,í»**tnni'fl excepe'o^al,

Infn'l-mne(„ o ciirf-0'ío-i neo*nier.lnicn-
t-.=. er.lor-e^nri''n oo i*r-pnI>-o» (Indos &f*"A©tnn, pA'(iq-' fino f" "
f*rtm into"e',po (. po-nr
blT tflO ^'"•«aj (Itlc-ltrnl
q poprt |*/-i"*'i-i(--i .'(,
Ví»mo«i afrnvpw«...-.-•.-'o Inte-a-miner de »**- mn.l0 der-*.
Mvd T>ara io^tt nir»n li**,,ii*i*,to r-ft-i.Ml-•'e nt-H f,,nP(,^., ..,..,!(••,,.fin ,ln ^(.,,.|„i,^,*., (im.--i: a crenção do nosso primeirarorto mllil.ir.

rominnnlniite MITIIRI»

j í^taMro*,

de

l'eo

O 1 OÍ> tT».||tlnr,r-(
etennln. velu nnmil-•"'na eo.>',eiii-.n-(!o--oq

ire^-te-.To, nilo nlnda"o. r«r,M mie <-e fo, nn-

/

1920-1921
Boas Festas

A. Ferreira Pacheco desefa Bois F-sfâí sos seus Clientes
Amigjs, augurando-lhes felicldados no decorrer de t92l.

d ? cr o Casa Pacheco

culdade am o faner seguir para o Bra-
sil comslgo, envlal-o-.a por estrada de
ferro.

A's cftico horas da tarde, o sr. Pe-
dro de Toledo, mnlstro do Brasil nesta
capital, conjuntamente com o sr. Edu'
Chaves, dllriglr-se-ão ft Liga Pntrio-
tica Argentina, onde serão recebidos
pelo presidente daquella associação, sr.
Manoel Carlos.

GRANDE VENDA
de jóias, retiras preciosas, pérolas, íaqusiros, cryòlaes. serviços
lavatorios, brenzes. mármores e objectos próprios para presentes
de festas durante este msz —^

FRFCOS 'MARCADOS
BeUm COKP£TE»--,IA"JOALHERIA ADAMO" (Filial)• OPTIBOH-ft8

Dr. Raul Pacheco Eípecialls'n com 12 annos de pra l:a. AiMs cn'e
da Ma ernidrjdc de Laranjeiras. Par oj sem dòr,
molesli.ii de ^enhoras,'umorcj do s?h c ven re

hérnias, rpFtndidc?, hcmcnhoida«, operaçJo (esor ana. Traia pelo ra.lium oí tumores malignos
dosiioe uitro. Trarameno ckc rico eynccologico. Caiioca si dasJajü. -Tel 2 8JC.

BOM DIA! Leia uRevista Semana"
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Clironica da Cidade
CARNAVAL

*¦

As festas de hoje

Tern Ingar na Avenida Itlo rtrnnco e
Belm Mnr " corso de habito de despedi-
da do anuo.

lim nuiilro filas -orrerflo os auto* até
a Amendoelrn t em toda a extensilo por»
roniieci-rflo ferens e aulorlil "1 s pollclaes
Incumbidas de garantir a ordem.

1'A.H.sr.lATA UOS ÁIIRI-1'IAOÒÍ
Os "Arrepiados" delxarfto a sede As

prlmelrus horus da—nolte. para effectuaf
uma passeiam atí o Caju*, onde sflo es*
parados p los seus hoinonymos que terio
e pavilhão baptlsado por nuuelleí.

IIAII.KS A l"A\TA/.l.\
Na sede. em Laranjeiras, haverá, bnlle

promovido pelo "Grupo dos Iliitullnhas".
Hnverft bailes a fantasia hoje nos se-

culntes clubs: Demoeratlcos. Ten ntes,
Fenli.nos. Cnsnlno Suburbano, Recreio
dns Flores, Democráticos de Madureira,
Anchietn, Recreio du Juventude. Ria-
chuelo. U sorvlstns, Crlsol, Reinado de
Slva, Pétalas de Rosa e Reino daa Ma*
gnollas e Abacate.

QÜEMJEMU?
Ao commissarlo de »ervic.o no &¦* dlMricto

foi entregue pelo guarda civil d* .1" classe nu»
mero 137. um chupéo de palha, prctu, próprio
para hnnvnl. .

— Pclu guarda civil n. 8i- foi entregue (1
delegacia do S" districto uma luilsa .lc panno
azul ciinl-nilu uma ternura pequena, um dedal,
um carretei de liul.a. unia In ''.e cem réis,
«icunlwla na avenida Mera de SA.

Font bill im ruis
11 l'm grupo de menores desnceupiulns, na ru»

Onerai Caldwcll. divi-rii» ae jiiwuido íoulball,
quando o guarda civil de J" classe, de n. ,|ljj,
ali ile r.in-la. aliprelienileu a Lula com que j.i-
gavam, leviiu.lu-a para a delegacia du 14» dia-
trato, a cuja autunda.le fui eutregue.

Evitando um desastre

FOGO
£0 ama casa de familla

Excesso de foligrm foi causa de um prlnrl-
pio ile incêndio, oceurridu, A tarde, na cuii*
nha de n. 7, da avenida existente no terreno
de n. 37, da rua Soares Cabral.

Ahi reside a nacional lliimeeucia l.npts, i|tie
soffreu insignificantes prijuitua, prupurcioua»
dos pelas chamnias.

listas foram cxtincias a l.aldes d'agua pelos I
vienhus, de (órnin que, au chegarem ul bom»
beiros, nio tiveram necessidade de tu..ccionar.

As autoridades do 6° districto regiítraiari *
oceorrencia.

0 RIO REPLETO DE LADEIES
1 a

Uma chata assaltada a mão armada
Vários outros casos

Oa!ro principio
Outro principio de Incêndio, tambem oc-

caslonudo por excesso de fuligem na chu*
mlnê do fog&o. oceorreu na casa de nu*
mero 101 da rua Jardim Dotunlco, real*
dencla do oapitâo-loiiente Raul Druuay.

Os bombeiros da estação de HumnyiA
comparecernm. extinguindo as chammas a
baldes d'agua. .

Os prejuízos foram Insignificantes, teu*
do sido o caso registrado pela policia do
21* districto.

O caso Pecegueiro
do Amaral

Servindo-se de uns |.aiin«, um menor, na
Braça da Krpublica, junio ao edifício da Pre-
feitura, ilcvert.a-se indo de um para oulro
lado, com o giave risco de ser atropelado por
algum automóvelI.

O guarda civil de 1" classe, n. 771. de ron-
da ao local, querendo evuar um pussivel de-
«listre, apprtliei.deu us patins di, menor e os
entregou au ruiniiiiiario de eervie-o na delega-
cia do 14" iliwriciu.

OV vi r\ Rn11 biiImhioIo ilon*
Oi .NUnU L_, tlfrUio, npiiio-
Tiulo pelo Dcp. Nur. <lo Suirle Publi*

, cn. Ijinipn, conserva c clnirvin os deu*
tes. l'm lul»» valo por it liUuiiif-iip,. Uo-
poslto: Drogiiriu Uvuristit», Amli-adus
n. 21».

ÀG.idcri.i:i dc llnin morciii
ÚNICA Instituição, no Rio de Janei*

ro, de ensino superior do commerclo,
que confere diplomas como de eu.ueter
olficial. tUecr. n. 1.33», do 9 dtt juuuiro
do isuõ*.

cimso db fumas
Aulas diurnas e noctiirnas. pnra am-

bos os sexos, do dezembro a fevereiro,
In-eionandu-se Portuguez, Francez, In.
glei-, (Jeogruphla, A11 tlirnelicu e Calii*
ciaphia. 1'eç.um prospecloa.

Hílfio abeitns as inscripções. Praça
J5 de Novembro. Te'e|.h Central 3813.

Qnslxi crime contri a policia
O advogado Henrique do Amaral e

Silva, em longa petição acompanhada de
documentos, solicitou do chefe d.- policia
a abertura de um Inquérito pura apurar
a responsabilidade criminal dn I* delega-
do auxiliar, dq escri vfi Nilo Amazonas,
do sub-inspeclor Miranda e do guarda
Vlrlato, que prullciiruin violência contra
o queixoso c sua filha, que furam rellru-
dos de bordo do "llupuca" e ravolhldos
ao xadrez.

Sobre esses fnetos demos detalhadns
noticias, combatendo a nt-çito da policia.

O sr. Genilnliino dn Franca, nio es-
tando no pnlncio da run (lu Relaçuo. dei-
xoti de d spnchar o pedido liuntem, o (|Ue
certamente fará hoje.

0 que a policia ignora
AflortRSI-XO A PA'0 — No morro Silo

Carlos, foi agiíre.ll.lo ft pio o operário Oeui-
rio 1'inlo Itu.-lia, ile :14 annos d,- edade, sol-
leiro, brasileiro t resideiite ft rua Nauuco de
Fri' tas, 120.

Oi-lnvlo rei-1'lieii ferida cnntniia nn reglüo
paneial e foi suiTiiiTido pelu Assistência.

A pulii-ln lural de nada sollb.'.
AtililtM-SèiAII — O liuciniinl luio Montei-

ro, solteiro, operário, de 21 ann.15 de eilaite
e residente ft rua IteiiedU-lo ll,v|i|»oiiln, 14,
nesla rim foi aiom-dldo pnr um iIchciiiiIiccmIv
que llln proiluzlu conlusòi-a e e>K'or.aç5e> I
pelo corpo. |

Depois de reeelier curativos nn Asslsten-'» j1'ulillea. .Mnrtiiis reenllieu-se A sua residen-
cia, eiuqiiaiilo o '.'ii nu-gressur cii.-viiuln es-
capar fl ai-v&o da policia do II* disirieto.

A VI tOPl-. LA Uu Pull AL"lu — ü em-
pregudo da Saude Publlcu, Euclydes de
Souza Vnsennc, lies, cusiulo. com 39 an-
nos de ednde e residente A run Frei Ca-
neoa 509, ao atravessar a Avenida do
Mangue, foi atropelado pnr um nutomo-
vel, cujo motorista conseguiu fugir. A
vlctima foi pensada p ln Assistência.

COMI IDO POR UMA CARROÇA — O
operário Manoel de Murros, português,
casado, com 44 nnnns de edade e residen-
te ft rua Frei Cuneeu n. 271. an passar
pela rua CnpItAo Fellx. foi nirop indo
por uma oarroçu, que lhe produziu con-
tusões nn culieqa.

Apôs receber curativos nn Assistência,
a vlctlmn recolheu-se â sua redldenola,

O carroceiro fugiu.

ÜP
¦¦k;-: x--:.; , y>f>yy

Ameaçado de morte
- i ¦ »—

0 marinheiro foi tnnspjrtado para
a Central Ce Policia

'¦XiXÍ.: ¦¦•\"-- 7

Oa vicias Oomln-cim Teixeira, Jeronymo J. Teixeira c l-'riini<l»u-o 31ulu Júnior,
quo foram à Polk-la Marítima para prextar decloracAea

fl ESPERANÇA DQ BRASIL
r ¦^

Pcsspjn 
lifln» festtis e nm follí anno novo a toilos oo aeoa am\-

gos o fre^iicziis <.i"i*«|ul c do interior, o pnrtlcipii quo balxim
todos oh pii'viia do sou gi-undo Stock de roupas brancas para cor-

po, CUUli. o mesa.

nilA PA CARIOCA, 119

Í"
MAPPIN & WEBB

JOflLHEIROS

PRESEMCES PflRfl AS FESCflS
Linda escolha cm Joalheria fina, Pra-
taria, '•Prata Princeza", Marroquina-
ria, Porcelanas e Crystaes S2 SS SS

/OO " OUVIDOR -- /OO

Ag autorlrtmlei dn Policia Mnrltlmn. fo-|
ram pela inaiihn prueurndas por um offlelal 1
iniiehliiiata dn Coiupanh.a l.,ght< rage. que
a ninado .Io raer ptorlo npre-euluu Aquella»
aiitoridiiilea, Dominuoi Te xeira, vigia da ,
clima "ll. 35'; Jcranrnio Joaquim Ferreira, 

'
da -I» -IO", e Kraiiciaco Maiu Junlur, da-ii r.

R-tus homens disneram na minpnuhia, que
a chata *U. 2Ü", de proprvda.le da iiieamn
furu iiauliaiiiln por quatro gnttinos que dabi
retiraram ulguns volumes.

Interrogado *-'riiiii-i»i-o Mnla Júnior, aist--
veroii que estava mi parte superior du chuta"B 4", conversando com Jeroiij-mo .lonqu m
Ken-eirn vigia da chata -I) W, quando fo-
ram sorprehen.liil.i-. pnr dois sujeitos, que,
armadua ile fuea e pistola, oa intimaram A
nfto sc moverem. I'ur mio lerem comsl^o
uma arniu sequer, nfto tiveram remedlu se-
nfto em remlerem-m?, vendo entfto, dol» on-
tros larap.js enlrarem na chula, de onde ll-
mrnm alguns volumes, pubsaiidoos pura oi
botes. /

Uma vez effectuado o roubo, oa pirata» fu-
giram pura terra, em direcção ao cftes do
I'urto.

Francisco accrescentou ainda, que ouvira
de um vigin de nome .Mareelliuo, que tem um
postu prux.mo, que uma lancha du Alfaude.a
seguira o» do.» botes, daudu-lües üeüuque «té
a praça Mnuft.

FraneltM-ii .Maia Júnior, rtgla da elinta" It 4", thssc i| 11 e o Tiifiu deu-se pouco atiles
dn iiiein-iio te do dia 'M, e que quairo bo-
meus aaiiiiltaram n chata *B I". viziiilin ila
sua, «'Ulh, que dois roubavam eniquauto 08
outros doisv Int.m davam us ehilte.rus, m-iiiIo
qu.- um estnvn armti.lo de faea e o uiitro de
p.stoln, nfto podendo precisar oa traço» dos-Ullteadofes.

O terceiro. Domingo» Teixeira, é viga da
cham "I> :t5", mas nhand.iiiftrii aquella cnr-
burençilo, passando n noite em lerra, e n-, re-
gn-ssar, pclu manha, os dois nnrriirnm-lhc o
oreorrldo, sem que elle pud, soe esclarecer o
caso.

Os Ires «fio aceonlcB em affirmar que nfto
silo respumuve.s pela enrga, negando selem
vigas, e ann i>iii-arregiuk>s du limpesa dus
iiiesiuas iiiilnircaçoe».

.Neiilinm l,ru fui disparado, nem o menor
signal, admiiatiilo-se us mesmos da lani-ün
de ruiida da Pol.ein Miirlthitu 11A0 ler sequer
S.l.du do ani-ormloiiro, pois que de quandoem vez, elln se resolve a pas». ar pela liauiil.

.Mais tarde, foram os tres uuiiidiulu» pura a
Poi ela Central, onde piestarum deelnraçôe»
peinnte o 3o deleitado aux.l ar, que abriu in-
qn.-nto paru, apurar a reapuuuauil.dade du»
uienmoa.

ü passai] foi hm, mis a volta
.aaavjl

Paawava pela cidade durante grande pnrte ,
da Multe em euiupauhia de sun familia. Ul. '
verllrii-se biisluiiie, visitando enras cisas ue
iliversAes v iilgmi» amigou. Causado Já, a.ta
miiiIrUKuila, elle resolveu vi,liar para eus.,
a fui di» descansar dus Inbutas d.ariaa. O
eaiisa.;u era grande e a viunaue de se estirar
em uma cama e durmir, dormir muito, era
a.mia maior.

Qual iiAu foi, porom, a sua ih-cpçío quan-do, 110 uhrir a p.ulii de sua r<»».<li»ni» n, A rua I
Sanlu Cecília, I, 110 llangu', u uperarlo l'e- !
dro Uestlliu verificou que os ladroeg ha- !
viam, durante a suu aiisenc.n peneirado em
sua luibilaçAo, de uinle lurl.-iruin ò ;.nuii$UUU '
em dinheiro, Importância essa pertencente no I
Mulili'p.11 dos Operários dn Fiiur eu de Teci-
dos Uuugu', que wiu a sua sede uu euaa us-
saltmla.

Como um louco, o operário correu ft dele-
gaclu do 'J*," iliMrlcto, uuile iipresentoil quei.xa au conimissario de dia, que prvuiclteu pro-viüviiciur a leopcito.

Os ene] ni mentos e as torneiras
lorum carregadas

Joíiqu'm José Marques, residente A rua
Manoel .Martins, 47. é proprietário dn» <•a^aa
de na. 7, U, 11, |:i, 15 e 17 da rua doItamnl em .Marechal Hermes.

Iliuilcm, pia miuiliA, lerlf.caiulo que oa
eiii-niMi nlos e tnriie.riis iWssns casas ha-viam ilesHppariTldu. priu-iirou us nuturiilaiha
do •li* diatru-to, fts quaes aproeutou queixa.

dos que agiam de neenrdo eom Antônio Fer-
na mies .MmralhiVs, que nciíilfiava o furto eom
os proprleiiirlos dn casa couimerclal sita A
run do Hospiclo, 1S9.

Ao 3o distrleto foi enniinunlemln o easo e
aberto inqucr.to, a.udo preso Fernandes.

A gatunagem oa zona ao 3*
districto

Aclmn rnUtrAmos n farto rte vir sendo
lesada uma f rma commerclnl ha rari .j dias
tia 21111a do li* dlalriclo e mal* um i-aso nes-
sn mesma Jurlsdii-çfto temos a nullciitr.

Um Indivíduo vestindo bons roupa», l-em
falante e com 40 anno» de eilade pr snmivels,
entrou na casa "Paraíso du Mi-dn", A rua
1'ruKiia.vnnji. e, dcpnis de fazer vario» pell»
do» dc mercadorias, que nAo comprou, furtou
duas peças de seda de cor.-j verde c e«car-
Iniv. nvallada» em SOOJ.

I>nndo pelo furto o calxeiro deu o alarme,
mus foi ilehalile; o melinnle JA havia de>-
appar ¦cldo sem que fosse iicominoilailo por
qualquer repres ntante das autoridades do
3o districto, que tiveram sclcucla do facto.

Conforma noilclftmo» hontem, ficou
delido na 1'ollcni Marítima o marinheiro
do vapor "West Ualoc", Arthur Allen
ou lirnest Veilleux, por ter o mesmo
lo atirado ao mar, fuylndo ka ameaças
(]ue soffria a bordo.

Durante a noite, ISrnest ao Invés de
deliar-se para dormir vagava pelo cor-
redor da Policia Marítima, gritando de
vei em quando por soccorro, tendo vi*
aOe» de ladrões e assusuinos que invés-
tlam para elle.

Hontem, em vista dos symptomas d«
loucura apresentados pelo marinheiro,
foi o mesmo remeltldo k Policia Central,
afim de ser aubuiellldo ao exame pe-
ricial.

Chegado o carro ft porta da Inspecto-
ria da Policia Marítima, uma caravana
de soldado», procurava pertuadlr ao
mesmo que devia legulr, ao que se re-
ousava, com receio de voltar para bor-
do, aendo feitas varias Investidas dos
soldados para segurarem-11'0, o que nilo
conseguiram.

Estavam assim, as praças na etncr-
gencla de pegarem o homem, & pulso,
quando chegou o Investigador Macedo,
que conversou em Inglez com o mail-
nhelro. convencendo-o de que devia se-
guir. sendo promptiimente obedecido.

Posto no carro fortu, seguiu lirnest
para a Policia Central, onde, ao saltar,
fugiu, sendo perseguido e preso na rua
da Relação, causando grande alarido a
suu captura,

O mnrujo flcarA em observação na
carceraje, d* onde seguirá para o Hos-
piclo.

PARIS TOMADA PEL03 RATOS
a

Os ratm das trincheiras. 0 terror do) soldados; mordiam os sãos. ma-
lavam os enfermos e comiam os mortos. A descendência de uai

casjl de ratos em uai Iriennio. Daz milhões tíe ratos em
Paris, A scieneia estuda o meio de combattl-os

Miiítcu repentinamente

tuis victim s
Eduardo Albuquerque e Tenor'o nV Fnrla,

ambos moradores na easn de n. 110 dn rua
General Câmara, procuraram ns autoridades
do a» districto e que xamill-St» de que haviam
sido v otiiuns dc audaciosos larápios, que.
penetrando em s. u quarto de IA hav um car-
regado com diversas peças de roupas e ou-
tros objectos de valor, lnclus've cinco caule-Ias de iliversn-, easas de penhorea.Snhre o fseto foi al.crio ,nqu rito, lendo
sido uui agente encarregado dua d.ligeueias.

Sem o menor ioceorro medieo, falleceu em
aua morada, ft rua llaráo de Ilum Retiro, j.,a nacional Martha Guimarães, solteira e com
18 nnnns de idade.

O seu cadáver foi removido para o Necrole-
rio ila Policia, onde foi procedida a verifica-
tão ilo oliiio. sendo altesiado conlu causa deter-
mirante da nione — puru-niorrhagia.

Comi) indigente foi íttliunmda Martha, no ce-
miterio de S. Francisco Xavier.

PARA MORRER
Atirou-se ao mar

M.iS OUilM

desag.

A artl-ta Pnquita Alm*ro5-, hnüpede da
petisAo de Jul a .Masenrenhas. A avenida
Mem de SA, 181, procurou as autoridade» do
l'l° districto e queixou »• de haver sido fur-
tilda de seu quarto, ima carteira contendo
a importalica de 17li$000.

Snhre o facto foraiiwüe promeitldas provi,delicias.
•» ** i»'-»^»-**»»'»»*****-!' 0

IMPRUDÊNCIA
Poz o auto sobre um

trans unte

Larapioi presos
A policia do 2.T» districto prendeu em Tlnn-

CU' os ladrões Alceh udct C. rqiie.ra llaaius eDoinlngus Camargo, que na delegacia con-fessurum ar rem oa alilures de vario» furto»de fios eleel ricos, fun os .ssea pruticadus em
grande luua do» subúrbios.

Uma tirma iesida
Ttoilrl-nc» Ferreira AC, eatahel-cldes com

enaa de couros i» nrt itos para calçado», A rua
da Alfandc-il 1-14, lia dias vinha notando tal-
ta» do "tnrlt de vários niater.ues, Inclusive
pell. s e courn».

nescoiifinviiin oa lesado» de dois emprega-

H

O porttiguea Manoel Oouvfn, com 45 nn-nos de edude e morador A rua l.nviadlo
n. 165. í proprietiirlo do nulo 178. onde
permanece fazendo as vezes de ajudante
de "cliauffcur",

O motorista desejando almoçar, deixou
o carro na Avenida Itio Branco canto da
rua de S. José e foi »i*-r ao hotel.

Quiz Oouvêa aproveitar o tempo diver-
tlndo-sp com o carro c tanto tocou o auto-
movei pura um o outro lado. que terminou
por collocal-o sobre a calçada Indo com-
prlmir de encontro a puredo o padeiroWaldemar Paulo de Souzu, com 19 annos
de ednde e morador ft ruu Cliile. 27.

Waldemar recobro escoriações pelo corpo
sendo penando no poíto central de Ass h-
tencia e Manoel Gouveia foi preso c nu-
toado em flugrante no cartório do 5" dis-
trlcto. onde pn-utou fiança para ee de-
fender solto.

*aM»r>«<^«^tr<is->--*,-j-i^>as*-asf*i«-a»>-«(T*>

Colhido por um trem
O vendedor ambulante do nacionalidade

portugueza, Manoel Gomes, cusado. cum
:12 unnos de ednde e residente A rua Krcl
Cam ca n. 148. uo atravessar o leito dn
lustrada de Ferro Leopoldlna, junto ft rua
dn Alegria, foi colhido pela mnchlnii n. 361.
que o atirando a distai.c'n lhe produziu
diversos ferimentos pelo corpo.

A|k*>8 receber curativos nn Assistência
Publica, Gomes rcolheu-se a sua residen-
cia.

A policia do 10° districto registrou o
desastre. ,

»*a**»*»J»>1*-W*--'»**-i»l»t*»*»»-»*»^

Para p ien a embriaguez
Pedro da Silva Campos, com 24 annns

de ednde, solteiro e residente A rua r»'lo-
resta 6, b beu demais e, subindo ao 2a
andnr do predio n. I2n. da rua Senador
Dnntas, deu um ooeco em uma porta de
vidro.

Itecehendo um ferimento na mfto dl-
reita, Pedro deyoeu e começou a declarar
haver sldn baleado, o que ficou apura-
do ser fulso, lauto peln policia do 5o dis-
trlcto. como pelos médicos da Asslsten-
cia que soecorreram o ferido.

N5o foi restabelecida a identidade do Indl-viduo que atirou-se au mar. em frente A San-Ia Casa. morrendo afogado, conforme noticia-
mos, cm nossa ed.cçío de liontun.

O sr. t'aò proced u A necropsia, altesta.ido
como causa da morte — aspbyxia por sub-
mcrsAo, depois do (juc baixuu o corpo à se-
pultura. como indig me.

Afim de aer facilitado o reconhecimento do
mf.In. foi tirado o seu retrato e as suas im-
pressões digilaes.

LUTA COi-.PORAL
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Entre advogad) negociante e caiiíiro

Questfies Íntimos levaram hontem, Atnrde. a recorrerem ft luta corporal, ondvngndo Alvnro Alvim Pilho, morador Aavenida Vlelrn Souto 148; o negocíant?
Afredo Fernandes da Conta Mattos, resi
dente A run Onerai Polydorn 16; e
calxeiro Eugênio Acostlnl Filho, mora-
dor A run Tunnel 16.

O fneto oceorreu no enfí rxlplmte A
riia S. .lopê, esquina de 13 de Maio e to-
dos os troü flcnram feridos, sendo |ire*ose autuados no r-nrtor'o do 5" •districto.
depois de convenientemente medicados.

Accidente no Ira ba lim

tHirntite o pní-ndo verüo. Pnrls viu-se
neo inda por utrn praga de r->tos tflo es-
pantosa, tfio cop!o»n, que Jfttna'8 a hla*
tor!» registrou outra egual no mundo oi-
vlll»ndo.

Xfto é somente a qunntldnde qtie ns-
«ombrou a cldnde Lu», c a stidacln des-
san enormeo ratazanas. Se os homens
nâo dlspuzesfem de rápidos meios de de-
fesn, ndo poderiam resistir «os seus ata-

3ue«; 
ellns se arrojam sobre ns pessoas

eípolatVo-nn de suas canas, pondo fôr.i
dos theatros, da» errejns e até dos hon-
pltaea. E' uma cnlarndade. O recurio
unlco é procurar ar livre, rol» ha pessoas
oue se t*m visto obrlgndnn a suhlr na
Torre Elffel para evitar as nftirdl.iel-ts

E' nolor'o. que op ratos cnuenrnm
grande.»» prejulros aoo roldndos nns trln-
cheira^ da frente orcldentni, durante a
guerra, por nAo se poder tom-ir qualquer
preenuçfio contra elles. Miiltlpl'cnrnm-»!e
evtrnorriltinr'n"-ento. a ponto de Influi-
rom no nprov^-loníímpnto '*o° poldadoa,
que lhes offerecin diário hnnquete.

Bem alimentados, desenvolveram-sedoluuos de grande existência, tamnnho e
auiiaala, tornu.ni.o-se mesmo de certa fe-
roclduue. üs ruios de trincheira feriam
o« soldados silos, acabavam com a vida
dos enfermos e com am os mortos.

Os ratos que invadiram Puris no ul-
tlmo verilo. sflo descendentes dos rnto9
do trincheiras, A Invutilo du antiga "Lu-
tetia", dos romanos, so fez por etapas
metliodlcas.

Ao concluir a guerra, Invadiram as cl-
da..es pioximas dos campos de bntnlha,
Porém, encontrando-as em oitiiaçúo de
miséria, com oicatsez de tudo, foram Ini-
ciando a marcha sobre Pnrls. centro doluxo, dn abuni.ancla e do bem estar.

Os ratos de trincheiras, silo dotados de
uma Intelligencia quasi hunianu: alguns
naturalista» chegam a crer que dispõem
erres animaes do meios de communica-
çao entre si.

Ou primeiros quo ohegnrani a Pnrls
communlcaram aos rcturdiitarlos nâo ad
a chegada A capital, como tniiibeiii quohavlnm descoberto o ponto Ideal. Duran-" i te mezes Inteiros caminharam de dia, de0 ' r.olte aos bandos, procedente-) de vurlos
pontos do "front", sem que houvessem
encontrado qualquer obstáculo nn murcha.

Alojnram-Se repentinamente nox arma--.eni) e drenaram-se para n* egrejas. onde
até o» ossos fxiianlados como relíquia, sflo
seu repnsto dellcoro, A terrnsse dn Nn-
tre Dnme visitaria por todos os touristes.
serve ngora de guarida a e.sse8 nnlmnes,
que dali afugentam os vlsltnntes. Do
oo'te, espn'hnm-se pelns runs. dlffundln-
do o mleroiiln dn peste bubônica, da qual
JA pe reglFtrarnm n'guns caso».

Victima d? uma explosão,
fal li. eu

Conforme noticiamos hnntcm. rôra
vleiliuii de uma expIn.-Ao. nn pedreira rte
í". Iiliitro, o rnvriquelro Anlmilo Corroa da
Fonseca, casado, de 35 an-.ios de edade,
bni llclro c re-lilenlc Aquella mesma pe-
drelra, e havia sltlo Internado na Santa
Casa, em esladn desftfpcrntlnr,

AH veiu a fnllerer o InTeliz trabalhador,
sendo o <eu i-ndaver removido paru o Ne-
cniiertri da 1'nllila. onde o nieillco legl-ita
SebasIlAn Curlns, priu-r-ilciiilo A n**rro|t»*lna
alleslnu rumo rau-n du morte — frartura
du cruueo por instrumento contundente

Vario* casos
Foram snccorrldas pela Assistência aa

seguinte» victlma* de accldentes no tra-
balho:

Antônio Soares dn Silva, residente A

francos para rs deope^-ns fle«n pi.«ti
pnl-.tnr. o que equlvnle dl-.er qu.- inn nnr)
ratos se poderiam considerar em per'go
rte poMí-r o rabo. !»olo menos, A hvuie-
ne píiRcou a exiulr o enrpq duo ro do
rato. devido fu* fíilfjiflpne.^píi Mn? cnutlaa

Cnlcu'n-s»e que n l'0|illlliçi*in de ruins
em Pnrls, ncttin'mente é de in nnn uno
de cnbeenfl, o que dA 2,5 ratos pura cada
parisiense.

Essa popu'acAo so multiplica exlrnor.
dlrnrlnmente. pois nenhum nnln>n! nm.
cria rnpldnmento coti-o os raios. Cnlcnla-
*o que o? depccndentpf» úe um civiíl 'Io
rntos, nn f(m de tren nnno« aprf>!*ente
3f»9.709.4*2 rebentou, dendo que i-.Ao te-
nha emhnrncos.

Km vlptn d a dpetrntVfio o mnip*!ínr àf**-
ten roedorej! os homens frnnce^op <l*> t>c\-
o^nin,. ontrecnríim-pe n um sC-rio estudo,
Fobre o*: coplnn-ns e ns stin.q npMdtVti e
cone1 ti Iram reontihefen^o. quo o nu o t o
m"'or c mais Intelligente Inlingo do lio-
mem.

O prnfp«s"nr V. P1inv,o,nl e 0'itros, dp-
elftrnm qne o mn'o pe'o n'"'' n,i nitos
ev'tnm p« ftrmn(V'bnq o n*.* pnH^o^ «nu-
frprp n IrtAn dp q,,p ^e pnwmtinli'Mpi uin
eom o? outro'», R°te profe°5>nr nfflrma
o"o n fnltn de pn^berlmenlnc <-n>'ro n !r.v-
lo-*'a nnturnl d<^tt>«- qniwl^irw-Va t'-,ni
si'o n prin«fn do f^nf-nc^o 'ln po«iíintn eon- •
\\"\ pl^s r^r moio ''" v'r"« nrmndllhfH,
w»eroei t,f,T* ^'n'1" íTí»*'inulPíío'» rpie c^-
Jnm, A r'",,,o,,i,r',:1n r*- :i durante o >n-
verro o a f/,,"pn. n"riPtn pp'nr ?f* ¦'II""")-
tn. n.e"oi fl'bos te*1!. O n"nfpp«*or '""'n-
v,,vnl. nrl"íi n"p o rrnto pf'lf">* <1p rpflun-
pi o Á pr'vpl-0» f1*. nMmepfn»**fio, T*m *a-
h'o df^nron; Mí-lnmAn re«ln« o dlupprdl*
cln» dn cn-»lnhn. colherAp rnlns".

Em Par's ordj,noit'fe íi"orn n ad^poito
dp míh ,r"o«',o*» ppppp'nefl pfirft lixo ô¦.•pr**"'1"»"»*», he^mptlp^ropfitp fp^hndnji; r*1-
Po^-fTw-dn-se rCn rlelvnr no -iVn-eo do»
roe 'orpM o m*»nor roç'o do nll»n'íriio

Ap cvnp dí»vr»m -rr Pnn5't*'",d,i*" "nnn--
tcH-ratOta". ppvimtfpdo-fp o- nllcpr^po rr*n
pi»-e»»líi, cninfet-p^o tn'n e q.tn^uer
nberi"rn de modo ,i n.lo nermMllr nem
n entrndn npm a palda nnfi rntou

Oq p^trotoíi dp Piirlp fornm o nlbPrtnia
pl«pdl'pp*n dl ratar'n, ro como de lc"t,
pn'o«í p'lemiiP#»f e pnnuplln é,,o(,a o= ratos
pnn^Hh-Vfi*---, um «"oecorro nos pobres, fer-
npr«n«fV.Hio-- rn^np,

F"i Parla rn»rn cm nttnlqupf pnrtP do
tnn^dn, n dnm^n t* cnn^a *o por umn eo
ppoin r)p rn ro» dp ri\r n*« rdn.

ftet-f* ppnpp'e f* orlr'Mnrín ''a Apla : no-
porpí*pii nn Fcronn no pppiiIo XIX ** na
,\n.rrtpn durante as guerras dn Indepen-
dencla.

Ca'Cl'ln-ne que os gêneros nllmenllolns
consimVdos pe'oa rninn em Pnrls. netunl-
mente. ('nr'nin parn uii.stenl.ir 200 mil
pp»»f0:ie duranto "m nnno,

rroMfernm tniilo que «e os nAo ce ell-
mina, o» breve se n^senlinrenrAo .'o mun.
do: o homem n produzir por urn ln'o o
of ratos a prefudlciiUo ror outro. 0« ho-
nwns dp scieneia procuram um cftica-"mitrlpldft",
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MEMENTO BIBLIOCRAPHICO

O ministro dc Hygiene concltou os pn-
rlslenses, n, ror patriotismo, l-odtergnr
alguns divertimentos conhecido», peo
spo-t de caçar ratos, JA foram empre-
gados gazes asphyxIantCn e outros re-.ir-
sos mllltnros pari evtermlnal-os. porém,
«em grnm'es resultados.

Por endn rnho de rato morto, pngn o
Ministério 25 eontlmos e dispoo do 20n oon

t.ivnos
"AxrtMEg n* F-irri.nani* nu

Mi:i)Ki.\A du itiu uu j\.\i-:i-
no»».

JA estA publicado c exposto A venda n
quarto volume dos "Annaes da F.-ici dade
de Medicina do lllo de .Inn-lro". corroe-
pondente no anno de 1920. E' um llvio
com oercn de quinhentas ptiglnas, exectim-

a Pliuihv n. 106. com feridas contusas | dV"8 otfc,,nas í'"1 Imprensa Nacional

rrecioso íttreíar.eo ío tico i!e frafo c'e Izcalhn. in rrnsCes e fas [rcraraçCcs Icíaías.
0 ir.elhor iceíco fará crianças e jtssôas incntcas. Fortalece e mgerda tm foucos mas
i.icütac.0 iiaiiLn.mte per notáveis clínicos. r,ue attestara o sea alto valor therapeutio.
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MEMENTO BIBLIOGRA*
PHICO

nvnos
Am-reiln Cdillnho Júnior — 1DS0.

•'Pareet-rr»" — i!' Seile —> t.

O »r. Azeredo Coutinho Júnior reu-
nlu em volume os parecerei) jurídicos
que einltiiu sobre varias queniâei, e
nas dlversus iiioilnll.liules dn scieneia do
dire to. SAo fi, lollus, reproDuulaililO um
truliiilho de vulor pura os uilvuguilos,
como um n-poMtorlo A» consultas. tAo
freiiiniilcs na proíissAo. O "Parece-
les* veiu eiirli|iM'.vr a nossa liliTulura
jurl.liiu e figurar.! uo lano dua obrus
ruputailas, de eruillci;Ao.

".Vniuinrlo do t<'lleclo llnpllsli»"
E' uiii relatório minucioso dos trilha-

lhos .I.i anuo lectivo, que ora findou,
pnriii-iil.iri/.ailo sobre cada uma daa
m-cni-a doa d.versoi cursos mantido pc- .
lo Colleglo llni.llstii. IVIo sliuplea fo- |
llieur do A d ii uu rio. pasi»n-se em revlata ,
ft eronoinitt Interna ilfdtie extatln-leW-
nu mu, um dos melhores Uo uuaaa ca*
pilai. I

De tâo fraco, quasi nâo enxergava
mais -- Vertigens, fastio

Fiquei tão anêmico, magro e abatido, qne tinha a certeta de
estar muito próximo da morte. Era tal a minha fraqueza, que
quasi n&o enxergava, e não passava um dia sem ter syncopes.
Não podia ser um estado peor; além disto tinha horror ao leite',
ao pão, a tudo que fosso comida. Pura não ser longo, direi que,
experimentando remédios, cheguei a salvar-me com o IOUOUNO
VE OIIII, que comecei a usar por indicação de meu amigo e com*
padre Ernesto Garcia de Resende. Foram tão salutares os errei-
tos desse poderoso fortificante, que a cada colher que tomava
sentia renascer minhas forças. Voltando a fome. comecei a vér
melhor, não tive mais syncopes, e posso hoje. completamente bom
e feliz, fazer publicamente o attestado de minha cura, obtida uni-
camente com o abençoado forlificante e reconstltulnte, 10D0LI*
NO DE ORH.

Blo. JOÃO FRANCISCO DB LOUSA JÚNIOR.
):(

Em todas as drogarias e pharmacias. — Agentes:
GOMES »V.— Rua 1* de Março. Ul. — RIO.

SILVA

FEIJÜENOS FACTOS
QUEIMADO — Na rua da Alfândega,

(|ueliu.iu-.u- com cale «tu euullçAu o menor
Pedro dos Santo*, tira-llel.u, dc 13 anuo*
de edade, residente ii KsIuq.Io Uel Cu.->ll-
lhos.

O mennr, que rocobeu queimaduras do
I" e i" grilos, n.l- coxas, foi medicado pe-
In A«°lsienrla. retirando-se em «Btrnlrtn,

CAIU DO MUKO — Na rua Conde de
Dninfltn, «17, caiu de uni muro, o menor
Allpio, filho de Jofto Chrysoaloinn, de 8 au-
no» de edade, hraü.leiro. ali residente.

Alip o, recebeu frai-lura suli-culune» do
radio direto, fer.dn coliluaa lia rejifto su-
perciliar esquerda e e«ciir!iit,-oi'S no Jo lho do
mesmo Indn, soecorrido pela Assistência, fl-
cuu na remdpncia.

APOPI.EXIA CERBBRAt, — A Asslsten.
cia snecorrtu Jo»4 Antunes Fernando», de
47 atinng de edosl»', einailo, hr»s leiro, eur-
leiro, res di-ute i rua Huuri|ue 47, que foi
vii-tima nlii dt umn apoplexui cerebral, sen-
du iiiieriindo ua Santa Casa.

Qt'r'I>A'S — "•'iirain soi-cnrrlda» peln Aa-
tlsteticm, as wl-uíuu-9 Victima») de quíila» :

JUiio-l ItiHlrluues, residente A run Cardo-
so Mnrlnho, l!IU, com contusões general za»
dns; Eduardo ttlra, res ih-nte, A rua KAo
Cutlstovâo, :i. com ferida ronttxa na reitiAo
thcmnr direita, na run S. Pedro; JoAo Xor-
herto dns Santos, residente A lu<lelra do liar-
roso, 2UÕ, cmm iVri.Iau coiitusas una iui-iu- e
contusAo nn face; Ad Ila Xenehen, residente
A rua CniHtiiu cAo. 20, cum contusAo em-n-
puto nnmerii! esMnpr.ln; Saltas ti Ao SnnloB,
re» dente A rua lllai-hiieln, 111, c. V, cura
coiiiiisAo lo punho .1,rclto, escuriacõe» no
hrnço etqufrdo.

1'HIHtAI'A — Rrlnravimi os dnl» garotos
José de 8miza, de 8 ainioi e M .urino Pluio,
de 0 anuus d edade, nintios residente A rua
Senador EUMhio,

Em diidu iiionieiilo, t primeiro arrentesaan.
do umn p<-ilra A cnheca rio outro, puniu a.

A Asaistencla |n»n«nu o ferido e a policia
regKlruu a uecvrrencia.

nn reglüo plantar e pé esquerdo, e.icorl.i
rjòen na perna do mesmo Indo. nns offl-
clnas dn 15. de F. Central do *3ran'l;
Cnr'os Salles. residente A rua 29 de Ju-
nho n. 24, com ferldn contusn na mfto
enquerdn, na praça da Republico n. 199.

Traz col'nliornç,"io doa professores S Ivn
Snntos, Fedor ICrnure, Ausunto Mo-jar-
dlno. Benjnmln Dnptlstn. A. Austrogcillo.
Frnnclsco l^ifay-tte. llcrnnnl Bastou Mon.
telro. Alfredo Monteiro. Itobcrto r>ui|.ie
Estrndn, Domlnros de 06es Filho, Octavlo
de Souzn <, Mario GCies.

A direcçSo doe "Anime» dn Fnculdnde
de Medicina dn Rio de Janeiro", est.'. n
cargo dos profesfor-H Aloysio de Cnntro
Simões Corrf-a, Mlr-uel Couto. Nascimento
Bittencourt e Alfredo Andrade.

Dn caleehese dos índios no
Brasil — Noticias e ducumen-
tos para a hisloiia.

O volume pres ntc encerra uma reunião
do trabalho de entechese feito pela conhe-
Jldn profesFora I. Olinda Daltro. num pe-
rlodo dc 3 lustres. E* um relato de tudo
em referente ao penoso traba'ho de des-
penar oa noseos patrícios, que ainda a
schnm na barbaria dn vida «selvática, em-
brenhndos nos sertões do pnlz.. Quanto ao
valor econômico social da resenha da srn.

A commlspfio de directores da Associa- o^ltro. no decurso d0 nfan a que se dedl-
çao Commercial. nomeada na -essão de Mu de ,8g(> l9Mi rt|rA m!1|P d Mpa(;0-....,...„,...„ ,*„„ „ Araújo Franco e; , n.,ticfl (,„ c|1!(;, 0rat(w p(,la 0,fertn do

volume, deixando nqul replstrndo ap.-nns

9 comrá e as emendas i
sr.küro tuler
ii *» ¦'

A Associação Commercial
reuns-se hoje

ante-hontem. pelo sr.
comimsta dos srs Mlrandn Jordão. Chrls
tlan llamnnn. Joilo Reynaldo. T. Ralnho
e Cesor Pa'hnre5 para agradecer ao fé-
nador Lauro Muller as medidas que p-o-
poz em beneflc'o do commerclo, esteve
hontem ro Senado, desobr't*ando-9e dessa
Incumbência.

A commlsFBo. nPÔs demorada conferen-
cia com o scna-'or cathnrlnense. em tor-
ro ('os Interessei» econômicos do pnlz. re*
tirou-se bem Impressionada, segundo tu-
vliros dos próprios directores da Asso-
olaeftn Commercial.

Para hoje estft convo"ada a semanal,
que se deveria ler renlV.ado hontem, das
dlrectorlas da AssoclaQ*to.
t^^^^^^^^^^0O0o0»0o^tn^^^^^^^^0^0^^A»^Êl»^0

0 novo unTorms para os decentes
dos estabelecimentos militares

t appnrlqfto do volume, que nos foi des»
llnado pela sra. Daltro.

"Pe'» renovnçflo eeonomlrn e nò.
rinl do mundo" — Luclm-lo
Prado.

A actual sltuacfto economlco-soclal do
mundo tem sido objecto de estudo de
especialistas reconhecido» em diversos
paizes; a Insnlracno desses estudos •*
como nne ambiente e olHlecé a nobres
principio» de altruísmo. Nilo fur-lu a
essa norma o sr. I.uctaclo Prado expon-
do suas Idéas A» altas autoridades do
Paiz. Nfto descemos a maiores datnlhes
de sen fasr-lenln. nl£m da superficial
leitura que fl?emos dn prelusfto "O meu
objectlvo", porém, louvamOB á tentatl-
va do sr. LiK-tado e agradecemos a of-
ferta do exemplar.

Comnete aos doutos no assumnto. por
demais complexo, analysar as Idéas de
salvamento apresentadas peto sr. Lu-
ciacio Prado.

onitAj» no xonnEsTE
Relativo aos centratos para a cxecucflo

dns obras do NordeBte nrasllelro. recebe-
mos um folheio, edltndo p lo Club de En-
geoharln, rço- qual cstfto reunidos, em or-
dem chronoloRlc/i os discursos. pel« seu
presidente, sr. Pnulo de Frontin. proferi-
dos ultimamente na Câmara dos D pu-
tados.
•IF.VISTAU

'•A PALMATÓRIA" — Mais um numero
d'"A PallIMloHa", a Interessante revista de

O ir. Frederico Rufl»m«qul, ifreetor do crlll.-a piillllea e liuiuurl.-tlca, .-er» hoje pu-
Lloyd Dfasilelro. deslunon, honl»ni, paro blicado.

O presidente dn Republica nssltrnou.
hontem. nn pasta da Guerra, o decreto
approvando o plnro de unlfnrmes parn os
decentes do» estabelecimentos militares.

_w^»t/»1j*»^*t/»tFr»,-**l.»*V*«i1*l*lr**-*'^^

0 "Avaré" tem novo comman-
dante

coninuii.lante dn "Avaré', que de rer A pani-
1 p.im a Italia. ua pruxlma senuiin, o sr. An-
I niluil Horce* Foiisec».
| Kiisa il"< cniicAu fui feita p >r ler o triunl

comniandiinte tleriiardu Miranda s.do rc»lJ.-
| aitado pelo Min-aleno da Vui.üu.

pelo Uemp*4J que recebemos, podemos
(runuillr que i* -er mal- um aucresso.

Ella estA repleta de bella» carlralura»,
devido ao l.ipl- de tludia, Stornl, Jaiii|,o.
Oswaldo e PenlIgAo b ir« uma parte poli*• tica desenvolvida.

Além disso, "A P.-ilrnntnrln" npreienta
•ifTfjMt'*: hnriKiristlrfi< di- tiu*niros n -ptiri-..

A VIDA — EstA publicado o nu.ufro
nono da "A Vida", revista que aborda
nssumptos de titllldtide neral, Inserindo
nesse numero llluslrado do texto, varia.
Ias Rrnvurnn.

"IlItAZII.IA.N-AMEIlICAN" — Circulou
inai» um niiiiii-rn du -liivizlllan-Aiii.-ihan",
icvlstn seiiiaiull em portliirliez e luitlez e do
¦lehates de nssumplos brii.-llco-ainerlrniin.s.

insere, como sempre, urilitns e n.iliis do
Interesse paru o coiiiuieielu de ambos oa
paizes,

LEITURA PARA TODOS — Com o
nurm.ro nirom distribuído fecho a "l^ltu-
ra p-ir;. Todos" o seu cyclo nnntml, F •
¦hn-o com olinve de ouro apresentando
>m nítido vo'ume, de lõ.i p-iclnis. rpple-

de (rrnvurns e pnglnns eolorldii», irrun-
¦Ie pnrte dns qunes c lebrnndo o Nnlnl,
Mie é o prntide assumplo do mez.. O teiio

tudo que ha de mnls nlirahente. pela
mportotwíln e vnrtedr.<1o dos irnhnlho»» —
••omos, nov 11.18, ohrnnlcus, den•¦rlpe/.cs:.
'Int^mn. «f^nclii», nnin-dinlsmo*». iftc. Twdo
qtinplo pode InteresHnr nn« ohns e ao rs-
pirlto eftft neste nuini-ro da "Leiturn pina
rodos", verdn-delro primor que avldamen»
'e ee folheia e lê.

"A DlíFfíSA NACIONAL". — Foi disiri-
l.uido. Iinniem, o numera noventa desla revij,
t.i c\üt mf publica sob a rlirecçflo dns capitães
Klíntrtr, Pessoa c Maci'0 da Cnst.i.

O presrnie pumern eslft cl.rio de variada e
iolcressante cnllalioracno íirinaila pur coube-
riilns '•«: ri pior-s militares.

PÁTRIA IIK-ASILKIKA — Rerelienins_ o ul.
t mo nitmrro desse ma/nzític «J<- direi ¦.¦¦*<" du
«neral Moreira Guimarães, gue aprem-tila nu*
ni rosa serie de gravuras, artlgoi, versus. anec>

lota*, rte.
RESERVISTA PRATICO — fia num-

ria do capitfio Azevedo Coutinho. da,
forca militar do districto Federal, re-
eebemos o "Reservista pratico", pe*
queiio compedlo de ensinar imrn os re-
sorvlPtnfl na raserna, lllunira-o unia
Hérle de irraphlcos, facilitando alu Ia
mais a aprendi'.agem do m.-in.-jo das
armas e 'ia Mlura das evoIiii;At'8.

Ksta publicado o ultimo numero do"Monitor Mercantil", pui.ll.ai.Ao sema-
nal ile finanças, economia, industria e

ommerelo. — "O Norle", a revista do
asf-uimptofi fip«?a rotftfio da f*euniiti-*a#
appareeeu mais uma vez cheia de nr'l-
eop dp relpvofl p InformnçA^a [»r<*Hii!-us,

Commemnra nesse numero o prlinelri
nnno de sua novn phase.

KILOPOLIS — Recebemos o ulilmo
numero .ilesas revista illuntrn<la. repleta
de plintourapliias, conlus e versos.

OPIKCfl.OS
ASSISTÊNCIA A' INFÂNCIA — O

deputado Veiga Miran.la Justificou, na
Câmara de que fez purte uma emenda
mandando crear uma loteria |iar;i o In-
stltuto de ProtecqSo e Asslstcncla 4
Infaneln, Justlfi™.;."io ora publicada em
opusculo, de cuja edle&n recebemos um
exemplar,

Bm um pequeno np.isru o esi.'i enfelxa»
da a conferência f ii» i»-lo »r ceneral"nnd'do liondi-n. perante a Siieledide Ru»
tal Itrasllelrn, em s. Paulo, confer»»nc!a
hHAs. lida tuiiibem . m CuyaM e em PI*
raolcaba,

Nesr-a» oonferrtielr'S o BfntTtl M»ndon
p-?tiula vários aspeolos de Mntlo (írosso
qu<-r hlfllorlco, quer physicos, s-n.lo d»
notar » pnleiitrn «obre n Infu nol» d»
buynb,' nn evo'u<*ao política » hl»iorie»
do Rstado dento a entrada dos U^nd-I»
raius*t até hoj»,
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SERVIÇO VELEGHAPHICO DA UNITED PfiESS
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ks relações teuto-brasíleíras
ENTREVISTA COM 0 MINISTRO DAS RELAÇÕ3S EXTERIORES D] BRASIL

Impressa causada eiBtflim ao S3rdiVnljaiip)li"K)3lDisc!i Zoitnnf

BEPJ.TM, ¦ 30 (A.) — A "Koelnlpehe
Zeltung" publicou no seii serviço telegru-
phieo, procedente do Hrasll, uma Impor-
tante entrevista que o seu corresponden-
te nessa capltal, sr. Noven Du Mont, ob-
teve do dr. Azevedo Marques, mln'stro
dns Relaeíle» Kxterores. sobre as rela-
çi\es políticas e commerciaes entre esse
paiz e a Aí>manha

| Accrescentou o chanceller brasileiro que
I o Hrasll preferiria que os Immlgruntes
I allemfiea fossem agricultores ou opera-
l r os para colluborarem no progresso do

vasto território que constitue o Brasil e
onde todos encontrarão o ambiente de
paz c tranqulllldade necessário ao bem
estar que «'mojam.

No tocante ao assumpto das eseo'as

0 EPÍLOGO DA AVENTURA DE D'ANNUNZIO
O poeta-soldado entregju o commando de F.utie ao Consslln da cidadã

"Sinto qne a morte pcipsEe a minha yitía, prcl.n£ando a Yeríonha quo sinto em ser italiano"

(Communlcado telcnraphico de Camillo , despacho do corresiiondente em
„„,, , ,„ ,.f"ü'V"''0)_ , , ¦ ziu- ,lu Jornal "Tribuna", enviado

rodas, com demonstrado do I 0|ar 0 commando dós Legionarlos Klu-

Essa entrevista fol amp'nmente dlvul- 1 nllemís, informa o mesmo corresponden
pnfla aqui. Nella diz o ministro das Re- i 'e Qne o ministro declarara que ella» en-
laçara ICxterlores que entre o Brasil e ; contrariam nhl todns as facilidades, cem-
o Al'emnnha n.lo existe nenhum resentl- t>re qne fosrem dlr'gldus dentro dos prln-
meeto. em conseqnencla do ronfPcto eu-' clpljos legnes. brasileiros, Instituídos. Jun-
ropen. Pelo contrario, no Brasil creice | tamente com o estudo da língua portu

. t imesma s.vmpnthln por EUeznsensivelmente
que se viram Pirado» antes da guerra. ! 

"Termina o telecn-ammn Informando que
crescendo pnra'ollnmente n« permutap de • ° ministro Interewon-pe mu'to pelos ho-
niVrcndor'RR, no desenvolvimento normal mens e co's!i« (]a Allemanha qne. diz. vl-
dn en-^merclo que. dln a dia, se vae tor- | B"ou Pm ,!,,!). tendo de sua visita grata"nls Intenso, entre as duns nnclo- Lembrou a representarão do je outras passagens Interes-

recordação."Lohengrln
snntes de mia estadia aqui.

Rrsa entrevista causou aqui multo boa
Impressão.

i cilale fe Pressln?»
agricultura e commereio brasilel-dnslrla

ros.

nalldades
S .'\- na min co-rVnl nn'estra com orepresentante dn "Koe'nl»che Zeltuntr"

recordou ns nntitras relnoiles de amando
que existiam entre cs dolo povo». t"ndo aoppnrliin!''nde dP rllrer nue. restahelec'da
n navegação, a Immlcrrnoão. multo de-e-
jnvel entre nfts, terln a necessária fnctll-dnde p.nrn «o Inoonpvar. nr»stnodo relê-
VHPie ntlXlMo no desenvolvimento dn In- ,os HPNGAROS «IIIZERAM ATACAI.-A' VIENNA. Sn (U. P.) _ Um deapacho

de Praga noticia que o governo tebe-
que-slevnco Impediu, terça-feira, proxlmn passada, que tronas huncaras. as or-denB do tenente Jehbns. levassem a ef-feito um ataque contra Pressuburg,
Diz-se que o ataque fol cuidadosamente
planejado pelos hunçnros. porím o go-verno de Praga descobriu o completo
reforço fortemente a gunrnlqilo dePressiiburg, oecupou todos os pontos ps-Irntecicos em torno da cidade e man-dou guardar todas as vias conduzindo Amesmn. Dnolara-se que essas precau-çííob causaram o.» huntrnros e abandona-
rem os seus planos. Consta aqui que ogoverno húngaro recusa todn rennonsa-
bllldndc pelas actlvldndes dn tenente
Jehbns. Alleçn-se que CBBe offlclal hun-
garo é aventureiro.

fo mMj\m
EXPIROU O PRAZO p<"»a A ENTREGA DEARMAS

Dlini.lM, sn. m. P.) — o prazo mnrra-dn nela mvernn pnrn a enlreirii. pela po-
pilnr/ln civil nn Irlanda..dc sim» nrniis rs-
plrnii bnnlnin de noite. Ao expirar n prazoe-ilpuhiln n« militares e n pnlleln Inleln.mm Immedlntnmonte trrnndns "rslrto" emtinir; n min, procurando nrmns p«cnnrtldas,
roram prosas multas pessoas encontradas
com revrtlver» om sim pn«e«lln

Um riclnenmenlo de «nhlnito» tentou pa».sar em rnvl«ln n« liornon» ns«Mlnrtn n umlrdle «liin feln. em flnlvngs-nerry. Ilniiveluia. Fornm fuzilado» dois «inn' felnners
üe nomes, «oseph nnherlv e Mlchnel Snivlh

Atinnnrln-se quo dnrnvnnte ns Pinn fel-nor*. presos quando armados, podem ser
fuzilados.

RIAIS UMA CILADA
ntmi.lM, 30. (u. V.) — llm despacho

de florlt diz que nm policial rol moiln e
ties (rnivemente fprldns, hnnlem dp noite,
quando nina patrullin pntlrlnl caiu numa ei-
Inda -Iin» feln, sendo alvo do fogo dos sinn
Felners.

A lula Irrompeu perto rtn Mlddlelnn. SO
kllomeirns n le-te dn rldnde rte Cor*.

Uni destacamento rte suecniTo. enviado
de finrk. afim de aiivlliar n patrulha, tam-
bem rol alvo dn rnjrn slnn feln, e um sar-
gento fol gravemente fétido,

I1 lírono áa Grécia
A RESPOSTA DA NOTA DOS ALLÍADOS

ATHENAS, 30. (U. P.) — A resposta
greira d iiotii nllladn n respeito dn rol Con-
sliuitlno, scril enviada nos governos allln-
dos durante a corrente semana. Consta quo
a resposln de-'tncntliil n orciisiiçllo rte que I
nua majestade favnrere n Allenianlin, fazen- I

grego nos nlllnrtns durante n guorrn. A nota
tninlieili suslentiira que o [iiivo grego cnn-
lltitin a manter a sua nmlsnUe para com os
allíados.

-»*W*^^^^^^»\»

0 accordo commercial anglc-
nisso

KRASSIN FOI CHAMADO A MOSCOU
I.O.NIHtES, 30. (U. p.) _ Urgente. —

l'm radlugiumina lio.le recebido de Mnsrnu
diz que o sr. Krassln, o delegado conuner-
ciai da Russia dns Sovlets nestn capltal. re-
cebeu ordens de regressar a .Moscou, nfim
de coiifereiirlnr com o governo bolchevistn.
O motivo da viagem do sr. Krassln é quc a
0rfl-n rela nha nindlflrnu, cnmiilelnmcnte n
sun altitude a respeito de u maecúrdu com-
mcrclal com a Russia.

0 sr. Rodrigo Octavio
UM JANTAII CM 1'AltlS

PAP.IS. 30 (U. P.l — P> sr. Ilaul Fer-
nnndes rieleendo do Brasil perante n
Commlssilo de RepnraeiVs, offereceu
um jantnr no dr. Rodrigo Octavio, no
Club lnter Alllndo, assistindo o sr. Cas-
tello Branco Clark, secretario da em-
baixada e todos os addldos fi mesma.

O sr. Baul Fernandes parte hoje pnrn
do ver os sei'Vii;os prestados pelo soberano I Nice onde vne passar nluuns dias. nÃo

contando voltar ao Brasil antes do mez
do abril do anno próximo.

Harinhi 1b ema hollandeza
UM NOVO CRUZADOR

AMSTEIIliAM, 30. dl. v.) — Sua males-
tnde a rainha Oiilllieriiilna. da llullanda,
liiiii.uii na água, neste piirlo, o novo cruKa-
dor hollandez "Suninlra", n qunl i o prl-
inelio nailn de giieii',1 lnni;adii pelo govur-
no liullunUuz nos unimos 12 unnos.

Uma pBYilhDiBiim
INCEXIWO K 8AUUE UE VO-CIIOW

S11ANUIIA1. 30, (U. P.) — Um despa-
cho de Yo-Cbow, na Província de Hu-
nau, diz (jue n guarnlijão militar de
Vo-Chow revoltou e tem estado, ha dois
dias. saqueando e Incendiando s cidade.

A razão nllctíftda parn a revolta é que
o uoverno nâo pagou nos soldados os
seus ordenados, porem, nereillla-se que
a verdaeiro razão é a opposiijflo dos sol-
dados ao governo da 1'rovlcla de Hu-

' 
Foram enviadas fl Wu-Chnnw, n capl-

tal da provincia de Ilupeh, novas re-
messas de tropas afim de Impedir que
a revolta se alastre ate a provincln do
Hupeh.

Vo-Chow í uma das principaes cida-
des dn província de llunan, e fica no rio
Ynng-tse- Kiang, Wii-Chnng í umn cl-
dnde de mais de BOO.OOO habitantes, no
Itio Ynng-tse Yinng. em frente de Ha-
nhow; c conta com importantes fa-
brb-ns.

Material Je mn allumün
O aVE ESTAVA A1XDA KSCOXDmo

BBRI.IM. 30 (U. !'.)' —' Conflrnin-se
o noticia de ter sido descoberta grande
quantidade de mnteral de aviação em | brayòes de Nata

30 (U
con-

KochMn, no Pomeranla. Esse material
acluivn-se escondido na fazenda de um
ex-major do exercito allemao.

Mala ile Tfiinis
A TAÇA DAVIR

AUKLAND (Nova Zelândia)
P.) — O match de tennls pura
qulstn da taça "Davls", cujo vencedor é
considerado o cnnipefio do Império Tirl-
tannlco. teve Inicio hontem, nesta cidade,,
tomando parte VVIIMnm Tildem, dos lista-
dos Unidos, que derrotou Norninn Bro-
ckes. dn Austrália, no primeiro round. O
jogo continuara por vários dias.

O score no primeiro round fol: 1» set.
floldem 10. Brockes 8; 2" set. Tildem 0.
Brockes 4; 3° set, Tiiden 1, Ilrocltea 4;
o 4" set, Tildem 6 e Brockes 4.

RO.MA, 30 (U. P.) — O commuiiicado
governamental annunciniido o soluclo-
namento, com exito, da situação flu-
mense, foi recebido, em praticamente
todas as
alegria.

Durante hontem de tarde e tamhem
durante o dia de hoje, o communlcado
fol muito cotuuientudo na Câmara dos
Deputados. Mais de 100 depulauus esta-
vam na Câmara aguardando noticias,1
hintem, quando foi lido o coniiuuiilca- i
do off.c'al.

QuanJo soube-se que as providencias
encetadas pelo sr. Giolitti. presidente do
Conselho de Ministros, tinham sido bem
succedldns, os grupos da "renuvução"
deixaram de mão os seus esforços de

| effectuar a convocação Immcdlula da
Câmara, a qual dettejuvain levar a ef-
feito na esperan de causar a queda
do gabinete.

O sendor Glacomo Ferrl, falando a
jorna.Istas, declarou que o sr. Giolitti
tu: gu.ado pelo conde Sforza, o minisiro
do Exterior; no que diz respeito ao ex-
terlor, pelo general Uonoinl, ministro
da Guerra, nas providencias militares,
e pelo sr. Fera, minisiro du Justiça, uos
pontos .judiciues do cuso.

O senador elogiou o leal auxiUu pres-
tudo pulos minislius, dizendo que elles
bem mereciam a sua parte nos agrade-
cimentos devidos pelo facto de Fiume
ter sido obrigada a aceilur o Tiuiudo
de Rapallo."Tenho plena certeza que, quando fo-
rem publicados todos os factos estes
demonstrarão que o governo, durante
todo esse difficil período, agiu com mo-
deração", declarou o senador. [

Tambem discute-se calorosamente as.
recentes prociainuções de Gabriel UAn- i
nunzio, especialmente na suas fortes de- !
durações contru o povo italiano. O fu-
eto do poeta ter desistido da idea do
suicídio è lido como signal de que elle i
deseja vir a ser o leader espiritual da
opposlção contra o governo.

Adiu.iie-se que ns dcclaramtes do
poeta-soldudo demonstram que elle esiâ
multo sentido, mesmo contra a própriadynastia italiana, poróm a maioria dos
deputados acredita que, doravante, Ga- I
briel D'AnnunzIo não poderá fazer mui ,a quem quer que seja.

A ULTIMA ¦•It.On.AMAÇAO DE I
U'A.\.\li,\7.IU I

ABBAZIA, li (U. P.) — Viajantes
aqui chegados, procedentes de Kiuiue,
dizem que depois do bombardeio da-
quella cidade pelas forças navaes itu-
lianas. Cabrlel IVAniiunzIo publicou i
umn proclamnção declarando que elle
virgarlu qualquer teiilullvu feita con-
tra a sua vida.

Gabriel D'AnnunzlO referiu ao Incl-
dente da explosão duma granada de
mão, do lado de fora dn junella de seu
gabinete, quando ,elle estava observou-
do a esquadra do bloqueio da Ualia.
Diz o poeta-soldado."A explosão da granada poderia ler-
me assassinado, assim toda a contro-
versla. Tal Incidente terlu poupado, uo
real governo de Romii, novos aborreci-
mentos"."Felizmente a minha cabeça é dura
como ferro. Fui apenas aninhado pelusItalianos covardes. Vivo ainda e sou
Implacável","Hontem eu eslava preparado parasacrificar a minha vida e os meus Idónes
por causa do meu amor pela liulin. l'o-rém boje estou resolvido n defender a
minha vida com todas as armas dc quedlsponho, Não vale a pena olferecer a
minha vida como sacrifício no povo dn
Itália, o qual recuou ter as suas ceie-

perturbadas, emquanto

Abha-
hoje,

as 10 horas, declara haver razões pura
crer Immlnente uma conipleia solução
du situação fiumense.

Gabriel DAnnunzio offereceu renun

men ses", declaru o correspondente,"Comtudo. o poeta-soldado somente fez
e3sa offertn quando tornou-se apparen-

Gabriel DV.iiiiunzio

te que o povo fiumense não estava mnls
disposto fl npoiai-o na sua opposlção
ao cumprimento do Traindo de Itupiillo","Fol, então, elaborada uma formula,
estipulando que Gabriel D'Aniiunzlo en-
tregarla ao Conselho de Flume o com-
mando dos Ueglonarlos Fiumenses e,
tambom, que o poeta-soldudo concorda-
ria em deixar Flume, se o povo o con-vldnsse a fazel-o"."O general Ferrnlo rejeitou nm do-
cumento comendo essas estlpulaçflcs,
porque faltava no mesmo a nsslgnaiura
de Gabriel D'Annunzio, e, tambem, por-
que n mesmo não declarava explicita-
mente, que a Regência de Quarnero re-
conhece o Tratado de Rapallo. nn qualFiume deve n sun Independência"
FOIIAM SUSPENSOS OS COMBATES

ROMA. 30 (U. P.l — Os ultimos des-
pachos procedentes de Flume dizem queludo pstfl em paz em todas as regiõesfiumenses Declara-se que nem as forças
d'nnniinzlanns nem ns legues da Itu Iademonstram actividade, Isto é, nilo hamovimentos militares.

FIII.MK, 30 (U. P.) — Noticias rece-bidao de Abbnzla dizem reinar compie-ta calma em Flume, esperando que aconciliação completa se produza ruul-damente.

De Herpanha
OS PAGAMENTOS PO IJAIYCO

I1AI1CE1.0NA

A QUESTÃO SOLUCIONADA
ROMA. 2» (U. P.) — Urgente — O

corespondL»nttf em Abbazia do jornal mi-
huiez "Conierc dtlla Seta" diss que ÜU-
briel D'Aununzio üemllltu-se du cur^o
de chefe da RtjgeilCiu de Quarnero,
hoje.

ABBAZIA. 30 (U. P.) — Dizem que
Gabriel U Annunzio em conversa com
alguns amigos declarou compreliender
que o triste episódio por que através-
suvh a .sua pai; ia pudia cuasiderar-se
terminado. A trégua concedida uos
jjxerciius foi prorugada ulé lioje uo meio
dln. espeiundu-se que me esse inouiciuo
esteja ludo solucionado.

O Conselho dt Fiume dispensou D'An-
nunzio do cumprimento de seu celebre
juramento.

lt ENUNCIOU O COMMANDO
ROMA, 30 tu, p.) — Foi offieialmen-

te cuiilirniudn a noticia ile que Gubrlul
D'Aiiliunziu tinha renunciado o com-
mando de Flume. Conforme declaram
noucius piuceüeiiles daquella cidade, a
maioria dít Munlc.palldade e, mesmo, oa
reitores sAo cuntiarlos á contitiuayào
da resislenclu A liulia, devido aus pu-üecintentus da pupulaytíü di* Kiuuiq,

ROMA, 30 (U. P.l — Urgente — Con-
formação officlul fol recebida nesta ca-
pitai, hontem, á tarde, dos boulos que
Chegaram cedo, dizendo que Gabriel
D'Aiinunzlo concordou etn debandar oa

iLegionarius Fiumenses, Be lhe fôr con-
ceüidii uma nmuislia. e se furem leva-
daa u efleito eleições ii fim de resolver
a respeilo du sorte de Fiume.
AMMNTIA 1'AltA OS I.KGIONAHIO.S

Ito.MA. 30 Ul. IM _ Uruentu — Sou-Oe-se ol'1'lcinlinenle uue n unnlstln serã
concedida noa l.cglonarios d'Aii:iun/.l:i-
noa. Cousldera-se eumo .lefinitivainuit-
te solucloiindo o conflicio de Fiume.O 'HlATADO DU lt.VI'Al.1.0 ACEITOROMA. :lu IA.) — Os represem
de Fiume, quer militares quer civi.
slirnnrain, aceitando, o Tratado dt
palio,

Os guardas cívicos allemães
A FRANÇA INSISTIRÁ PARA QUE 0 TRATAD3 SEJA CÜSPRIDJ

âs únicas C3ad'.çõ33 qui a Fnnçi pjrmittiri á Allomiaii

(Conmmnicado lelegnphico de Ed-jjin
Hullinuer)

PARIS. 30. (U. P.) — O que é, virtual-
meme, uma amuj.i, da parte du governu allv
mão, dc canccilBi u pauatuetito dc novas rc-
paraçõc* aos allíados, — no caso da "Üntcii'
te" insistir na sua exígeucia paia o licencia
menlu das " llirnvchu-.rwelir" lurgainza,ó.s dc
Uuardas cívicas), prccipituu uma dus nuis gra.ves emes nas rclai;âcs alllada-alleinàcs, deade
a nssignaiura do Tratado de Vnsailics.

U Ministério do Exterior franc.z, concede il
United 1'iess" a seguinte declaração a rejpci.tu da actual situação!"A acção da Allemanha constitue uma

ameaça th recta para com o França. Nós n..o
liàd.nius, em circuinslaiicia aiguinu, da.\ar detumar conliccini.nio desse desalio."A decisãu du guverno allcuüo eqüivale umarecusa de cumprir as cláusulas du Traiado deVcrsailles, que estipulam o desuiiuaiiumo Ua»lorvasy militares allenincs.""I'.' uiiviu i|ue o governo dn França não pé-tolerar uma tal decisão. Tambem 0 oln-io'Pie nós nâo pciinittircmos a Alleiiianlia drevitar u p.\S;mi mu .los enormes prejuii is purella causados durante a guerra niuii.lial. Airaina cuiitinuarú a insistir que o Tratado se-ia cumprido tal qual elle foi elaliorado."Acredila-je nas rodas diplomáticas nesta ea-Pitai, ipic- os Iranctzcs favorecerão o eniprcKuUns seguintes piuviiieiicins, cumo resposta .1ult ma nuta do sr. vun Sitnons, iiiimsiru dal-.M.ru.r da Allemaulia, fl respeito d.

(le

respeito das urgaui-

hesenüa Je MwàO'
SIINISTUO AKGEN-O KEGISESSO DO

TINO
(U. P.) _ No dln D de

Buenos Aires n bordo
argentinoministro

111 -.-s
ÍIK-
Ku-

CUItAll
. Wl (11.

l)'A.\Nl'NZIO
P.l — O dr. Murl

Fiume afim de curtir D'An-
como se sabe recebeu li-

nn

ilb nirnrn-ia
UMA OPERAÇÃO FKI.IZ

NOVA YORK. 30 (U. P.) — Fol nof-
cindo que um grupo de medico? destn cl-
dade realizou oom suecesso, pela primeira
vez no mundo, umd operação num doente
de pleurlsla suppurutlva. O paciente era
considerado Incurável.

que o seu governo estava friamente na-
snsslnuhdo'n corajusn população de Flu-'
me e tambem os meus devotados legio-
narlos"."Iiurnnte IG mezes temos batalhado e
padecido pela Ilalla São esses os agra-
declinemos que recebemos".
O GlIMOUAI. FEKIIAIO EXIGE A AS-'SIGNATUKA I)E IJ'AN.MN/,IO ,

ROMA, 20 (U. P.) - Hetardado - Um .

Á "revanche' allemã
A OPIMVO DE UUDE.VUOItFF

BFRLIM. 30 (u. p.) _ o generalErich Ludentlorff, procedente da Hnva-rla. cheuou fi esta capital, Numa eu-trevisla o general declarou ser obvia-mento impossível umn iruerrn de vln-
gança contra os allludos. porque o povonllemão * conlrnrio .1 mesmn."Além disso, continua o militar alie-
mão, "A Allemanha não dispõe dos sup-
primeiros e organização necessários pn-rn conilurlr uma guerra".

O general Ludendorff declarou "lm-
possível" a celebração duma alliança
rnssn-Hllemã. Comtudo elle est.i ontl-
mista a respeito da Russia e acredita
qiieoa sovlets brevemente serão trnns-
formados num governo republicano re-l.frSf ntntivo.

==Quer V. Ex. presentear seus amigos ?
»=Quer V. Ex. comprar uma

jota de bom gosto ?
«Quer V. Ex. um objecto de

effeito e Barato?

—Visitem a Joalheria

E' a que of.erece mais vaitagens
0^ menores preços

o maior sortimento em

JOIA4?,
F'RATAR!A.

W!£TAE^

HARCELLONA, 311 íU. P.) _ A a-s.semh'ín dos acclonlslns do Ilmico denarcellnna resolveu suspender os «eus
pagamentos atê o dln tres de Janeiropróximo,

S '.-lindo InformaçiVa de boa fonte e«seei'!;iljB'ecliiieiito de-credito y.rl posto emcondlçiVs de poder saldar todas us con-tns correntes.
O IJ.iiicn de ílespnnlia tomou em seuvntor nomlnnl toda a eartofc-a do Bnhcode l'.;ircel'nna.
Ma poucos dias produziu-se grandeniprmn. tendo o publico retirado 00 seusocpoallns do n.inco Hespnnhol do nio dnPrnta e Hispano Am,;rlcano e ouims.apresentando n<, cheques na succursnl doBnnco de Hespanha, onde eem pagos,visto tor recebido snnues teleç-mplilcos ãsua ordem no dln 28. Acredita-se queCoram retirados do* bancos para mnls do

cem mllhfies de pes tns. Mole nota-semnls calma e maior optlmlsmo especial-
mente na Bolsa.

IM CRANDE INCÊNDIO EM SEGOVIA
MADRID. 30 (A. A.) — Cnmmunl-

(iam de Peeovln que houve naquelln cida-
de um grnnde Inc ndio. o qunl destruiu
qnasl Inteiramente toda a estação cen-
irai dos telegrnphns e tclepbr.nes, commti-
nlcnndo-ne com tal Intensldnde nos pr •
dlos que lhe estavam próximos, ao pnulode destruir dois caslnos e parte de duas
eirrej-is.

O fogo cauj-nu extraordinário susto a
toda n população, parecendo qne toda a
cidade ia ser presa dis chamir.ia. snnrn-
das por um vento nordeste miillo vlnl"n-
to. Toda a ntmnsphern se tornou nenrn
devido 110 ospesMO fumo que turvou ns
itr s e íi fulieom qiií» í-'p levantou n '.:nn-
ile (tlturn. npe.«nr da chuva, o? homhplms
e crande p>rte da população que tomou
parte nos serviços de exttncçfio, empe*
nhnrnm-í*-.' Pom resuUiuln ¦ m loiviliznr o
tn^enrtln, porím nudn obstou, vl«*to que n
força do vento era mnls forte do que n
ncun dus mangueiras e da chuva frln
rpip cn'fi.

S6 depois de oito horas de netivo tra.
hnlho pp cnuarpuitl nbrmdnr o fn'Tfl
cujas clnmmns Jã começavam n lamber
outros ,d'flc.'os provlmou.

Os bomheiroa niwln estilo IrnlnMvinrl'»
noa RervlQos de repcnlrlo, Todo o h-ntrro
estft coberto de fuMirem, fnrninndo p^f-
tas mn'tn ernssas de Inmn pr"tn e vis-
oosn. Nn cUlnd ¦ re'm n mainr ronsíor-
nnQÍlo. Hn nhruns dpsnpttvp p(vípn'»n.« n
lamentar, alguns feridos sem gravidade,
mas não se registraram mortes.

O MINISTHO DA INST11UCÇAO
DEMITTIU-SU

MADRID, 30 (A. A.) — O governo
annuuciou bole. offichlmenlo, n renuncia
do sr. ministro du Instrucção, mnrqu z
de Portnge. que serã substituído pelo se-

PA 11A
TlilKSTF.

partiu nara
nunzio uue
geiro ferimento.

AINDA NAO PARTIU
DOMA. 20 (U. P.i — Retardado — O

Jornal "Corriere dMtalia" publica umdespacho de 'Irleale dizendo que Oa-
briel (UAnnunzIo estã se preparondoniirii partir de Flume num aero;,lano.

O despacho não declara onde o poeta-soldado desembarcara.
A ITA 1,1 A K.\0 MERECE A SUA

MOItTE
ROMA, 30 (U. P.; — Não chegou ft es-ta cuniinl nenhuma noiiclit ilefinltlvn

relativa uos boatos da partldn de (lu-
briel d'Auunzio, de Flume, 1 orem, de-ciara-se que o poetn-soldndo tunclonndeixar Fiume num aeroplano.

Numn ultima proclnmnção. dirigida
ao povo fiumense, Oabrlele il'Aiiiinn-
zio decla mu não ser digno de morrer
mia Italin,

Consta que o general Caviglla. com
mandante dus forças da Corna d'Italin
em Fiume. exibira, boje mesmo, que o
povo fiumense preste testemunha a res-
peito das feculdades meiitaes do poeta-soldado.

DE

üuverno repu-
Muiiues 110 mez di

VIRA' RESIDIR
I.OXnilKS. 30 [U.

de íífíma ao Jornal '
,.1 r. ^

NA AMERICA t
P.) — Um despacha
Evenlng News" de-

clara que espera-se que Oabrlele d'An-
nunzio irft ft Amerlea.
UM "POST-SCRIPTUM" DE D'AN-

NUNZIO
ROMA. 30 (U. P.) — Fol recebido nes-

Ia capital um apeilo da parte do povude Flume. iliri-.-iiln no povo d'Itnlln|.
O mesmo descreve, eom todos os de-

talhei, o horror da situação em Flume,
e pede o auxilio e synipalliia dos ita-
iianos.

tlnbrlele dWnnunzIo accrescentou um
saeartlsco "Pest Scoiptum", dizendo-"R111I0 mullo uue n morte poupasse aminha vida, prolongando a vergonha
que sinto em ser Italiano".

OS FERIDOS E OS
P

MORTOS

nndor MonteJo,
nfflrniavft.

como anteriormente se

v^wv*^^^^^^v^^^^^^

;smo

ARRAZIA, 30 (II. P.) — Consta ler
mehíir.iilo o estudo de snmle dos coronéis
Meyer e Gerbinn. os quaes fórum feridos
nu luta. 1

Fornm hoje levado» n effelto os func-
rnes dn tenente de Panlls e dns Ires- cara-
hlnoTos mortos durante os encontros ur-
mados.

Consta que os ferimentos do tenente
Musserl, rildido mPllnr junto no gnblneie
de Onhrlele d'Annunz'o. são falnes

FIUMK. 30 IU. P.) — .«nho-se que as
| perdas do excrciin regulnr Italiano mon-

tam ;i 50 morloP e íí.ri() feridos,
ROMA. 30 ( U. P.) — O correspondente

em Abbazln do lornnl "Ln Knnca", de-
d«rn que o suh-offlcial que chefiou o mo-
vlmento n bordo do "destroyer" Itnlliino"Espero", que teve cnmo resultado i
ndhesão daquella iiuMule da armada Ita-
Mana n G brle'e d'.\nnunzio, fol morto
durante o bombardeio,

Acrrepceiiln o correspondente de "I,n
RpOCíi" qt|P o commandante Cnstrflfíiinfi
ordenou que tndns ns unlxladns da nrmada
Itnllnnn no pcrio de Fiume sejam poitus
fúra de comtmto,

ROMA. .'10 (IJ. P.) — Oa ultimos dos-
pachos, nâo officiaes. procedentes do piu-
use, ilizem que a? baixas das fore.is leirnes
dn Italin foram: 100 morlos e nlgiimns
centenas de feridos. As baixas dos lego-
nnr'os fornm: S0 mortos. Inclulndn duna
miilherss. as quaes estavam lutando naj
fileiras d'uniuinzlunas. e 2>»Ü feridos.

IMA MANIFESTAÇÃO IIOSTII,
PISA. 30 (U. P.) — Um grupo de na-

cionnl.slas levou a c/feiio nesta cidade,
uniu demonsirnção hostil, dirigida contra
o deputado soe alista sr. Sa vniorl,

O deputado fol finalmente sulvo peios
guardas reues.

UM JORNAL PROCESSADO

ROMA. 30 (U. P.) — O jornal "Iden
N'az'onn'e" fol denunciado pelne autorlda-
des judiciarias, „s quaes uccusnm nrpiella
folbn de publicar noticias exnggerndns,
procedentes de Flume, "com a Intenção
de incitar uma reacçào contra o governo".

mais que
que lem ViSilllui.

devido ú exigência dusinunior os preços das lucullüa-

racôcs de guardas cívicas na Havida c na Prus-
sia Urútuai.

i" — A celebração, dentro dc pouco leal-
po, nn Paris, tle unia conferência tios chefes
de governos allíados, durante a qual o sr. Ui-y»
sues. presidente do Conselho tle Ministras da
trança exigir A que os allíados enviem :1 Al.e-
manha, um ultimutum, ameaçando Ue oecupar*
inimeilinlniiienic, a llacia du Kuln e outra> rc-
(ttôes allemães, — sc u governo de It rlmi tei*
mar em recusar nnnuir as exigências atl a Ins,

•"t — L'ma modificação da politica ml tar
da França, incluindo a ccssaçSu do aotual p a-
no de desarmam nlo e o regresso A. antiga po-titica de "armado até os dentes.

As autojjdadcs franc¦ zas consideram as des-
cu!|>as ila Ali. manha como m ras cvaiívai. /M-
legam nào havei nenhum perigo «lc um levhti*
te conimuiiisla, os guardas civicos seriam im-
prováveis.

Os francrz-3 lambem ai legam ipie as frori»
Irfras ila Alltm.il lm podem ser defendida» pj-Io exercito regular ali mão, no caso >U- una
novn guerra entre a Russia e a Polônia, a qualos francet-s consideram Improvável.

K\islc ainda ua França a idéa geral de quea Allemanha isi.l apenas aguardando a oppjr-
lunidnil para se vingar, e, até essa idéa -tia
dissipada os franertís coattimnrAo :t vifjacm,
cera o máximo cuidado, a situação illililar uaAtU-inatiha.
v»v^>vvyvvvw^vvvv>l^svvyvvvvvyvvvvy^
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1E.MXE JA' QW.n OS CAPITÃES DOS
iu iu;t ic/.ios

NOVA YORIv, 30 (A.) — Telegram-
mas recebidos o pu bicados procedentes
de Moscou, dizem ipie no Congresto dos
"foviets" ull reunido Tulou durante duas
borua o sr. Lenine. O seu discurvo ver-
tou Eobt'« o problema dn reconstrucçAo dn
llussln. falando nn neressidnde de entrnr
em nceordo com vnrios capltallslns cs-
trnngeiros. O sr. Trotzky. (pie .«e seguiu
no uso dn pnlavra, deu Inteiro apoio
Aquella Incintlva e disse que os campo-
nezes russos conslrternrnrti como snspol-
to^a a Iniciativa delineada pe'ao sr. Le-
nine. por Ibe* pnrecer que elln cqiilvn-
ila ao mesmo que ven'er a IíiispIu nos
eslrnnpelros. I«fo demonstra, necreseen-
lou o cominlssario do povo pnra os ne.-o-
cos da pierra que os camponezes se In-
tegruram JA com o reiritnen >ov etistn e
que ,,x!ste uma eonselencln nacional, dps-
envolvida om alto prfln, visto que «e pf*n-
sa nos resultados que polerilo advir das
relnçiles dos "sovlets" eom os cnpltalls-
ta.»

Todavia, o perigo recelado pelos cam-
pone**es do.Q "sovlets" ní^o existe n«m <*e
justirica. porque a d'reeeão rios dostlnos
da Russia dos "sovlet?" estA ennfludn e
foi ertmcite fl compet»ne'n dp homens
ppolnrreldos. que nAo snbem vender nem
cnmnrnr. «nhendo apenas administrar,
pular e ensinar.
NAO TI-:.\CIOXA O SOVJF.T ATACAR A

VKI1AMA
LOXnP.FS. 30 fU, PI — Vm rndln-

cxnnimn proep^ente r1í» Mopron ^tv n-te
o ar Tcblteberln, ministro dns RcloqSes
I\xter'ore^ do bo verno dn pov'í»t enviou
umn notfl fl Ru^nnln desmertindo n no*
t'c'n de quo n nu««in on n Ukranla ten-
tnpsem ntnrnr eice pniss,"ííp n env*r"n rumn'eo flpeltnr n nneca
propostfl dp tomnr parte irirnn rn^t^rn*}.
eín para reso'ver a.* tip«i<V« pon íent^s
tí^níio a ron.flnnci de que oH^fiaremo»» a
uma soiiie.lo satisfatória", afflrma o sr.
Tcblteberln.

A pr'ne!ral d'verireneln entre •, P"o=ln
p r Rumnnlfl lem pnr ohleetn o |err'toHn', pe.-í-riiMn quc fol tomado aoa rtiseo^
pelos riinialcog.

0 núncio apostólico no Brasil
UMA ENTREVISTA

PAP.IS. 30 (II. P.) — O novo núncio
apostólico no Urnall, monsenhor dispor-
ri. recebeu o correspondente d.i t'n'ted
Press nn cns.i dos l.nznrlstns, con.-eden-
do-lbe uma entrevista. O Illustre prelado
d clnroii:"Silo Pedro concedeu-me prandes favo-
res nomeando-me núncio, dando-ma, alfin
üt honra p prazer de voltar ao Brastl,
onde passei dias mnirniflcos de que irunr-
do «xceltentes reeordaçfVes. Poderei apre-
ciar. certnmente. os melhoramentos de
retrotroliB e do Pio e n muânnçn opern-
da uos clncn annos que estou nuíKnte
desse \vn\7. Tenho n o rtn?,^ d*- encontrar
bom acolhimento por parte dos brnsllel-
ros que eu amo, a comeQur no'o presiden-
te Epitacio Possoft, de qurli sou sinc -
ro admirador. Rirei todo o possível pura
manter a.^ Uon» relaçfies qne existem en-
tre a Snntn Si e o eoverno do Hri.'1'l.

S ntl-me verdadeiramente sen^ihlMzndo
eom a manlfestnçfio de viva sympnthln de
nue fui alvo por parte do embaixador
dr. flnslfto dn Cunha e dn pessoal da em-

| b-.|\nd:i e dns membros dn colônia br.isl-
í leira residentes em Parle."
I n corr «pondente solicitou a onlnlão de

nionppnhot Oasparrl sobre D*Annunzlo,
dizendo ser elle nm louco. "Fl- solo ou"
se Confirme n notlria de «na nhdlençflo
porque n triierr.i J'i (*>7. siiffií-lent s v'ctl-
mas. Pep'0'o o saneie Itillnnn vertido.
quando todns ns en°ri?Ins fão necosafirias
para a r*staurnçlio do palz". acereac ntou
monsenhor Onppurrl.

O nunelo checarü ao Rio no dia 17 de
Jnneiro próximo.

LISBOA, 30
Janeiro pnrte purado "Alinan. oru", >
nesta capital,

O l.\LUAl)l() im CASA l)A MOKIJA

Sum!.SiP,«a,i 30 (U". p;j ~ Fo1 v™° l'TsUhpeliiii, de nutoriu i^o Incêndio da Cus.ian Moeda, o operário que fOru lia nlnu-nu» «emanaa truntferido cm cotuseuuon.ca ua greve.
AI'r(l.\so COSTA NAO VOI.TA A>ACTIVIDADE POLÍTICA

.LISBOA, 30 (U. P.) _ o ex-presidentedo Conselho, sr. Affonso Costu. desmentea nuut-lu que elrçu.n sobre u sua próximavo.ta a actividade política.
O.S PttSCADOHHS LUSITANOS

.11A NÃOS
LISBOA 30 (U.P.) -o Jornal "Pntrln"

publica hoje mu urtluo relativo (, quubtiloUU.S pescudures portuginzes no BrasilUiz casa folha queIrlurú us iiescudures de
janeiro próximo eni ipie leriiiiuu o pr.u,upara a nutttrallzuçao.
l.MA KNTHKVITA SOItllK o NACIO-NAUS.HO NO llltASIL

LISBOA, 30 (U. P.) _ o Jornal "O Se-i cillo entrevistou o sr. Umizaga kíj.ucunsul do Brasil a propósito d.i Ciimp.inliaiiiitlvista. Deliu ou o eulrevlsludo nãu lerImportância esse niovlineuto. ueortbceii-Unido que os -lnl* |íivou devem ustrellurlls sl:i|s relnçíiea oflo sô ecniiomlcua o fi-iiuncelrns num nrtist.ciu. UihseUb "luuniees" llieulr.i
d Brasil perderei
artistas de
des nos tliciilros.

O sr. Guiizaga Filho pede aos Jornaespoiluguezes uniu ciinijiunbu nfim de cun-i-euuir cm,- a emltriiiçuo su dirija e.„ prl-meno logar puni us colônias portuguoziiHe o excedotue iiaru o liriusil, povo irinuoe amigo.
Kssa entrevista ciuisou excellento lm-

prcaíàuo,
CIIXIDITOS PAKA ANGOLA

LISBOA. 3(1 (U. P.) - o Keneral Nor-tnn de .\lutt08, alto coninilstaiio dc Pur-tenil em Anuo.a obteve Importantes cie-•dlos de banqueiros belgas e uniunouiios
pura n fomento dessa cohnlu.
Ulll 1'UOTIÜSTO CON TUA o CONGUESSO

POSTAI, NACIONAL
LISBOA, 30 (U. P.) _ os empregadosdo., m.-n,i;os posiul o telegriipliloo pro tes-taram perante u presii.eiiie nu ltepuu.li.ti

contra a reunião do Congresso Posta!,
CiuijSlilcundo de nociva essa assembléa quue composta de uliefes dn classe.

AS PltOPOSTAS KINANCUIUAS DO I
UOVEIIAU |

i LISBOA. 30 (O. P.) _ A Assoclaçilo !i Comiuercial do Porto proiestoti contra us i
propostas do ministro dus Klniiuyas, sr. '
Cunha Leal e dos ministros dus Colônias,ir Álvaro de Castro c du .Marinha, sr.
Jullo Mnrtina

.Nu piuxiu.o mez de Janeiro reallzar-se-fi
uma reunião no Porto afim de propuguur
pelus referidas propostas do governo. i

APO.MKNTO DE PENSÕES I
LISBOA, 30 (U. P.) — O Montepio

Geriu upprovou o augniento de lu "|" sobre
ns pensões fts viuvas « orpbâos.
ilIEI.IIOKA O ESTADO DE SALDE DO

IMIF1SIDENTE
LISBOA. 30 (U. P.) _ o presidenteda Itepuldica sr. Antônio Josí de Almeida

j experimentou boje ligeiras inelhoras.
I Os médicos iiRRistentcH do Illustre enfer-

mo dec.araram que o estado dn presidenteer» mais .satisfitctorlo de bontem paruboje.
AS JAZIDAS DE CARVÃO

LISBOA, 30 IU. P.) — Fol nomeada
una commlssão Incumbida de estudar as
possibilidades de suecesso da exp oração
dns jazidas de carvão de Santa Siizaiin e
d Kíln Pedro de Cova. ns ipiues offereei-in
vantagens a serem aproveitados Immedia-
lamente supprlndo a importação.

NA CONFEUENCIA DE ilIANílITO
LISBOA, .10 (U. P.) — O ministro da

Venezuela nesta cnpltnl represcniar.i o «eu
pu /. in, Conferência de Transito orgaal-
zndn pela Liga das Naçò s e que deve
reunir-se cm Barcelona no tnez de Ja-
neiro próximo,
O AUOMIÍNTO DAS TAXAS POSTAES

E TELEGRAPHICAS
LISBOA. 80 (U. P.) — O governo nppro-

vou o augmento dns tnxiiB postaes e tele-
grnplilcas e soure as Industrias electrl-
cas.

OUTROS AtrGMENTOB
LISBOA. 30 (U. K) — O Município

autorizou o augmcnlo das tarifas dos cie-
Víulores. Diz-se qne os electricoa au^inua-
inrnm afim de attender os reclamuções do
pessoal.

0 socialismo francez
ADIIESAO A" TRIirniRA.* INTERNA-

CIONAL
TOUBS. FP.AN-ÇA. 30 (V. P.) — Ur-

gente — O Congresso de Socialistas Tran-
cenes, Hctunlmente em sessão oqul, appro-
vou por 3.208 votos contra l.iili::, uma
moção declarando a mia ndhesão A
celra Internaclonul de Moscou.

EMIGRAÇÃO PARA O I1IIASIL
BO.MA. 3U (U. P.) - ii coinnilssnrlodo llniigra.jão continuou durante os uitl-mos dias. o estudo das questões reluilvuaft emigração transoceuiiicns. Apiuirenio-

mente us negoelaçitai li respeito da eml-
grnção Itallnuii ao Bnisli estão progre-dlndo sntlsfaiorianieiite, <s|i'e alnu nte na
que dizem reepello A emigração uo listadode S Paulo.

Ila, duas semanas o commlnsnrlo de Kml-
gração autorizou o embarque de doze fu-niiliiis pura o llrasil, e terçii-felru. próxima
passada, mais quinze famillns ne livram

purtireni eom desuno uo|N.'iiníssão do
Brasil.

A VISITA DE AFFONSO Mil
nOMA, lll) (U. P.) '— íim clroultis da

Corte fala-se na próxima visita di, rui
Allonso, Um Hespanha.

LUTA E.NTIIE SOCIALISTAS V. NA-
CIONAI.ISTAS

FKItUAItA. SO (U. P.) — Como ro-
sultudo do oncnntro orinudo entre sócia-listas e nacionalistas, fórum iov.us, nté
boje. trinta pessoa», os presos incluem
diversos guardas municipais, os quilosconfessam ter feito fogo contra oa nacio-
niilistas.

INCÊNDIO DE Ul VAPOR GltKGO
LIVUlíNO, 30 (U. P.) - O 1'ogu dostrulit

o naviu grego ".louis", sendo su.n.i u ln-
puutçilo. Os (liiuinos iiiiiterlnes são calculai
dos eni seis inlIliOes de liras. O navio tifun-
dou-se,
AS RELAÇÕES DA SANTA «ii;' COM

OS ESTADOS UNIDOS
ROMA, 30 iu. p.j — a smita SO pu-blica uniu dcolliriiçflo officlul diaini-ntindo

ns iiolic.iis que ailegam que o Vaticano
entuUulou ntíguciagôüs |Mirn o usiuueieul-
mento de re.uçõus diplomáticas com oa
laudos Unidua.

A declaração da Santa S6 faz ver que ú
plenumetiie satlBluctorla a hIiuiiçAu da
Kgr Ju Ciithullea nus Estados Unidos, meu-
mo sem relaçüua dip.oiuut.cus.

Uma companhia ingieza
no Rio

Ter-

B'75?acài

CONSTRUCÇÃO DE CASAS B AIIER.'I t II A.S DE IU AS
LONDÜ13S, 30 (U. P.) — Coniortne

fo •'"'in nilo por occaslão da asseinlilía
geral, nesta cupltal, du "The Rio de Ja-i.eir,, L.ind und Morlgage Ipvestmont
Coinpuiiy", vne ser iniciado liinneillaia-
meme o desenvolvimento dus proprloda-des "Boa lieperunçn", per.loncentcs á es.-u
empresa. A reunião foi pre«bll,In pe'oconde dc Orliney. Annuncia-se que serão
construídas ruas tunna ftren de 1,000.000de metros quadrados, perfazendo, nsaltti,4,000.000 dc metros quadrados de terrasdestinadas o construcção de resldenc'ns eestnlieeclnienios conimerclnes. O eonlode Orltney declarou que u compnnhlu cs-
pera qu,. os primeiros quatro qiiiirtelriiesesUirilo prompton antes de findar o annode 1021. Aecrescenioo que, bc assim
fiT. entílo, nnlep do começu do nnno do
1022 perão Inlelndos os Irabnllios restnn-
tes do emprehendlmenlo neclnrnii nlnda
o ronde de Orltney que npe-nr das nclunnH
còndlçíles eiotiomlcns no Brasil, coillnfla
a grnnde procura de re»'dcnelns c o-- ter-renon ainda são vendidos Por bons pro-
çoa.

Desastre ie avifícãn no fliile
O PILOTO CMITI.VE/. EJI MSTADO

GRAVE
SAiNTIACO. 30 fU. P.) — Quando rea-

llzava um vôo de ensaio, o aviador Ar-
mundo Cort nez, no uerodromo do Bosipie,
cnitt. fraclttrnndo a. testu. u seu estudo
C> muito Rnive.

SANTIAGO. 30 (A.)— o nvlfldnr Cor-
llnoz, de|io's de ter feito um excellento
,v0o, para experiência do moior do seu
nppurolho, ío?. uma nierrir-s. ue violenta
em Vlfledo, próximo do l,ns ICípeJos, fl-
cundo ferido multo gravemente.

0 tratado de Neuilly
«IVEIXAS CONTRA A 1IUI.GAIIIA
BISLORADO, 30 (U. P.) — O gover-no publicou uma declnrnçfio ouolxando-e*

que a Bulgária não estã cumprindo ns e»-
tipuInçCcs do Truta.Io de Neui.lv. Aecres-
conta a declaração que n Bulgária nüodevolveu os carros ferro-vln rios <• loco-
motivas, roubados dn Servia iiurnnte a
occupnçfio búlgara. Tambem allegn quan Balearia prestou, perante a Commlsp&o
Militar AHIada, falsas decliir«çr>e« a re»-
pe to.

Continuando, a declaração aceusa a
Bulgnrln de r^cupar subnv-iter hs ques-
tr.eq pendentes entre os dois palzea, í.
uma Cfirte Altlridn em B»lirrndo r\f |)U|.
paroí exibem que efün COrle Pffecttle as
suns sessões, ou em Paris, ou I.ondrf». ou
TIomn.

A Viijctn-S^vla tambem pv-ip» qiif» /»e1a
nomoada uma pnmmNpjTn a",a*,n pner*
roíritOn Ja flscnllznrflo dnc- rlnuevlnü eco*
nomicas e financeiras do Tratado.

ia Anstralia

— O vnnor
Pracll e H'n

ro diu 2',

líONnnna, m> ht. p.)
"Reli* Isle" fi cinn'nbn do
da Praln. partiu de Pnr','<
do corrente. O "Fort Dfouvllle"
|ii-..-r chegou A Sniituiiüer tio dia 21
corrente.

do

Ema lei ie proíecçãi
AS FLORESTAS RELGAS

BrtUXKLLAS. 30 (U. P.) — O governo
communicou a Sun Intenção de Introduilr
na Câmara dos Ueputados um projecto de
Iel attrlbulndo no Kstado o controle de
todas n« florestas da Bélgica, de própria-dade particular ou das municipalidades. |

O governo fez publicar uma nota dl- |
zendo que essa medida é oeceasarin se :
o palz deseja conservar op bo^í|ii^s e fio- |re^ins que possue. fazendo snber que ml- I
Ikares de arvores fornm cortud.is pelo»
allemães durante a occupaç&o do paiz.

is moedas ie porceüana
A SlA PRÓXIMA EMISSÃO

BERblM. 30 (U. P.) — O governo da
Snxonlu começara no próximo mez de Ja-
in"ro u Jistr buição de moedas de porre-Ittnn. .devido fi escassez de metais Kvsc
dinheiro s'-ní garantido com ai grandes
onconimend ig (pn* oh faltricaiUéB derise
palz receberam do exterior.

Communlca lambem o referido governo
trr concluído negoclaçfleí pnrn a compra
em grnnde escala de gêneros de consumo,
roupas e outros artigos uultsp- u.-.avviu A
Vldll, nos Ji.-t.i los L'n.ilo.-i.

A PAREDF DOS SIAIlITIltOS
SYDNEY (AiiFtrnIln). 30 tU. P) 

A greve dos talfe roa marltlltvij J'i iilcan-
çon proporções gravíssimas. O movlnieiito
de cabotagem c o do.< vnporea quc fazem a
Carreiro entre a Austrália e hs Ilhas ad-
Jncentes eetd paralisado, 0< armadores
reciis.im negociar a respeito das exgen-
cias don grevistas atô os niesntoa reares-
sarem ao eervlço.

NOVAS MINAS DE OPDO
MF.T.nouii.VR. so (U. p.) — Foram

encontrados perto d? Maryhorotiirh, 150
klometios ao noroeste de Melliourne, no-
vos e r cos depósitos de ouro. Multa! |n-s-soa.» estão viajando, ã Ioda pressa, com
destl.no Ae novas Jazidas de ouro.

0 licenciamento das forças
de Wrangç

A CULPA DA PIIANÇA
ATHENAS, 30 (U. p.) _ um dc«na-

cho de Snlonlea declara que „ g»ncralWrangel, o "leoder" antl-bo cbev hih. tol
obrigado n licenciar o sen exercito, po'--
quc a frança recusa a fornecer suppri-
mentoi o vlverôa.

Consta que algumas das iropai .io ge.nora! Wrangel tenolonntn atlherlr *b fl-b-lrus i|e Muslaiilin Kemal X'ucba, u "Ita-
der" nacluLulista turco.
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6 O JORNAL — Sexta-feira, »1 de Dezembro de 1920

O DIREITO EO FURO
TREZ VEZES AO JURY..

—•»•-

Aceusado do co-participacfto na pra-
tlca de Um assassinato, uo Itlo Gran-
do do Sul. foi Liamazio Calixto absol-
vido.

O Superior Tribunal de Justiça man-
dou-o n novo inrv.

Sulimetteu-su o foi condemnado íi 30,
annos. Appeilou, sendo-lho reduzida a i
pena.

hittondo-SO pela própria liberdade,
Invocou ao Supremo Tribunal a revi-
são do seu processo.

Na sessão extraordinária de liontem,
o relator, ministro II. (le liarros, ex-
poz a causa,, ('ite o parecer do procura-
dor *reral resume:'•Km virtude das decisões do jury do j dente a arguIçRo dc
S. Francisco de Assis, listado do Rio I gamonto, por terem servido no ÇOiibç-
Grande 'Io Sul, foi Damazio Calixto ' lho de Jurados o« cidadãos Luiz da Sil-
condemnado a cumprir n pena de 21 • va Ramos o Felizardo da Silva I.amos,
cnr.os de prisão ceilular, eríio mC-dlo j este, filho daquelle.
do art. 29-1, paragrapho 1», do Código ] l9t0 desa0 quo sn considere o attec

ta claramente dos depoimentos das
testemunhas por elle otfereclüas em dé-
fesa è que constam de fls. 31 V. a
fols. 36 v., notauamente o da 4" tes-
tetnunha, .Herculano 1'lres, que tam-
bem depflz perante a autoridade poli-
dal.

Esses depoimentos fazem certo que
Damazio foi quem provocou e aggre-
diu, em prlmeiro logar, a victima, dc
quem era empregado, a qual se limi-
tou a refender-se.

Damazio detonou, duas vezes, a pis-
tola, que negou fogo e seu im.to Ma-
noel deu. no offendido, a pünhalada
mortal. Entretanto, parece-me proce-

nullidade do jul-

ufficlen-

deveria

"Penal, como co-autor do crime de lio
miei.lio praticado contra Ângelo Me-
deiros.

O presidente do Tribunal do Jury
havia condemnado o recorrente fi 30
annos de prisão ceilular. grão máximo
do eila.io urt. 294. paragrapho Io. mas
o Superior Tribunal do Estado, dando,
cm parte, provimento ft appellac.ilo in-
terpóíita pelo rí-o, modificou a conde-
nifiacão paru o médio, porque as duas
aggravantes afflrmailas pelo jury, nilo • ¦¦.--¦ -;*j-í 

cunhndio."
«juallflcatlvas do crime de homicídio,! UM 

0 hem do vfiPi nri„r:ip.ilmentc.
regido pelo alludido paragrapho, nao .....n(i„-se de nne o filho, une essa
tendo concorrido agpravatite gradati- nrohlblcilo e (ie direito material, de ca-
va, nem clrcumstanclas iittenuantcs. ' . ahsoiuto, essencial il livre rna-

No primeiro julgamento pelo Jury, | 
"If'egta-a„ 

,io voto julcador.foi o recorrente, obsolvldocm razão (lo i A1;,,rl*a (ia or,|cm natural o da ordem
mio ter o ijrci-ldonto do Tribunal sub- | g0**""jRli que n0 „„.Bmo ju ««o. seja esto

de direito ou de facto, Cunccionem pa-
rentes em urão de suspoiçâo ,de um

tado de fls. s. como prova
te desse parentesco.

Em tal caso, o recorrente
responder a novo jury.

O Código de Processos Criminal do'
Rio cirande do Sul não reproduziu o
artigo 277, do Código do Processo Cri-
minai do Império, segundo o qual "são
prohlbidos de servir no mesmo con-
selho: ascendente e seus descendeu-
tes, so*to e genro, Irmãos e cunhados

(i ns P*»*1 or retidas ns fifeim p UM
Abaixo publicamos um accordão do Su-

premo Tribunal .Militar, que decidiu affír-
inativamente, fundado no art. 90. n. 20 do
dec. n. 11.085 de 3 do março do corrente
unno, que deu novo regulamento pura os

ei ¦*. cos B-eraea nos corpos de tropa do
Exercito. Em voto vencido fundamentado,
mostra o ministro Acyndino M.-iua hães a
exorbitância do alludido decreto, no ponto¦m questão, por Isso quo viola o art. 60 da
iei n. 1.S60, de 1908.

O accordão £• o seguinte:"Vistos os autos, confirmam n sentença
do fls., que condemnou o réo Baalllo ú:
Oliveira Nogueira, foldado do 2" regimento
do artilharia montada, pelo crime de de-
^erção íi penn de seis mezes de prisão com
trabalho, grão minimo do art. 117 do Co-
digo renal Militar, com as attenuantes do
**a a.-, s<* do art. 37 e art. 38 do.mesmo
Código, sem aggravantcs.

S.ja computado, na execução, o tempo
de prisão preventiva.

Supremo Tribunal Militar, 21 do de-
zembro de 1920.

C. Faria, presidente; Vicente Noiva, re-
lotor para o accordão; R. Rublm, F. Men-
«les de Moraes, Júlio Almeida, Gomes Pe-
telra, E. Arrochellaa Galvão. J. Pessoa C.
do .Vbuquerciue, Acyndino Vicente de Ma-
galhães, vencido. Informam os autos quoo ré-o 3c acha retido nas fileiras, sem baixa
por conclusão de tempo de serviço desde
C do janeiro de 1919, só pelo facto de dever

Fnzerda Nacional a importância de
7?093 réis.

Armada, ainda comprehenderla ,i sua attl-
;ude de rigor para com as humildes praças,
:ias quaes tudo se exige e. entretanto, s-
hes neg:; o direito de legitima defesa ae

attentado berrante que a-.- lhes faz a sua
í ibera a de.

Este Tribuna!, porém, foi instituído para
outro fim: compete-lho, apenas, declarai
quem seja o criminoso; nos termos da lei
netial militar; e. nessa funeção magna, f
de seu estrlcto dever conciliar a disciplina
com il lei e a justiça, cortar.do-lhc os ex-
cessos e Inconveniências. No meu entender,
n verdadeira disciplina é a que sabe re?-
peitar e cumprir a lei; u que a esta viola,
não é (liana disse nome.

Nestas condições, votei pela nullidade
de tedo o processado, por não mais reco-
nhecer da qualidade militar do réo".

CHRONICA DO FORO
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. DAS

CÂMARAS REUNIDAS
O sr. pr sidente da Corte, desembarga-

dor Miranda Montencgro, convocou para

:M NICTHEKOV
.CTOS DO GOVERNO FLUMINENSE

O sr. Raul Veiga, presidente do Estado
lo Rio, tonianoo em consid.-ração as re-
jianiaçõcs que chegaram ao seu conheci-
nento por intermed o das Assoc.açóea
Jominerciaes do Rio de Janeiro e do Cam-
,ios, bem como ue outros representantes
ia avoura e industria fluminenses, a Pro-
'oslto do decreto n. 1.791, ae 23 de ou-
.ubro próximo fmdo, assignou o seguinte
Jecreto:

Art. Io — Os Impostos de exportação,
estatística de exportação, viação, d*.-po-
j.to de lenha fornec da para consumo das
estradas de ferro, companhias, empresaa
Je transporte, terrestre, fluvial ou marl"
lima, s.'rao arrecadados, a purtir de 1»
Je janeiro próximo vindouro, da eoafor-
mldade com o u-ecrôto n- 1 • SOO, de .6 do
i:ez prex.nio finco e resptctlva» tabeilas
annexas, observadas aa aueraçóes constan*
íes do.s urtlgos ieguintes.

Art, 2c — Os Imi ottos sobre o café
e o assucar serão pagos na Recebedoria
Jas Renuas Externas pela firma cítabe-
¦eo da no regulamento exped.no poio de-
creio n. 1..21. de 29 ue dezembro do
1910.

5 lo — os demais gêneros, salvo »
liypotho-se do paragrapho 2" d-ste artigo,
pagarão os respectivos Impostos cos pon-
.o» íiscaea, con.ornic preceitua aquelle re-
gulamento,

S 2° — O governo, porém, quando jui-
gar conveniente, mandara arrecadar dire-
ciumento na Rccebcuorla das Rendas Bx-
ternas os impof.oj sobre outros p.-oductos,
além do café e do assucar, podendo, nesse
cato, augmentar até 9 % (oure o computo

\ classificnçião dns ua
vios da c^qu (ira

J aviso do ministro dá M-jrinhi a*)
chefe do bstaio Maior

Coüação de grão dos
novos bacharéis

Reallram-Kc, hoje, as cerimonias com.
memorativas ua conclusão do curso noa
bacharelandos do 1920. pela Faculdade
do Direito (lo Rio de Janeiro (Solene.as
Juri.licns o Soclaes). Como Ja foi an-
nunciado, essas cerimonias constai-lo

, . de uma missa em accAo (le ernens e de
O ministro da Marinha declarou ao chclt do i R„.n snifimne ,i0 .e.nllaeilo de irnlo. A

mettido aos 
'jurados 

os quesitos, sobre |
o auxilio necessário antes o durante a
¦execuçiio do crime (Cotliffo Penal, ar-
tigo 1«. paragrapho 3o). sobre as dr-
cumslancias aggravantcs c attenuan-
tes. Este defeito levou o Superior Trl-
bunal a mandar o réo .1 novo jury,
que, como n primeiro, nepou nue o ac-
ousado houvesse produzido na victima
o ferimento descrinlo no ntito rte cor-
po (lo delicto. mas affirmou. por una-
niml.laile de votos, que elle prestíira,
antes e durante a execução, auxilio,
sem o qual não seria o crime commet-
tido.

A meu vêr, a ro-partielnacão prin-
Clpal dc Damazio no homicídio, resul-

nara oom outro
O relator, ministro H. de Earros, de-

clarou que não conhecia o Código do
Processo Criminal do Itlo Grande do
Sul. mas votava de accordo com o pa-
recer do procurador geral da Repu-
blica.

TS assim foi.
Unanimemente o Supremo Tribunal

annullou o julgamento, rara mandar
Damazio Calixto a novo jury.

Impedido, o ministro Muniz Carreto,
por ter funcelonado como como pro-
curador r.eral na causa.

para
Julgamento de aggravcs c de embargos de
aggravoa.

FALLENCIA
A requerimento d Francisco Rodrigues

de Souza M,.io, credor per notas promls-sorlas do valor de 2:600$, foi hontem,
Pído sr. Sairpnlo Vlnnr.a. !ulz da 3* VaraEm voto ao accordão do S de setembro cível, deeretr.da a fallencia de Osório &O.o corrente anno. ji tive opportunldPde de ! tyopes, e-it b leclilos com negocio de pa-declarar que lllesal é o disposto no art. 9fi, | daria no Enser.ho d< Dentro, fix-indo on. Ü6 do Regulamento vigente para ins- juiz o tenro letral cm 3 d<* outubro ulti-trucçflo e serviços geraes nos corpos de , n-.o c deslgnnndo o dia "3 de jane']-*)tropa do Exercito. j próximo vindouro para a primeira assem-

segunda-feira proxlma^ià-., «essão *xtra- i üÍ.l.„:ir,I'e,:"oulaJ'-*a0 
,1a'ln."".1; ^""ck^o de-retõordinária das Câmaras Reunidas para o c„e:l1 "S*",** d'-' 'luc tra-"1 ° cludo Ue-rel°

Eslado Maior da Almada que, dj accoidj Com
o parecer du Cunscilio do Almirantado, *mit.i-|
do era coasulla, «íuh-l-u adaptar, para os na- .

] vios dc guerra que Cuuipòtiu a esquadra na-
cional, a classificarão,cegu.r.te:

a) — Couraçado»: "Minas Geraes , "sao I
racio", "Ucodoro" c "Moriano". 

|b) — Monitores: "l\rn..m;..icoM. i
| c) — Cruzadores: "llarruso", "üaliia" "Kio |
1 Grande do bul" c "Repualica". •
| d) — Ccntra-tnrpedeircs: "Amazonas, Pa-1

rfi", "1','auliy", "líu; (..rand.- do .\uric", "ia..* |
| hylja", "Alacòas", "Sergipe", "Paraná", "San-,

j ia Catliarina" e "Matio t-rosso". I
| t) — TuriJfti.iro*;: "Ooyoz". i
! f) — Canhoneiras lluvia.-o: "Acre" e "Mis-1'=ò«"- , 

»r) — Submcrsivcis: Mí*. i , *?• 3 ei"¦'• 5"- ., Ili) — Navlo-escola: "Bcnjam-.n Constant . i
i) — Tender: "Cará''.
j) — Transporte de guerra: "n*;lmonten. I
!:) — Cruzador auxiliar: "José líon.íac o". ]1) — Navios mineiros: "Carlos Gomes" c" Maria do Couto".
ir.) — Avises pimroleiros: "Tt-neatc Lati-

mcycr" c "Ten n(e Mario Alves".
n) — Avisos fluviacs: "Jmaiiy", "Tcffô"»

"Oyapock" c ".laimarâo".
O ministro da Marinha declarou ainda que,

tr.ii.bcni s rão considerados navios dc guerra,
nrepriam :tt.- ditos, nquclles ú: qualquer es;>c*
cie, quj forem incorporados ú esquadra taco*
nal para prestar qualquer serviço preparatório
ou auxiiiar tia guerra; os officio s dc todas as
•."lasses da Armada cmhtrcadoí nt)3 navios men*
cionatWs r.a r laça o ac::na ou nos de que trata•j n. i, coutarão, para os effeitos dc prumo-
çfm, o tempo d: embarque e os dias de v.a-¦icm ncllt-s completados.

Não comprehendia e ainda não compre-
hoiulo como se possa rotor praças, com'empo acabado, unicamente por terem ai-
cnncea ou csuonsabilidadea para com o
erário da Nação.

Isso vale a crear-se um anômalo e >'*•vatorio meio dc cobrança do' divida, aue
aberrn de todas as praxes e princ'ieos.

Effecílvamente, para ter-se uma Idéa do | — 1'res'denle. de.^ombarsrador Montene-
l>erigoso alcance da disposição, bastante í- , ?ro; secret-irlo, sr. Celso Vieira.

. porderar-se que, si ã praça fCir impossível | Comn-reccram n5 ars. desembnrfra.do-
| ".atdnr o seu debito, será condemniida a fi- | r n Affonso de Mlr-ntli. Atauloho 

' 
de

riar IndPfnldnmente ro serviço do Exercito, | **aiva, Celso Oulmariles, N-h-ico do

blõa de cr.dores.

EXPEDIENTE
COIITM DE API'EI,liAC-AO

SK?FAn RAS CÂMARAS REUNIDAS

n. .
Ç •;¦> — CJur.ndo a Rrrecadação Mr Cfie-

ctuada por coníere.-.tes oubstitutos, nos
termos do 8 S» do art. 7:10. n percon-
tagem será sempro de 3 ''. de accordo
com o (pie estatue o S "¦' do art. <-*¦

Art. 3" — Ficam reduzidas as taxaj
de cerei.es de 3 % para 2 % \ a do ul-
coo:. de lã % para 10 %. e a d-j aguar-
dcnin de lõ Tc para 12 To.

S !• — o aleco. desnaturado, para fins
Industriaes, pagara a taxa ue 3 %.

$ »¦ — Picam comprehendldos na ta-
beila A, referente aos gêneros sujeitos a

n}^^ ;itarasaav™"do&stoVco.f m ! A ramião da Congregação
taxas de 3 To por ki:o, sendo supprimidaa ... ^...
na tabeiia B as taxas fixas reiatvas aca
mesmos irencroa. i ltcunitt-se hontem a congrctaçilo do Colle-

— Kol nomeado Gui.liierme da Silva Me- ' S*o l'«lro II, afia dc (uipossar o novo lente

Collegio Pedro II

missa será* rezada na Matriz da Gloria
(LariíO do Machado), .'is 10 horas da
manhã, com o concurso do crando'ora-
dor sacro padre João (lunlherto do
Amaral que prosará aos bacharelandos
e dn Rs-ola Contorum Santa Cecilla,
(tue, drganlsou o seeulnte proRramma,
mie oxi.outíirrt ^ol» a retronoia do cone-
cs Allihcu Lnnes de Araújo, director
do Coro da Catliedral M"tropoliiana:

1 — c.\ri.O("l — "V'on"ion" oru-f.o
e vlollros—II — PEROSI—"Solo de vio-
lon^nllo" — "F.loc-ln" — lll — VOl.pp.
"V.-nlt inl me" ('- vozes Iruaes"—IV
P.OTA — "Salve li. irina" baixo — V —
DOMTXI — "Ave Mnria" tenor — V!
—- AOXBliLO FRANCA — "Mottcto pa-
r:. ifíior'*.

Tomarão parte, nlí-m de innumerós
prof-ssores de orchestra. a senhorlta
Carmen de Andrade Braga, violoncelis-
ta. e o tenor patrício Alberto Guima-

j raes,
i A collnção dc ç-reo seri realizada na

Bihllothcn N"a-'onal. lis 16 horas, sob
a presldonoia. do r-rofí-Raor Alfredo Pln-
to. ministro da Justiça o cathedratlco
da Fa"ul('a(le, com a nreaença de to.Ias
as nltns autorl''iidPS da Republica, que,
convidadas, promeUeram cornpareeer,
constando dos dis.-ursos do praxe, quo
sorí-o proferidos nnlo ít. Kn-jnnio do
naerni Pnl"ío de l.nçor''.*». pn.ranvmnho,
o pelo badiarclando Carlos Sussckind
de Mendonça, orador .'a turma, p <ia
("itr-çra *'o '"-«min "Ma"*iado ''ortolla"
ao sr. Josí' .Túlio de Saliola e filva, lau-
rnado da ti-rma de JÍ-.S. O n-^to ainda
serU nbrll'""',a.lo por duas bandas da
Brigada Policial.

mito

Loteria do Estado do Rio
•Sita t'e riras e u\hm ¦:• ktimii pc!) hum fo CstaJa

O O £"Xr/?»"CÇÕi:S 4'3 JS HOR Ai O O
HOJE Terça-ffira

independente de engajamento, na fôrma da I Abreu, SA Pereira, ('lecro Seabra, Sar-I-
.ai. va .lunior. Franrel'lro OulmarSes, R.

!-*eni cmbnrp-o do desarrazoado do pre- I Reco, Aner-i de 01've'ra. Machado Gui-
mnr3os

1&0'00$ 1-30:000$
Inteiro 18200 —

VENCBSE BM
— Mela 603 rdlr.
•CDA A PARTB

Concessionária: toniranlila n egrld.idc l:'umlnenae, Hua Visconde dn
, Wo branco m - NlCThERoY

LOTERIA DO RIO GRANDE
Uniça qüe disíribüe 75 0|0 em prçrrjios

PAGAMENTO IMMEDIATO E INTEGRAL
Ordem das cxtr.icçõ;s era Janeiro de 1921

DATA DA EXTRACÇÃO

•>7 de Janeiro
14 '
21 '
27 '
31 '

Premio
Maior

100:000$
100:000 r
t00:ij0i$
100:000 i
100 004

Vulor
do

bit ele
3o$ooa
íO$OjO
30S000
so$coo
30$,00

V.lur
da

fracçüi~3S'.¥

3$0J0
3S00Ü
3$000
3$000

bilhetes
que

jogam
18.00íi
18.030
18.0.0
18.000
18.000

A vossa sorte está no
CAMPEÃO DO SUL

LOTERIAS, CO*IVt"MISrÔKS B DE?OOKT.""S
Raul C. Beirâo & C.

Rna Rodrigo Silva n. Caia Postal, 266.
TelojhoneC. 2526 — Enü. Tele. Caupsio

RIO DE JANEIRO
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cito refrulnmcnlar, ainda é elle vlcio«o,
dpto não ooder subsistir, por exorbitante, I
em face do texto do art. 60 da lei n. 1.860, I
'e líinR. oii" tssim reza; "Concluído o

tempo do serviço actlvo para oa sorteados :
i vointario*. asi-im como o de contrato I

;>*nra oh engajadoa e rcenpfljndos. os com* jlaiulnntes do cnrpon e unidades indeirn- |
dentes concederão a ousas iiraq-is. "11011- ,
tualmente", as suas baixas, "salvo em
umpo do fjum-ra dcc'ur."da".

Por c-t* dispositivo claro, em uma unlca
hj-potlieae so autoriza a suspensão rj*a
¦alMis — "o tempo de Riierra declarada".

Ora, se apenas em um caso taxativo,
ileito é (tue se siispendani ou rotard m as ,
baixas, ro-no podia o Poder Executivo, no | 
•xor^loin da sua funeçüo rcsrnlnmonUidora, | Sí*í pero

ucorosoentar liypotheses novas, sem atien-
:ão ro i i-inelplo d - direito de (|iic a lei,

("lUant-O abro escep-íflo n rnrrn-í ri,T".'í<%« nn
'¦estr'ncre direitos, a6 (ibraiií;e on casos (pio
especificada?

i F, não fi sf>: o decreto n. 14.085, do
\ 1 d-* marçn do coi-rcnte anno. no art. Ofi,
| n. 26 citado, fe:*, o 'pie nã" entendeu fc-er
: n CodlKo Civil, islo e, surfragar um prin-
! ulplo oue so não ninls coailiin.-i com o es-
i plrilo jurídico da (-pnoo, qual o dn prlstlo
i nor divida. Afluelle decreto, so não insti-
! 'iiiu e**ln pena, recorreu, todavia, a um
| equivalente.

Coí-trav ndo, como so vO, to^lo.s oa prin-
clpios c praxes, entendi, como juiz. que me

I cumpria Impugnar e desprezar a provi-
l loncla reuulam ntar Invocada; mesmo
| porque, no exercício dns n*'n!itt« fu-c- -í5.
] aflpuru-so-mo ser apenas licito attender u' 

actos emanados do Cnnirres o uu c** o üo
('«nstltuclonoil competente para votar leis,
a cuja «pplioacito ,(• observância deve ficar
adstrlcto este Tribunal.

E' de asslgnalar-se que a pratica do
ríter, lllep-almcntc, praças com tempo lica-
'indo no servie». «Sta se reuetindo todos
"s d'as: e, de»tnrte, negando os triliunaoa
militares aos Interossados a devida justii,a,

or mu irí,,'0* acfi"tada intertToti.yito. ê
do bom conselho que os que ora se aeba-
rem soffrendo a(|iie'ln retenção s> i.tillsem
desde loe;o do "habean-ooi-pus", pois nüo
ha argumentos de tilrcipllnn que tenliani
forca ou autoridade para annullarom um
direito mei-ld':inamci'te c'aro: nem se con-
c*-be, ou jamais se concebeu, que a omls-
.-fio culposa ou dolosa de uma autoridade
possa prejudicar quem. íi risca, cumpriu
os devores mMItares assumidos,

í?c este Tribunal, tivesse sido organizado

deiros pura exercer interinamente o carga
de guarda da Penitenciaria.

— Foi declarado sem effoifj o acto do
6 de novembro próximo findo, em virtude
do qual foi nomeado Antônio Neves So-
brnlio para o cargo de vigia fiscal do
posto de Varre-Snlio, por não ter prestado
affirmação dentro do prazo legai, e no-
meando para o referido cargo o mesmo
cidadão

A ]jttra para a Emancipação Intel-
lcclunl ila Mulher, no Intuito de levar a

«ii'istit.i.„ ,i; i„,.-,.-, „,. ii,. i.. ,-* p,rri i ,l0'->'' 'ermo o nrocraninin nue se nro-

fpJL^}^X^ 
'SJSS?. ^z^WrZ0^! SXrZJLtO novo prulessor fui rcceb.ilj com solem.ii- , ,,,, RPrip a luihllcl8tn d.d ide, .cmlo taiichido p elo ur. Carlos Litet, n,ar'ia La00rüa ,,,, Moura. cuja palavrauirvetor do Liillcgio, ,.,, lorn ri,itn ouvil. ,,0,„ noplnusos emA eongregaçau t .mon conlieciniento c de-| var|0S cirr-iilü.n intellectuaes o que veluliberou solii-t* iui mil cações abaixo: ,,,_, Hnrliacena cspcclnlmontc para r-a-Propumos que o directar fique atttorlsa-| ij;.nr. no domlna-o -.» do janeiro próximodo a convidar os prol essu res, .luiicc.otui-iiis n conferência referida.

I cida'J"o adniltustrar.vos o corpo d.sc.nte para, In- 
Itil-aniontoa- 

-O sr* Raul Veiga, presidente do Bs. wriwwdos, ac.omi|anhuwra .0 restos lui.rta s 1 mam^emmmm mm 1_ ¦ mmm mm 1 .um 1110a. ¦> Tnnelrcí recoborfl bole nn (lí ' edro II, o glorostes mo patrono do esta-Emb-rços de ,W'nr.ioão _ N. a.Mil tado do Ri o de Janelro, •"W'-'""*1"^' "° bcleeinieitto e de d. Toereza Clirist.ua, a be- A D H n 
"->G

Relator, desc'i-h;*r*"i(lor A. Miranda; , Pa aclo uo lug.i, uag 11 as to noras, as ...... :.,..,.,.,. L\ I—' I J I I l>\
•b-rcinlís, Esp-ndoln ft Pern-ndes . I Pofíoas quo o forem cumprimentar pela ¦ '""' ,r;a "p' 

u ?ii assienada nor todoa o,ibnr-ai.o. Anton'o So-*re3 de Andrade. | passagem do 2° anniversario de seu go- , 
p^^fr^l'^1 

acXxie. 
Jultmdo-g Imprncedrntea, I verno

X. R.1Í17 — Hehtor. iHsombirindor I — 'J>-io governo do Estado do Ttio fo-
Mmilplio; embargnnte, Octavio de Oll- I rum expedidos liontem os seguintes .actos*
veira: embargado, Francisco Gonçalves! Nomeando: o bacharel Irura Vianna,
da Silva. — Idem. j para exercer o cargo de Juiz de casamen-

Embarco? d nullidade — N" 3.ins — | tos da 2* clroutuscr peão do município do
Rel-tor. desembargador Nnbimo; embar- Nictlierol*; Oscar Va.ento, Silvlno Carlos
"¦nnto. n C*i!xn AuxIMt (10"= Bir-ntroirm
da VS, F. C, n. ; erchT-rado, Marciano
I'ereira <Vi Silva. — Idem.

X. 5.970 — I?"l-itor, desembargador
omb"rtmnt'\ .Tonoulm rta Sil-

Cordopo: MPlinrtrada. Maria ííopuclra
dn Gama Lisboa, — Idem.

N. 3.-440 — Re'at-**r, d^embafr-dor
í^pjfoj ombnr-^ante, Joio Jopt. (!t Cruz;
•'n-iivrgado, Albino Augusto da Silva. —
Idem

. de Oliveira e Jos-r* Gouvêa para os cargos' de 1", 2* e »" suPpIentes do subdolcgado
de policia do 3° d stricto do município de
Barra Mansa, respectivamente, ficando cx-
onerados oa actuao.s,
O SOUTKIO MILITAIt NO ESTADO DO

mo
i Sob a presidência do coronel Josí Joa-

qu'm Firmino, proseguiram hontem, na
i síde da 2* linha do Exercito, na vizinha

X. 2.260 — R,?lntor, d»S'mh:ir**"t<!nr
Miranda: embar-*"nies, OI*~i de Abreu
T.t*rr. e Süvi o oiitr*n»í, ropro-iontanv-*'' do
esnoilo d« P-*ulo .To.-í de l.ima e Silva;¦mbnrvrio, dr. Tlioirax dn "n*Miha. —
Oonverfdn o jul.*rn"*,**nto e*n dM^ench,

X. 3.047 — l"le'.i,tor. de-Tii-|>-r""d')r
Celso; en-harf^nnte. n F-^enda MiinVi-
pa!: embar"*.'1 do. jc?'> pp.ohoeo de A-^uIt,
— FnrniTi dnf;**,r*,"^','7n'*i eont*-i o voto do
«r. d scrr-b-.riT-dor Nabuco de Abreu, quo
rerobla pm pnrte,

N", 1.73° — Relator, o d-twflmbir-^ndor
X*>huco: embar-Tte, dr. Augusto Sl'va;
¦—h-r—id", Antônio Carlos lirasll. —
Desprezodos,

X 2,030 — r,«l">ter, di^emb-irtridor
Sá Por Ira : embarga nte. dr. João Fev-
r-otio da FoPF-**,a Hcrmr-i; omhi-i^^M,
*'!-. Mar'0 de Moura Sallcs. — P.-cbl-
los. nn parte rel-tlva fi condo-nif-c^o d-*.s I
•¦.uptas, contra <xs vetos dos desembT- j*".idr-rr-s M-rprdn, Edmundo Reco, o Ma- jehfido Oirm-r^es. que re**tnumvam a
sentença de primeira Instancli*..

para curar da disciplina do Exercito e da

••-*VSf*V**»»**r**t»>*»*^r*N»>*VS

i Tmdts 'ai n dc incmorh? Tomic
El X'R ii R fú\n\

Hm odai ai pharmaciá-. e drovrla3
Dcps.: Uruf*. nynna 'ii c cm S, Paulo

B-. UEL & C.
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VEHHFUGJ BüYAL Preparado com o prinjipl actiío sad ) nel i
commisaã . cklc er. p ra lonuiitcr oa ver-
meiln.estlnais V. Ve ie.k ci . . *.. urana-

o & . e ru i Carmo cito, . 3III
Advogados

Cumplido do SanfAnna — üocento do Dl-
relto civil da l'ac do Direito — Escr.:
General Câmara, 00, S° andar. Tel. N.
•1.717 —- Hes. S. 3.003.

Médicos
Ora. Ursullna — Especialidade — moléstias

das senhoras o das crianças. Cons. — Hua
de S. Jom3, BI, das iii ús •> l|i. Tel. O.
BSM. llesldcncla — Hua Miguel de Frias,
n. co.

Dr. Renato Kehl — Via urln. e syp Com
terças, qulnt. e sab., li As 4. nosarlo
17': tes.: carvalho Monteiro 65. lei. Bò
li. M

VIA3 URINARIAS. GONORRHE'A AGUDA C
ELECTRtCIDADE MEDICA

O especialista dr. Carlos Daudl, garante
fnzer cessar qualquer conlmcnto ure-
trai ngudo, cm iiienoí do B dliu. pelo
seu proc. moü., supprlinlndo, nutruslm, a
diír complet.. primeira* npplle. Preço
inndlcn. llriigiiaViin». 43, dns S ás 4.

Or. Paulo Affonso Franco, csp. appar. ge-
nltn-iirlnailo: ilonculves Dias 16, I*. a»-
Ia 3. de I l|3 i* 7.

DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E OAR»
GANTA

Dr. Neves da Rocha — Mol, dos olhes, nu-
rlz o ouvidos. Momhro da Arad. do Med
do Hlo de Janeiro; longa prat. no pali e
nni liosps. estrangg.; av. nio Branco 80,
FOh.

Dr. Zopyro Goulart — Chefe dos Serv. de
Dernintologla e Ryphlllgrnphln da Polyc
do Crianças c do Ambulatório Rlvadavl»
Largo da Carioca 18, de 3 ts 6. tel
Ü.70S C

Dr. J. F. de Barros — Moléstias gome*. «
especialmente vlsceracs. Serviço especial e
errirlento de niulestlas venercas. Das
10 l|? A I h. da tarde. n. da Carioca, 34.
1» andar. Tel C. U78.

CIRURGIA, DOENÇAS UE 8ENHORA8 >
VIAS URINARIAS

Dr. R. Chapot PróKOit — Clrurjrlt» dn ra-
hera. dn thora* c do abdômen. Consulta»
das 3 (li 0 da tarde. n. Carioca. 3f>. 1"
and-ir Mlendc n rlnmmlns. Tel 3.57S C

DOENÇAS DO ESTÔMAGO, INTESTINOS,
FÍGADO E NERVOSAS

— EXAMES E PHOTOGRAPHIA8
PELOS RAIOS X

Dr. Renato do Souia Lopes — Esperlallila.
Prorcssor da Fac, do Med.; S. Jo-6 39,
de 8 A* B, diariamente, res,: Volunl. da j
Pátria, 33, tel. 1.793 S.

LECLLKC «Sc Co
Acento*, dc. 1'rlvlleslnn o Marca» da

Fnbrlca c Cnniiuerclo
RUA DO ROSÁRIO N. 156

Encarreeam-sc, juntamente com Da-vldson Piillen & t:„ eslalieiecldos nes-ta. cidade. A rua da Quitanda n. H5. rio
contratar e promover o fornecimento
dos trlpodes ajustáveis para canhões
automativos. secundo os aperfeiçoa-
mentos privilegiados pela Patente nu-
mero 5.009. pertencente a VICKERS
SONS &. MAXIM. LIMITED.
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C0GHAC
JULES ROBIN

IEUXíU 
D£. IaHAME

Depura For atoe» — Engo-di f*mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmV

DOENÇAS DO ESTlMAGO.IN*
TEbTINOS, FICADO E NER-
V0SAS-— nn' RENATOi w«n« nEso VZA L(f
VES, professor tia Ea-
cul ti a tle. t.xumcH e pho-
toyruphas pelos raios X,
— lt. S. tTosé 39, tle 2 ás 5.
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FESTaS DE ANNO BOM
Lindas lâmpadas para meza e ricos abat-jours

n'"A IRRADIADORA"
(En re Avenida e Rua Gonçalves Dias)

Telep. C. 3345
•"•**'*"*i***"*t*t*'*"iÉ-"M

Corretores
Arthur Augusto de Almeida, corretor de

riimi pubiii. — 1° de Marco 86, sol). Tel.
76 K.

Moveis e tapeçarias
Ouardn-Movel) — Sob o pai. do Ind. Lean»

dro Martins. Guarda o run-erva MuteU,
Tanocarla" o' outro* objccios de uw.
Dep. Campo S. Chrlstov&a s Cbsui Oi-
rlves 41, teL 1.(00 H.

Acaba k apparscer:
Historias e Sonhos

E' maia um livro de LIMA nARRETO, ex-
elusivamente de contos, onde os aspectos da
vida carioca são narrados, cheios de piedade,
emas vezes; outras, uma critica do mais vivo
"humour" ao-s costumes da sucieilade, aos tlc*
(.-antes intrusos em literato e demais apedeu-
tas do nosso meio. Sáu paginas, ainda, iii-
Icnsas da vida humilde, reveladas sempre pela
maneira brilhante deste escriptor, proclamado
por Antônio Torres: "único romancista de va.
lor, e que è um dos gramies homens deste
paiz, r.So (az parte da Academia: é Lima
Harretu".

Ura grosso volume, impresso em magnífico
papel "lluílon", cora retrato do autor, bdr.,
jtjoo, ene., sJuuo.

A' venda em todas as livr.ul.is e na LIVRA-
ria saiiirn.NO, kua -saciiüt, m.

|^^^l^lf*^1**^^|*^^^V^-^fm^^>f**4^V*^^

Aos vcllo (o-a-
t IXIR mHipunm

Em -odas as 1 harmacins c DroRari,-».
Deps.: Uiu.nii.iy.ina 3j e em S. Paulo

B-e.U L & .
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Kola Cardinsíti
PESTAURA. SUSTKNTA. VIGOR!»

SA. TONIFICA E AI.IMKNTA
Eiicpin.ra-Rp em ioda» as drnüarla»

Dr. Fernanio Vaz
Tendo repressado de sua viagem

aos Estados Un dos e a Europa,
reassumiu o exorcicio de sua cli-
nica. Clrursia geral. Estomac;o, in-
test.nos e vias biliari-s. Utero, ova-
rios, urethra, bexiga e rins. Con-
sultor o. Rua frnçuaj-ana, 59. Das
3 horas em deante.

CANSAÇO POU EXCESSO I
DETRÀBÁLHi)

Cura o Vinho lodo-1annico
J-hosphatado tiiter.court

repcEito u ILAEKACU UTiJLKCOOKr
l'in lirfTiy.-n*, 111 -I IO
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SYI.VIO LEITE — Internato. se-
ml-intornato e externato. Rua Mariz
u Barros ns. H56 e. 'ISS Telepho-
nc 1.252, Vllla, Cursos prel.minar,
primário, secundário e especial de
preparatórios para admissão as esco-
las superiores, com programma.*! equl-
parados aos do Collegio Pedro II. Au-
Ias de canto, theoria muelca, piano,
violino c mais instrumentos. Ensino
pratico de linguas vivas. Instrucção
militar, com direito A caderneta de re-
servista no f.m do curso. Aulas dlur-
nas e nocturnas de escrlpturaçio mer-
cantil, dactylograplila, stenographia,
etc, Selecto corpo docente, em que (i-
iTurani entre outros professores, os drs.
Cícll Tlilr*.'-. I-Vrrclra de Abreu, ilen-1
rique de Araújo e Honorlo Sylvcstro, rõnslderando' qt>» <*m"trntcrlá cimo

o Collegio Pedro II e Kseola Normal.
Cuidadosa preporaçüo Intellectual, com
obrigatoriedade rigorosa de estudo c
lilllada A oducnçllo moral, rivlca o re-
llglosa. esta ultima facultativa e sob
o ponto de vista catliollco. Tratamento
iío fami Ilu, Bendo as refeições doa alu--nnns as mesmas do director o proícs-•orea. Itcabortura das aulas a 10 do
Janeiro.

•\s snnilíil.ins jnprniozns
Contestando valldnde a patente de in-

ve*-<-So tirada por .1. R. Camííe» & C,
I."e-pi*pbl T,i'-tni. pnr seiis advotados sr».
Heitor Beitlüo o Haul Oonins de Mafo-,
iiro-oi ir"n r>"ç.*o na Prlme'ra Vara Fo-
dera', culo Juiz em exercício, sr. Henri-
que Va* Pir'n Coelho, proferiu liontem a
sespilnto pon tor ca :"Pe'o Ke-nuchl Tiiutul. 'nd*istr!al Ja-
.y.™- -« = ',!„«(,, rinr|p cl(l;v'e O POlll CS-
tabelecldo com fabrica de artlws lapone-
70a np*p n-o-^onto ncq^o summnrla, cimo
seja ilee'arat'n nulln n iiater.te -'e invri-
'"''{i (•*> "Ã-^rf-o^oíi^P^-o •¦-Ti S't**dn"as",
concedida sob n. 11.001 ,'t firma ri —
.1. It. Canii>*> & C. ("•tflbolcelda n(*"ta
(.'•'"di '. r"a do Ouvidor n. r-2. a cujo
menior'al de"nr'ptlvo foi pubMcndo no"ivar'o orfir^l" de 21** de *n'0**to deste
Tnr.o. o mnls na-, cu^fa*1-. al-ocnntlo! a)
quo o sv.ctoma í!(»r:,r,,>ío no moniop'al
oom nue o frmn r6 pediu <• obteve a t1-"tt-sfía pp*t*wte tle l-^vpn^o t-ra doMe
muito cnnhocldo e u*.-ndo por el'o amor.-rm p^vpprr-o, ^o" *-rr ,,,Tia can.-ta a to-
lo^ aOR-velvel, Ifirranie^t.*» adoptada anni

a r>r'<'cIn:<Vf-rtp ro .Tftp.^o. o nuo tlilo
¦"onrert»n*'n Invento a,,Tnm: b) r\\\o, quan-¦'o a*"'m fosse, i-"*o houve n»'»r'''r.«i» no
Invento "flo ¦ro*ietÍt","*f1o o o,'l,,^*o T>at**n-
to;r'o "prod^pto novo" ou "npnMc-cfio no-
va", o, por ¦¦*•'*¦"•*•. ¦"¦^0 era dn obter provi-
^f'o, om i.Ptr'mpnto ,fa llberfl"*)•*• do oo-n-
n-**Pc!o: e> que a patente A ru'b, pdrona**0i (*^>-nr*)'i-|(-)f| */€,*rn 0t* rpr|tt!a'to*t n^eeíwa-*
r'0". ppíerf-opi-f-j o" r',nc. aIVctíIo. p*'**-
i-n^Iravrronte. n) qre •*• p.*l*o to''o o pro-
rpwp jo. ?,orfii'o n af*"-.o t*ol prf,no'*tíi por
'im -^ortl^M-n-t" o n"o pe*o rp^ro-iorf-ritt-
da r,,'*o"d?i Nac-n^al, unlco" nue ti"hi
qn.i,:**1r"r*p rnrn o fn**/»r! p, roi-1-*. h) rpiG
o au*nr '¦ narto Hte^t-mn, nor n-tio p^tar
cotT*nt*pl,'-j»»**,|'*o na pv^^o-smío •*'"»'t^*?ct-
ilo"" do dejeto n. Ü.SÍO. de 1«°2, nrt'-
co 54. n. 2- p "de mer'tl9", a*, que a
prova de nn|,,*,?i,o d-o intente devp por
nicna o po¦"••.•*'ofj* o lpa'<inh(* i ni-pm «r-
truo a nnMI Nf'o: b. n»o ft-yo^veiv^^e^te
lbe*> nartenop a p^orlda*1.*» do Invento nrl-
vlletriado, o qual ltnnor*o;i ¦*i*n nio'ho--i-•noptí* ro *n*o''aro ^fiR pft^dnVa0,*.por m**.o
¦'o app1,"rto,ni'0 p 11*> onti**> d'*"oo*'iiAnif1i,
qtinl a qi»o consta da*0 relv'pdlofoí\(it. do
nr,v**!er,í): p. opç dev-do fi t-^íindo aonl-
tarifo quo obf-pve o -pou invento.
Po***rH-*bpii n Id6a ''o o imita*'" e
tntro,íi"!it ro rnmmerr'o: ti) que
dovo eo»- lu-pndo Ít**»*ro*tv,';,ent*0 o p-n*" fo
de ni'l'tdndi> *'i p.-ite--*" 11.001 e conde-
snnnrlo o autor rn*i cuMas.

Ouv'do o procurador da Iteiv-Ml—i.
corro preceUfla o nrpe-n 55 *'o r«f("r'do
deceío n. s.SJO, *i.> 1SS2. ns partes ar-
razoí»ram afinal, jnpt-an^o unia p outra
o?. (*o-*',.*me"í,o«» cnnr'a'-tf*f» doi a*'top. O
íjug ¦"•'do v'=tn e deví^ament» exam^a-
do: Con^dprnndo n,,;* nio nror°dp a nre-
liminar lrvor-a<'n re'os r-'o=. norquantn o
pu tor. coninior^-n^to o fflbr'"oa""te dp nro-
duetos a q'ie *-e refere n patente em n"**"-
íiío. •o.1*'''' onm**.p.-.hondi»,o nn px^r-""'""^'.''lnte-e-*-a'os--. *'e n"c i"T» a 'ei n. .11!'>.
de 1*.*'2, na co"fi"P-l'a''e da qual "5
*'omm-terto para pro^-ovor p^Po de ru'-
üdadp o nrofit-rador da R»n.ib*V.-i ou nuaU
,ov-r intí-^ncrodo rom fl«f«'»"»t*,fl**'fl detle. e
ní-o fv *nódp rrtrrir ao co^r^r-o-^tp a qua-
lldad*» <1o ínt»*,**"~,:'a(,o" f AccAr^Po dp 12
de Ju'ho de lüdil); Coici-'e*-ondo ruir* a
Patente í ""Pa n*i infrincanefa de sílcit*»"-
dos <.!o**opit,vo'*i do** naracraphoi** 1° e S1
do ártico 1» da cl»-"'a lei n. 3.129 d,'
11 *'e n"t!'b-o .'o 1«"2 fl tnmbprn qtinndô
o conc-.^íonario PÍId t'v*-r tlto a ¦r-**,'-f'-
dade 'art. 5°, ns. 1 o 2 da mc5m*i lell:
Oo-f-siderí-ndo que -r-"-o-i p$ cont^t^u
nuo a prova ''a n-j"ii'.-id<> de nm-i nn(*"i.
to d°\> fer plena o oomnieta p ino"*^b'*
a n**"om arc*,f* n r^MIdide. •* m dii*','.a
pro\*a'Oív o PrlvPepiO! "isto noi-to — Con-
¦t|dt-ran,,o ovo o ntitnr cn-i^pisulu fa^or
pF-=a nrova rom aq teMemitnha** quo a^r**-
«¦pp-p-t ç í,opun.*r*"*o** que juntou d»T*n-*f,-
tra "'"o OUe a ra»o**tp ti, 11. Ortl r.*--t»'-,i-
cento po'' rr,o» "nSo r.rt«*.**ii* o rirac^fl*-
lli*0 e"-e-c'al ,1-, rnv|r'ifte". Tão t*"i'o
por objocío a cr**-,'*í*o do povo ~>70(*,tr,t*
[*->*"**»•¦¦*•*•**-»¦, a ,*ip*r'',''*p'*'"o nova de •n*-*,o»i

" >«. o'i a creaoüo dr novo-a me'o1*''!
tii

capital ,os trabalho» da Junta do Sorteio
Ml 'tar do Estado do Klo .

S.iiram da urna os nomes dou alistados
peos municípios de Mncahê e Mangara-
tiba, num total de 211, sendo 142 do prl-
meiro e 69 do segundo.

A seguir, deverão ser sorteados os alio-
tados pelo municipio de .Victiieroy. que
terá de fornecer "li conscrlptos para as
fileiras do Exercito,

Exames
«CADFMIA DE COMMEflC.0

Serão chamados hoje á prova oral, os
seiíiiliitrs atuirmos:

Ctir-d nocturno —- A's 50 bnrav--^- Pre-
paratorlo — Kr.inccz: Lourival Daunllliti,
I.lllz A. Lopes, Miguel C. Itr.ií, NICPlllU D.
Setúbal, Severo A. Silva. L-blralnrá I). San-
to-, Waldemar Fernandes da silva.

Arlthmctlca; Lourival natinllha, Luiz A.
Lopes, Mlxucl C. Iiraz, Nlrnl.ln D. Setubil,
Severo A. silva, Ubirajara D. Santos e Wul-
dennr !•', Silva.

Cur=o geral — I* ferie — Arlt»'mt>|lr.l:
Nathnila P. cun'ia. Oscar 'Ia llo'-ba. Ii-nil
V. Maciiado, Seraphlm I". Silva e victor A.
Sampaio.

COLLEGIO MII.TAR DO RIO DE
JANEIRO

Rialteam-S", hoje, 31 do enrrente, As 10 lia-
ras, os -h guint n esames ora..**.:

3" anno — Portugue*. — Alumncs rs. tS6
ro, .-io .*.-3 .-t; :5c •("> -<>rj 28-'
183 306 3°3-

Tomando ciuiticc.mento dc um mcino-
rial do p.-.ifessiu- ,lo-0 Accioly, que pie teu-
va a annulliigilo dos exames de pjrtugilcz de
nliiiiini>s de um cstiibelec.nieiito >iu. d.rl.c, a
eoiigrejíayilo, por uiiniilinldaile approvou ua
pareceres das ceinui -.sues que eram contra-
rios ao objectivo collininilo no memorial.O ur. Accioly, cpie provocou um inel-
dente, cujo resultado foi o r suspenso dnsfuncçües do cargo, sem vencimento» por :.0
d as, vlu-sj liontem, mais uma vez dlstnn.ciado do cr'.tcrlo da coli-^repáçilo, lio própriocolle; o em que professa, que lhe indeferiu a
pciieão.

i)Es|ier;inli!ui:tl]!iiverÀÍ-
dade Iiiiernaci nal de

Bruxellas

( hib Militar
EXTRAOIU

Francez — Alumnos
IU 119 l.'9 130 :.;< 161 430

— Alumnos :is. ro9
6,1 644 665 73;.

Alumnos ns. 353 36}

294

3'
85
541.

4" anno — Portugucs
34-* 4T9 5^9 543 55»

.¦¦** anno — Álgebra
370 ,195 5--4- ,5" anno — Inpi-i — Alumncs na. 46
461 56.- 570 57; 600 (64.

5o anno — Geometria — Alumnos na. G 7
40 Í3 ?39 -*6; i9l) .-,38 451 4?0 4S2
coo 502.-

5° ,-i;ir.o — Physica — Alumnos n3. .15 74
97 112 115 163 M2 lll i6.' 455 5!.;
SSL

6° anno — Chorographia c Historia do Ura*
sil — Alumnoa ns. i.t 21 Z2 .'5 ;6 215
j.*f) j;i 436 453 460 490.

AVISO — O ponto oral para os exames dc
mathematlca c sciencia* physicas c naturaes sc*
rft dado fls 8 horasi na scr-taria.

Não serão chamados em prova oral os alu*
rnmis qiw nfto cativerem quites com o Collegio.

F.\Ct"LI>Al)K IIAIINKMAXMANA
Defesa de tbeso — fts 17 horas.
Joaquim de í.-onza Híbeiro c Leopol-

dlno Cardoso de Amorlm.

Nas sossflos da Universidade Internaolo-nal de Bruxellas ronuu 1'eltus duas couro*lendas .-ubre o E.-peralito e (luas otn Ks-
poranlo. u< ilicmas lie-la-* conrereticlas ro-''"•in o< seguintes: "O estudo actual da tlie-rapcuiii-a tio cajicro",. e !• 1'rlnclplos * gc-ríoi e uiMiiios pi-íiici-ossos da .Itaillutéícgrá*
pliia". 'Alguma- pcsinas nuo ,-is-l ili-iin as.-csi-oos da unlvornldade declararam que,i-ciii terem cuidado i> Bperanto, compro-henderom melhor as conferências na línguaInternacional, du que as rcllas em lnglez
e ln* p.np-oi, cu'.is línguas estudaram du-rante inullus mezes.

i Rua. Zi-nsDhof nas varias
dades fo nionio

A Municipalidade de l.odz (Polonli), aca-
! bi de dar o nome de Zaincnlior a uma das'. ruai di^^a cldado,

Ja e.vltem ruas com o nrinie do genial
creador da língua Bii.xlllar Bspor.inln uns¦ ?eculníes cidades Tarrassa, Rabbailell o
liwolnnn' nn llo»panhn; Monllcu e -Jotte-

] vllle. na rnura; lllalystoii, na 1'olonia, c1 Itlo de Janeiro.

Preparação Militar
Os n:v)s dir;c':res do Tiro 7

ASSBMDLB'A GERAL
DINAKIA

1" Convocação
Achando-se vngos, em virtude de

renuncia dos respectivos servenluii.-
rlo3, os cargos de sub-dlrectores bo*
cretarios do Club e da Assistência 0
sub-director dn Alfaiataria, convoco,
de ordem do Sr. General Presidenta
e nos termos do art. 5ã dos listam-
tos, os Srs. Sócios para a cleljAo
que deveril realizar-se as 20 horas
do próximo dia 3 de Janeiro.

Rio, 31 de Dezembro de 1920.
Cnpitíio Min Vnl.
Director Secretario

Art. 29 — As sessões do assem-
bld.i geral extraordinária bó poderão
constituir-se o deliberar na 1* con-
vocaçfto com a presença mínima de
300 sócios.

Na 2" convocaçilo, porém, com
qualquer numero.

ame no Ia Filia
A Directoria coniinnnicn nos 8ru.

n.isoclitdo.s o segurados do Klo do
Janeiro «pio, por melhor consultai'
nos interesses dn sociedade, transfc-
riu o escriptorio dn Agencia mnntl*
dn naquclla ("apitai n rua Treze de
Maio 11. 3*1 (sobrado), onde n mes*
¦ua finu-cionai-ú d'ornvanto a cargo
dos Srs. Azevedo, Wins & C,

8. Paulo, 20 do Dezembro de
limo. — Dento de Campos, Super-
intendente.

No termo das InstrucçOes para as soclo-
I dmli-s de Tiro. incorporadas n Wrcctoria

Geral do Tiro de Guerra, realizou-se a a.s-
scmblêa geral ordinária, em D* convocação,
110 Tiro dc Ciiicrr.i T, pura leitura do re-
lalorlo annual. parecer da comtnlscfio de
coutas r*. nlclçflo do- con-elim> (tcllber.atlvo
o ri-'-^i pnra o anuo vindouro.

Cumprida a priniei ra parte, em torno da
qual fnl travado demorado debato, a mesa
t"-«ou il elcli-iio da rtlroctnrln. O trabal'10
TíiI mui-iT-n cn virtude (h irramle roii"nr-
len-la c proloneou-so »i<* -ilia mn(lruptla.

Apurirtas intpis as ccdulas, veriricou-so
o sorulnie resultado!

C.mrl^n deliberativo: pr"-|rtente. cnpl-
tün ildcronsn K«onhir (r«r*i"lto); vlw.nre*

A "Sociedade Polônia" realizar! lio- j sidente, t. Juilo Ti-ier* |'erl«é (reeleito);
Je, em sua Béde, á rua do Senado, 21*.. | secretario, JosC- Cirdn^n Mendei Sobrinho,
um «rnnde festival ein beneficio da ; o Ihe"Oli**elrn, l.nlz '¦-m-irrn d" llrlio.
construcção dc um pred o próprio. 1 Cnn"e|i*n ri"".il: Flnrhnn K i-nh'*r. Anc-e-

Do profframmr., variado e attr.-ihcnto, ] nor Ce^ar t\" p-irro» o cnnrurlo Abdnn ef-
.-.iiist.-i um discurso do sr. I-Miiurdo 1 ferllvos; EdlPrdn W-ilter Wat-nn. AIIitio
OlBzowkc. d siurso do .sr. Leoncio Cor- C-rnnn*. da silva e Jair Weniecb da Silva,
reu. um deslumbrante quadro vivo re- ' supplente".

FESTAS

prosentando a passaptem do anno de
| 1320 para o de 1921, e de uma excellen- |I te parte cnntante. na dual fitruram os :

o nuior 1 npplnudldos norres dc Janlta Cbaplins-"'"'™."| ku. Alifrusto Matics e T.aul üoiujalvos, |
A or-bestra é n do apreciado quln- |tttto Oomon, (.0 c>nemn Excelsior, I
Com um irrande baile r"mataríi o fes-1

tival. que tem despertado o m.-iinr cn-
thusasmo. Justificado pelo brilho que |ilft ftR suas festas a "Sociedade Po-
lonia".

Liga da defesa na-
cional

Reúne-se hoir*, fl; 5 horas da lanle. o
tltrectorlo central ds l.lna da Derc-sa Nado-
nal. p-*ra tratar d.-.s homenagens a serem
prestadas nos restos mortr* dns ax-lmpora-'Inres do tir-*-il por occaslJo dc sua chega-
da a esta capital.

CONFERÊNCIA
Na Vllla de P. Gonçaln de Slctheroy,

realUn hoje o tenente Albino Monteiro, is"U horas, uma conrerenz-ia ptibltca sobro"A Miul'-er e a sua evoluçllo",
Essa rounl.lo, que íer.i publica e patrocl-

nada pelu -r. I.ulz 1'alinier, rllnlcu ali,
será realizada no irremio dessa localidade.

V*«VVV>,

nutoi n prova -*ft*ml"antfi 6 n nu? T-e«tt|tn
i^a t**cnnÍCa pprfí'*s,o*"nl. r (-685A nr-vi
¦'i-sistlrnm os r*1os (fl«. 160) ; Cn«"li*r*.
ran*'o oue o o'ii-o rrqulslto da nutl^nde
— i» o conccsionnr^ nia tiver t'do a
prtorldfldc — o mitor o mnnifp^toti iV
no''o fnrqnlvopo ro1» nutn.^: por •pMo/i mo-
tlvos e o mrtls qüí ('or nntn. con.*Ha. In'lt0
proced«nte a accío na fArmn do pídldi
o condemno os rios naa custas".

Nossa imprensa
"O Nordeste"

necrtxmns um exemplar da edição de
rnnlvorsarlo do "O Nordeste", que -e imbll-ca rm Therezlna, sob a dlrerçao do no.-so
confrade sr. Jonathas Oapilsta.

O numero do "O Nordeste", que temos
.1 mf.o ema |mpros»a a core-i. trazendo mui*
io« **cltch*Js" e variada collaboraçSo llio-
rarla.

Os nnvns cnn=e|i'e|rns «erío nmnos-i.->dos
nn pr'*vlmn dh ( de J,in"lrn. 4« ?n bora',
na síde do Tiro, no nuartel General do
Exercito.

CLE'Ç*>ES NO TIRO O

Tí*rr\ ío-rir bolo, rt1» ?n IinMis, n n^pniiihVi
renl erMinirli, em «ei-unda cnnvocnQflo,
pnrf» lri'nr-1 t|n pnHtnrln niirii*-] o cto pirn-rer di romtfll"Ho de conta», bem rnmo elei-
çJo dos novos con-elhos para 1021.

A NOVA DIRECTORIA OO TIRO B
N'a nsscmhlf-a ecr-il ordlnirla, reallz-nli

hontem no Tiro de Guerra !í, fnl lido o ap-
rmi-fin. ¦»**> dPhlte, o relatnrln annual o
eleita a directoria para o anuo vindouro,
nue *T"oii n---lni ron»tl*ulrp|! preldente. sr.
Gabriel l.nurelrn llernTrlec.. vlce.prn-irtnn-
le. iju-sces nelími secretario. Fu~tIii da
CfUZ Miclifldn froeleltnl e thc-niip-lrri. te.
nonín M*r|n l,n-?n ir^ninito^, Cofl«Hl,o r|*»-
í*oI* Fortiin-itn Motti n^i*. Manoel '•'¦•nriniio
M*rn o Jn*A *ft*> OÍIvr*ln OOT-0; ¦f*-rrnf*f|vos*
Ilcmpnn Prhn.vé, Álvaro l.nlz Pereira é
A?"m.r Pereira da Uva, Ptipplentcs.

A nnvi directoria senl cmpo-sndi nn rila
P de Innelrn vindouro, nns -'«tand«" do I.c-
mo. por occtIIh do conrur-n de tiro nm
hnrncnagfm ao marechal Hermes da Fon-
seca.

0 Rio commercial

TERMINA HOJE
As pessoas nue desejarem entrar

para a Associação dos Empregados no
Commercio do Hlo de Janeiro, de-
vem cntrepjav suas propostas Já. pois
a Isenção do joiu só vigorará até ho»
jo, .li.

Diploma ...... 5$000
Mensalidade . . . 3?000

Associação dos Emprega-»
dos no Commercio do

Rio de Janeiro
Fundada om 1880 — Edifícios pro*

prios r\ Avenida llio Uranco, nu. 118
o 120 o rua Gonçalves Dias n. 40

AOS NOSSOS CONSOCT08
O Conselho Administrativo da As*

eociacão dos Emnref-ados no Commer-
| cio do Rio de Janeiro vem, por este
* meio, trazer aos seus numerosíssimo!
i consoclos os mais sinceros votos de

prosperidade e a mais completa fell-
cldnde durante o Anno Novo.

Cumpra-se o nosso augurlo e seja
o 1921 um anno verdadeiramente fe-
liz para todos os nossos presados con-,
sócios e suas Exmas. famílias. '

VICTOR RODRIGUES .TUMOR.
1- Secretario.

.OMMI-l — rum rnnliln mm
linucni .1'llierr. ili> 1'K.ITOII \ L
•MUIMIO. — llua 7 d* Hrlrra.
¦ro. IMI.

RllNli T Kí* ••-falHvel na nienorrhania
¦-'•-,, ¦' — Mm toHas ns rh.inna*
cias c Drogarias. - l>-n '

o *m Sãu I'aulo - IIARUI-I

as
'iiftiav.ina, 35" » c.

914

Os srs. Azevedo VVInz k C, transferiram
par.-i a rua ia de Maio 31, i» andar, a sua
*'a"a dc comml**fie.» e rou IgnaçOea, até cn-
tílo i rua Conselheiro saraiva.

_ p-*n n •."* andir dn me«Tin predio.
rol tran-rcrlda a succpr-al do Montepio da
Kamilla, que tem sua siíüe cm S. CjuIo.

Bailes

Appllccçõo com medicamento. 261 I
OR. ARNALDO CAVALCANTI I

A». G. Freire, 134 (8-12) diariamente.]

J "CASA '
l *..i _ Ku

^•aySftnatamWmmWamma^ammm
OIII.AMKI nAjXOEI."

Inn dn AH»eiiilil(-n — MA
P-crliimiiiUiN llmiN p |irwtluv(u«

phnriniii'fiMlco>t nurtunata t
irniiKc.rus.

i~_ áBBtaW-

¦*** 1

r.eallza-ne hoje. no raaHlno Siiburbn-
no, a rua Archlai Cordeiro, MG, um br.l-le A r.tm.i.-.ir., em despedida do anno
velho.

mim mm
Cnsa ondo encontrara tolo» os artl-

ros precisos c aue melhores vanlngcni
offerece noH Sra. viajantes.

EDUARDO VAEQUE3 & IRMÀO
Incumbem-se do todos e quaesquer

concertos de malas

D Carioca. -13 — Tel. C. 1.803
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1 TELEGRÂMMAS E CARTAS DOS ESTADOS .*&¦<

seig? R-^p «=;aaBBrai

FoçDas revolucionada
o ao commercio

bahiano *
B. SALVADOR, 29 <0 JORNAL) —

O presidente da Associação Commerclal
mandou ao secretario da Policia o se*
guinte officio: "Attendendo aos recla*
mos don negociantes do nossa praça,
com forteo interesses no Municipio do
Poções, v.moo solicitar providoneiaa pa-
ra restauração da ordem ali, alterada
com prejuízo para aa transacç&en mor-
cantis. Ab famílias do Poções, conforma
dados qu» foram mlnlatradon pelos
commeroiantea ali estabelecidos, dcRor-
tam dos oeua laros. Grande numero de
pessoao refuglam-so em logarea afãs-
tados.'Os agricultores receiosos aban-
donaram o trabalho. Finalmente, o
commercio cerrou as portas, estando
tudo cm perspectiva' de Invasão e sa-
que por elementon perniciosos. A An-
sociação muito confia no vosso cr terio
e determinações o appella no sentido
de quc, a bem doa interesses geracs da
communhão, sejam adoptadaa provlden-
cias salvadorau o offlcazes,*1

De São Paulo
O AVIADOR HOOVER ATERROU ÍÍÜM

«nUI.NTAL
a PAULO, 30 (A.) — Hojo, no aoro-

dromo dc Indlanopolis, quando o avia-
dor Hoover voava om companhia do
sou alumno Arthur Ferreira Pinto, o
motor do "Curtl3B J. N." sofírou uma"panne". Imihedlatam-ente, aquello avia-
dor oo apossou do commando nâo tendo,
entretanto, tido tempo de alcançar o
campo, motivo por que desceu om um
quintal, nas proximidades, tendo agido
com tamanho sangro frio quo, âo gran-
de dosastre Iramlnonte, rosultoti apenaa
ser partida a hellce do apparelho, que,
alias, i& foi substituída achando-ae, ae-
sim, o avião em condiç&eB de levantar
voo d* novo. .

Da Bahia
um original contrato do

Governo
3. salvador, 29 (o jornal) — o•Imparcial" dln que o governador gea-

bra contratou a construcção de uma en-
trada de rodagem aem plantas, sem oe-
íudos, som desenhos e sem traçados.
Terminando dls: "O sr. governador tesa
um modo oupeclal de encarar cada uui
dos muitos problemas do seu governo,
par» os resolver. Quando se lhe da fa-
ner melhoramentos u. es. o* faz, haja o
que houver, por mais que mirjam os
maiores Obstáculos ft sua vontade. A
viagem a Esplanada deu ano aos seus
projectos de grandeza, S. «s. quer dotar
a sua Meca con) uma estrada de roda-
sem que ligue ao Condo.

O mais original do projecto ê qio o
governador contratou a construcção da
estrada com um capuchinho, frei Josí.

O contratante nunca foi engonlrolro
• multo menos construetor.

Antepondo-ae aos desígnios do govor-nador, quanto A referida estrada, sabe-
moB que Illpstros engenhelroo aguardam
confirmação do contrato para analy-
sai-o. Coma elles nós tambem aguar-
damos a cvidonola do íacto para n-elhorapreolal-o."

Um tiroteio em Co-romba
A greve dos fluvlnes

assume um aspe-
cto grave

OS ILliENl EM MCI

CORUMBÁ', 80 (Star) — Bm oortíe-
quencla da paralysaçâo da navegação
fluvial, deu-se liontem um confllcto entrealguns fogulstaa que pr. tenderam Impe-dir quo collegaB do seu grêmio embar-,
cassem no vapor "Miranda" da Unha de '
Montevidéo. A policia, Intervindo, deu |lOgar a que houvesso renhido tiroteio em ;
plena ¦ rua do Porto, do qual saíram gra- jvomenta feridos, um roldado de policia. ;um fogulata e um iiopular. O Grêmio doB '
Fogulstaa tem permanecido em r unlüo
permanente na sua sedo sooltü. Esperam- *
sa grav-.s acontecimentos, caso au auto-;
rldados federaes nüo queiram Intervir.'
pote que. a Força 'Policial 

aqui destacada
6 diminuta para manter a ordem.

Do Estado do Rio
PRÊMIO AOS OPERÁRIOS

. VALENÇA, 30 XO JORNAL) — Os di.
reotoree da Fabrica Industrial do Valon-
ça, oomo noo annoa antorloros, distribuiu
com os acuo nnorn-ina n qu-.-.tla d« réis«:G00J, a. titulo do BSas-FeBtas.

De Pernambuco '
O ÁLCOOL VENCE A GAZOLINA

RÜCIFE, 29 (Ó JORNAL) — Conti-Bpa. a adhesao «o emprego do álcool,como suoMílaneo da gazolina noa auto-movelo. Um automóvel partido daqui
para a Parahyba, alimentado a aloool,te* o percurso em 4 h., í5 minutos, ba-

. teado assim o record dá velocidade,
UM ENGENHO AMEAÇADO DB

INVASÃO
RECIFE, 09 (O JORNAL) — A poli.wa procura impedir que, por questões doterras, o er. Be*»rra do Mello Invada oengenho Taquarlnha oom um grupo deCerca do 160 homena armados que teraa uua dloposlç&o,

A NORTE DUM INDUSTRIAL
. RECIFE, 30 (Star) — Falleoou emPesqueira o conhecido Industrial Carlosde Brltto, proprietário da fabrica de gola-bada marca "Poise".

OS CASOS RAROS
RECIFE. z9 (O JORNAL) — Cansouaqui excellente lmprossSo o acto do go-vernador José Bezerra mandando cumprir

a decisão do Superior Tribunal de Juotl-
ça prohiblndo a circulação de bllhetoo daloteria da Bahia, patrocinada por ami-
gou politlcoa Bous, d« grande prestigio.

De Minas Geraes
EXPLORAÇÃO DOS SENHORIOS

JUIZ DE FO-RA, 30 (O JORNAL) —
O sr. Souza Brandfto, vlco-preoldente daCâmara, elevou pela terceira vez os »lu-
ffuels das caeaa para operários quc de40$ passaram a 120$, por mez. Reina
grande indignação doa ncnhorlos, «ondo
que os oporarios ameuçam declarar-se em
grívo.
«MA USINA DE ASSUCAR EM CÁSSIA

BELLO HORIZONTE, 80 (O JOR-NAL) — Acaba de ser fundada cm
cássia uma Sociedade Anonyma paramontagem de uma grando usina do as-Ducar, quo devo cotar funcclonando nocomeço do anno vindouro.

O BANCO DE ARAGUARV
BELLO HORIZONTE, 80 (O JOR-NAL) — Estft prestos a ser concluído o

prodlo do Banco Hypothecarlo e Agri-cola do Araguary.
VIAJANTES

BELLO HORIZONTE, «0 CO JOR-r.AL) — Seguiram para ossa capltal os
ore. JoSo Luls Alves, que teve um era-narqtio multo concorrido e J. MáximoTeixeira.

NOTICIAS POLÍTICAS
BELLO HORIZONTE, 30 (O JOR-

J.AL) — Vários elomontos políticosde valor no 8» districto têm hypothe-
cado apoio íl candidatura do professordo dIn»lto Francisco Campos para aCamam federal.— Espera-se quo a commlnflo exeoutl-'a excluirá dn chapa quatorze dosactuaes deputados.

MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS
BELLO HORIZONTE 30 (O JOR-NAL) — o senador JoSo Montandon,chefe político em Araxâ telographouadherlndo. d3 homenagens que os poli-ticos do Triângulo vSo prestar ao depn-tado Fidelis Reis.

O BANCO HYPOTHECARIO
BELLO HORIZONTE, 30 (O JOR-aAL) — Prosegue activamento • cons-trucçfio do novo predio do Banco Hypo-thecarlo daqui.

Do Espirito Santo
PARA PROCESSO E JULGAMENTO

x DOS PRESIDENTES
VICTORIA. 30 (A.) — Foi publicadanojo a lei de proponta governamental, quodispõe sobro o processo e Julgamento doprwildente do Estado e dos secretaries dogoverno, c da qual Jíl no„ oecupamos emtelegramma anterior. Ne seu primeirocapitulo trata a referida lei das dlspod.

çóes preliminares; no segundo, trata doecrimes de funcdonarlos e crimes com*muna; no terceiro, do processo perantetribunal espacial; «o quarto, do proctsnoe Julgamento pcrnnte o Tribunal SuperiorOe Jnntlça. Em outros capítulos trata doprocefwo o julgamento dc8 «c«iUrloa deEstado.
OS TRENS DA LEOPOLDINA NAO

PARTI HAM
VICTORIA. S0 (A.) _ Devido a qul-

£" ;!<! b;rr«'r,*% «a !lnh. da LeopoMin»,
WOWBlo M Docar, oa trens daquella eom-

'mpedlda a gtta Balda, causando Isso eé-
rios embaraços & população.

Diverpos passageiros fretaram, no por-
to, uma lancha especial; na qual negulram
ate Barra do Itapemlrlm, e dnll tomaram
uma embarcação fluvial atê Cachoelro,

Do Rio. Grande do Sul
"REMA FT.OR" QUASI MATOU O«•CINCO DE PAOS"
PORTO ALEGRE, 30 (A.) — A's J

horas da madrugada do hoje, no Club
Monto Cario, no momento cm quo se
Jogava urna partida de baearat, o"crouplor" Elpliilo Fernandes, appel-
lidado "Beija .Flor" tovo uma alterca-
çüo com Álvaro "Cinco de Paos", motl-
vada pelo pagamento dc uma parada.
Deixando o "tableau", Elpldlo convidou"Cinco do Faoe" para deulindar a queo-
tão na m Saíram os dois. Indo na
frente Elpldlo, que, quando descia a
escada, dlotanclou-se do seu adversa-
rio, dcsfoohando-lhe dois tiros de re-
volver. Elpld'o procurou fugir, aggre-
dindo um Inspector de policia. Foi,
porem, preso e conduzido a cadela. O
estado de "Cinco dè Paos1' ê grave.

Cartas dos* Estados
Uio Preto (Minas)

•Sob a presidência do er. Livio de Olivei-
ra, juia do direito, servindo de promotor da
justiça o sollcitador Lata Alves da Silva
Mello e de escrivão, no impedimento do
privativo, o e-Mvcntuàrio do Io officio cr.
Luttgardes de Mello, funcclonou na semana
finda em 4» eosafio ordlnarlt, o Tribunal do
Jury.

Sepultou-se bontem, no crasltarlo de
S. José, o menino Manoel, dllccto filhir.ho
do «. Osório dc Barros, estimado «ecretano
do Câmara Munic.jial.

Em visita a seus paes, echa-se ncBta
cidade o er, João Lamcusa, doutorando vni
taetlicina.

Fixou residência entro nfis, onde jft se
fSia attendendo a uma grande clientela o
dlstincto facultativo Baphael QuinUnilba,
babil operador.

Afim de tenalBar o curso dt Sion,
seguira breve para o municipio de Campa-
nha, a professora diplomada senhorita Ma*
ria de Lourdes, prendada filha do ar. Lut-
tgardeo do Mello, tabelliüo do 1» officio
desta comarca.

Dentro de poucos dias será convocada
ama rcuniSo, afim de deliberar »bre a
montagem de, uma fabrica de tecidos de ma*
lb.-, nesta cidede. lista louvável Iniciativa
quc, segundo consta, c scuudada pelo ope-
roso presidente da Câmara, partiu do Er.
Chucri Sahlouc, conhecido negociante o in-
duutr.al. Fazemos votos para quc a Fabrica
dé" Tecidos do Malha nüo .«ucceda o méeiüo
que â Fabrica de Tecidos de S*uta RIU,...

(Do Cori-cspoiuieiita).
¦.•),. f. • -i ¦; ii

Jaguarembé de Itaocara
(estado do Rio)

Reuniu-se no dia lo do corrente, em scssilo
ordinária, a Câmara Municipal, sob a prosi-
dencia do sr. José Dias.

lintre numerosos assumptos discutidos, deo-
tacainou a autori:a;ão anpla dada ao pre*
sidente para firmar o contrato com a Com-
panhia Ibcro-Americana, para fornecimento dc
forca e luz na sede do districto,

Kste grande emprelicndiminto muito con-
correrft para o progresso do nosso querido
districto.

Um outro acto applaudido da nossa cdil-Ms-
de foi a suspensão do imposto sobre o cafí,
cuja arrecadação importava «a 15 contes an-
RUatí.

Como muito bem ponderou o er, José Dias,
digno presidento, o municipio nüo precisa mais
onerar o contribuinte, creando impostos e ar-
recadando outros francamente dispensáveis).
Arrecadar 03 existentes, cora prudência, tem
perseguições nem protecçío de espécie algu-
ma, e quanto basta.

Foi encarecida a necessidade de crear-oc
o logar de ajudante de fiscal, nos distrietos ác
Itaocara e Portella, e o de fiscal geral.

Os impostos sobre gado, fabricas de rapa-
duras, que tanlo oneram os lavradores, estão
acabado»; 41 Municipalidade não recebe uni
real de impostos da lavoura.

E' justo que m proprietários ruraes tenham
o oaior itelo com a conservação das estradas,
trosendo-as roçadas, limpas, livres de atolei-
ros, para que o governo não se veja na con-
titigcncia de crear impostos para esse fim.

Oi lavradores devem corresponder ao cie-
vado ponto de vista do governo municipal,
abolindo inlpostoa, diminuindo considerável*
mente o sacrifício do pesado ônus que tanto
offligta aos homens do campo.

Devem (er começo no proximo mer de
janeiro as obras dos edifícios da Caniara e do
Grupo Escolar.

Os locaes escolhidos e adquiridro para a
construcção distes dois predioü estão situados
em prineípiars pontos da cidade, cm logarea
aprazíveis que. futuramente, darão a nota ele-
gante da nossa formosa ItaocAra.Terão tambem inicio no meu vindouro os
serviços de água e esgotos, graças d bea von*
tade do presidente do Estado, e em breve a
população itaccdrcnue gosarl deste grandemelhoramento, que muito deve contribuir parao saneamento da aéde do município.

(Do contiponier.it).

Lavras (Minas)
Rcallza-se amaniit, »i do corrente, a eWção

do conselho director e directoria da Crut
Vermelha, de accordo cora o art. 9 des seuo
estatutos, e art. 36 do regulamento, para a
sua administração no anno de 1911, e, bem
assim, a eleição d.i directoria do Departamento
da Crutada Nacional contra a Tuberculose,
Anldlostomiase e Impalludisrao.

Nn caso de não comparecer ,1 maioria lies
associados, ficarft a mesma assembléa transferi-
rU para o dia 30 do corrente, lis t; horas, de
accordo com as disposições regulamentara.

Sylvestre Ferraz (Minas)
Vlsltamoa, ha dias, a fazenda d» Cachoei-

ri, do nosso amigo sr. Joaquim Ferrai Jun-
queira e obtlvomos algumas informações- nui
por interessantes levamos aoa leitores d'0
JORNAL.

Funeciona na mencionada facenda uma
fabrica de mantelpa, que é a primeira fin*
dada no Estado de Minas. Foi organizada
peto antigo proprietário da faasnda, coronel
Francisco Ribeiro Junqueira, em 30 de Jn*
nho de lfiOft.

Foi conferida ti fabrica a medalha de pra-
ta na Exposiçio de Sio Luiz em 1904.

No município foi a primeira feuendn qtielnstallou a Ulumlnação electrlca, cm 6 de
Janeiro de 1917. Possuo a fabrica o dlplo*
ma de honra conferido pelo Instituto Agri-
cola Brasileiro.

A plontutão áí esfé\ que estíl em inicio,
tera actunlnvonte 80.0(10 pés, quc começa-
r&o a produzir em 1021.

Possue uma bella queda d'at;nn com mali
d* 100 metros de altura, pertencendo esta
tatnbenr lt fazenda Chanaan, com força de 900
câvnllon. A alt'tnde é de 850 metro8 acima
do nível do mar.

A creaçilo de gado fi da raça Jersey, een-
do os reprodnctores dt puro sangue.

A prmlucçio de leite varia de 8.0*0 •
B.000 litros mensaes.

A creaçío ét porcos fi doe afamndos Ca*
nastrSes, raça ^xclmivamente nacional.Realizaram-se es ctamea do grupo es-
colar "Gabriel Ribeiro", desta cidade. Com-
pareceram a eianies 193 alumnos e foram
approvados 1R6. sendo 85 dlstlncçoes «5 ap.
proTídos pltnament* e 8 simplesmente.

O aproveitamento do» ilnmnoa foi »».
plendldo, etasando vivo entlrnsliaroo eoi to*
»i»tratei * conflrmiinJo o renome de crio
go«a o «ftabeleclmente.

ftíl«H|l toite m tt*»tw loetí tam.
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Isil*

foi creado o ümoiarifaio Serai
ia Prefeitura

Quem é o soperíntendeute

Como é sabido, o nr. Carlos Sampaio
sancclonmi hontem o projecto do conselho
que o autorizava a crear o Almoxarlfado
Oeral da Prefeitura — Isto é, rundlndo
num sd todos 03 almo-tarlfados da Prefel-
lura.

Hontem, o prorelto nomeou o superln-
tendente dessa nova repartição. Foi o sr.
JoBo Salles, que reojntemcnto tevo retnte-
gração no logar de ,Ti,-ente.

As outras nomeaç/les serno feitas oppor-
tunamente. O almo-i.arlfodo geral deverá
ser Installado no fraudo predio da Ave-
nida do Mangue, qu<; pertenceu ãs offtclnas
da Companhia das Docas do Porto.
IW->^)H^^^^^^A^W^^IW^^W^W^^W**»*-*>»*VMW^^V

0 VINHEDO n n HIM
Um bello campo de demonstração

A piltorcxra rhlndc de Mnca*.**-, no Eatndo do 11 to Mt4 nnffresdo qm lm-
portnn.r liiipnlNo rm tnclhiirnmrntus, Ainda aptnra recebemos a íiíiotojcra»phlo nelmn. tlrnda pejo iihotoarniiho Rolon. SMontriindo o» trnttnlhoa dlsdrana."Cnmnrft" nn dpnohxtrnccflo do eannl de Mnrabé. Ema drnan, qaaestã presícedo ali grandes «eníçoo, cheson a Mecahé bo dio lts de me>-

vembro prozl mo pasnndo

soo-ae o festival Infantil, tomando partetodaa as tneninan quo freqüentam as aula».
A numeroaa aoslatencln applaudlu o bello
desompenbo dado a todoa os nutneroa do
procrammn figrnâavel e bem ensaiado.

O f^otlval foi aberto por um decurso do
director do estabelecimento, sr. Manoel J.
ISrito, quc ngradeceu a presença dn asais,
tencia, d'npoiliu-ae doa alnmnoa diplomado*),
0111 numero de 20, enalteceu 03 méritos d*
eouo nuxll lares e demonstrou os benefícios
da CaÍTa ISscolar, fazendo appello aos mala
protegidos, da fortuna a ee iusenoverem
como sócios.

Em seguida distribuiu ©0 prêmios de v».
lor noo alumnoo o bon-bona a toda» as crian*
Ças prenentts.

Poi uma encantadora Cesta qne doiion
gratas reoordaçScs.

(Do oorreapondento). j

Entre Rios (E. do Rio)
CnuBo-a grande tecontentamonto noaoperarioo extranumerarios da Central doBrasil desto lcjr*ir, n ordem d0 directorAssis Ribeiro, mandando cortar os domin-

goa e fortadeo, percebendo os operários«flmonto 25 filas mentsaeo, de accordo coinsuas diárias.
O sr. Assis Ribeiro devia volver qmolhar de maio clemência para ««aos opa*rarios quo süo, na maioria, chofaa de nu-mereça familia, dl-rncs de um poueo mart

do equidade,
Uma commlBsflo composta dos oro. iRamiro 3. Gnm-.i, Luiz S. Cordeiro, Ali-

Pio Faria, Heitor Silva c Joaquim Pereira
Junior, estft organizando vmo. sttmptuoea"fiolréo" para festejarem a pa-aagom do
an.no.

Estft dcopedlndo o anno eom cnoollil-
dos filma, o Cln*ma Guarany. O sou pro-
prlstnrlo foi IneaiKtav-el no pcrlcdo desto
nnno, na escolha e acqulslvítio de seç.-in cí-
nematographioao 11110 o publico admirou
naquella casa de dlversüo.

Esteve «n Jul.i do Fflm cota sua
exma. família o sr. Jayrao Noronha.

Ha 8 dlau quo chovo «em cessar, nes*
ta localidade; em um dln veriflcou-ee
caírem pedras,,mno pronuncio para a fu*
tura safra de oeroaco e cafó! tambem o
calor tem sido demasiado.

A classe calxelral, prlnolptlmente das
onetas da Becooa o molhados, e nrmarlnliop.
modas, etc, foi vencedora no pleito do fe-
ohamento das portão, pois, nn s íisílo or-
dinaria do 10 do corrento, foi apresentado
um projecto do lei munlclpnl, pelo ar. An-
gelo da Sllvn Matton, sobro este aauumpto
e foi tmatlttnenveito npprorodo. ••

Esperam que riEisrarft no anno pro-
ximo.

Ao llluatffe,ar. Matton o a toda a Camn*
ra, bem como no Iniclc.dor da Idfiá o sr.
Alfredo C. Uma, a clnsee nnradeco 15.0
valioso sorvlao de recta Justiça.

(Do ocmssponder.te).

Bambt.hy (M!nas)
Devido a forteo ntíitaeelron, acho-ss

novamonto Interrompido o trocho da E.
Ferro Oeste, comprehondldo entre ns es*
tnqõcfl de Campos Altos e Pratlnha do
A.ra-tft, sendo por cito motivo, aupprlml-
dos on trens nooturnos do Patrocínio a
Ribeirão Vormelho o dente â. Barra
Mansa.

Pisou res'denola neota cidade com
sua c-xma. família, o nr. Alonro Couto,
iiomendo pnra o cargo de perito lançador
da Secretaria daa Flnançaa de Mlnnn.

Devido fts novna cxigenelau da lei
federal, 05 fabrlcnntcB de mnnteliTa desU
Bona resolveram fechar ;uias fabricas.
Entretanto, existe grande "stoc!-.*' de «nel-
Jos no mercado, que cstno eondo expor-
tadoa para 3, Paulo e Rio.

(Do cotTC.ipoiiiííiite)

Poços de Caldas (Minas)
Sctntlu para S. Paulo, r.o dia 19 do

corrento, o éx-prefolto <|e Poços da Cal-
das, Polycarpo de Magalhães Vlolil,
futuro deputado federal paio 4o districto
do Minas.

O EEH embarque foi muito concorrido,
comparecendo muitos amlgco o admira*
dorea, entro oa quaee oa r,r. F'eiic!o Buar-
qus, Juls do Dln-ito da Comarca; Sylvio
dc OUvoira, presldonte do Conr*lho Dell-
bcratlvo o prefeito Interino; Luiz José
Dias, membro do Dlrvotcrlo Politico c
muitos outroo,

.14 regressou d-o Bello Horizonte a
commiunao composta dos Rrn. José Af-
fo-isn de Barros Cobra, prosidonte do Dl-
rectorlo Político; Mario ?íour*io, iiieiij*
bro do mosimo Dircctorlo e do Conselho
Deliberativo Municipal; Laíayotta Dlntt
de Araujo e Jc;lo Affonso Junqueira,
membros do referido Coniiomo, p. qual
fOni fiquolla capltal tratar perante o go-
verno, do Interessa do mur.iclplo de Po-
ças de Caldas o convidar o prceldento do
Estado o respectivos irecretarios a visi-
tarem a nossa bella o futuros» estância
balneaf.

No proximo meu (fe Janeiro espera-se
a in*>talh*.ç?.o de noaso decantado grupo
Eecolar, quo tâo (fraudo falta estA fa-
rendo.

An obras do adoptnç3o no predio doe-
tlnndo ao mesmo, de proprledudo do Ea
tado. ertflo qunsi ccnclnidas.

Em visita fi. sua filha, d. Julia Lelt&o
ds> Carvalho Leite, digna cnposa do con-
eeltuado medico Agncllo Leite Filho, re-
sidente entre nôs, aqui chegou, vindo dos-
cn capita', onde resido, a exma. cri'., d. Ma.
ria Le'tSo de Cnrvalho. que trouxe em
sua companhia uma filha, oonhorlta Ma-
ria lveitão o uma netlnha, Maria Eu-
gcnla.

(Do correíijoiiticníe).

iustlça e Jft conheço oa magistrados que
wm adminlstral-o.

Esteve entro nfis o sr. Agaplto da
Veiga, illustre e compoler.ts delegado sec-
clonal do Canambu'.

Esto anno passaremoa sem ouvir a
tradicional mlsfa do Galio, porque o nos-
ro vigário Irft para Santo Antônio do
Porto. Haverft porí-m um terço na Santa
CaGa de Misericórdia e oxposlçfio de um
rico o lindo presépe, caprichosamente or-
gr.nluado polo sr. Emillo A.ntonlo CardoBO,
tabolllüo do 1» Officio.

De Santo Antônio do Machado, es-
teve entre nfis, oom sua exma. esposa, o
er. Macario Gomes do Carvalho, compe-
terrte delegado de policia daquella 00-
maroa, seguindo para Bello Horizonte, am
visita n sua exma. fnmilla.

Terá logar no dia 10 do futuro mez
de Janeiro o inicio do Jury. Serfto Julga-
dos dois processos apenas.

Torna-se dc urgente necesnldade a
creaçilo de um matndouro pnra que pos-
samoo comprar carne cm bom estado.

O presidente da Câmara Municipal, ea-
tou certo, reconhecerft tal necessidade, an-
tea do quem quer quo seja,

(Do corresjjondent-s).
m^àmrav^^f^f^^JV^^^S»+^*j^^j^f^StjaiAr*yVaJm+

A roa S. Alexandrina
abandonada

Somos obrigados a reeditar a reclama-
çilo Inseria tempos atrSa em nossas co-
lumnas sobro ii rua Santa Alexandrina,
no bairro do Rio Comprido, poln nenhu-
mn provid-cnela se fez notar para que
dcsapareooM-e dali o mattágal que a do,
mina, principalmente no trecho em que
nfto ha calçamento. Deve se salientar que
nesses longos dia» decorridos apôs nossa
reclamação, o cnplnzal cresceu de medo a
tornar a e.banacnada via publica qunsi
Intransitável. Assim, parem-nos que a
Limpeza Publica, desta feita, tomar/i em
devida considos-nçao o pedido dos morado-
res da rua Santa Alexandrina, mandando
capinal-a ja.
'i«^Wi^*t«v^^A^^>A/i-«i-<^*i<^yvM'^^»^V»>VV*/>j

As offertas'ao Museu

Turvo (Minas)
F-ol removido da comarca de Guanhües

para esta o Illusírado e competente ma-
slstrado, Alfredo Alves de Albuquerque,
mutto digno o Integro Julx de Direito. O
povo desta cidade aguarda ansioso a sua
vinda, com a mais viva syn-ip.-.th!a.

Em boa ocensilto se lembrou o Ilustro
presidente do Estado sr. Arthur Bornar*
dee, da nosca desolada comarca.

— Foi nomeado promotor de Justiça
o llluMro bacharel Orestes Gome3 do Car-
vaiho.

Parabons ao povo do Turvo, quc deseja
*«i*»*»A^t^»*»>^^**>t*^^A^^^^^^A^^^*^^^*^**-^^M*t»^^-***,-v-»

0 novo edifício do Fórum
Vae ser aberta a con-

correncia para a
construcção

O sr. Alfredo Pinto recobtu, hor.tem,
do engenheiro Domingos Cunhn, on plan*
tao do edifício do Ftoixra, modificadas
dos projetos Bp**esín!Aclo3 por Meanda
Curty ft C.

O ministro ía Juirtiça vae mandar ex-
por encas plantar, u abrir concorrência
pr.ru a ocihUtioçío Co sovo jiiatío 4»
J-arliCA'

Ao Museu Nacional do Rio do Jnnolro
acaba, do pffprtar ,0 , sr. Antônio Pinto
SionUIro, em home. .da família do eorisc-
lheiro N-icolfio Moreira, 

' 
um don gràndea

naturalistas que aRRlgpalndoo servçoa
prestaram, a esse Instituto scientifico,. pre-
ciosas coIlecçileD, pertencenteo ao archlvo
daquelle titular.

Entro os objecton offcrtadoa. uns ha d*
grande valia para o Archlvo o demais se-
cçfles do Museu, destncando-eo, entre ei-
len, coliecçaes de insectüs, exemplares ml-
neraloglcoo, speclmona da zoologia e bota*
nica, moodaa, etc.

O profesnor Brurw Lobo. cilrector do
Museu, agradeceu, om offlolo enviado ao
offortante, n espontânea dádiva feita.

Nfio havendo ainda na galeria dos na*
turallstas o retrato do conselheiro Nico-
Ifto Moreira, ex-chefe da necçlto de bota-
nloc, resolveu a dircctor'11 do Museu man-
dar executal-o, como hornen.-igem no «an-
doso naturallata, encarregando desso tra-
balho o pintor Carlos Oswaldo.""""nsioançòET-"

ASSOCIAÇÃO TJIlASir.KinA DB
IMPRENSA

A 26 de outubro ultimo, a directorla
da Assoclnçilo Brasileira de Imprensa,
por Intermédio do eeu 1» se.-retnrlo, dlrl-
glu-so, por officlo, As principaes casas
de saude exlst ntea n-asta capltal e em
Nictheroy, !n:'igando-!!ics quaes ae van-
tagens que poderiam offerecer nos mem-
bros ib) ABfoelnçao, quando necessitados
de se recolherem a um estabelecimento
hospitalar. Dlrlglu-se tambem, no Intui-
to de alcançar para oe oeua osisoclndos o
maior numero do vnntngení?. do directo-
rins do Lloyd BrasIlelTO, dn Companhia
Nacional «fe Navogaçfto Costolra o dn
Leopoldlna Railway, solicitando uma re-
ducç&o na« priEsng.na dos socloa, porta*dores da carteira de Jornalista, a exem*
pio do que em temto fíira obtido na E.
P. Central do Brasil.

Todas as onsns do snudc, cxcepçilo feita
da do dr. Elraa, que não 3e dignou do
responder, atto.-.<1or.itn ao nppsllo da
AssóelncSo r.nisllcir;i do Imprennn. A do
dr. Fe-d-.-o Eri-.f-sto, sita A rua Rlachuelo
1(51, confirmou a offerta r.nberlormcnt-i
feita, ú<» "Eerviçoa de soecorros, opera*
ç&ca « tim leito sempre prompto" paraintornnçflo de associados eu pessoa Indl-
cada pela Ascoolaç5o; a do dr. Abílio, â
run Ruy Barbosa 830, >dcti!nrou estar"s>mpre prompta a atíendor soilcltamc-s*
te a qualquer crdem" emnnnda da dlre-
ctorla da Associação; a Casa de Saud-s
Icarahy, dirigida pelos dra. LeonWlo Fl*
lho, Ernr.nl Faria Alvon e Antônio Pe-
dro, i)Tomptlflcou-.<*j a conceder aos
membros oa Afcoclnçilo o des-ronto de
30 o|o sobro of preço.*? dos tabellas; o &a*
natorlo S. SebastiÃo. pelo respectivo dl*
rector, dr. AI\*aro Kimõ>s Corroa, decla*
rott fazer o abRtlmento de ?f> <>|» uai dta-
t-laj) e 10 "l0 nos medicamentos e neces-
sorios; a Casa do Saude Dr. Crlsslttma
concedeu 10 "j» de abatimento na tabol*
Ia dno diarlns e o dr. Jayme Poupl, dl*
rector da cara de !>aitde ft rua Marquei
de Abrantes 192 declaroit oue. nflo po-
dendo ostabeiecer antecipadamente qüaes*
quer oondlç*les, farA on mnls rediraldco
preços, pondo dn ejuíi ewriços de dror-
glão ft dlspoflçfío dos associados ali por
ventura Internados.

Reatam o Hospital Evangélico, ao qnal
a directorla não teve necessidade de dl*
rlplr-s» visto Jft pxisar a Assoeiaça.» das
grandes vsntp.-aens bondosamente itacstl-
tadas por cttsa In-portantr cana de naude:
o o Hospital liou Estrangeiros, que, se-
gundo resposta do respectivo secretario,
resolvera o f.asumpto cm reunião da dl*
rectoria.

Como sc vf-, süo Importantes nn vanta-
getvs offerocidao pelo.1 cstabclechncntoj
referidon.

Quanto no" outroo pedidos acima mer.-
clonndos, o Lloyd Ilrasileiro. pelo sou d',,
rector-prej-ident-*. Informou dependei
qunlquer concossfto de ordem do Minis-
terio da Viaçüo. r- n. Companhia Nacio-
nal de Navegação Costeira, allegando a
ulta do combustível, negou-se a attender
ft AfHodação.

A trüopóldtaa Ral!v,-ny gentilmente sn-
nttlu, d- clarando. em respor.ta, estar
"concedendo aoa representantes dos Jor-
nnes diariot' desta capital, que viajam
em serviço dos mesmos iomaes. a redu-
cçfio de ÍO »|» nas cadernetas kllemetrl*
cas de 3.0C'.', 6.0C0 e 12.000 kllome-
tros." .
CAIXA BJ5NBFICRNTH OOI EMPRB-

GADOS HA POLICIA CIVIL
Tera lotrar hoje, ta IS horar, no ea*

Ho nobre do p-slnelo da Policia, a posso
da nova directorla da- Caixa Beneflemte
dos Emprsgadoo da Policia Civil, qu->
ter A de dirigir iqii-fiia agirroxinji» im

Vai ser credo nm •'Parque h
taliniaçâo" do morra to

Telegraplios
O prefeito *nncclonou hontem a repolu-

çfto do Conselho que autoriza a crooçflo de
um "Parque de Accllmaçüo", para' anl-
mães, qun deve Bor construído no morro

I dos Tclegraphoa.
I n^^^*A^^A^^AA**y*»*^-»****>^^^^*>^->A*^v*-*i**wv-*^-»»

A capacidade da nova es-
tação telephonica de

, "Jardim"

Como notlrtámos, rol Inaugurada hon-
tem, com a presença rto engenlieli-o-fiscal
da Prefeitura, o chefe do serviço o o su-

! perlntendonte do.i serviços da Telephonica,
a nova estação daquella companhia, deno-

1 minada "Jardim", que fica sltunda ft rua
I 2-1 de mnio, nas alturas do Engenho Novo.
, A nova estaçfio conta l.aoo nsslgnantos e
1 tem capacidade para s.000 apparelhos.

As telephqnlstas quo nll trabalharío süo
om numero *> 40 c todos os appnrelhoa
daquelle sectt*, dcnominaílos "Vllia", pas-
sarso a ser denominados "Jardim".

Mais um veto da prefeito
O sr. Carlos Sampaio oppoz, hontem, vé-

to, il resoluçflo do Conselho, quo o autor!-
1 zava a abrir o credito necessário pnrn pn-

gnmento do differenca de vencimentos que
o professor nocturno da Eicoln Álvaro 11,1-
ptista, nr. Paulo Alves de Carvalho, deixou
üe roceber entre 1016 c 1920.

N83 razOun enviadas no Penado, diz o
prerotto quo Ini rcsolitçfin 6 Injusta o con-
traria sos hiterosses da Prefclturs.
fVVVVM*WVWMWM^*^»*'t»^A^/*^W>*^Ai-»*«-A^A^AA^^»n-*

0 litidio S. Paulo-Mi-
nas Geraes

O presidento da üopubllca rorebeu hon-
tem, ft tardo, cm nudluncln, a doleghçjo do
listado dc Minas Geraes nn questão do llml-
tes com o Estalo do 6. Paulo, composta
pelos srs. llucno nrandfto, Pnulo do Fron-
Un e Augusto de Llmn, faltando o sr. Mon-
dos Plmentel, que sc achn em 1'ello ilorl-
ronte, que lhe fes entrega Uo documentos
de natureza geograpliion o hlstorlrn quo,
lustlflranflo o protensílo minelrn, servirfio
para Instruir a sentença quo doverft dar,
em brevo, como arbitro, soluecionando a
referida demanda.
^yyy^VV»VVWVVWVM*i^'->A'l^*^''WW*"i'

Â próxima reforma da
Inspectoria de Seguros
O presidento da Republica recebeu, hon-

tem, ft tarde,. om audiência marcada, 03
ors. Alexandre Gros!) o H. IV.iite, roHTie-
ctlvnmentc gci-cntcs da Companhia Allt-
anca da Bahia e da Companhia Anglo Sul-
Americana, que, devidamente uommlsslo-
tiailos pe'aB dlrcotorlas dns referidas em-
prosas, trataram do assumptos que so II-
gam ft próxima reforma da Inspoctorla
de Seguros.
j^y < IW %^mf^*^^^^^*^^a^a^a»»^a*t»r*t^l^»ntá^m\r^^yr^S0Sr\.

0 regulamento da Saude
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Uma vide carrecada de bellea eackoa

Velhos e moços o tratam cotn o ínfürao ca.
rlnho respeitoso. Velho c noçoa o chamam
Je fnestres. Homens de eahcça encanecida, jovc^3 de rosto liso ontlc a barba ainda níto af-
ílorou, todos o cercam da rai-snw. attenção e
do mesmo affecto. 1C çuo o velho urofeisor

Publica
Uma commissão da varegistas m Cattete

Acompanhados pelo sr. Lulü Franco, oa
Bra. Luií Gonçalves Pinheiro e Alfredo Ro.
dondo, directores ãsi Sociedade Civil do
Carvfto Vegetal o de Omitanda do Districto
Federal, estiv-oram hontem, íi tardo, tio pa*
lnclo do Cattete, o, recebidos pc-lo presi-
dente da Republica, em audiência prov.u-
mente marcada, fizeram-lhe a entrega de
um longo memorial, justificando eu pro-
toneõea datiuollca vareglstaa cm faoe do
novo regulamento da Saudo Publica.

No referido documento, os signatários,
offirnrnm quo, pela Insignlficincla dou lu-
croa no varejo o pelos tributo» quo oa oue-
ram, nfto cetão habilitados para attender
fto novns oxlgonclao, como sejam a remo-
liolaçfto daa InstaUações o a uubstituiçfto
dos actuaca taboiolros de madeira por tne*
sua de pedra mármore.
^VV*U**J*U'UV~l*rii*'¦*¦'¦** •!*,-,*!*, m^m.m^aa^twu**^****^.
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O programma do governo
san.ista

O chefe do Estado recebeu, hontem, ft
tarde, cm audienc-a. ob tro. Joaquim Jlon-
telro o Moura Ribeiro, respect.vamonto,
prefeito do S-intos e proeldonlo da Ca-
mara Munlcipii, que ss fizeram acompa*
nhar pelo deputado César Vergueiro.

Os reprosmtantes do governo k>cal da
cidade paullata, eubmetteram ft conside*
raçilo do sr. Bpltaclo Pessoa, o esboço do
príigramma que elaboraram pnra a com-
memoraçilo da passagem do primeiro
centenário da Independência.

0 fechamento amanhã do
commercio

Asslgnada pela directoria da UnlJo dos
Empregados do Commercio, foi dlrig.do
ao prefeito um officlo, cm que solicita a
attonçfto do governador da cidade para o
pedido qu» lho vae ser folio para que o
oommc-rclo permaneça aberta amanhã, dia
feriado, de encontro â lei quc rcsulamen-
ta o funecionamento do commcrclo desta
capltal.

Depois do algumas considerações, a
União dos Empregados do Commercio diz
estar certa que o sr. Carloo Sampaio nào
attcnderft o pe lido para que o commercio
permaneça aberto.

O prefeanor Mnnocl CJoncnlvea Corria

Manoel Conçalvea Corrfa edqcau era diversos
cllnbclccimcntof dc ensino variai.* Ri-raçõc».*Xos ntultljilos rnraos de actlvldade, na vida
civil, no ívxi-rcito e na Armada, vc esse ho-

ü "Ann» Bnnf festejado
no Jardim Zmlogico

m~— . m*gmi

Os enipregados do Jardim Zoológico, or*
gnni;:adorc:i d.i fo.-ita dc "Anno Bom",
obtiveram do sr, Galant, proprietário do
Circo Galant, autorização para que um
grupo íio artistas traba lho no Jardim As
15 horas, sob a dlrecçfto do artista Ar*
tiiur Gonçalves.

As corridas disputadas por meninon e
moção soriio dlr'gldas pelos ara. Bünja-
min D. Franklin. Jullo Silva c Joaquim
Monteiro, O baile Infantil terft a dire-
cç;*io dos srs. Manoel U. Pinho e Raul
Costa, .loilo Uorr.os fc coronel Antônio Tel-
les. As dlversOen como "Aranha que fala","cari-ous:'ol". balanços, carrinho de Ju-
monto, correrão sob a direcção dos ors.
Manoel Andr*', Modesto Vie.ra e Pran-
ciic<j A. da Costa.

As crianças menores do 10 nnnos, por-
(adorna dc um exemplar do nosso numero
de sabbado, l" dc- janeiro, entrarão gra-
tultamente no Jardim Zoológico, com dl.
relto á "Aranha que fala", fto corrid;u3 e
co baile Infantil.

Neste dia não vlcrorarão as entradas de
favor nem os cartões permanentes.

Departamento da Saude

tmm, coni Jnjtiflcido onrnllio, flgorni de íe»t
taque social que dello receberam rusinaraentoí
ii- rduc.iv-áo phy«ica. O Impíridor pni-
goeiro i!a rdueação phynici nti efleolat, aco-
Íhia-o co^i carinho e os percaraores da fópu-
blica sempre o distinguiram. Cumpt'ão da ¦
educação physíci no Pr;sil, o professor M4*
nrel Gonçalves Corrêa foi sempre tim incansa»
vel trabalhador, Nas ,horas que lhe sobravam
do ensino dedicou-se íl viticti!tura, Em come-
ço fcl-o por eitnplea r.íssa-tempn, depots coma
oi»a do explfiaientaçi-.o. K fal <isjim qlto
rfle demonstrou praticamente oue o Rio da
Janeiro podia produttr rm grande escala 01
üiíí» raros e nreciocoi typo» d.- ora de mem.

Consumimos enorme quantidade <;e uva et*
trangeirr, qtiasi toda flcnsabohma e murcha,
sacrificada nos fri,ioriíicos. 15 a consvimimog
por preçn fabuloso.

Cntrel.-into, podltraos ter no mercado ' «va
de mesa colhida de fresco, covn o nru capito»
sd perfume. Todo» os typos írutlflcoun ?rfmi-
ravdn-.fntf neste clima, tratr-je do» typoi fraa*
ceies, liespsnhóeii ou portugueies.

Foi isto o que patente.iu o »r. Conçalvea
Corroa fis antnridatir» Jo pair e A todoa quo03 cncaminiiüiu yara o viahedo da tx» Zul.
mira.

A qncBtSo è ríiher preparar » ter-^i e euldw
ria vide. I\'?.o se trata de producçáo eiotica,
mas de Iniciativa que, explorada em laroa es*
cala, offerece inarseni para lucro» coaipenaa-
dorrs.

O vinhedo da ma Zulinira nüo foi creada
com objectivo industrial, vivendo o seu pro-
prietario daB suas funeções de educador. Mas,
dos ensinamento! que ;-. e>:peric:icii lhe diton,
nfto fej r.nn fnj sesredo o professor Mauoel
Conçalvea Corrêa.

Tivemos occasiüo de vèr cs btlloé tviws da
uva Moscatel (branra e preta), Almeria, Fer-
nando Lassépre, Affonso Lavalet, Ferrai e ou*
tros do vinhedo da ma üu.mira.

Ivím vinhedo é um briln csnípn de demom*
tração em pleno coração dn cidade-

Admlrltmos gronsin tioncoi de vi.leiras cotn
mais de vinte annos e cujas varas vergavam on
ivso dos grandes caclu». O vinhedo da ruaZulnira tem mil e oitoentos p-''i de vldeiran.
A média de sua producçio péile e*r estimada
cm seis mil kilos.

A uva cie mesa estA no recreado a oito milréii o kilo.
Mas estimado o preço do kilo em cinco rall.n-is. teria-.nos para o prqm-no vinhedo da ruiZulmira uma renJa nunca inferior a trinta con.'tos por anno.
O velho viticnltor sorri dos nossos caloiilosf— Mas. eu tratn di:,to pensando nos amlRos'c para me distrair um pouco, liste pequenovinhedo foi »ó para demonstrar que a uva demesa pôde ser cultivada ™ lar;a escala nosarredores da cidade. Quem se dedicar A vlt|.

cultura poderft cnllier os melhore» < taaiacompensadores resultados.

Primeiro de Janeira

Â prophyí-xh n) Rio Gnnd: do
Norte— is r:chn ç3 s d^s m- ,

ái b:í.*qii.is, ci'h c
outns cisa*; crnuarcüeí

il congresso imprensa dami-
nicana sob ameaças

A ABBOciacSo Brasileira dc Imprensa
recebeu, datado do 29 do mez corrente, o
BOguIntc telegramma do Santo Domingo:"O governo militar norte*antcrlcft.to
exige da Municipalidade dc Snnto Domln-
go u oxpulsio do Congresso da Imprensa
Dominicana do Paço Municipal, cujo cn-
lfio principal noa foi cedido para cum-
prlr a nossa patriótica it.ImLo. nob amea-
qa da sermos dcppejados pela fort.a 6e a.-i |
rja« esljencia3 rijo forern promptatr.ente i
attondldas.

So-lcltani&n den noeaoi coUosae br.-.?l- |
loiros prote.-!t-r contra csio novo ultraL'*"
ü, clvllicaçric, secundando o ne.f-o proteí-
to contra n para C-o üolorop-i procla:na-
ção do almlranta Snowdou, quc o i>;-vo
dominicano rcpcüe Indignado, por conal-
deral-a destruldora da oua soboranla.—
(AA.) Fal>to Fiallo, vlee-preeldetit* em
exercido; Vfc*itt*« Totantlw fiofat, ia-
enfarto*»

Com o or. Carloti Chasaa conforen-
ciou, hontem, o deputado José Auinisto,
representante do Hlo Orando d6 Norte,
que foi estabelecer as ba»es para o eer-
v-íço do propiiyiaxla nerro listado, fir-
mando o respectivo accordo.— Uma grando oommlsaS© do nogo-
ciontea do botequlnt*, cr.Ws, leiterlas e
outraíi casr.s conimeroln fl, cí.tcve, hon-
tem, no Departamento ch Saude Publl-
ca, tendo entregue no or. Carlos Cha-
rps\ o "memorial*1, com varias reclama-
Cõoí) sobre dispositivos do novo recuin-
monto. f|iie dii '.*n Julgar leslvotl ou In-
prntleavc|-t.

Durante loni;o tempo trocaram idían o
director d;i Pnude Publica c os membros
d:t commlssSo, tendo o sr. C.-irlo.i r*ha-
gnu demonstrado o ni.'Conpldnde de algu-
men d.uiuci.liB m didas de hygiene, Oa
mf-nibroa úi commb-rão concordaram
com o u.=o dr, asíu^arclro hyclenlco, por
outro lado rnal**! econon-.1cc. nceit-indo o
typo indicado pela Pn-rile Puhlica.

Sobre outras medidas o dln^ctor da
Saudo Publica prnrr-etíeu attendír, quem*
to poeslvol, so Interífiso dos .-.c^ocl.in-
Í03, acotr.modnnoo as rasõf^ apresenta*
Aah com a letra do regulamento da Saude
Publica.
ii^V-tfV^WVW^WVWVWVWw^ m\0i a*W* *-->^^^^

Â nossa PXDortagSo
Do Cor,ru'ado deral do Brasll em Pa-

ris i-ecobeu n Superinten ioncla do Abat-tc-
cimento, cm resposta a um pedido de ln-
formai;i"oit. uma liata dos preços no va-
rojo, dos principaes gc-n'*r*;:-> do primeira
necessidade, e^i vprr naquella capita! r.a
prl:r.elra quinzena de outubro do corrente
anpo.

T.-irs preço» fo-am fornfciòos pela Pre-
feitura da Polida e. convertidos no cr'm-
blo mídlo de S.-!S4 por Tranco, conformo
ns cot;'ç'-i-3 viycntcs no mez ac'ma refe*
rido. ass'm se dl?crlm'nam, relativamente
a um kllogrnmma:

Pio, «500; feljilo branco. U; ervilhas
eceoas, l}G9f); lentüha-i, 1S4C0: arroz,
11100; fiai branco, J2I0; c.-.fé torrado,
ii: atsucar mecânico, 2S040; chlcorea,
1*Í-S0; mncp.r.-rio, 1*1160; ajeito de amen-
dolm. i34S'i: bnnha franceza, -Ü030; mar-
garlna, 2'T.OO; manti-lc:, 7$; batata.•"2*10 ; sábio, ISSIO; k-rozene. 1810: rar-
ne3: bovlr.a, fithc.a, do 23700 a SI100;
congelada, õ.-. 1Í700 a 2J100; do carneiro,
fre;ca, de 2J/30 n BSSOO; congelada, d»
US00 a IJ40ÕJ úi vlteila, U; de porco,
Slooo. O lit/o d» leito fresco juntava
».0C • a a-itó <-? 6T0» **«.í:j, ÜiS».

0 ceremonia! para a recepção no
palácio do Cattete

O presidente da Republica. rocebortL
ntniinhã, no palnclo do Cattoto, íia 11 ho.
r^s, pela passasem da data d* !• do Ja-neiro, o« cumprimentos do cerpo dlplo-
rmitlco acreditado junto no governo do
Brasil; dei membros do Poder Legls-lath-o; do Supromo Tribunal Federal; do
Supremo Tribunal Mllltnr; o do corpo dl-
plomatlco e conuular br.if llelro; do P*xer-cito; da Marinha; da Policia Mllltnr do
Di.ttriclo lAidernl; do Corpo d« Bombel-
ros; «o Conselho Municipal -, Juizes, altnn
nutorldsdca e d« todan as pessoas q^» odesejarem cumprimentar.

Asslntlrfio 0. Foleinnldade o.*> mlnlntros
de Kstado, chefe * sub-chefe do K?tndo-Mnlor e ajudantes do ordens, secrtíarlo,
offlc-iaen o auxiliares oo gabinete da pro-fildoncln, e on PMrotariou e ajudantes d»
ordem) do« respectivos titula ren.

Haverá o dlfcur.-o do decano do corpo
diplomático, ero saudaçtto ;io pronldontei da Republica e, do.-le, agradícendo. Otr.ij3 pnrn os clvlo 6 ensneo. collete hrnn-
co e gravata branca e para oa mllltarea
c o Fogundo "bia",

O sa',1o rc-wrv.tdo ao corpo diplomático
i estrangeiro, antes ,\c pn-w.r no snl.lo de
j ho-ira. sord o nr.ttl. Depois don cumpri-
i w**ntos (io rorTs-) diplomnt'co. íiorflo r^en-
j bidoi r^lo chefo do Hatfldo no referido
! saTio onde ne achflrüo tambem, o vice*

pr.-^pieote on Republica, o prefeito d»
Districto Pedoral e o chefs d--> policia.

1) Bonndo, Câmara, Supremo Tribunal
! Federal e Supremo Trlhunri! Militar, q^wcei>crr.rSo no f-nlío da Capellu ;2) Corpo diplomático e consular brasi-
: Ie'ro. nue esperar,*! no salíio Azul:

8) Kxerclto de 1* Unha, quo «.perara
i no salíio Arnarello e o de 2* linha, que
I esperarfi no íieIíIo Pompeano;

4) Marinha, que esperar-, no tatSo
. Mourlsco;

B) Policln Mllltnr • Corpo de Bombel.
ro«, que esperar/Io nos n.-ilõea da Blbllo-
theca o do Kfltcdo-Mnlor;

C) Conselho Municipal, julzcn, altas
autoridade:! (. dematg pe-soae. que eepe-
rar.lo no salSo Silva J.-rdim,

Servlrílo dc fntroduetores: PRra o corpo
dlp'om;itlco, o director do Protr.collo, sr.Henrique Snules; para os civis, os offi-
clao* do g-nblnete da preri lenda, srs. Eu-
genlo O. Ontta Preta, Guerreiro de Co«-tro, Toscano Esp'no':i e BarbcFa Oonçal-
ves, e pnra os militares, or. ajudantes de
ordena capttilo-tenento Jose* Maria Nelva
c canlt5e3 Conha Pitta « Marcollno Fa-
trtmdes.

fl falfa d-àoaa na Poli-
cia Militar

¦«— —

Um aviso do Ministro da
Justiça

Por motivo da falta d'a,Ttia, continua-
ment.\ na Polcia Mllltnr, o ministro da1 Justi-;,. dirigiu ao da Viação o aviso Ee-
guinte:

| 
"Afim de quo se digne reeommendar as

providencias que o caso requer, tonho a
j honra de psesar fie mftoí de v. «i aI eôpla acompanhada do dois "croquln",' do

officlo n. 14. dc 18 do corrente rnez. do
i commandnntc da Policia Militar do Dls-tricto Federal, relativo 5 necessidade deser melhorr.do o abastecimento ds águaI daquella corporação.

Attendendo a que os nervlçoa dn hygienedos quartéis « do hospital e^tio ««ido
prejudkndon « «te rnesmo dlfficultado ofunecionamento dc> motores olettrlcoi, •».
pero que v. «x. nlo deixart de mtndar
pflr em pratica medidas tendente» a oo-*rlgir a falu do referi-lo liquido DMMUM
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NO CONGRESSO
Senado

A SESSAO DE IIOVTEM — FOI AP-
PROVADO O PROJECTO flODIlE O
SUBSIDIO FIXANDO-O EM 125*006
DIÁRIOS -n A APPROVAÇAO DO
ORÇAMENTO; DA RlíCEiTA FOI
ADIADA, PÔR'FALTA DE JileME-

KO. PARA A SESSAO DA NOITE
Com a presença de 43 senadores, foi hon-

tem,' fi bora regimental aberta n sessão elo
Senado, sob a prcsidcucla do sr. Bueno elu
Paiva.

A acta di sessão anterior foi approvada
eem debate.

O expediente careceu de tciportancrla.
Foram lidos diversos pnrocervs da Com-

nrlosão dc Finnni.-aa, solire proposições da
Caniaro ibs Deputados, iiiçliiuive o quo foi
relatado pe-lo or. Francisco S'ã, sobre as
emendas aprose-utadaii ao orçamento da re-
celta.

O presidente, em obediência .1 naoluçno
do ífenaelo, nom.-ou 'pnra repreurotar essa
Câmara, por occaslão da chegada a esta ca-
pitai dos despojos doa cx-ímper^durej do
Brasil, a seguinte coir.misfilo :¦ Lopes Gor.',-ril-
ves, Índio do Brasil, Mendes de Almeida,
Pires Ferreira, Bctijamln Barroso. João Ly-
ra, Antônio Massa, ltiboiro dc Brilo, Arnujo
Odes, Oliveira VailadSo, Monia 8mlr(5, Jero-
nymo Monteiro, Miguel de Carvalho, Irineu
Machado, Adolpho Corikr, Xavier <la .Silvo,
Telippe Sehmidt, Carlos Barbosa, Bernardo,
Montcii-o, Oonínga Jayme c Antônio Ais- ;
redo. j

.Não houve oradores no eipedréhto. !
PísrMutlo-rrü ft ordem do dia, foi nnnlin-

«rindu a votaçSo cm terctlra discussão, tia
proposição ela (.'snrar.-i dos Deputados, íiian-
elo ns forças »iivne9 para o exercício ele
1021.

O sr. Pisos Ferreira, nar.-. encaminhar a
votação, p("l!n a palavra, justificando o velo
íuo deu sobre a emenda relativa .1 organiza-
Cão do quadro siippleiiicnlur, voto que foi
favorável.

Ao ser pos!.-. em discussão a errnenda do sr.
Irineu Machado, nermlttlnelo a matricula dns
iwsciiilorps eeStranitciíoB rio próximo anij-.-*, o
ar. índio .Io Brasil, relator, deu o se-u pare-
cer i?o:itrnrt(.', aconselhando ".o Senado quo a
rejeitasse. .' O jr. Irineu Mochad-i defendeu a medida
quo propuzera, oei-apieluranelo quc ella se Im*
punha «ob tciloà eis aspectos e em relação n
todo» os pontos dc vista; mas para render
homenagem ft palavra Ittternaclonal do nisso
Êòvorao, quo ,-üft tratando da questão eliplo-
mhfiotitiiciilc, retirava a criiondn, eiue seria
victririoiea para fojicr honra ft palavra do go-
Verno, esperando quc elle não praf.que un
politica internacional os (Iiísvíoh qivo podetnoü
iliipiiortiu- na Interna, man que na csu-rua
são repugnantes c Insiipportriveis.

, A proposição foi approvada, indo ft Com.
missão de Hctlacção.

i Foi depois, anuuaciada fl cs-ntinunção da
terceira d-scuesío <ln pro|ioal<:!io da Câmara
fixando as despesas do M'nl8torio da Fazen-
«lu, para o exerck-io de 1021.

O tr. Irineu Machado, depois de obter o"•arocer do relator, começou a discutir o or-
tamento, defendendo as cincnebs que apre-
sentou, entre as quaes a relativa ao pessoalila Imprens.-. Nacional, ao qun! elogia pelos

. tTcellentcs trabalhes que tc-n produzido.• -8. cx. paosa n discutir a mane.rn de çerfeüa a arrecadação da receita publica, mos-
trando que na nossa terra ha verdadeiros tjstádosi

Câmara
DCAS SESSÕES DlfRNAS — AGI-
TADA VOTAÇÃO »E t ORÇAMISJf-
TOS — O SENADO CONTRA A CA- '
MARA — PARA UIE O PAIZ NAO j
MEJA ENTREtiLE A' DICTADlfltA'
FINANCEIRA — EMENDAS DA
OCEKHA MANTIDAS — A PIIORO-
OATIVA DAS I.EIS ANNUAS —
PROJECTOS DE OllOEM DO DIA I

APPROVADOS |
Presidida polo sr. Bueno Brandão e !

secretariada, pelos; crs. Andrado Bozor- !
ra o Juvenal Lamartlne, ti seasão foi

passando a serrai votadas as matérias ela
ordom do dia.

PROJECTOS APPROVADOS
Foram, então, successlvamente, ap-

provados os seguintes projectos:
creando o titulo do professor adjunto

dos Institutos do Ensino Superior; com
substitutivo da Oommisnfto du Instruo-
e;ilo Publica (com emenda) (2» dlscus-
:>ão); concedendo franquias postal, to*
legraphica o lelephoniea, nus linhas ot-
tlciaesi aos membros «Ias Mesas das duas
Casas do Congresso, presidentes de suas
respectivas commloaõeii e directores de
ele suas respectivas commissões e dlre-
etâros de

manados, ao Senado quo pretende trazer
o p.iiz na «iictadura financeira.

Approvado, em ultimo turno, o pro-
jecto, o sr. Maurício de Lacerda reque-
rou o obteve dispensa de Impressão para
a redacção final ser Imnrodlatamento
approvada, o quo se verificou.

COMO FICOU O PROJECTO
A redacção final ficou approvada noa

seguintes termos:"O Congresso Nacional decreta:
Artigo único — Vigorarão no exerci-

cio de 1921 os actuaes orçamentos da
Receita o Despesa e as actuaes leis de

Iniciada com a presença da 70 deputados, j (com pllI.ecur fayoravol da Commissão
SOnr:: A ACTA «Io Finanças o substitutivo da du Po-

Lida a neta C sessão anterior, falou • licla) <3;' discussão): mandando vigorar
o sr. Octavio i.eie-iiai rospowli-niio ao i o crbdito aberto polo eiiecrerto n. 13041,
discurso com que o sr. Soares ilc-a San- ' do 1910; (com parecer tayoravol dn
tos se mostrou ugastado por ler a Ca- 1 OommlBsfto de Finanças) (3- discussão);
maira mantido a «ua rejeição ãa emendas , providenciando sobre ja, llgiiçilo das li-
aprérentadas r»Io Senado no orçamentei nhas férreas o 'telegrapliicas do Brasil
da Viação. O orador disso que uão vinha i com o Paraguay e a Bolivia; (com .sub-
(•xpender somente ti su.?. opinião, que po-¦} .Htltutiyo da Commlnsãp dc Obras Pu-
dia derpértar imsp.-.-lt*flo per ser «m!t-'o tn
tlmo daqunllo a-naUor. Ia <inr a ointi.au |
ctíi Câmara. Kste vln n-.. «cejão 'i.-, se- '

nhor Soares elo» Santos, oomo relator elo
referido orçumf.nto, uma arando elevação
do Intuitos o uni aiiperlor r.omo de vista. |
Era n.wssarlo, entTCtniiio, ,-xplicar. o
epio ae?on-tc-c-e;ra om.rebcúo ti»,vinda doei.
orçamentou do Seiiado. i

A, Câmara, no -itrope-io do.» '¦ Uilimos
dias do votnçfio, sentia n r-ollcltacão <¦'¦-¦
duas corr..:itr-s: tir.-.u, rio Sfttmtlo; outro,
dn adtnlnlslríiçrio. Não podendo perd *
rmilto tempo no cotejo ele nm» «tn outra,
terminava sempre per proferir .ih BUgipes* -
tüea dn administração.

ASSUMPTOS UA l.VSTRCCCAO
Approvada, sem outros oiiservaçõos. :t

acta, p-^ssou-F,- :\ leitura do oxpadioutu,
q-.:o constou npena-s «'».- um officio, <lo Se-
nado, enviando unia. i-:n. :n!.t por ello ap-
provada no projecto ('.uo atilorlst'. a
Agencia Americana, n installar, om mui
sede, uma (rstação radio-telsgiiiphlca ul-
tra-pote:it<-, receptora.

O nr. JouC- Aiuninto, prlmvlro orador
da hora do «xpcdlernle. dls*e 'itn: tres <|-:
eíri-.s pareceres «obro assumptos ele ent.'.-
no, dnelcs no ferio elü co-ninli-silo <l>'r In-
B'.ritc-.,ão Publica, n"ni puderam uhega*1 .*•<
ternrlno ratrlmental. Nüo haviam meamo
sido, offiel.ilniontc, puiillcadcii. Assim', |
riU on leriei <Va tribuna parti que 1.033- •
som publicados no "Diário do Congr,*!-
po". B o m-, .Icicú Aligiisto pat-sou n ln- |
si-r a. leritura d.^ trw. pareceres favora- ,
veto noa iirojoctos: providenciando sobra
•i dlíCutifio elo ciu-sõ primário mt Ilopu-
bllaii; crerindo ijsóolus */rõ(lesioiiae
todo o território nsclonal.
univorsldndca om vir.-his <.-:'
tllllOS.
PARA A REFORMA'l'i:i(.-A(>

O sr. Albertlno Drumir.ond, .-.-.n :
da. justificou a segulnto Indicação

"Intlle» quo a Mesa <h: Câmara
autorizada a nomonr «londo logo, umu
cdmmtscão de 2! nv.-ml.i-r-.-. cseolWdos no
orlo das diversas bancadas da Camarii,
para o fim especial (lü tiuRçitltar a opi-
r.lfio nacional eeibre a necesiildad- mi nftn
ds r-e fazer a nefonnn elri Constituição «le
24 do fevereiro de 1891.

Devem wr ouvidos:
a) os prcsldenteJB .eu gavernaíorcs

fixação elo forças ele terra e mar, au
suas respectivos secretarias; | até o ultimo dia do corrente anno, o

Congresso não tiver ultimado a votação
dos respectivos projectos para o nllu-
dldo exercício; revogadas as disposições
cm contiarlo.

S. C, 30 do dezembro de 1920."
Dado como appt-pvado mais um pro-

jecto, o sr. Octavio Rocha requereu ve-
rificuçüo ele votaçí.o, sendo o resultado
do 36 votos a favor c 14 contra.

Dispensando u chamada a Mesa con-
voeou sessão noctürna, para fts 20 liorus.

professor «lo E-.torr.ato Pedro II, Arthur vandd, assim, que 0 pessoal so exer
Hlggins. o de 30 »|°, no professor elo Ins-
tituto eíe Surdos-Mudos, Cândido JucA.

Reconduzindo o bacharel Jo.sé Linhares,
no logar de juiz da > Pretória Cível do
Districto Fckleral.

Mandando af-en-cr-ar o capitão da Poli-
cia Militar do Districto Federal, * Arthur
Messias dc Sousa, pelo prazo dí um an-

cite com freqüência e possa renovar
a disputa do prêmio "Independeu-
cia", instituído pelos primeiros offi-
ciaes quo ali serviam o ondo consu-
miram lua parte do suas energias;
veria, lambem, muitas outras coisas

no, visto ter Rfdo 
'julswlo"invalido para c chegaria, finalmente, á certeza de

serviço miíita;-. que foi um erro graudo o grave fa-
*n'¦tli,»laT&,,!. "rem do navio a base dos submor-
ajudante do procurador da Republica, no giveia, o que nao pode, do modo ai-
município de Gravata, em Pernambuco.

Nomeando 2o o 3° supplentes elo sub-
stltnto do juiz fe.lcrnl, nos municípios de
Cabrdbd o Flílres, Pernambuco, respoeti-
vãmente, Odilon Alves do Carvalho o An-
tonlo Fernaneies Limn.

bllcos o parecer da do Finanças favo-
ravel no substitutivo) (3* discussão);
providenciando nobre o modo de imtrti-
mento dns coiiHitrnaçOcs elcn funeciona-
rios públicos (com emenda da Commls-
nuo de Finanças) (3" discussão); abrln-
do o cre-diio cn-ieeiiU do 1:06ô?-lu0, para
pagamento a tlullhermo Pereira de
Mesquita, Oscar Jorge Pereira o Miguel
.Souii» iiar.sith; t-endo pareceres das,
CommlSBiics do Policia e ele Finanças, jfavoráveis ft emetula que abre o creeil- |
to para pagamento de gratificações ud- i
dlcionaes a funecionarios da Secreta-

da Cantara (emendas «üa 3* diaetis-

Presidência da Republica
XO CATTETE

Eítevo hontom, fl tarde, cm conferon*
ni;i com o preflldonto da República, sobre
assumptos ¦ relativos â sua pasta, o sr.
P.rt-3 do Rio, titular da Viação.

AUDIÊNCIA PARTICULAR
O prcsldcnto da Republica mc-cbeu,

hontem, ft tarde, om audiência partlcu ar,
o sr. Henry R. Wackstcad, repreíontante
do empre^saa fcrro-vlarlas do Canadá,
eme acaba, de fazer uma demorada vxcur-sfto). ;

O AUXILIO A' FABRICAÇÃO DA | sfto pelo Estado d; S. Paulo
SODA CÁUSTICA AUDIÊNCIAS MARCADAS

Dado como approvado o art. 1" (lo
projecto abrindo credito para pai*am>.-n-
lo de encarsos assumidos p:\ra a instai-
lnçãode fabricas de/ioda cáustica, o sr.
Octavio Rocha requereu verificação dc-
votnçilo, .sendo o resultado elo ü'i votos
a favor o 7 contra.

Por ser evidente a falta .Se numero, a
Mesa dispensou :i chamada.

Na pnstn dn VinçBo
Abr'ndo o credito do 7.000:000$ para

P^Tota0, d^eScTrnpaçio do^ramS. de sacr.ficios para que cila nflo ae des
Currallnho a D'nmantlna, nos termos do

gum ser.
Até hoje tem a flotilha de sub-

raersiveis padecido horrivelmente, só
se inautendo em condiçües de ainda
ser vista, graças ú dedicação incon-
testavol dê seiw officiaes, sttb-offl-
ciaes o praças, quo nilo têm medido

decroto n. 11.452, Uo 3 do novembro ul-
tlmo.
N» p.istn da tfazcndni

Concedendo a "Det-Koniçello Odrojore-
ele So. Assurance Kompaiml", com sede
em Copcni-.airue, autorização para func-
cionar no Brasil em i-ecuroí) marítimos.
terre«tre*\ de toda a sorte o cm todas as
auas modalidade.-.

No Ministério da Fazenda
VARIAS NOTICIAS

instituindo
pitao» doa Es*

DA CONSTI- !

;tti- ,

Béjll

DISCU3SOES ENCERMADAS
Fornm encerradas as dltu-usaões se-

(•tllntes: unica da emenda do Senado no
projecto da Cantara que abre o credito
mipp.ementar d*;' 11 õ: u íi ti if. fts verbas 1»,
!*, 10», 18», 'i'i'. 2-1», da le.-í 11. 3.9111, do

fi elo jiinelro do corrente lindei; o unica
elo projecto mandando contar tempo do
serviço a'Salvailor Russo ei regulando
;ia promoções da Fazenda.

A SESSAO SUSPENSA
,i

O sr. Bueno Brandão declarou, cm se-
sttid.-i, que u Câmara aguardava, a todo
o instante, a chegada du crçamontóB
emendados polo Sentido. Nossa situação
suspendia a sessão por meia hora.

A SESSAO IU3AI1ERTA
Reaberta a «essão, a Mesa communi-

co-i ainda não haver recebido nenhum
orçamento do Senado. r
A PROROOACAO DAS LEIS ANNUAS

A Mesa, om seguida, fez lier um re.--.

O preaidente da Republlcei rooelieu.
hontem, ,1 tarde, cm audiências prévia-
mente marcadas, os srs. Carlos Selei',
Ciullliermu Estelllta, Luiz Pereira. Petro-
nilho Montes, Alexandre Stockler, João
AI. Frirre ra da Silva, Zozimo Werneck
o Eudoxlo do Vasconcellos.

AGRADECIMENTOS
O sr. Carlos Dcie-ndo drt Carvalho nsrti-

deceu, hontem, uo presidente da Repu-
blica, a sua nomeação para o cargo de
professor Biibstituto de inglez do Collegio
1'edro lí.

DECRETOS ASSIGNADOS
O presldento da Reptiblléá assignou,

hontem, os scgiihilea decretos:
\a imtttn fln (jíucrrii

Nomeando o bacharel Adheniaro <le Fa-
ria. Lobato, para promotor da 7a clrcum-
soripção da justiça militar.

Approvándo o plano de uniformo para
docentes dos estabelecimentos militares.

Alterando o art. õt do regulamento que
ba.xou com o decreto n. 11.085, de 3
dei março de 1920, relativa a íírlaa para
03 officiaes da tropa.

• R.fcrmajido, por ter attincido ft edado
liara a compulsória, o 1" tenento Estevão
Antunes rio» Santos o o capitão da arma
de Infantaria José Marlln» da Arruda.

Transferindo para u segunda classe do
Exéroito, ficando nggrcgndo ft arma a quo
pertence, o major elo quadro supp'emen

Esteve, hontem, om demorada confe-
rencla com o sr. Homero Baptlsta, o er.
Conty, embaixador d« França.

O ministro, por actos de hontom,
nomeou Domingo» da Silva Santos para -., . ...,„„,,„
o logar de escr vão da colietorla federal laçao 6 a que ahi esta, fazendo
em Santa Thereza, no listado do Espirito
Santo, Vlctorlno Carneiro Oliveira, para
idêntico logar na colletorln de Jacuhypo,
na Bahia, Arthur Pinheiro dc Abreu, para
ogual cargo na colietoria de Cürrailnho.

O Tlicsoitro Nacional concedeu hon-
tem ft Delegacia Fiscal do Thesouro no
Estado da Eah'a o credito do 200:000f,
pnra attendcr a despesas com os serviços
relativos ft construcção d-.i Estrada do
Ferro ele Petroilna il Therczlnn.

O ministro indeferiu o pedido feito
pela Caixa Beneficente do» Funccionarlos
i'a Inspectoria Federal dns Estradas, pori Isso quo o art. 171 da lír! n, 3.-IÕ4, de

I 6 de janeiro de 1918, que pcrnVttia aca
funceinnarlos fnzorem consignaçúcs aa as-
soçIaçOes do c-lussw?, não estft mal» oin

, vigor,
| — Respondendo a um aviso do seu col-

lega da Vlaei-o. o ministro declarou quo
u Delegada Fiscal -elo Thesouro no Ama-

I ronriq Ia d-eslimar um Vuncclonarici de Fa-

dos

IKilvos, quo são as t-seiiiidaloíiiii concessões
Hidttstriaes de cnmlniios dc ferro, ele linhaí
do bonde!, de clcctrlckladc, portos, etc,

Critica severamente a emenda sobro a
prorogação «Io contrato do Cftcs do Portoe depois do largas considerações, sobre n
necessidade do viver eiue têm os operários
o tieus filhos, eacTlfcndoo a, ganância elos
vonterüsos protegidos do goveirno, n. cx,
deeara que emquanto a consciência dos
nossos governantes tiver um oorrlso dodesprezo e uma ameaça de violência parao desespero dn fome c da miséria, a suu.
oatlllnarla r,erft tanto tnalor quanto maior
fflr o Ímpeto da sua colora c elo seu «••'tlor.

Em segu'eln, foram apprõvadan nn «meu-dns da commlsaílo e as que tiveram lia-recer favorável, tendo falado para cnc.-i-
sninhnr a votação on srs. Metello Júnior,
-Hendes de Almeida, Pires Ferreira, Lopcn
Gonçalves, Jeronymo Monteiro, Irineu Ma.
chado e o relator, «r. João Lyra.

O'or. Irineu Machado requereu prefo*renda para o projecto relativo ao subsl.
dio c, bem assim, das demais matérias ii:t
ordem do «Va.

Approvado o requerlnionto, na sua pr|.
meira parte, não o pOde ser quanto ft se-
gunda por falta do numero,

e O. nr. Francisco Sil fez um appello ao
patriotismo elo Senado, para quo votasse
c^s suas leis de meios com ordem e calma.

Encerrada a. discussão, foi approvado o
projecto sobre o subsidio, oom a emenda
do ar. Irineu Machado, fl**ando*o cm 125$
diários pnrn os. senadores a deputados.

Isglslattvas
teigr..-'..:

esta-

ju-

b) aa asac-sr.bleoa
diKies;

c) os trlbunaes e
toelo o paiz; ,

d) as fitculelrulesi do direito o ansoda*
cões dee ndvogaelOB e totlüK os Jurlnnnn-
¦Jullo» brasileiros, a juizo d-.v commissão,
oit intllcndos pelos consultados;

e) a imprensa nacional.
A comintwao podí-rft ser iv:xw. rio se-

nfiilorcs o depütndts, no nisto houver ac-
côrdo entre a Câmara c o Senado.

PHOROOAf.MOi DO ORÇAMENTO
LIGACA» FÉRREA

O me-smo *putado, aproveitando
ctiüoío do estar r.« tribuna, apr
os doto próje-ctos que ne sciruein;

"Art, Sempre que as lelti elei orça-
manter, para determinado anno, nao es-
tivessem deflnltivainente votndna ate .10
do novembro do anno anterior, se rao
consideraelns integralmente) prorogacias
as que «ttlvercmi em vigor.

\rt. Nenhum projiet.n de lei que Int...
i norte em despesa excedente de qulnlien- !
' tos contos, peielír.-i per votado si m eiue
' 

uma c outra elns suas diversas discussões
I decorra, pelo menos o espaço do 2! lio-

' "Art Fica o governo «Ia RepnbMca
! autorizado o ligar, pov melo <!o estrada

fie frrro, a cidade ds Bomflm ft estação
Si "rr • 0 

a villa de Parüope-
ba & estação do Tabocas, ambas na Cen-

i trai do Braall

E

o I
sentou ;

Pnra esse fim, o governo ii autoriza-
abrir os necesanrlos creditou o ia-Km" seguida," foi annunoladã a 3» dis- „„.-.-.-,¦-,.> e.-e...,..,, .- ..-

cussão da nroposlçao da Câmara orçando , *> an/„'erâoõos 
elo credito nuo forem

4 receita geral da Republica para o ex* -!C-, ,f » -"
crclcio dc 1921. «Slglüas.

O sr. Irineu Machado pediu a palavra I VOTAC-ÍO n\S -'•'IKTÍ'?1^I,^0 01-'-A-
o discutiu longamente o orçamento com MENTO DA OlhlinA

Cento o trinta o quatro deputa dou esta-
vam no recinto, quando o sr, Bueno
Brandão annunciou a ordem do nia. _

O ur Pacheco Mendes requereu <• oo-
urgência para immedlntas dlseu--

ns emendas, começando a aua critica pe- !
Ias medidas concernentes ao arrendamento '
«i reforma dos serviços do Cftos do Porto, !
havendo entro o orador e o relator, sr. |
Francisco Sa, troca de calorosou apartes.

, O orador discutiu tambem a concessão
do emprest'tno do 120.000 contos, desti-
nado no arrazamento do morro do Castello, i Suerra 

"nobre 
Vis quaes deliberara.

construcção elo um matadouro, etc, mos- : commlssfto de Finanças pouco antes.
trandò quo essa medida não devia caber ; q v*0'to dn. Gamara innntoye a rej-

tevo
rão e veitação das emendes m.intlüaa pelo
Penado uo orçamento do Mlnlst r:o «ei

no orçamento. Declara qun o seu fim, es
tando nn tribuna, não ft fnzor obstru-
cção, nem propaganda eleitoral, mas elo*
fender os direitos dos seus antigos compa-
nhelros da Estrada do Ferro, dos pratl-
qantes, rebaixados de funccionarlos tlttt-
lados a diaristas. Fez nm appello ao re-
1,-itor para reparar essa Injust'ç:i, pois a
providencia lembrada na sua emenda não
áugmenta despesas, não prejud'ca o ser-
viço, restituo um direito dc que esses
funccionarlos jft gozavam ha trinta an-
nos. i

Depois «le obter a declaração de quo o
relator não crearla embaraços ft passa-•Sem da emenda, o sr. Irineu Machado
retirou-so da tribuna, declarando encerrar
o seu discurso cem uma immensa gratl-
«JSo pelo relator.

Encerrada a discussão do orçamento dn
Receita, verificou-se não haver numero
para as votações, sendo encerrada a ter-
(iOira discussão da fixação dns forças do
terra o do toda a matéria da ordem do
dia.

O presltlento levantou n sessão, convo-
çando uma outra para fts 30 1|2 horas.

ADVOGADO —* Dr. Juvenal Azevedo.
Procuradorias cm gorai — Rua Chile

• n. 6, sobr. Tel. Cent. 4350.

ção das 21 omcndns, modificando as s-.--
gulnl>B. que eram contrarias:

Augmentando a verba para augmentar
vencimentos (h> contínuos do gabinete cio
ministro, da secretaria Ua flucr-jn. o
da Directoria ctiral de Coiitnblllda-
de; revogando, da data elo appro-
vncão dn tel, ti rostrlcção do ar-
tipo 107 da lei n. 2.92!, dc E de janeiro
de 1913, com relação noa oíflcltie-s de ter-
ra n mar, não podendo elles, entretanto.
receber, como reformados, vencimentos
Btiporlor.ee ao cio posto cffoetivo de sua
reforma.

UMA AI.LUVI.10 DE URGÊNCIAS
Terminada a votação das emendas da

Guerra, a mesa viu-se atrapalhada com
a extraordinária quantidade de renuerl-
mentos que lho foi presente, de urgen-
cia, para Imnwdlatas discussão e vota-
ção. Não havia mais quem so entenderão
cpi melo do zum-zum estabelecido por
todo o recinto.

Os d pulados não sabiam a qnnntan
andavam na votação. O sr. Octavio Ro-
cha, ellrlglndo-se ft mesa, exclamou:

 Sr. presidente, tii5s confiamos tia sua
honestidade, pois não sabemos o eiue es-
tamos votando.

Afinal cessou essa deplorável Gitiiaçâo,

leis annuaB, entrando Immectiatiimuiity
em discussão o vocação.

Approvada a urgência, annumciadn a
discussão do projeoto, falou o ar. Mau-
rido elu Lacerda.

O representantei fluminense «lls:ii! ver
eom exlranhezi'., abatido, a ucçll.o do Sc-
nado, querendo' Impor ft Câmara a ap-
provaçfto du emendas todas do caracter
pessoal.

O Senado chegava a agir criminosa-
mente, pois, na nua guerra in.iustitica-
vel ft Câmara, deixava o paiz lia imini-
noncla do flear aem as leio elo meios,
entregue ft «Iictadura financólrft.

Recordou a altitude sua e ile> sr. Nl-
canor dei Nascimento do opposição A»

I passagem elei imposto do transito. Essa
opposiçfto abatera armas no momento

: em que, recebendo um appello ao seu
patriotismo, ficou com a palavra de
honra elo goveono, de eiu" umas tantas
medidas por elle solicitadas seriam dei-

I xadau ft margem uu abrandados em seus
I effeltos. í, ' -.

Pois bem, o odioso imposto «lu traft-
Hito passou no Senado o esta onsa elo
Congresso, onde devia reinar a pondera-
çfto o o respeito, creuva a situação dif-
ficil e lamentada geralmente em torno
da votação dos orçamentos movido ape-
nas pelo desejo do obter favores pes-
soaes.

Nessas condlqOes, terminou o orador,
andava multo bem a maioria, ft qual
felicitava, apresentando o projecto da
prorogativa dos orçamentos

O sr. Nicanor do Nascimento dizendo
.subscrever as palavras do sr. Maurício,
elo Lacerda ein relação 

'ao 
Senado, af-1

firmava víir na situação orçada a res- i
ponsabllldade de um governo fraco, que
não sabo o quo quer.

Combateram ainda eom vehemencia a
nttiluíee elo Senado os srs. Carlos Miixi-

emilitino, dizendo quo o Senado se apar-
tava injustamente porquo a Câmara
apenas, em cada orçamento, rejeitava
algumas emendas suas, não todas; 0
Paulo do Frontln que, af firmando não;
se conformar com a Idáa do quo fossem'
negados os orçamentos, appcllava para
o ur. Mello Franco, no sentido do se cn-1
tender íoni o Senado.

Afinal, foi approvado o projeoto qae.!
tt requerimento do sr. Maurício do Ln

querimento de urgência para o projecto, i tar da arma de engenharia, Antônio José
que hontem publiclimoa, prorognndo as da Fonseca, visto so achar com moléstia— confnuadu por mais de um anno, quo o

impossibilita de prestar serviço activo.
Promovendo: r.a arma ele artilharia, a

coronel, por antigüidade, o graduado Hei-
tor Coelho Borges.; a tenente-coronel, «or
nntluirdailo, o graduado Francisco Olym-
pio Corrêa; a major, por antigüidade, o
graduado Annibal Duírayer elo Oliveira e,
por tnçreciwenlo, o eiipttSo João Eduarflo
Pfell; a capitfio, por nntlgiiidado, o gra-
eluado Octavio SaMnnha Mazza o o 1»
tenento Luiz Santiago.

Graduando, no-i postos Immedlata-
mente stiporlorea da arma de artilharia, o
tenente-coronel João Baptlsta Martins
Perera; o major Orjcar José de Carva-
lho-, o e-upltilo Frederico Cavalcanti Car-
neiro Monteiro o o Io tenente Luiz de
Araújo Corrêa Lima.

Declarando sem effeito o decreto de 9
ele Janeiro do 191S. 11a parto em que re-
formou couiiuil.--orlam(iite,, como mnjoros.
o tenente-coronel 

' 
gradnfldo Dono^dano

de Senna Dla.o b major Trnjano 'Ceinr, e,
co-r-o 1° tenente, Osório L-al ele Oliveira
Pimentel, todos da nrmre d» cavallarla., o
ooilf-IOt-n^-on rrnmov-ito*-». os (lo'a pr'nièl-
ros ft effoctlvldndo elo po«to d.> tenente-
coronel o o ultimo 9 r'o posto de capitão,
todos em lll de dezembro Be 1917. vi"to
que. de ae'cori'0 com o elooreto letris'ativi),
n. 3.113, de 11 d.ioi'r-1'et mez e anno, de-
veriam ser trnnoforldos naqueVa data.
pnr-.v o nunilro "F", os entfio ten"--te«*
coronéis í?;iiro Dia.n Lopes. Jorge Cava'-
canti de Alhitonermin e Paul-. José do
Oliveira, t.i-nnsfnrcne'n que abria vaira
pura a promoção daq,.i«,l'«'."'. não <renv'o
então attingidos pela reforma compulso-
ria.

Nomeando vitpiVn—ento o canetlo ele
lnffi**tnr'n .Teví M«rti"s de Arruda, pro*
f.i.^or rln ri'or,",'rVi do infiro ciir*-o de
aeiaptacão do fo"etrio Jfltar el« Bnrln-
cena. vKo **sr nesta data reformado,
oomo solicitou.

r.i«<-e'e->.'o refn-ma no sari?-"nto nin-
íl»r»í* A"Tor'o ¦¦<¦ po-^rATip^ (. ?¦> qtir«rf-,i-
to A'lvrf-'o N'n-o'«-ln d« Ri-ifAnni. v's.
to r"rín**'-rn n-ai*- f1o 2fl atiPOfl 0f* ""rv-ro,

TrAn^fí-rln^o, r-n ai**,,ü 0f* infí-nt*-**1!.
nq rnnlorfto T^.^^^fiflo I'>rnn«rtfí« ti" MM-
lo Oo 17rt bf-tilh^n On p;!í»ftf*ori»fl (("'nr"!!!-
hA\, p^**i o 1" br>t"M,*o On Sn rnrrl»r.piito
fCritü A**nt : .T',•*¦*, F-ntnro flp M***-*1^*» .Tu-
nlo-, e'e-^te bntntbSo "ira o 3'; dn meumo
rf-iíilff*ntO *--f**0 nffõctjvo, o Fftb-Ò Fnhrl-».
7l,',io-V h-ta!''?1» e regimento pnra o 17"

ocrdii, obtevo disponsa elo interstício | hflteWo ele eae.tr'ores.
para figurar em 3» ellscussfto, na ordem Rfctlfcaindo n ''e.-etn
cio dia cia próxima sessão. i-'fn'n m-n o f m .le r-

O sr. Bueno Brandão convocou, então,! Hmildade ("o «-"" do —

outra sessão para dahi a 10 minutos.

ele

A SEGI.NDA SESSAO

2 elo junho
t* fílH* n n'1-

de infanta-
¦p-,-i|-.--rtrio v'*p(rfl Oft r,*,**-i?. ?f*in poTi-

tadn r'e 21 ¦*<> «e.-o1-" il-, 19M. vi-lo ter-
s^ verlfcn^o rn*i***n»'**.*i'fi nn referida
*Tn*— n*-o«-'*^í*o no 0\*n ronto.

(-*/>»-r*t\Or** An ftPor*f>«*r''""n fli*» áO n|*> pobr»
ne Vnt.per,„r.i0„ „n genern' de V-l'"-e'ri r"-
i'or-n-n''o Fi-i-ic'r-"o Sn-er'0 ''•¦- ""v"'**,
prr,.-of-nr dn p-f-r-ta l-ye-^ln Preparator'a
,-, TP-^H***! Cli-» PortÔ Ati**T!***. **"! (i\-ft**'-'f,,0
ra F-*n'a de f!rie-r:i, tambem extlncta.

Nn pn«tn dn JnrJlçn

Resolvida uma tentativa de entendi-
minto com o Senado, para essa casa do
Congresso partiram os srs. Bueno Bran-
dão e Paulo de Frontln.

Assim, a segunda sessão teve a pre-
sidencia do sr. Col ares Moreira, secre-
tarlado pelos srs. Andrade Bezerra o Ju-
ven.il I.aniartlne.

Approvada a acta da sessão anterior, _, ,.., _, . . . . ._, „ .,,„
foi lido, no expediente, um officio, Uo , Mo*,,'lcfl.'lfeBa1 "J^J^ f>ohra ° M*
Ministério da Agricultura com informa- ta^n/iefe'e 

TtwSõ' dns secçto
ções sobro o requerimento de um seu ,,,;„„,;.„,,, 

°P0 
ni-trlcto Federnl (snneçiiolfuncclonarlo. ... F,stnbe'ecen''o uma segunda época deNão havia oradores inscriptos, nem 0XÍI,ri,* «re-ar.-rto^oo (sanecão)

houvo quem qulzesse falar na hora do çouècdendo acerescimo fe' 10 
'«(• -obre

expediente. | P„11S vencimentos, ao haehar.-rl A'fre-do
O sr. Maurício ele Lacerda requereu j Raymundo Ifchnrd, professor cio In-st'tu-

urgência para o projecto de prorogação i t0 Nncional eV Mi-slcn : de 10 o|», no pro-
o o sr. Carlos MaximlII.ano felicitou, fessor do InotHnto Benjnmln fo-rtnnt.
maioria e minoria por eo opporem, ir- -.llanoel Barreto de Souza; de 50 °|», ao

mmimBammmWkWlh3iWfm>t:ã.

VENDA DE TERRENOS A PRAZO DE i a 5 ANNOS
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zenda para fazer parte <!a junta de to-
muda ¦'(> cortas da Estrada elo Ferro Ma-
deira-Mamoré.

O ministro rcmetteii .1 Associação
Commercial ceVila (]o orflein n. 2.382, da
Alfândega desta capital, de 24 c'o expl-
rante, e da lnformaçüo prestada ti mes-
ma repurtiçüo peln Coni]>a.ernie du pdrt
e'e R!o do Janeiro sobre descarga de mer-
cadorla». no Cies do Porto.

Pe'a Directoria e!a De'.«ne8a Publica
foi eoncedie'o ã Deleerac'n Fleca' em Sío
Pn"lo o credito d" 100:000$. tlltlmn pres-
tiefio elo nuxlllo eonre-Udo para o levaii-
lamento de um monumento em Santos, a
.Toi-ê Bonifácio.

Foi recenda llevnea .1 firma desta
praça Oliveira íi Ve"oso para vender es-
tampl'1'Po ele peMo ndlic-slvo,

Prestaram flanes bontem r.a Pro-
ctim"oria Ocnl d» "-"riíenel.i PnWlcai na
Itn-n-tnnc'!! do 10-000$, cii.'a uma. o ei*'*-
pnçhantfi aduaneiro da Aifandeirn desta
(>qn{tat Prn.Mott-fo A Titânio MATI-ÍW! Jh-
t''or, e Wnlttemlro WIIV. elesiiaejliíinte da
Pomninhia ««Arla Brahma junto ft
Alfspelnirn elp Bahia.

fl mlni<rt"o r.--meiteu no presidente
do Banco e'o Brasil nm te!*"rTstnrrrft cm
qno o pree-|.i<»nf<* da A^-r-oCan.-.o Comm«r-
c'nt e"o Ffr|i"'o e'a Parnlivba. pede ao n-e-
»'e1e>nta di Rsnubllca pera epie o al'ii«1l''o
Mtehoiedrnortto (ie or"ellto nnipüe suns

prodliCns íi»r.Vo'i-.i elo referido F*-tn'o.
O ministro fananiiltln no T-ihunal

^•a Ootitnâ o rmv?Bo r^ftCvo fl (nwndfl
de. co»tnr» do fiel de ar'irio»am ("Ttlncto,
.-ipo»e"ine|o. Jcin Fetíientllno ("'««th.

.— O »v "iTom.»ro Rn Ml ¦tf fl di't/>rniÍnoil
(|Uo o carlmbae'or Ua Ca'!:a d;t Amorflim-'•«r» Mn't,n,,,l Oo- 'Satno-' ¦¦ní-í>'? j\"fi*.rvlr na
tlio«o«rpTln Fi>rnl úo T'x?cotiro ^cíonaí»
para ernmltlnr o carimbar nnoiices.

,_ T«"n''o nfft?t»ntí» o rocn-orlpv-ito **m
oue o 2o nfflrlnl ne'»anelro dn A'f*ni1eira
e'e-ii onn'ts' Ho'o'nlio \'"vy d-"> Cirvnltio•"""•d-ii iv-rt^-^^HO n?rí> ¦«r^^tjir t,o,-'rt'.*'**,o 0e
2» CTitrnnc'a a realizar-se .pa Dele<'aela
Fiscal em S. Fnu'o. o sr. Homero Ronfs-
tn rc'0'ven (|irc o wniierente "»> dirigisse
ao prp^-i^r-to r'o roff-rldá roncurpo.

Nò nvnirrlrtif-pfo f>ni íjno o pfttir-üArtnnVi Dnllnvla, (IIHector dn» E<"*o'r-w
T-o«—'n"ae<i Sn^lana», em Snntn Roía,
Ninthí-rrtv. r*f>",',,,nvíi |«ji*>«í1o 0o fllt'!-'to*;
nara ohrH**i dMnetlüftH <1t%f-t!na'lns no ciir-
vo *3tiper'or Or^ p^fprl-iop p^oolá*», o t>i'-
rl-p-tro proforl» o ep^uintc lífipnnclioj "r>°-
¦Mnrt» npjii o nniTií-rrt 0(* fíliirnuoq rr-»t»i'-
lon Tr",*r,pi»'**.t>*T» una rpw|n** mu» (l-rlr*3".

RftpmfmrtontTo n «m av'.eo 0o p*»ti (v»i-
Tacr cln pftíita 0a Mrtílnhflf o r.*. T-Tn-^^-ro
Tí«n)iL-fp ('nr»*flrnu ritif* ff\\ doterniHwrlo A
n^U-trnc-A Plpnfll Oo Tb'»"0"ro.' fin .H*»l.n
decte nnno nltend^Sf-ej no n-i-rnwonfo r1i"
einfnnof».** iri^n-illnnrl.i-a A Ví-fbfl 17*> — M'l-
nipí,->-j ,'n iion..i, ii0 orçamenta vigente da-

r> „..,i^.-„ .i,.f.»rii| 0 pí>.'|.iii dn fr-
W.n 0"v'ri SSitl-^PS í* -*1.. fio PflT"^ "O
qn*i*'''n 0t* *iirt e^r proro^ndo ti?!n Alfan-
r1fltrr\ Op tll-'M>. «O»* Tni*l'«í nlfO *y.i.ffa*»t ^
«r.'"**»^ nf*r»l ,'*•^r<^•V^.1*Or^**;(1 •Ift'* flooílí^^rt^Ò^
t»**o^Mtn,-,n<' On f*ffo'íHvfi (^«.jnrrri. nn rrtr-
ío Op fínef^o 0o TVrtr^i^or-fio <-*vt trntytíto
t»"ra n Rft1'v'n. <if-vorf1o pfp Cfthrfltlíi tixn
0n (Vi*»«*i*iv»0. í"»,fr» »*» rOflüO^^^.tft r-5»** «info.
<r-.n(p or docmneni0'i cxlirielos dentro ele

pf.«nf>r''f*»"1o 3 ít-HI COT.S1.-t** On 0A-
'np-p'1**! f'Pf>-i! /li ThpftTTO ^O FJfM^O Of*
1 1-im'o, o (1.r(*í**Ár r,r> T>rK<!>Ã,,*i Pnh-,nn
í-tíip-nt**Mi 0*1 (*? n<* í***"*(*-'ioi«,-io »(*» f»ti*frt«o">
tin T»rt»*-i»v»(-.*-.trt ActIoÕIp V^noT^dô Oe. Mnul
fíio *-s*t) tltutti n*?Mi *"'f"*í-','ín o,-, ro-ii"*»",^!*».
flnVÓT-yrt r\"trp** n-« Ví*y.ft,»^-*-*>*ft*» On. Incrio.
rtnr (*¦-**!>*.*¦,-, r,nrif»fiK'/*'- AT;ií»i1t,;''v**, f\ v:q-
tíl '1p° rrtnnnntlvf»** f^'t,i*H d*» llfl*^*t!"ní-T>tO

\00f\ n. AKn« J**'í'!i On TTr',r-*'*í.vqti't -**p<nt!-
"n*n*n|- nn tn)fnr-t ni.n 1 ftffi •*)*,,(*» *?",n ¦»'"*•»»

pn*-n(r*l, pí»rl*lP*(**f ''n " Pol*-. *•/•** pf-rli*! F-**'T
1 wftfmn r*1*1" pt-Pt^O fl •***>**! Síftrtfl " f-Pl***^*»
n*tt-l*"»- tn»*^*-to*« ¦»<-•" *•/!rn,,-,*-,•[.(> flf, (7í*'«Of'|tr)
dn 0*','nf>f.%no!\ Oo 0'm*tn" rC-nttvo í* 'ni-
ro-ti^eeo de papel, o recurso que pretend"
Internar.

 Pol r(.*nMti'1o OA-Ministério 'lei Vln-
í-ífo o nrnpft"****» n^iílvo po r**fl't»*r'rT-''*,*o
or^ niTP O r^flflllp^tn dn *}" rln*''-''» dl X7t!'
**">dn 0o poTn '".•'•^t-fftl dn tí-noi' .Tolo
Pni-r-eo dn «"*-«•*. tic'1" rcvlsfio do seu pro-
poí-w) Oo p«^o*"f»v*tfM1o*"In.

_ T*tovp'vp*pdn nò íT-^-Rf^r-o 0r\ ríün*"--!
o nrr.p •»*•.*(*) wlftHVft Po nn-^íin^f^tn «op
fti-Afrttn-o*-* ft^Oo*, 0n tPrpo ,Tí* pow^nnhi
nua O í*'"r,,*!,0 dfl VVPfPltp ril-te**AV^O Õa
<nic(rri Rnrf"M*0i do'tou d** rfto^bor onni-
do, (V*v,0 Io tPnPIítf*. *f'**'PV»* *"¦ '^"tv>n'»
Pm ponifíilpejío. •*> n?,tiMT*n foI'pitou «ro-
vi.'.'""1", nn onntldo dp ser corrierldo o
P:ilp"tn dn dUd(líi,

O di^^-or di p^ft.tp*!*» PnhMpfl p*m*
mnptffiti «o inTt*Prt*o**' dn ,A1{fln*'*n'-**i d',u'"i
ptinitn] ímvf-r n •rr,í>ii«f-l de Cpnín-s on'.
lindo SPf pvnodte*-**.*. )f.fr(\\ f\ jmnortnp-"o
nov Fe-npndo rni'fr'.c do rlo!s touros de
rnea. com i?e-içSo do (Ureitos.

No Ministério da Marinha
VISITAS >UMSTKRIAES

mantele, como castello do carlas
Talvez o ministro adquira uma

falsa idéa do quo soja n flotilha,
chegando ahi o vendo o navio pro-
parado para a visita, todo mundo
uniformizado e garboso durante a
revista qus 6 do praxe ser ptisoada.

Inquira, porém, dos exercícios
feitos; quantas provtts do salvamon-
to constam, feitaB pelos appnrelhoa
quo possue o navio; qunntas com-
missOes ja elle fez, lovando comsigo
oa tre» uubmersivels; coiuq funecio-
num todos os apparelhos; do que
recursos dispõem.

E, finalmente, sn a molho-.' orion-
do

"tender" uma baso definitiva, com
os sülmicrslveis amarrados ao seu
bordo o ali soffrendo. 03 mesmos
horrores, contra os quaes têm recla-
mado insistentemente, niaa sem re-
snltado. „

Quo o ministro não íaçtvrdo sua
visita somente mais um dia feriado
e aprofundo «s suas pesquizas quan-
do ali fôr.
VARIAS NOTICIAS

Feiram exonerados: o capitão de corveta
Oscar tto Aie-ilíi Pacheco, tio carfro ele com-
mondâilte dn Kscola ile Aprendizes Marl-
nhelros tle S. Paulo, o copltao-tenetito
Tlieobaldo Gonçalves Pereira, (Io cbi-rh ele
rommanilante lio sulimerslvol "!•' 3"; pri-
uiolro-tenento Arthur Pereira elo Oliveira
Hur.io. eio c-irgii do lintnedlato ela Escola i!e
Aprontllzfcs .Marinlielrus rie S. Paulo; o
Francisco rio Assis Botelho, a bem do ser-
viço publico, elo cargo ile -i« pharolelro du
Pharol ile Olhos d'Agua, no Mo üranüe do
Norte. .,— fornm nomeados; copltüo-tenonte .\i-
cino cnckrane tle. Affonseca, para exercer o
cariro ele cotnmatidantc ela Escola dc Aprctv
ülzcs Marinheiros de «. Paulo; capitão lo*
neiile José Maria Mattallllloá ele Altnelrin,
para alutlanto da Capitania do neirto elo
Maranh.lo: e o primeiro tenente Joüo C.ir-
los cordeiro riraça, para Immuitlato da Ks-
cola de Aprendizes Marinheiros do S. I'au-

 
rol promovido .iodo Carlos Cordeiro

Orara, ei nol do '.»« elasse.
~ o prlmelro-tenontc lüulhcrme í-liva

Nunes apresentou-se hontem, uo Estado
M-lor da Ar.-narln. pov ter cilCR.ldo elns K«-
tados Unidos, onelo servia ml marinha de
fftiíirpfl— o ministro da Marinha despachou os

pedindo passa-

LOTES VEXniDOSi 1 — li — 15 — 10 — t8 — III — -!l>
(K _ 71 — Ti — 73 — 7< — 88 — 89 — PO — lll -- 0'J — U.l
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Embora nio bo tenha realizado a
visita do sr. Ferreira Chaves à fio-
tilha de cubmersivel3, natiiraltnentei
pelas condições do tempo, cm todo
o caso, t-óde-so imaginar o quo to-
ria visto o ministro, chegando a con-
clusões bem pouco favoráveis a ©lia.

Em primeiro logar, veria o minis-
tro como é escasso o matéria! quc
recebo não só o navio capitacea e
base da flotilha, ma3 tambem os
que com eüe compõem a pequena
força naval; em sejundo, ficaria aa-
b«_do que o "tenuer", aindr. nüo
conseguiu fazer uns reraros do quo
necessita o quc o prendem como
ura r.rthrltlco, â ilha das Cobras on-
do espera, por antecip;.e.j.o (na Ma-
rinha lia um termo de gyria que ex-
prime a coisa — "por cobraria"),
que vonha o tal arsenal, anseio do
alguns "sonli -.dores" que acreditam
vir o mostrengo da ilha fazer o mi-
lt.gro de multiplicar a actividade de
nosva jti debandado esquadra; veria
ainda quo ce- sübmersivels precisam
dn muita coisa quo a penúria de vor-
bas nào lhes permitiu rocebor, pri-

requerimentos seguintes:
Capttüo tenente Mario Pereira Plntn Gll-

vüo pedindo paframonto do ellirias o njttua
de custei — HeedllUoçO n (llvlelil.

capit.io tenente Mario de AlbuntieritKO
I.lma. pedindo pawmcnto elo irrailflcaç.lo
aelille-lonal — ílcrr.nhee-o a dividi.

Mecânico naval ue i« cbts«o lu /ondo tio
r-ouza Tornei, pedindo passagens — Sim,
elesrontanito do accordo com as ordens e-m

íSieravento do S" e1"51"5 IWofoütó nni""
de Mello, ppriltulo tratie-amento de nota tle
tirl'.1o .--- -Deferido. ..'.'„

Enferinolrt) Nsval.de 9»;e'lassei to^.Wjr
res IMnto. pedindo pagamo.nto de dirraten*
«0 de frrr.lirii-a.;r,o r-.I.ier.;rlelo nos termos
iii Inrnrinai-no ela OOrt alllllelflfle.

FnOTlsta cMt-nnumerarlii Jullo Tbentloro
do Moura, pedimlo inspecç.lo do saneio —
DPMf|rHnhplro naclonnl l.ufz- Pinto Ho Cor-
vnino. pi-ellntlo catie-elbmenio de «ma.nn*
t.i em -pus n«apntr>mpnliis -- him- '«_V• -J""
da inrnnnpeno elo cnm-niindanto elo corpo
ele Mnrlnhplnis Nacionaes.

joioi nnnil-ta nn»""- Pnrtinrtn lnSPrl',',i,,')
na rterví ii-evil - sim. satisfeitas asexl-
ircnr-lr.r: retrnlnmentnrps.* 

ja-eili Nmr.ieli-P. neillndn contOBCin. ile
ir-mno em que serviu no Eserrltn — Aicr-
he Tp nos rVspwtlvos a«sPnl-illl.-nte>s .)
ínntpo 

"ni 
nuo wrvm no Exercito, constante

(Int opi-Hiir.es pimexas.
Ilnhertn rerrelra I.lma,

*°!m"7tSnn;is Meura, pPt.ln.lo «rin-c-
repe-h do IlntnlhUo Naval para o '•¦ ' " Mn*
ílnbPlros — Autorizo, nnn termos ela li -
fnrmàçflo do comm. (Io Corpo do Marinhei*
r"r'"-rtrn 

Cí-v-i-ntl de iimimuernun. v|e*e*
r.lmlranip rprnrmaUO, pedindo nlmno do elta-

mn n-M^ar-^P I.pnnrln Antônio lllbclin
E! Aprpwnt" llistiricaçllo processada cm
'"WoTflKn. pndIMn putimen» de
rn„i-a _ pp..nn>'Pe-n a lllvltla,

jnao Alfensto 1'prplr.i em Amorim Jiinlnr.
Ildcfonso ih* Arnu'0 e silva P»""-.^-
nha da O-ma e Onrlnfrodo Xavier Rnn >*n-

T pedineioche.no «° "'irias - Doferldos
no« tornin» rta Infnrmiçflo.

I'p..-tana A- C. pedlmln pavnmpntn d» pas-
«apotis P fretps.- |r...-nn'-pe-0 a elivleli.' 

Américo ¦¦nnuim de inrrns, pedindo p.pr.
tle>."n rio rallePlmentei ele 1» tenente Pi -
verto ranilielo Tavares Cardoso — CertUI-
"""'LÍ' 

Kí*rm,A9 PROFTSf?ION'AR9 —
Me«n pxan'ln.ie!ora —¦ presidente, ca-
iiit*.o elo frniratn A'iuihilo'inlo Reis;
nvnminadorcs: cnpiteVi de frauata en-
(.."nhelro mvil Justlno de Camnqs
l,o'-b!i, cnpltíio de corveta Álvaro Ou -
innn*es Ilareios, catlllílo de corveta
Henrique M'-leblaiins Cavale-ante. ca-
niti*.o de corvetn Applo T. Fernando
do Couto, c cnpitilo de corveta Mario
dn Gama e Pliva. — ObservacScs — On
offie-incs cxamlnadorea eipverfio apre-
sr.nt.ir-se na s.'-t1e dar: Esr-ol.-is Prnfls-
slonaes ao respectivo elre-e-ior, neis ellas

S de janeiro próximo as 12 no-
afim de examinar, na espoelall-

Ande de torpedos e minas, o capitão
ele corveta Virgílio do Mcsqluta Rar-
ros»

Rcstlltndos dos cs-imnsilonofBlcIaoB
matriculados nn Ksrola de Artllbarln —
Cnpitilo tenentp Octavio Mathlaa Cos-
ta, tlistlnçílo. grão 3"; primeiros tenen-
tes: Augusto Per. Ira, distinção, gríio
20; Luiz Are as I.elo, plenamente, grfto
29; Armando Saint Rrlsson Pr-rclra.
plenamente. gr.'.o 29; Antüo Alves I3a-
ratn. plenamente, grlo 29; Francisco
Rodrigues da Silva, plenamente, grfto
27: e Arthur Murtlnho, plenamente,
grão 20. — Foi considerado Intiabili-
tado o primeiro tenente Rhadamanto
ele Campos v Amoeeio, por ter feito pro-
va escripta e deixado ele comparecer fts
provas praticas c oral.

Defesa submarina — Capitão tenen-
te. Aarllo Ueis Filho, elstine-çüo. grfto
2'j; enp.tfto tenente Raymundo Heltrilo
Pontes, plenamente, grfto 24: 1° tenen-
te Annibal Prado dr Carvalho, dlstln-
cçao, grfto 30; 1° tenente Ccsar Mauri-
ty da Cunha Menezes, plenamente, grfto
26; 1« tenente Joaquim Terra ela Cos-
ta, plenamente. |-rfto 18. — Minas —
Capitão tenente Raymundo Beltrão
I ontes, plenamente, grfto 26; Io tenen-
te Annibal Prado de Carvalho, diinin-
cçfto, grfto 30; 1" tenente Cezar Mau-
rity da Cunha Menezes, plenamente,-••rto 2S; Joaquim Terra «ln Costa, pie-
n:nr:-nte. gr'o 24. Radlo-t*>legrai>lilu —
1" tenente Wlgand Joppert, il atlm .'o.
grfto 30; Io tenente Sylvio dc Sousa
Costa I.cal. dlstlneçRo. grfto 30; Io te-
r.ente Joaeiuim Novaes Cast. lio Bran-
co. plenamente, grfto 22; Ae,nello ele-
Azevedo Mesquita, plenamente, grfto
18. .

Resultado dos exames djs pr?ças —
Artilharia — Josí- Poriihlrlo, plcnamen*
tp, grfto 22; Carlos OuimÃrfiOS Pereira.

grfto IS; Eduardo Manoel

te, grfto 24; Esttinlslftu Baptlsta Almri-
da, plenamente, grão 2c; i^eruardu
h r.incl»co Santos, iHr.iiaii-.enle, grão 29;
Aiuon.o Peíeirn líarros, rcprovniio,
l.,ruo G; Fclismino luuoiro, pleiuu.tjnte,
ymo 19; Joho Cliniuoo, íiiciuiuieiuc,
gríco ii; João Alves nos Sumos, pie-
lumonie, grão Su; Pedro Venanclò uoii
Santos, pleiiiimenie. gruo .-•; jurtisany
Paulo Saiuod, s.mpK*aiitenie, tinto lu;
Fruetuoso i.e Araújo c.irnis, pit-iiam, n-
te, gru o -^; *Johô i.isbu.i ue tjou/»a, 1*0-
provai.o, grfto i; Nt-s.or Aint-rieO n...
MenozcB, reprovado, gruo i; José i'r.
reira da Silva, plenamente, grão 21;
Gustavo de Alineiua Mellruo, pieiiaiiien-
te, grfto 20; .Manoel Hullutiun Aioniene-
gro, (üstineçíio, grão Ue; Aurol.o 'tor-
res (lalliimo, eiisuiii.-çfto, grão 30; Wnl*
deniar Alves do So-j.í.i, plenamente, grãj
22; Salvador Oorgonio 1'onseca, rer.iro-
vado, grfto i">; Manoel Careiòso da Silva,
simplesmente, grfto 14; 1... iroono lini--
lio.síi. Simplesmente, grfto li; ileor^ij
do Arruda Proençn, ellslincçílo, grau
30: Orozlmbo Vianna Gonçalves, illstin-
CÇfto, grfto 30; J.ise Ketta. slniplesmon-
te, grão 13; JosC- Israel (i:i Silva, biin-
plesmotito, grfto 8; João Alves de Hll-
velra, reprovado, grfto ei; Antônio Mu-
niz do Almeida, el.stincçilo, gr.Vo JO;
mente; grão 21; Antônio ei.-i Cosia Lo-
bo, simplesmente, grfto 9; Antônio San-
tiago, simplesmente, grliu 14; Se-vormo
Correu Nobruga, plenamente, grfto 2i<;
João Vieiru, plenamente-, grfto 22;
Carlos Manoel cios .Suínos, plunamcniu,
grão 20; Romeu Louo Avilla, reierova.
do, grfto 2; MarelonlUo vcrrúlra Castro,
reprovado, grfto 2; Josfi Frane.seo tios
Símios, reprovado, xrão -I; Cicero
A.liayue, simplesmente, grão 7. Defesa,
submarina. — foriiodistus mineiros —
Sebastião Bispo de Lemos, dlstiucçRo,
grão 30, 1'alhiyro ua Costa Ramos, pie-
iiameiilo, grão IS; ltoiilld l-',ugenhi .tos
Santos, slmpletimenle, grfto 14; Anto*
nio .Monteiro ile Araújo, iilcnamentc-,
grflo 25; José l'amnseeuo ela suvii, eis-
tineçflo. grão 30; João 'lejxeira Pinto,
dlstiiieçao, grão 30; Anlutilo Alves i'a-
reuter, plontiinento, grfto IS: Quirliiu

Mnriii de Abreu, plenamente, grão 2l>;
Esianlslãu Gomes, reprovado, grão ,'.;
Mineiros — Mergulhadores — Antônio
Romano da R. Mendonça, il.stliicçAo,
grão 30; Mnrcellino Fraiiclse.-o uns San-
tos, plenamente, tvrfto 21; Itánulpbo
Vieira dos Santos, plenamente, grfto -ui,
TelOfcraphlsjtus — JosO Alves de Lima
plenamente, grão 23; Francisco Bliptls
ta da Silva, plunamouto, grfto 18; Nu-
poleão Couto Ribeiro, plenamunle, grão
21; João Biiptlstas de Mattos, slmpleij-
mente, gnío 18; Ruy Viunnn, plcnameu*
te. grftu 20; Jos<- Beuedloto Penleiiele.,
tl.stlncejilo, grfto 30; Severii-.o Tnrglno
d:i Feiitsee-a, plenainente, grfto 25; Ray-
mundo Romualdo ele Oliveira, plena-
mento, grão 18; Manoel Francisco As-
sls, plenamente, grão 2S; Paulo liilic-iro
Filho, pienainente, grão 24; Floriano
Salles d... Souza, plennmunto, grfto 29;
JosO Francisco Garcez, plenamente,
grfto 23; João de Llinii Reis, plena-
mente, grão 18; Manoel Américo ila
Silva, plenamente, grfto 2ft; Severlno
Jiivino do .Mello, simplesmente, grão 10;
Signalelros-Tlmouciros — José lio Mol*
lo Fnnsm-a, ri Is ti noção, grão 30; Manoel
Messias Freire, dlstlnce-So, grfto 30;
Jofio Antônio do Araújo, dlstlnoçfio.
grfto ÜO; João Vera Cruz, plenamente,
grfto IS; Jiii-é- de Almolda Moraes, cm-
plcBinonlo, grão 13; Josc- Bezerra, pie-
namente, grfto 19; Severlno Gonzaga
Chaves, nlunanionto; grfto 20; .Tos.:- Nu-
nes de Oliveira, plenamente, grfto 18:
Pedro Alexandre ela Silva, simplesníen-
te, 13; Octavio Alves ela Costa, ploiín-
iininie, gi-flu 18; Tupy ela Silva Lisboa,
pleriiiiiiiinte, grão 29; Colombo de .Ie-
suu Fernandes, plenamente, grfto lí;
Domingos Carlos da Costa, simplesníen-
to, grão 15; Llndolpho Negrciro do LI-
ma, plonamontu, g'-fto 19; .lo.lo Kllie ro
da Cunha, plenamente, grfto 2D; Vierem-
te Veras, simplesmente, grfto 12; JotCr
Domingos da Silva, planamente, grfto
IR, Francisco Antônio der Souza, pio-
namente, grão 25; Oriovaldo Brito,
plenamente, grfto 15; Bernardino Aze-
vedo Cruz, simplesmente, grfto 11; Al-
varo Corrêa, simplesmente, grão 17:
Joilo Josí- Alves dn Silva, plenamente,
grfto 22. Mnrinliolros fogu.stas -- lios-
fulano Campos do Oliveira, plennmen-
«v rv"lo t'j;. TiKíuplUlo.JCu.r.napdcs. ule-
liajpiuille. gVito IS; Jrisê'Olympio de 'Jer-
sus. slmplesníenlc; -grilo 7; João Aqui-
no MoiltOlrp, plenamente, grfio IS; Car-
loa Peixoto der -Alencar,'-.simplesmente,
grão 12; Pedro Fuiiiitlno Caries, plenu-
mente, grão 21; Fulgenelo t) as Júnior.
slmplosmonto, grfto 6; Antemio de Mrt-
lo Rosa, illiitinirção. grão 30: Siibnslliio
José ela Silva, dlstlncçflo, grfto 30; Se'-
verino Ferreira elos Santos, plennmon-
tn, grfto 20; Severlno de Moura, sim- .
plesmonte. grfto 8; Rubem .Manoel Lei-
te, slniplcsinentn, grfto 7; Ornoillann
Bispo elos Santos, simplesmente, grfto
12; Antônio de Souati, almplcsmentc.
grão IS; Manoel Freire elo Prado, pie-
namente-, grfto 20; Amaro José lltiar-
ciuo. simplesmente, grfto 17; Hermlnlo
Vlannn Martins, reprovado, grão 4; Pll-
ti In de Oliveira Lima, simplesmente,
grío 3; Antônio-José Barbosa, plena-
mente, irrão IS; o Archlinedes eio Espi-
rito Santo, plenamente, grão 18.

 passagens — Boa segundos to*
reentes njuduiites do maeliinistas: João
rio .Mattos Aruujo, Olympio «arroto
corria e Francisco de Paula Anjos pa-
ra o E. '•Deodoro".

Po primeiro tenente engenheiro ma-
diin.nta Cai-los Dehoul Conceição para
o Tel. "<>arft".

-- Deseiiibnreiups — Dos primeiros te-
tenentes engenheiros machlni3las; Ma-
noel Pinheiro elo Valle, Loé Outlorroz
Siniiis, Athanaglliio Guimarães o Fran-
clsc-o Molstrello Paes Leme.

4 e
ras,

No Ministério cia Guerra
AS EXCLUSÔES

Chegam-nos queixas do quo nas
oxclusòes dos sorteados não houve a
justiça que era para desejar.

Mas essa questão do justiça ó
muito relativa.

Entro quem disponha do boas
amizades, do moço do família, e o
pobro sertanejo ou o .loão Ninguém,
ha uma grande, uma estupenda d!£-
ferença.

Começa logo o desequilíbrio ao
rassarem a prompto da Instrucção
de recrutas: uns logo tem empregos,
que 09 dispensam de todo nc-Kocio de
quartel o outros continuam nas
guardas, nar, fachinas.

Sendo r.r-slm, não vemos pornuo so
admirar um joven official ao vir
quo insubmissos preteriram aortea-
doa quo so apresentaram logo o que
trabalharam, ao ser excluída a pri-
meira'turma.

O facto dn insnbmissão, do retar-
damertto no ensino, seriam sufficl-
entes para maior demora nos quar-
teis. Mas não suecedeu assim! E não
tendo suecedido, só temos que cur-
var a cabeça ao facto consummado.

Como tudo esta sujeito a duvidas,
desdo o julgamento cIob o£ficiac3, nos
grãos dados pelos chefes, ató A OX-
clUBão do sorteado, so ha um recur-
go para o caso: o ministro publicar
dirsetivas Insophlsmaveis para re-
guiarem o pbenomeno.

So houve até quem doscobrlsao
sorteados de 12 semanas !

E alguns deram o f-era dos quar-
teis. em virtude tle terem feito uma
Inrirucção intensiva que uu-ica exis-
tiu.

Taes [.roces-Dcs servem apenas pa-
ra desarticular a engrenagem da
disciplina, qu.; nó se sustenta quando
a| ciada tio re.--y.rito á ici.

A. lei, por una vez, 6 coisa tll-.CUtl-
ve!. Porque o que 6 r.ermittido a.
uns é vedado a outros.

Não ha razão para que o Joven
plenamente, xnio ja; Duuwruu .ri«uucj _«i« m^a*dos Santo», plenamente, grfto 27; Júlio official se escandalize pelo modo' " feitas as exclu6oesRaphael de Sonria.. plenamente, grfto
28: Antônio Pereira de Souza, simples-
tnente, grfto 12: .lOFlnr. ela Silva Mol-
ta, dletlncçfio, grão SO; Juvenal Olavo
da Costa, slm|i)osmentc, grfto 1G; Ma-
noel do Nascimento Souza, slmple-sme-n-
te. grão 17: Arthtir >ie França LiBhoa.
reprovado, grãa 2; Cicero Henrique,
simplesmente, grfto 11; Mario Josí Bar-
bosa, plenamente, grft-i 28; Jullo Joa-
evilm Marcai, dlstlncçfto, grão .'!'); Fe-
lironlo Soncr» Lyra. plenamente, grão
CS; Antor.lo ilnstos ein Silva, plentinien*

porque foram
com vantagens para os insubmissos.

Ou por outra, só ha uma ra2,<o:
a Juventude, a crença que anima ao
moço militar.

Sío acoiií-clhamos a quc so ponha
do parte o eeu modo dc encarar as
coisas. Não,

(Conclue nn 10" pngiun).
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NOSSOS CONHECIDOS...
Contemplando a tagarclice absorventeda tempo e de prováveis actividades;mim vaato departamento de uma dasnossas repartições publicas dizia-mohontom um amigo: "O serviço daqui po-derla ser feito pela metado desta gente,

PBI.AS ESCOLAS

deb-n* « !?£« **Pprov»<.ao Plena «m uma ca-
cnne\r f 

8Àincta nas d*mal9' •"»¦» •-*• ^1-"lnCano°cha 
/ohnn°sor'CO * "*• °U.'her-

ii-£a!2ii at!slm' de Mrm<- brilhante, mais
mais bom vazaVão"a\rVl*tar°\a go"dZ- nd£ ^llâS" hoT-!„.med'Ca 

a aC.a,Uf
alndo noutros ramos" e, sem desfigurar 

wuoaaa de hoje que. como a artista
J"5 t5"'r'f0,1ue conheci numa "maquet-
te ae Voltalre, acerescentou: "Torml-
nado Isto vao para casa, — andar pou-aado, frack surrado —, gozar as deliciasdo valor que 86 a Ingenuidade das es-
posas a dependentes lhes concedo...Passam a ser então os homens Impor-tantos... na familia".

Certa manha conheci, pelo Indiscreto
pairar de uma esposa, um precioso«speolmcn- deBsa phalang-e. Transido dedor procurei o consultório de certo den.tlsta suburbano. Na sala do visitas etambem de espera da olientella, mmecom o impudor do ciúme, pesquizava âprocedência de um casal que momentosantes entrara, conto eu. em busS» dosduvidosos serviços do marido. Este, no
ff-S^&i ""íi .att*n*d,a a uma crea-dinha madrugadeira. A' meia voz, tlml-damente, mme. perguntava se estavamcasados ha multo tempo... ondo Zca-
25™ ou ella°.CareCed0r 

d°3 "^'C0** era
Satlsfactorlamente Informada, com lo-quocldade clclante, mme.-passou a en-•

lar o corpo e a alma dos maridos. Dis '
ae das moças desavergonhadas dn tomSLS& ^Sr^nSaZãi ' S3 ^^^^^SB

í*rtn*l iTnulnnii^. •».-. „„.._,• .._.___..*. a
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Gullhcrmlnn Itochn Johiuon.

| 
festejada de hontem e- mais tarda autora

quo oom uni dentista"... Este, maia fe-lü que os funccionarios do meu amigoraramente se apartava do... seu valor!
C

AMVIVI-RSAIUOS
Fazem annoa hoje:

fWeraíiAnUU!r0 
dU CarvaIh0' funecionario

o advogado Luiz Alves Moreira;A era. d ciara Alnrlnho, esposa do no-gocianto Slmeao Marinho.
A-7,iÍ'aLH','.'"J'. "0JU ° sr* Marl° deAraújo da, Çun.ia, antigo empregndona casa It cliar., Wh.ehello & (J.
rZ.KH" annon i!oJo a era- <-• ClotlldeCnuzard, esposa do sr. Haoul Cauznrdneiroclanto nesta praça,
DAfVdl KT108

com destaque na carreira «cientifica a quevolu de se dedicar, como figurara outr'orano theatro, ondo nâo poucos foram os tri.umphoa por ella conquistados.
Guilhcrmina Rocha é pois produeto dosou próprio esforço, um exemplo frlznnh* d»(manto ê capaz uma vontade firme, quandoorientada por uma Intelligencia escureci-a a.

Apís um curso feito com brilhantismo,acaba do obter o diploma de professora pelai^cola Normal desta capital, a senhoritaIracema Pisco, filha do sr. J. Pisco, func-clonario da Caixa de Conversão.

JVillam Haldenborg, Nelson Martins elamilla, Maurício Uulard, Arnaldo José*.*«»,„. • I ~'anete' Benedicto Brito, João Fernan-
coaT.as OuP/,,!nner0San?UclarhaP0U- ?° Pnt0,' J(>sé Marla Monteiro, tenen-
S."1r^a*,.qü! í?iAru.*J0 domembroa oa '<* Aneolo Ribeiro e fam.lla, Theodoro-i„,.i.^„j , .. .*-***«,u uu memorou uaSociedade üe Medicina e Cirurgia, ha-
ínfimT°íricl0/1umr-,i8 om •>"• almoçoIntimo, com todos seus collegas ua-quella Soc.edade, que quizessem adhe-rir 4 sua iniciativa, atim oe tioniuíia-
?.Ba«ím»°i Pí?f* ?,' MaB**"'***>a Pela dedi-
SI8 ,,.S í.rlll*an"8mo com que presidiuos trabalhoB da Sociedade nostes ul-tintos dois a*hnos.

A Idéa foi piulto bem recebida e o nl-moço se reallzuri em princípios do ja-
A lista do adhsaos, se acha aln-da na Casa Artluir. NapoloSo, na nvenl-da Rio Branco, contando jA os seguin-tos aubscrlptoros, membros da Socicda-de, médicos o professores:Alelxo Vasconcellos, Álvaro' da Sil-veira Gusmão, Álvaro Ramos, Amau-ry de Medeiros, Arnaldo Cavalcanti, Ar-naldo Moraes. Arthur Moses, AvelinoCavalcanti, Belisarlo Penna, BarrosBarreto, Bonifácio da Costa, Bonifácioíigueiredo, Cardoso Fontes, CastroAraújo, Castilho Marcondes, Costa Ju-

Sf' £u.'?todl0 Fernandes. Dom ngosOôes Filho, Edllberto Campos, Elvglo
Jernandes, Emil.o sa, Emygdio Ca-
^rar!„^rneÃt0, ?'hlba". Estolllta Lins,F..Catao. Fcllclo Torres, Fellx Goulart,Flguç redo Vasconcellos, Francisco Li-monjl, Gabriel de Andrade, GuaranyGoulart, Gustavo Sn, Lossa, João Tolo-mel, Jofto Marinho, Jaymo Poggl, Joa-qulm Moreira da Fonseca, JoaquimMotta, José Delvecchio, Leal Junlor,Leonldlo Filho, Leonel Gonzaga, Mel-ra Vasconcellos, Maurício A. LimaMario de Góes, Miguel Couto, MiguelOsório dc Almeida,. Moncorvo Filho,Nascimento Gurgcl; Neves da Rocha,Octavio Ayres, Oliveira Motta, Orlandodo Oôes, Orlando Rangel, Pedro dnCunha, Peroira Vlnnnn, Plínio Marques,Raul Leite, Renato Souza Lopes, Rena-to Kehl, Rodolpho Chapot Provost, S 1-va Araújo Filho o Theophllo do Al-mclda.

RECEPÇÕES
Hoje, As 21 horts, tera logar a "sol-

rte Intima para os sócios o suas fa*millas, no Club Militar.
O traje será branco para os sócios• & vontade para as senhoras.Entro os novos bacharela, quccollaram grão no d.a 2D, esta o sr. LuizFernandes do Couto.
Commemorando esse fneto, a fam'llaCouto offcroceu cm eua residência umarecepção As pessoas amigas.

11081-EDEM E VIAJANTES
Do Porto Alegro o escalas, chega-ram a bordo do "Itajuba", os Boguintes

passageiros: tenente Renato Brito Go-mes, Abel Brandão, Clarlndo Rocha cara., Estjiando Canogla, Darcy Vatrglo-II, Paulo .Paradcckas, Nelson LamolroJpao Pereira Lemou e sra. Isabel Ciar-da, Fernando Valle, Arthur Rodrigues,

da Silva Ramos, Anlon o O. Lima,l edro Dias, Duartlno E. Machado, Luizt.steyes, JoSo José Bomfim, AlfredofcantAnna, João Oliveira Santos, Ma-noe! Silveira, Joaquim Rodrigues, Al-berto M. Barbosa, J.. B. Andred, coronelHonor.o Vieira, iapltio Frederico G.Soledade, tonente Renato Brito Gomes,Abel Brand5o o JoSo Leite Ferreira,•— A bordo do "Itapura" chegaramdo Mossoró c escalas os seguintes pas-sageiros: Jullo César da Silva, Luziade O Ivcira, Maria Pereira Lima, Digno«a Silva Coelho, Ottilia Lias, Elsa S -
nloos, Pedro Alves Ferreira, JuacecvAlves Ferrelrn, Scbastlana do Nasci'-mento, Domocrito Queiroz, ErnestoMager, Jaymo Leal Velloso, SydneyHammond, Paulo Noronha, Argentin.n
Corrêa, Antono Peres, Agulnaldo Portoda Costa, Jullo Janques da' Silva, Arlln-do L,lma Couto, Aristóteles Evangei;»-ta Araújo, Aristabulo Cardoso, José Pec-soa da Costa, Maria Costa do Oliveira.Oswaldo MOntoro dn .Silva, Arnal-do Baptistn, Jacques Saltlcl, SimonStmann, José Cnrdqso, Américo GentilPedro Bessa do Araújo, Delorgo Kauf-fmnnn, Solly Colllns, Fanny Bornsteln•'•nnoiseo do Andrade, John HnrrlsonEduardo llrejarcno Teelos. NelonMesquita Cavalcanti, Sophia Wengroff,Augusto Martins, Luiz Ribeiro Carvalho, Maria Mesquita, Anna Kerenser
pesar Tournlcr, Grcgorln MartlnezManoel Palácio. Joilo Noronha Santos.Jotto Es.per, Nard Mulhollnnd, lreno Alfegclt, Sola Stal. Jo-ré Reis, Jofto Qual-berto Sobrinho, Antonio Coelho Borges.Rtolvinn. Santos, Jaeyrn Bretas Sonre*:Octavio Vicente de Soti-a. üo!s'o Mon'oiro, Vlconto Fosl, Esther Calmon,T'susto Btrreto Soledade, Aristides Lo-"os, Ca-;los.,PlraJA .Martlfli^io família.

EM ACÇAO DE qHAÇAsi.:';..
Celeb-^r-sé-A. amanhfL^is 10. horasno altar-míir dn Etrfeja de% Franelsoodo Paula, a trndirlonnl missa cm louvord« N. S. rtn Cnnoolcfio. lindroelra doPARC ROVAL mandada rezar pela ge-ronda desse estabelecimento.

irAM.KCIJIBNTOS

A GRANDE CORRIDA DE DOMINGO
NA MOOCA

Continua n despertar grande Interes-se noa meios turfistas, tanto paulistacomo carioca, a grando corrida que oJockey Club Paulistano levará a ofíeitodomingo vindouro na Moéca.
Para assistir a esse "meeting" devemembarcar amanha para S. Paulo váriossportsmen cariocas.

Diversas noticias
J4 quasi completamente restabelecido

deve deixar hoje ou amanha a Casa .deSaúde de S. Sebastlfto, o jockey D. Sua-rez, victima do um accldenle na ultimareunião da veterana,
_.— Os proprietários do Importante studSilveira resolveram instituir um valioso
prêmio para ser disputado, na futuratemporada, no concurso' do palpites da"Associação dos Chronlstas do Turf". .O Jockey Ralph Watson. adquiriuna Inglaterra, para o cotthifcido turfman
pauilBta sr. William Walden dois.anl-mães de boa claBse.

Esses parelhelros, quc ja se acham emviagem devem, chegar a Santos dentrode breves dias'.-f- Em visita ft sua família deve ae-guir em-abril próximo para a Grft Bre-tanha o •'Jockey Charles Houghton, doturf paulista,Confirmando a nota -ior nos publl-cada foram hontem embarcados paraS. Paulo os animaes Don Ignacio, Mu-latlnho, Gentleman e Vilna, quc vàoactuar nos "meetlngs" da Moóca.-— Hoje seguirào para o mesmo des-tino vários pensionistas do stud Sil-veira e o entraineur desse stud, J. Lou-renço.
EstSo em trato para o turf per-nambucano os animaes Alto, Klosk eManganez.

E' provável qne sô na semana vln-doura possam seguir para S. Paulo ospensionistas doa entraineurs Barroso «lerazo, a vista da difficuldade de meiosdo conducçfto.
Devem passar hoje, pelo nosso por-

»í«-a«M0rdo d0 "Ubera'>a", oito potrosargentinos, que se destinam ao turfpernambucano.
n*~Z Sovo. par,tlr nn Banana vindoura
dez 

Caml>uc*u*ra o Jockey A. Fernan-

,,i^° >"Ij0 Jockey". <-° =0 de novembro
JHW' lcmoa a seguinte nota:O sportman brasileiro, sr. .7. C. do

^?!í.elrei10' <lue cntá actualmente em
iS£.n'.«. a lnten«5'> <¦" fazer disputara g-umas provas internacionaes em Pa-
d« u.1 1S0Ü cí^aMo Li"'ers, que depois
f»«i,M Eanl-'°. 230'000 franc°1' em Mon-
„.vl£t°' „Ranh.ou, varias grandes provas
mu? ar,"' "otft<-a'nente os grandes pre-

nVi?r',I"'ínUn" e "Joeltey Club".O filho de Pillo (Raeburn) e Ln Clga-
1°'°"" cm Montevldéo e ganhou até
tnklTÍ d!lta.<83.00l) francos. Inte-
rrf pri.'. 

l0vagre fran<:"a, pois sua mio
e aT&J.Í cx-'Soour --"y. Por Delaunay
^raatioo%nrrrãart1il.0ar^F''an5'1'

FOOTBALL
A ÉPOCA DA ELEIÇÃO DA NOVA DI-UECTORIA DA METRO

Dc accordo com os -.eus estatutos, de-
S-Jkií"ffa Metropolitana realizar a sua
rictor.a, na prlmc.ra quinzena de Janeiro,
ÍL.» ?r, amanhi*. Nda deverfto tomarparte todos os representantes dos c.ubsflue, lhc sfto filiados c a directoria eleitauo anno que se inicia nmanhft dirigiraos destinos dn Metro pelo espaço de umbtounlo _ 1921-19:12.

SSo ind'cadon jfi, nas rodas comi>etcn-tos, n guns nomes para a presidência, dos
quaes destacamos; Alberto Burle de Fi.«uciredo, Antônio Miranda, Mario Newon, Cel.o do Barros o Horacio Werner, '
respectivamente, d0á clubs-Flamengo, An-uarahy, America, S. C. Brasil e Rio deJaneiro, este da 2* divlsfto o os demaisda 1» da Metro.

_ Tosse t Cninrrho í U«inl o -rrnn-£
Ide tônico peitoral "BnoMOTO.VE***I
1 Medlcamenlnlly. "

J)!* Alves da Cunha
Trttitmento da syphilio e das molcstias tio»

etgioi genito-urinarios. Consultório Visconde
Ce Inhaúma Hj., I)e 9 fts 1- da manhã e ik
1 As 6 da tarde. — Norte 4164.

De laoiare, Faria
Ull

rnzrin «dlnntnmrnln-i nohre rn.
nkerimrnloii c «obre 11-rrrudorlna
drpeoltndnK em ¦eun nriiinii'-».

Emprealam dinheiro parn n re-.
«Imdn le mercadorias da Alfnn.
diga.

ESCRIPTORIO

Rüa São Benfo, 10
TELKPHONK H. 3.441 NORTE

ARMAZÉNS

Rüa S. Chrisfouão. 500
TELEPHONE VILLA 4..114

I 

RHEUMATISMO—A* «Are» rte- I
•appnrrrrm rm rlnr» lalaaiiia, I
IIMMKMO MAIIIMIO — Ma* S
ífl» dr Srlcrobro. 1SU. í
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LÂMPADAS
Electricas 1 [2 Watt

AEG
TOSSE? so- rs v? '

QUEM QUEf

0 XAROPE GHj é ° MAIS ÈFF/CA2
tm nu Iquer tempo, ven-cc.-se cm lodíu.parte. — Deposito -

I . t

CASA BLIOU
ALFA1ATAKIA

Bapeelalldade em roupas sob me*
dlda. Importação dlrecta. Ternos sob
medida.

COSTA & PltAÇA
Í78, Rna Beto de Seicmliro. 178
Til, C. 4.160 — Rio de Janeiro

Falleceu em Alliança, no Estado do Riono d'a 25 do corrente, a sra. d. Dolpdltin
Faria da Costa. Lima, esposa do sr. Al-
bino Moreira da Costa Lima Sobrinho, col.lector e clinico em Vassouras.

A extineta deixa oito filhos: Oldemar
Ildefonso, Affonso, Albino, Ary, Maurl-
cio, Eurydlco o Maria.
E.\TRRROS

Sorao sepultados hoje:
No cemitorlo de S. João Baptista —¦

Arthur Jorge dja Costa, rua Pereira dt
Siqueira, 25, aaip horaB.

No cemitério dc S. Francisco Xavier—
Maria da Silva, rua Costa Ferraz, 14 Af
9 horas e Elcy, filha de Manoel Bento
Ribeiro Peixoto, rua Frei Caneca, 23,Ao. 9 horaB.
HISSAN

Cclcbrarase hoje, as stguintes misaas fu-nebres: t
Na rRr-ja do Kosario, por Fclippe iíarto

rclli, &> o ilíj
na egreja da I.ampadosa, pdr Arllndo Lopes'dc Oliveira, íis 9 horas;
na rf-reja de S. Francisco de Paula, po.Antônio dos Santos Araújo, íis 15 horas;na egreja de Nossa Senhora de Lourdes, poAnna Joaquina da Silv ira, As 9 horas;
na matri*: de S. Cltristovão, por AntonioAquino Alvos, As 9 horas.

CINCO CEItLAIJS
Mistura Ideal para crianças, velhos 1fracos. Faz engordar e fortifica. Tod;;criança, mesmo alimentada ao Belo de-ve usar uma boa farinha depois do 6mez.
Peçam "Creme infantil" em pô doxtrlmzndo. Unlco alimento com bas,identifica ao alcance das crianças mesmo pobrcB. — A' venda na» bons ensn*.

Maria Carolina de Souza
M.randa

Nestor Augusto da Cunha,
Antoirio Rodrigues da Cunha,
esposa e filhos, Celso Fernan-
des da Cunha, esposa o filhos,

Major Dr. João Soter da Silveira,
esposa e filhos e Carolina Augusta
do Miranda Cunha, sobrinhos o ir-
mi da supracitada finada, convidam
os parentes e pessoas de amizade
parn a missa de sétimo dia, pela
memória da mesma finada, a rcali-
zar-se, hoje, sexta-feira *3Í do cor-
rente, As 10 horas, no altar-múr da
igreja do Carmo. •••

Acylino Itufino de Mattos
O Conselho Administrativo

da Associação Bahiana de Be-
neficencin, profundamente pe-
nalizado com o passamento do

seu ex-companheiro ACYLINO RU-
FINO DK MATTOS, faz celebrar
uma missa por sua alma, hoje, sex-
ta-feira 31 do corrento, ás 9 e mela
horas, na igreja de S. Francisco de
Paula e, para eBSo acto, convida n
Exma. familia do mesmo, bem como
aos seus amigos e co-assoclados. »**

i

BOTAFOGO F. C.
Nesso club, om sua séde, a rua Cloncral

Severiano, l.averA no da 3 de janeiro, aentrar amanha, íib 20 horas, uma assom-blOa geral, para discutirem os nssoctadou
quites o relatório da sua actual directo-
ria e elegerem a nova directoria quc de-verfl reger os deBtlnos do club no nnno• do 1921.

O JOGO DOS BEGUN*DOS TEAMS
S. CHRISTOVÃO X ANOARAHY

Tnnto haa rodas sportlvas do S. Chr"s-tovilo, como nas do Andnrahy assegu-ra-sc a fardado ,do hoato espalhado em
torno do jogo dos segundos teams desses
clubs o que deixavam transparecer que oclub dn rua Figueira de Mello nfio esfor-¦jarla nela sua victoria. E' de se presu-nlr, porem, a falsidade desse boato eem duvida o jogo transcorrera com abso-luta lealdade do parte n parte.

Entretanto, 6 de so prever n provávelvictoria do quadro do Andarahy, por ser
mais forte que o scu rival, tnnto aaolm
que sô soffreu em todo o torneio uma
única derrota,
OS ÚLTIMOS EMBATES DO ACTUAL

CAMPEONATO
Reallza-se domingo, 2 de janeiro, o ul-

timo jogo da 1" dlvlsio da Liga Metro-lolltana, entre as treinadas turmas do
S. Christovão A. C. c Andarahy A. C.

O'jogo dos segundos tenmB decidira a
quem cabe o campeonato dosou cnsse.

O Andarahy, que somente soffreu a
derrota do America F. C, conta 28 pon.tos, na tabeliã, a 1 de distancia do lio-
lafogo F. C-, que conta- 29, sem mais
um único jogo.

Caso seja vencedor o Andarahy, levan-
tara 0 campeonato com 30 pontos; em
caso do ejnpate, fcarA o campeonato cm-
patado entro elle e o Botafogo, c em
caso' do ser vencido, perderá o campeo-
nato par» este clu-b. por 1 ponto,

Alfm desse, só faltam os tempos com-
plementares para os eegulntes jOnos:

S. Chrlstovilo x Fluminense — Faltam
12 minutos. Suspenso por falta de luz.
Servia dc Juiz o sr. Oswaldo Caetano, cs*
tando cada contendor com 2 goa.s,

S. CJirlstovflo x Vllla Isabel — Faltam
S minutos. Suspenso por Invasão do cam-
uo e falta d« garantias ao juiz para pro-
seguir o jogo. Estava vencendo o Silo
Cliristovito por 3 goal-i a í, servindo de
juiz o sr. Oswaldo Caetano.

S. Chr'stovao x Andarahy — Fa'tam
20 minutos. Actuava n partida o sr. Adau*
to de Assis, que o suspendeu por haver
desabado sobre a cidade forte temporal.

S. Clirlstovilo x Botafogo — Faltam

no caso nr. vin para o rio. alva-RIBA DEFRIVDEIIA- O PAVILHÃO
RUIIRO NEGRO

Hontem. cm palestra com um rio-f-randenso do Sul, do Club do Re*-atasao Flamengo, ha poucos dias chegado,soubemos quc o pluyer Alvarlza. casolixo residência aqui no Rio,, continuaráa praticar o "association".
Nesse caso, ao que nos Informaram,e pensamento seu filiar-se ao club ru-bro-negro, onde além do conto,raneosseus, ainda tem vários amigos, indepcn-dentes da sympathia quo nutre peloactual campeão da cidade.

FESTA DE SPORT
No dia 2 de Janeiro próximo, reall-za-sc no eround do Metropolitano A. C.A rua Dr. Dias da Cruz, 322 no Meyer,uma festa sportlva. As 12 horas, e queesta constituída com o secuinto nro-gramma:

nin» pr?va -T~ .A'B 12 hora3 — CapitãoBellarmino dc Mattos, presidente da LI-ga Gonçalonse. Prêmio: Taça de Prata.Audax Club s Santa Cruz F. C.
ruir/v»11 T A'8 l4 lrora8 - MadameClalre Nogueira — Prêmio: Onze meda-lhas de prata. Match ontre os bellissl-
rr?r3rví°1iu1í-tos:t.W,"IcsaÍBnon F. C. (do.Corpo do Marinheiros Naclonaes) Ver-sus Ferrnmonta F. C. -.3.' prova —-' A's 15 horas —- CapltttoFrancisco Moreira Valle — Prêmio On-zo medalhas de prata: Civil Sport Clubversus Confiança A. Club.A Commlssüo Central ficou organba-
n« ?¦ t 09r-?rs: .An,ton'o Augusto Almeida,
vf-iil Ficu.íir<!d2. Ijlma' Hcnrl Dony.
, ir'a»o Martins, Bernardo de Figueire-do Filho c Luiz Pelluci. bueire

Os prêmios para esse festival acham-
^,^nP0St08«na Caoa stam"- * fuá Uru-gtiayana n. 5.

°«J.-Í,>A MKTI«n. ivo pnoxiMo do-MJÍ.r'°* m CAMPO DO CMJI1 DEREGATAS DO FLAMENGO. EM""«F-AGEM AO CAMPEÃOMUNDIAL TENENTE GUI-
LHERME PARAENSE

Com crando brilhantismo e co*n apresença das altas representações dosport c autoridades do paiz, JA convl-dadas, serA levndo a effeito no próximodomingo no campo do campoAo do 1S20o Club de Regatas do Flamengo, o fes-tlval sportivo organizado pela Liga Su-burbana de Fottball, Sub-Liga da Me-tro, cm homenngem ao seu presidentetenente Guilherme Paraense, detentordo titulo de campeilo mundial do tiro dorevolver, naa ultimas . Olympiadas deAntuérpia. y
Pola primeira vez tera ocensiáo a LI-

ga Suburbana de apresentar em publl-co o seu quadro representativo, afim deenfrentnr um da Liga Metropolltnna, onue certamente redundará, em um cm-bato bom.
A prova principal do programma ,des-

1» fjsta florft travada entre os toamsdo Flamonr-o x Amerlea, em disputa daartística "Taça Paraense", sob as or-dons do reforce Pedro Santos. Esse fes-tlval vem despertando vivo Interessenas nossas rodas desportivas.
O quadro da Liga Suburbana quo en-

IT».™* na Prova nrollrninar o "scra-
tch ria 3» divisão da Metropolitana, fi-
cou assim constituído: Diogo, cap.,(Rlachuelo*; Lourival (Dramático) cAqulno (Itincliuolo); Mllltilo (Bclalr)Nopomucono (União) c Vieira (Drama-
AP•™'•.nJt'mo-Vc^',^•'lro, Oac-M de Soir-a(Mavilles), Agulnaldo (Ttiaohuelo, Odi-lon (Unlilo o Eurronio (Ela'r)
li>«?«?2"r!B! A,strolf-ll!<-. Gama, Cabral,Fausto, Gonçalves o Ai-enorPara dlrlç-ir o festival rol'eleita a se-Rtiinte commissáo: Cczarino Cewr. Ma-rio Graça, A. Freitas o Rabello Leite.

Tribunal de Contas
Uma sessão extraordinária
,u,2Jr"!unal di3 Con*i'. em sossao exlraor-

U da l""lris neul:itlas' hontem ?w-
?w' omou as «eíuintes dollborncaos'

doSffio ffn™»«w«nentii a consulfa
rinrtJ, ,i. »rl<. da '"ísndit, sobro a logtdl-dado do abertura do credito de 41 

"t-^-âo

fflr»,i?st.UHWM dc direito, a Intonlnc?»
S?r??S«S?J,2rl0./,e«w' ™«-ír rS!l ?
msterk* Hfi6 ««:0.0o». aberto ad Ml-nisterio cia yiaçfto, supplementar á verba ¦!•,

VJ2 'la vl81!"Uí leí da despesa; '
-,„¦„ «!la.r ° roff*'""> do contrato celebrado

r??iíí r«if«e -,rrBn'-i"nento do eMrndns dcrerro feito com a Tho Oreat Western orBrasil Rallway Company we3I0«* or

primeiro, para eonstrurçao. por empreliada

K«™-a de-- r er,r.0 úe Pernambuco, do nio
In^0'8 Potrolin''* c "° rilmal 1>*«. como-
S0.""1 ¦lmoelro ou Lauda do Carmo, de-vorá tormln-r em Dom Jardim ou portomóis conveniente entre esta cidade o a dl-visa norte do alludido Estado •
,,„Sjr registrar, reconsiderando umdespacho .anterior, -o contrato entro a Es-trada do Ferro central do Drasll e TlieAtilt k Wlbor-r nr.isil Company o outrospara o fornecimentn dc objectos do escri-ptorlo ís l'iii divisões;

julgar.leusl a concessão de aposentado-ria a Holendoro dos Santos Souza, \ntonlononto Coelho c do montepio civil a d Jo-vcllna llosa Onttcrtoniv c d. Carmen Et!m'laMarra e Julgar illcr-al a ronccssiln de mon-tcplo a d. Laudellna Lvbla de Vaeoonrol-los, por haver erro do Indicaçiln rto legisla*
çüo no titulo da viuva do contribuinte

UMIdETl PARISIENSE
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Chapeo de picot preto o numero • de eápellna do renda do metal ouro ' ninguém deixara do osal-os, pois1, levantado na frente em diadema e' volho, numero 6, assuntará divina- sorri chie o uso delles
guarnecido de tufos de plurnas pro-

mente. C scu unlco enfeite
i numa nuvem do filo louro recobria- verdadetas des-frisadas. Linda toque de filo ' do a aba toda, e um fofo nó dosBe jmesmo filo atado lmponderavelmon-1

te ao lado esquerdo. I ***" '
O eclectismo doa chapéos mantém

ste Em vlsta dialo, do que valer em
o calor

cobreado, disposta em turbante;
numero 2, entremeado do fios de1

CIUFFOX.

"macaco" pretos. j se, aliás, em toda a Tinha". Chapéos UltlITlOS lJg,"tirÍri0S
Gracioso tricornlo de amazona, I £g* ^ZT^Zr^Tt JANEIRO DE 1921

ae feltro azul apagadoí, orlado de antauho, -chapéos medianos, chapéos Moa.r 1'rn-lque, snooi Ln Nouvelle Mo-
couro íulvo. Duas faceiras eocardas Pequenos, tudo se usa, tudo está na ív„,fp""

• y
•¦¦,

do mesmo couro aos lados, enfeitam moda. - -  IJlSIMIi l,'.\rt rt In Modo. l»r.(Mlt
CllIffonH, 1KS<H1| .Mude cl Trnvnux Ke-

O orüandl como matorln nrlnin mlnls, com lindos riscos para bordados,esso pequeno modelo numero' 3. I conserva nn n. 'Xnt«1rn >ün0Sl !i 1K'u,,i •"' «'"••"•', ^ ,,*lf'»' ¦•*« «;h,° et
«.„,. „m ,„.., , | conserva.tuna dlnnteii a respeitável, simniiclié, i*j i.n t-omine cuic. afc'4» éloquo em feltip de gorro o mode-! 0s chapéos de organtü sito, realmen- R«ou0i Le» Onin-ie-* Modo*, dc i-nri». 4% a

lo 4, em celophana preto entremeia- te' úe um fmcor' de "'«a Braçaj do ! *g™*>* '"f'1" Kiwnnt, ediçaò do luxo fo i.v.u -j-iuDuiein 
uma luvflntttdi* vprdnrlr-lrnmnnin -i*. Wwl ''«•'*• 1'niroim HVivorlN, com 600 mo- i

da de fita cometa fraise escuro, pa- J rXtadoras Por mais oue se «'foi' 
<Ie'í9 

t 
",u,üa v"slU'0"' 'mim ,Im""

. ' | 
'ouaittUUiUH. 101 111U13 que IIO CStor- -.• l>unntleni|ioii, com moltleo, IJIOOi Te-
cem nunca os chapéos de Unho ou "or» do lax I'nnilllns, conj bellos fitturlleta de fita preta ao lado,

Modelo 5, chapeo de fita de pa-!
lha azul marinho sendo a copa I
feita do tiras drapejadaa,

de voile atüngirão a esta cxtrnordl
nania voga. 1

a copa I O cliapéo do renda, ou o chapúo
A aba' de pa"la enfe*tat*o com renda, far.-

mais lar?a ni frrmt-. h„ n„ o, a \ ihe' no c••¦• ¦'•'»• t*>. «cria concorrência, imais larga na frente do quo atrás,' aMÍm como os grandes chapéos do
golpea-se aos lados. N'eõU3 fendas -1Iú Q«e tanta leveza dão ao con-'
collocam-se duas pequenas coenrdas •jl,nt0 da tollette
do fita azul escura encerada

nos, riscos para burilados o com mol-
des, íifKio.
LIVROS HOS MAIS AFANADOS ESCRI-

PTOItMM MIMIIAIIS — ItKVISTAS
K JOIIXAISS ICSTItANtilOlItOS —
IlISTOltlAS K CONTOS IXKANTI8

1'HEÇOS KXOUPCIONAES!
Os podidos do Interior dovem vir

acompanhados do mala .fr.oo para o roa-
pcotlvo porto, o a titulo de bimlflcaçio.^iiiuas. i.poulivi) porto, o n titulo do bimlflcnçao.

Esto 0r "ma <-e3tas caprichosas incon- o portador deste annuncio rocebcrA uma
seqüências do- que é costumeira a lilu'a foll'lnhn pnra 1921, com retratos

>m um i moda, lnnca nara o vèriln como nin 
' das grandes colebrldades clnomatoirra-

•iunm,«i,iHi) u^j ijuo o iiusmuiuira Ichapeo acompanhará muito bera um ! moda, lança para o vènlo como ulti- ph|Cnama palavrít do chie, 03 chapéos decostumo tailleur. velludo como em pleno inverno.ti  ... '""»-- vu-iiu em piuiio inverno.Para --cstidoa de apparato a gran-l gfio horrivelraonte.-quentes» ma
Braz Lauria

73. Rm Gonçavjs Dias, 78

A festa da Criança
Mire

Realiüa-se amanha o bannuette paraduas mil criancinhas pobres ori;aiii,.aiio
pelas "Lamas ua Assistência a nilan-
cia" Bragas aoa (-cucrosos donativos da
nossa uopulnoAo, .

Duranto a tosta serilo distribuídos
mais de dois mii brinquedos, offoctuan-
do-se a entrega dos prêmios do 32" Con-
curso do Kouuatoz e quo são as ue-
gulntes:

1." "Florlano Ptixoto", 30JOOO, insti-
tuido pelo Uremlo Nacional li. Florlano
1'elxoto; 2.« "Tenento Joaquim Carlos
do Nascimento"; rt.» "t>. ücrvasla do
Nascimento"; 4.» "Laorto do Nascimen-
to"- todos Instituídos pelo sr. J. O. do , •»¦....
Nascimento: 6." "Almirante Balthazar honra.

Exposição S fiioría VÍls
reíroipscfea ia época

monaicíiica do Brasil
A Kxposlcão de Historia c Arto Uo-trosiioctlva da K'1100.1 Monarchica noi.ras 1. oue so vno renllaar no Club dosliliu-los, irt conta com coroa do 1011 oa-positores, destacando-se dentro estos oInstituto Histórico e Geographico Ura-siloiro, que remetteu para 'o recinto daexposlqilo, além de varieis objectos quopertenceram aoa ox-lmpornntos do lira-sil, diversos retratos de estadistas doimpério e o grande retrato Uo ox-lmpe-rauor nue euarnece o sou salão de

Contra o álcool

Uma conferência do C:ntn it
Es:ujar,tis

o cenlro do Eátudanles, uma sociedadefundada recoiilcmonte por grando numorotio moços ostutllosos, realizou, nnie-hoii-tom, utiiti conforcnclu sobro "O álcool o ajUKtiya", na As.soclaçno elitista uc muüos.lul orador o acndoinlco do direito llenrl-i|ito Waklncm, quo foi bastnnto applaudldo
pelos liiniirnoros assistonios.

d sr. Wahlncn, Inove ulntla, fnrA 110 Cea-m uma -rrandi! cnnferoncla que versará so-bro "O Militarismo".

da Silveira". Instituído por d, Henri- O sr. Firmlno Cunha, Juiz da Irman- !
quota Balthazar da Silveira França; 0.» dade do N. S. do Rozarlo e do Silo Be-"Marechal 1'ormn.nn", instituído pela' nedlcto dos Homens 1'retos, lendo no-viuva Marechal Hormann. i tida de que haverá uma sala denomi-•Para a festa da orlanrja pobre foram I "ada "Isabel a Ilodcmptora", podia Arecebidos mais os seguintes donativos: ' commissão organizadora permissãolista 611, de d. llosalina Pereira do Al- ; para que duranto n exposição fosso por-meida, 5OÍ0O0; lista 223, do d, Iracema 1 mlltido aos membros da referida Ir-Itoxo, 243JO00; lista 1S0, do d. Ncroa ] mandado lovareín flores diariamenteAcosta de Noronha, 2I)?000; lista -133, para iruarnocer a sala que tem o n^medo Augusto César Dolson, 305000 e lis- da oxcelsa sonhora.
ta 40", dos srs. Morino te ('... 100$000; Offercccu ainda os objectos hlstori-
quantia. Ja publicada, 3:505$000; total cos quo poasue a Irmandade, oujo tom-

ulo. um dos mais antigos desta capital
(ITRO). foi o primeiro em quu entrou
l>. João VI no Brasil.

A commissão pede án pessoas 
' 

que
possuem retratos dos conselheiros Cos-
ta Pereira. Ilodrlguos Silva, Duarte de
Azevedo, Joaquim Delfino, Carneiro de

até hoje recebido, 3:948$000,
Além disso fornrn enviadas as se-

gulntes dádivas: do Laboratório de Rio-
logia Clinica dos srs. M. Pinheiro, Ed,

16.° Conpm Je Geographia
*>

Un» I m^rsnçi (-o Insftuto Hsto-
rico Fítiaiinsnsc ao scü con-

generí de ülínas
Tendo o sr. Simoens da Silva no 6» Con--resso de Geosraphin reunido cm 1910 cmBello Horizonte assumido o compromisso

tle enviar no Instituto Histórico de Minas,uma placa comme-noratlvn do-cxlto nlcnn-
çado por aquella assembléa, cm nomo doInstituto Histórico Fluminense, de quo é s,la querida Maria do Lourdes: 13 pe- Azevedo, 1870, e Dantas, e tamhom
prcsldmto, fez apresentar hontem A tarde, 1 mls rte roupas: tio d. Rosalina dc Almcl- ! dos abolicionistas Ferreira de Monozes.
no Club de Engenharia, aos representantes l]!*: \ cam Isolas i e uma anonyma: 6 pa- Luiz «ama, Serpa Junior, André H^bou-
nfflillftfta r\t\ ilefft^rt *!«, Tít« u-. TtíS (16 Pnp.ltillllO.S (lO IA, ! "«« Trif./» Plnrm Vlnru-l., .In. Qaii»-. A •._

Quaesquer donativos pnra a "F
da Criança Pobre" pfVem ser rcm-ui-
dos A associação das "Damas da Assis-
tencla ã Infância, ft rua Visconde do
Rio Dranco, 22, sobrado.

Marques o G. Iliedol; 12 latas do "vita-
mina": de d. Ercllln Tromnowsky: 21
metros de fazenda: de d. Iracema don ..«..-.. .,u, .,,.,.,,„,,,, i...-miiiu. u,ir»i'ir» mSantos: 1 vcstidlnho'; de d. Palmyra Campos, Theodoro Machado, Junqueira,Cardoso Pontos: 1 terno pnra menino; Francisco Sã, Malta Machado, Carneirodo Thoblas P.odrlgtics Fontes; 1 par do da Rocha, almirante Dc Lamaro, P. So-sapatos; da menina .Belllnhai 22 pe- dre, quo foram ministros dos ministe-
ças dc roupas: de uma mãe saudosa do rios João Alfredo, lSBb; Duarto dosua querida Maria do Lourdes: 13 pe- Azevedo, 1870, e Dantas, e tamhom

í
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Pliilemon Jtabello Çruz
(1" ANNIVERSARIO)
Laura do Andrade Ral-ello

Cruz communica a seus pa-
rentes e amigos que a missa de

anniversario por alma do
seu inesquecível e saudoso esposo
PHILEMON RABELLO CRUZ, será
rozada hoje, sexta-feira, 31 do cor-
rente, As 9 horas, no altar-mór da
Igreja do'S. Francisco de Paula.
Dosdo já agradece a todos quantos
comparecerem a esse acto de reli*
giao e caridade. •*•

no Club de Engenharia, aos representantes
offlolaeB do Estado do P.lo a referida
placa antes de envlal-a a sou destino.

Ao acto compareceram os srs. JorgeLosslo, director dns Obras Publicas do
Estado do Rio, representando o presidenteRaul Vel*-*i, Arthur Cbsta, presidente da jAssembléa Fluminense, e os membros doInstftuto Histórico da vizinha capital quetomaram parte do prefnlado Congresso,
além de outras pessoas gradas, tendo o sr.
Simoens da Silva pronunciado nn oceasião
algumas pafavras explicando os motivos
por que havia convidado -- ¦••
cia a ver a placa referida.

A placa quo foi feita em bronze, possuoos seguintes dlzeres:"Ao Instituto Histórico c Googrnph1™ dc
Minas, cm commemoração do exlto nlean-
çado pelo 6» Congresso Brasileiro de Goo-
graphia do 1919, cm Bello Horizonte, o
Instituto Historie» o Geographico Fluml-
nense".

6 pa- I Luiz Gama, Serpa Junior, André Rebou
| ças, João Clapp, Vicente dc Sotirn, Ar^osta thnr Bento, tenente'Porolra, Gonçalvi

íetti-' Chaves, Aristides Espíndola, BulhSoi
uniu. Tnmllt-* T n n-i-,n m) K ,. A,**,-,,,i„ DIhIa . tS r.

Prccurae ter sande e
sereis felizes

51 minutos de jogo pnra o scu flnnl. Na
falta do juiz oscalado, sorvia d? arbitro iuhuhmui piunvrus expncanoo os motlvoi
o sr. Adauto de Assis, quc o suspendeu I Por que havia convidado aquella asslsten
por haver um grande "sururú", do qual "'" * v*"* " x1"—1 ~ft>*.i*i«
saíram feridos dois players do S. Chrls*
tovão.

O "placnrd" apresentava o resultado do
0x0. .

Mangueira x Palmeiras — Suspenao por
falta do luz. Stiperntendla o match o sr.
Jayme BarceM.os, quando faltavam 20 ml*
mitos, estando o Mangueira a vencer por
2 x 0.

UM STADIÜM DE VERDADE
PARA 1922

Acaba de encontrar, tanto na Câmara,
como no Senado, a maior boa.vontade c

mal.i Justo carinho por papte de todos
os congressistas « do próprio governo, quo

recebeu com derronstrnçfies de sympa-
th'a. a proposta do denntado Macedo Soa-
res para que fosse cedido ao Club de Re-
gatas dp Flamorgo, onde mais lhe con-
viesse,- iima grande extensão de terreno
na Praia Vermelha, comprchondehdo tam.
be'm a bach nli! Bltttada, para que uinr.
vez legalizada essa Justa doição, pudesse
o grêmio n:i -o-nogro constru'r no refe*
rfdo locnl o Sun stadlo, com os requisitos
modernos C indispensáveis, que permítti-
rilo em 1922 n realização das festas nnor-
tlvas olymplcns.

Assim, compreliepdonòo n necessidade do
nm local apropriado para festas sportlvas
do tão grande vulto, os nofos d'rlgonton
min vacinaram cm dar sou apoio ao em-
prehondlmento.

ASSOMPÇ-IO PMBARCT-U N*0 RIO
GRANDE DO SUL

I\> um f!amon-ro soubemos que o plnyer
rubro-negro As°umpção, quo jogava na 2-"•quine e que fOra ao Rio Grande do Sul
a negoc'os da casa onde trabalha, eni-
barcou hontem cm terras gaúchas com
destino ao Rio.

TV<-vvwvvvv\-***(VVVV«AVMIMAAAVii.<VS

ANNO NOVO
Boas-festas e folhinhas

oi'Ui',.i| /íii.iiiuri- ij.i|Mllnv'l<l, i>
Jardim, Jaguarlbc, Antonio Pinto o Se
cundino Ribeiro o favor de emprestai-
os, afim de que figurem na exposição
nos spus rpsn*»ctlvos lngnrra

A commissão recebeu os objectos no
edifício do Club dos Diários.

ASSOCIAÇÕES
Nossos leitores cnnllnimm a nos ro- .

metter seus cumprimentos de boas-fes- CIIICIILO DOS OFFHtAES ItEFOIlMA-
tns nelo nroxlmo nnno novo. nos aunos DOS DO EXEnGITO B DA
nos mostramos a-rradn-ddos e' retribui- AK.MADA
mos. Além pequenos brindes como fes- . ,.tas, nos são offerecldas tambem folhí- r-SKl . associação reuniu-se no d:a -3, em
nha». rto, í-fis tnblca geral, afim dt.* commemorar o sru

Ainda hontom nos cumprimentaram anniversario (9") e inaiiR-irara-n1 em seu salão
com felleltacfíeR os srs. Rocha Faria ° rc"'atl- "° marechal Kilieiro Gutmar.ics, scuex-presi-iente c focio fundador, c liem ass'm

itfcrtl

Vfíflíl In ri send0 nm rernefAioTluaiUII cm roja compôs!, j r.»*.
ção entram a QUINA, COCA, MARA. | dlcln!*

ATAIIHEK — rnrn rnpldn «om
liY.NAM.lKKMlL — Rna Sele -lo
«¦-.iptiihr*-. IW.

compmU
. _-7/

I*l!AMA. NOZ 5IOHCADA o ACIIIO
PHOHI-HOniCO .MEDICINAL, seu
uso diário e constante torn.i-.so InJis.
pensavel porque evita sa pcrtnrbn-
çôe« digestivas dos qno soffrem do
estômago, rnbuMcco os enfrnqac-ritliM,
ncnlmn os nervosos, revlRor^ oa cnn*
V«dos pelo tmbnlho Inlctlcctnnt nn
phjslco, dA appctlto nos ttiberciilnsos
e convalettcentes de qnalqncr moles,
tia, evita os cn.lfios nas senhoras j*ra.
vidas; é nm excellente tônico pnra
ag mSes quo nraament-im seus filho»,
em summa VIDAI.ÓX 6 o mnls ener»
pico fcstnurador da energia vital de-
bilitnda.

Milhares de médicos receitam VI*
DAIiON diariamente e milhões de
curados bcmdlzcm *eus eífcltos.

DEPOSITÁRIOS PAI5A TODO O
URASIL: NELSON SAMPAIO * C.

UVA IIRUGIAVANA X, |tll
WO DB JMEJHO

Ainda hontom
-om felleltacfíeR  ..„.,,.. ,.,,,„
& C, Companhia Construetorn om Cl- -.¦--:¦-•¦¦- - ¦. -. .-.-¦¦
mento Armado. Moreira Parhosa & C. 5 ri<r <1'.1;°ÍJ. lo,!s'" < '«>» 'llh°s'
Pimenta A> C... Lima I.itra Barbacononso do marechal Olympio Fonsrca.
Contra o Analfabetismo, Rio Moto- ' Fr" ,ln'«Prçle dos srnti-n ntns do Circulo, o
Club. O*. Tomasolll & C. ngentor, ce- K'n:Ta' Mo«ira Cuinurncs, oue ralicntou o
raes do Lloyd Labnndo. V,m) rçprestnlado em nossa 1'atna pelas 111-;

— Dos srs. Granado * C. nhnrmacou- -"vlduahdatles r pr-scnt-d.-s por essas pinto*
ticos o drogulstns, recebemos duas fo- BraP1"*1»- Associou ainda o mera-o gen.*ral'a|
lhlnhBB com formosos chromos o va- ¦'"* nor-iMiaR-ii- os nora:a dc Il-nriquc ilciu
rios oxomnl-iros do "O Ph-irol do Me. 1 'lr>mo Scalira. aquelle, que traçou o quadro

mosos chromos o va- ""» nnn-rnagens os nora.-a oc n-nnque oi-iis
rio "O Ph-irol de Me. ' llruno Scabra, aquclle, que traçou o quadro
ic pnra o nnno do "«"i ^ íamili:1 Fonseca, ê o u".'ra->, inspirado poe-
endarlo e informacòcB '¦•¦•1>'"*-* cultuou as glorias, desses patrio-as. ¦ . almannou

oue alfm do calendário e Informações
«tela contem variado texto literário,

!

^tmvimtaamXmjmmmmammmva^ ^
fO\AI. — O melhor drulnfe. 1

rlnsle pnrn invnccnt ti* «cnho. B
r*« m nfrfnmniln r nif-cfrlncn- I
tt •— Itoa Krtr de Brtrmhro, isnl

VIAS URINARIAS
O especialista DR CARLOS DAUDT

dlplomauo pela Faculdade Co Medicina do
Rio do Janeiro e cotn pratica do c-. rea d<*
;rcs snins n-ia lioppltuea europeus, ga. i
rante a cura tudlcal em curto espaço jtf j
umpo. da gonorrbOa chronica tgotta ml.
iliar) e de soa iOrma aguda, aaalm como
de tuas complicaçijea nu urethra poste-
rior, no collo da bexiga o por excvl.en-
cia na próstata.

Methodo altamente scientifico e que avl*:
gora extraordmariainer.ie a potência en-
fraquecida. NSo fas massagem dlgitj. ¦
rectal Tratamento euavr, indo.or o oogj.
ro em feus effcito».

Comultas A rua Uruguayana o. t\
•obra¦.'..-, das í a» 4 horas, |

qu- -  .
Dever*ie*ia prticedcf tambem fl ciciçiío da

nova directoria rara o bicnnip de 1921 a 1923,
o quc não pôde icr íofíar por falta da numero
legai ue sócios, marcando-sc nova reunifio para
o dia 5 de janeiro vindouro, ús 15 horni.

Ao t-rmínar a s-^i mnidade foram convidadas
33 ?cn!iorai c senhoritas. para tomar parte no"lunch" pffcrccido peta directoria aos seus con*
80CÍO5.

(lnfc!iim"nte nüo pôde ser completo o rego*
sljo do Círculo, ao commemorar o teu o"* anui*
vcrsarlp. ('.?.'!o*j 01 rez ntcr. faltecimentos dos I
consocios almirante Üu-no fímndSo e major •
LccpoMo Litiliares* O tlicaoureiro contparec u '
promptanient- fi riõidoncia das famílias d.is!
consocios fallecldos. a quem apresentou p-ja-:m*;s cm nome da directoria, cntreganda*lhcs ai'
ir «mo tempo o p-culio dc 8-tj a ;':e tinham |direita.

MB/*, fl XfJ&AlSH _W_^y' -"aWÊWmmJ^^M

\_J Of ^L\m\

I RDA V. RIO BRANCO, 51 [5
fia H ÉÉJ

5 nitioiiFiiijiEi II

PKI.AS CHAGAS DF. CHRISTO. - IWJ
Knhora dr edatie, doent-, a m poder trai a-11
lhar, estando quasi cega i!e catarata cm anii.as '
as vis.as, e srtr. ter meios para se sustentar,
pasmando as maiores rce «Idades, pede as pej-soas carirlccas. pnr alrr.a 'lon nossos queridos
parrntes e pela Saçrail- Paixüo e Morte de
Ni.wo Scnti-r Jesus Chriito, uma esmola, quetens a todos recomp nsarA. Kua dr Catam' yn. i3, ou ncíta rc.lacçSo, rccetcrA qualqueresmola.

Donde:: lupirn', Catumby e C:-iu:iroi.

<cmaatt*v7MmmMa(uiíiii .„¦...
;.i M'.l.lltl.*l — A riirrieln vnlia

lomnniln no ilrlmr mn rnllrp ar7] Jl m:\iiii. _ mia Srie d« n>-' trniliro, i.*-tl.

*^w,,,*s>s**-^^*^^**fc*-**>—i" i •*H*^~-r*-i-»-r*i<*-w-^-^-ili>jxí'V'L>'l/<j< 
0m

MOVEIS & FRESTIÇÔES
O O O AhTE L LUXJ OVO

tcnti itu incpualaveli

só na casa IELLA AU203A
CATTETE, 103 -U irin-A: .63J

LirosiiEa Í.UA5 unmiw i)
Trapicha Caporanga

« o cftsj io Kotri o o
TELEPHQMá NQHTS ©893
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RELIGIÃO
CATHOLICISMO

O 8ANTO OO DIA

Em Roma. dia de S. Silvestre Papa, o
qual baplisou ao Imperador Coustunllno
Miibiio * eiMiflriiiou o nr.inde Conci.io Nl-
ceno; e ordenadas outras muitus coisus
imillssliiiiimeiite. duacuiiMiu em paz. Tam*
bem em Itoniu, na estrada Sularlu, uo
Adio de Pnsci.la, dns Sumim .Martyres
Iiimaia. Piiiilinu, ltu_stivu, Nominandii, Se-
rótlnu, llilurin e de suas coiiipuiilielraa..
Km s ns dus Santos Sabliiianii BispOj e
1'olencluiio, os quaes mandados pelo l!o-
miiiiu Pontífice uquellu Metrópole u pré-
car u Kviiiuíellio, u enobreceram com seu
tiiaityrlo. Nu mesma cklude do Santa
Coinliu Vlnsem e filuityr. a qual. vencida
o foüO, acabou aos fios da espada, nu per-
BW.un.ao du Imperador Aurciuuo. Um
Itheciuíiu, de S. Hermes Uxorclsla. bm
Cutuiilu. cidade de Slcilin. o martyrio dos
Sãiilns Kst.-viim. Poneluiiu. Atlalo. Kn»
InAo. Cornello Sexto, Kloro, Qulncluiio. MI-
lit-i vino e S.iiipllciuno. No mesmo diu, de
S Zolico Piesbyteio llomuiiu, o quaJ. indo
i__ra a cidade de ConsUiilinoplu. tomou
niullo a seu cuidado a sustentação "O3
orphfios. Um llavüimu, de S. liuibuçiu
1'iesliylero e Confessor. No meuiiio d.la.
d. Santa iMllaulu. u mnls moça, U *|UW|.
retlraiidu-se de ltomu com seu murido 1 l-
nliiiio. e InJo aiuboh pura Jerusalém, abra-
caram a vida religiosa ; ellu eni um .Mos-
leito de Vinténs, e elle em um de Monges,
onde nou lm ram a vlda gantamente.

13, em outras punes, de outtua muitos
Buiiliis Muiiyies, coulessuies e Saulus
Virgens.

EllIlEJA DA LA.MPADOSA
Com muita concorrência de fieis ceie-

tiruu-se liuiit-.ni. ú/s 8 1,3, na egreja da
l.umpndusu, uma missa com comniuiihao e
ftioliipiiiihninoiilo de liai-nioiiluiii e cânticos
sacros, em louvor do Swiibui Umn Jeau».

Após n missa o cuii-4.u Ueiteude deu nula
de religião.

MATRIZ DE S. CHRISTOVÃO
Nesta matiu i-alebrou-se hoiiCem. is

8 1|'-, uma uilMtu em luu.ur de Santa He-
dniges, com ouiiIIlou a bençào do S. S.

'¦ BuoraitótlitO.
CÜ.NFURUNCIAS VlC-t3.NTI.NAS

Reúnem-se buje', ás 20 horas, uh seguiii-
tes coiilereiiclus vlceiilltius; de Snutii The-
Tem, uo Uurulo desse nume; íis I'J horas,
da Cuiifereiiclii dc S. Vicente de •'-"-•Jj
áa lll huiua, nu .nutri* dn Ulurlu; íis is
lioras. de S. Vicente de Paulo; na matriz
<Je SiiiifAiinii; íi« l» M-. «1** Confeieucw
de S. Tliiucleio. nu matriz du Sulelle.

AULAS UU CATUCISMO
Haverá hoje. aulas de cnlecisiiio nos se-

BUinlea li.üiliios: ás 16 horns, nu convento
de Santa Thereza, para adullus. e pura
criativas na niulrlz de Jacurépuguá us
14 horas; de SuiilAniia, ás 16 horas e
A, Lourdes, ás 16 1|2, e egivju do Lncuti*
tado, ás 16 liurus.

A CAPEI-LA DE S. SICUASTIAÜ UM
PALMEIRAS

Na estuçfl» d» Pulinelrus reallzu-se ama-
nhâ e depuls a ki-ruiesse em beneficio ua
cuiislruiçuo da cupel.u d*j S. Sebastião
naquella localidade.

Tucui-á duiunle a liermesse uma blinda
de, niuaicu, reallzi»iidü*se uinda outra» Ul-

| versúes.
S. D. JESUS UO MONTE

lleiillza-se depois de uiniitili... em Paque*
lá, a le-lu du pinliuelio da lllia. .

Hoje e amaiiliA será realizada. íls 0 l|í
lima-, iiil.-.-u hsU-iiiiiu ruiu -eiluilu e "le-

Ueuin", tilduo Ue oruçúua e préguçáo ás

Os veriinl-las tém preslailo o seu auxilio
eiu üunallius e piendas para o lellio.

EVANGELISMO
ECREJA UVANIIUI.ICA DE V1LLA

ISA ItKL
Os membros dns diversas ccreJnB

evantrelli-as desln «-apitai, com sede mi
Eureju Uviingelli-a de Villn Isabel, açu*
bani de criar umn sociedade uue lo*
dos ps homens de qualquer religião po-
deirí fnster nnrie.

Ussn soelednile tem por flui: propor*
Clonnr nos seus associados e as pessoas
de sun riimlllii liisrrlplus em sun nm-
Irli-iiln. funeral, pequenos empréstimos

• rm,Idos e quando o eupllnl social at-
tingir n lu:' *• oulrus benullcviiclus
niedleo-hosiiitiilares.

As conlribtilçOeH cnnstnm de: Jnlii,
ít uue sô o chefe da matricula paga e
tio.le fii/.el-o ile umn vez ou em seis
nreBlncões de 1»; mensalidade. IfiUO pn*
ra o chefe e J-IUl) puta us pessoas de
sun tiintrli-uln*

Desde Ja, n Cnlxn pagará pelo ru-
nonil do chefe dn matricula, tr.n* e lliiH
pelo dns pessoas de sua inalrleiila. Us-
¦e funeral será niigmeniado de 50$ pa*
ra o chefe e de !â$ parn ns pessoas ile
sua família Insei-lptns em sun inalrl*
cuia. todiis as vezes que o caiiilal so-
clnl for niipmeiitnilo de 20nn$ aclmn
do Inicial que * «le 2-onn*niii». Usse au*
emento náo tern. limite e assim eonstl-
tuirá mi futuro tini pequeno pecúlio
pnra os herdeiros do associado.

A SIÍSSAO DIS 110.113 NA E. D. DA
1.111113,1 A PRESIIYTUItlANA

A Evtrelu l-retdiyt.-rliitiii do ltlo esta-
beleceu qiie aos 31 de dezembro ae reall*
se na Escola Dominical o sessáo mniítin
para a lelturn dns relatórios nnuuiies.
nroi.rntii.nn parn o nnno novo, enlreun de
dlstlnellvos de miro e pnsse ans novos dl*
rectiires. officiaes e professores.

Km obediência a este principio realiza-
¦e boje no l< mplo da rua Silva Jardim
n 23, â sessflo niin.nit para dnr posse aos
novos dlrecltiies, fazer n leitura do» re-
Ininrl.iH unniines. a aiiresenlnr o pro-
grnmiiin para o ayilO vindouro, que estft
assim redigido:

Curso <fn Escola flonilnlrnl
1-> — Curso Cntech tico — Anno prell-

r-tnar _ Jardim du Infância: 3 a 6 an-

P 
"Trlmelro nnno catechetlcn: 6 a t an-
nos _ Ciitechlsmo dn Infância

Série A — Perguntas
eões itraduiidas.* 

Spr|, u _ PerRiintas
cordnçfto e exame flnul.
ploina

2* anno: Cateclsmo Bíblico: de 9 a 11
a'nnos; e lições graduadas.

Série A — Perguntas de 1 a 152.
Série B — Perguntas de 1S3 a 114.

Exume final e diploma.
3" anno — Breve Ca ti cismo: 12 a 14

nnnns; e licites graduadas.
Série A — Perguntas de 1 a 107. Exa-

me.
Série B — RecapItulnçSo, exame final

e diploma.
2o Curso Bíblico — 1» anno — Jovens

e senhorltns.
Prlnuelro anno — Jovens e senhorltaa
Série A — Manejo Bibllco — Reuniões

sociaes.
Série B — Br-ve Cateclsmo — En*

salos de hymnos patrióticos e sacros.
Série C — LIçíles Internacionaes.
2* anno — Jovens e senhorltns.
Série A — Breve Cateclsmo — l"**

unl.Vp poda* s.
Série B — (.eop-raphta Bíblica — En*

salos de hymnn9.
Série C — Lições Internacionaes.
3» — Curso Normal.
1* anno — Preparação de proressores:

I", 2" e 3" partes.
2* anno — Preparação de professores:

4" e 6" partes.
Recnrdnçfio: Rreve Cateclsmo; Ma-

nejo Bíblico e (.eopraphla itihllca.
Exame final e entretrn de diploma.
— Classe de cavalheiros e senhoras:
Lições Internacionaes, Rreve Patecls-

mo. Manejo Bíblico e Geosrriiphln da
Palestina e do Mundo nos tempos tiibll-
cos.
• Reuniões sociaes. snrnon literários e
muslcues, "plc-nlcs". chá, etc.

|»¦ 0 Governo da Repnblica e o Governo dlclaje^l
(O)nclusiio da 8* pnginn).

Continue fiel ao respeito da Jui-
tlça e vá preparando as fibras, para
que ellas uâo enfraqueçam quando,
já desilludldo, o hoje joven militar,
chegar ás mais altas espheras.

O homem se vae adaptando ao
melo e por fim chega á perfeição de
Justificar, de considerar muito bem,
o que já reputou absurdo.

E assim marchemos pela vlda,
embora nos acalentem Ideaes.

Mas ob ideaes...
VAltlAS NOTICIAS

ESPIRITISMO
srcssorcs publicas

fTnvern. hoje, ás seguintes, começando
ás 19.30:

Nn FVderncflo Espirita Brasileira, Ave-
nldn Pnssos. 28;

nn Centro Paz, â rua José Vicente, 88.
Andarahy:

no Centro Tlnmiiilnde. ft rua S. Christo-
vam. «30, S. Chrlstovam:

no Centro Blsclpu os de Snmite], ft rua
Lins d» VnsconceUos. 143, Engenho Novo:

no Centro Caridade, Fé e Amor, â rua
llermenuardu, 84. Meyer:

no Centro Dr. Bernnrdlno, & rua CO*
ronel Banirei.'52. Cascadura ;

no Centro Souza e Paridade, ft rua Cuper-
tino, 51, Quintino llocayuva:

no Centro Pulou e Caridade, ft .rua do
Imperador, 257, Rnaleiitto.
FESTA DE FRATERNIDADE EM MA-

RECUAI. HERMES
N'o saldo da Administração desta Vllla

será levada a effeito uma sessão de fru*
tenildade, no dia 1 de Janeiro, fts 18 ho-
-as. obedecendo ao seguinte progranimu:"A fraternidade â luz do Evangelho",
professor Phellppe SantliiRO-,"A fraternidade universal", (poesia),
Olorlnha Leal;"A fraternidade" tenente Albino Mon*
telro •

I "Cirldade", (poesia), Euclydes Alves;
I 

"Fraternidade na Vllla". José Tosta:'t Esperança", (puoslti), Alvuro Ribeiro
I df Queiroz;
| "Hymno a Infnnclu", (poesia), Lourl-

¦ai Luiz de Araújo;
I "Fraternldude dus crianças", Joaelina
Tosta;"ti eorcundlnhn". llermencarda Leal;"O Ideal conPliorniieo", Alcltio Terra;"Prece a Jesus", ICIvIrn Leal;"liivooiiç&o", Vespasiuno Mendes;"Fé, Esperança e Carldude". Mathlas
Silva :"Sermío da montanha", Josellna Tosta.

PARA A SALVADO QUE E' NE*
CESSAIUO?

Que todos se compenetrem de que na
terra «6 um foi perfeito — Jesus.

Que mutuamente se perdoem.
Que pensem um pouco, que refllctam I o sjnfadn da fi. A. I)

t»r um Inslante sequer, no que os niiarda | regimento a que pertense
no futuro, na verdadeira vida d'além.

Que se náo olvidem de que tudo tem
a sua rnzilo de ser, o seu porquê.

Que suibum que o tono u&o é doste
mundo.

Que tenhnm plena convicçiío de que In*
noceiilemeiiie ninguém soffre,

Que se recordem que Deus — nunca
erra — sempre acerta.

Que percorram o destino traçado — o
destino que cada um reseivou parn si.

Que sempre se lembrem ser luutU fugir
A lei de Deus.

Que soccorriim pnra qut um dia sejam
nimbem socoorridos.

Que se convençam de que o dia de
amanhíl nilo nos pertence e que scráo
todos julmidos pelas, suas obras.

Que tambem saibamos que procedemos
de um só Pue e que ao mesmo Pae lia*
vemos de lornnr,

Qué cada qiini dissipe o preconceito, a
vaidade, o egoismo e o orgulho que per*
turbam o esplrllo e prcjuilloum a moral.

Que em cada um coraçfto reviva uma
faísca de amor, nflo do amor fulliiz, ba-
na:, mas do amor ditado pe.o Christo. o
uiiior dos amores, o amor do próximo e
de Deus nnles de tudo.

Que os homens tenham fé e boa von*
tnde, niilmo e esperança para reltubitul-ua
na derrocada.

Que a humanidade abala o orgulho,
Que)se náo esqueçam de que a bondade

emiubrece o espirito e que a caridade —
a maior virtude — é o Sentimento por
excelluiicla, i a virtude divina, soberana
e suma que a todos traz a puz que con*
fona oa corações nuiurgurndos, u puz tio
desejada pelos filhos de Deus!

LUCVVIO DE NOVAES.

No Campo» dos Affonsos eerSo Iniciadas,hoje, ai pruvas du concurso para auxiliaria de
instructurea ds Kscola de Aviação Militar.O coronel Magnin dcclaruu que a fun-
cçao que cabe ao tenente llcnto Ribeiro Car*neiro Monuiro Junior, piluto aviadur militar,e a de iuatruetor de uma turma dc largciuuse pra.as.
i —O capitão Aliir Rodrijues, que deve re*
gressar da liuropa, onde ac acha d.sde jancirudu curreme atum, vae exercer u fuucvôc» deumtructor de "llregnet".

Teve alta do Hospital Central, o capitão
Juao Ilciiriqu. de Almeida Freire.O embarque para o aul foi transferido
Para o dia i dr janeiro.Oi» tenente Azaury de Sá Urito, foimandado â iiispeccãu de saudc.Os officiaes da •» Unha do fix-rcito sioconvidados a comparecer, ás 12 lioras do d.a1 de janciru dc 1921, no palácio do Canele,afim de cumprimentar o presidente da KVpu-blica.

Uniforme, i», bis (branco, cora fiador duu-radu).
Foram designadoa para constituírem a

Junta medica de insprecãu de sorteadus da 1*cjrcumscripijáo de recrutamento, no fjuartcl-
rS ¦<! ° caP'tSo medico .Manuel Ce.-ar del.fles Monteiro e os pr.ni.itos.ieiieii.es Anluuiol.aptista Leite e João Pins da Silva Filho.I'. para a junta da •¦ circuiii-.cripc.io de re*crutam.nto, cm Nitlieroy, sáu desiguadus ns
priiueiriis-uncnles mcilicus Arydio FvrnnndosMartins. Alarico Xavier Airusa e Herbertnlaya de \ asconcellos.Para servir 110 *° regimento de infama*ria, foi designado o capitão medico Manuel Ce*•ar (,6es Monteiro,Os prim.iros-tcnentes médicos, anlehon-tem proniuvidos á esse posto, cuntinuarâo aservir nas unidades nn que se acham._ o 2» lenciiie Rubens Comes Pereira foiilesignai o |iara servir, temporariamente, 110 1»curpo de Irem.O chefe do D.partamento da Cuerr» ftí
Pumiear «n boletim o seguinte:lendo »idu extinclo, cm virtude do decreton. I4-4SO, de jo de outubro do corrente an*ao, a Divisão de Justiça ((',. 7) deste Depar*tam.nto, o sr. ministro communici para ostina convenicniea, nue o auditor Krnesto Clau-dino de Oliveira Crut e os auxiliares de au-dilui Pauiino Martins Coelho de Almeida. Ma-no llerredo Leal e Ranulpho llocayuva Cunhadevem continuar na referida divisão, ate o dia10 de laneiru próximo, de mudo que possamultimar us processos em andamento, sendo que,d. Pois dessa (ru.snla data. terão exercício na6» circuniseripção de justiça militar U.xer*cito).

Quanto ao archivo dc meio soldo e monte*
Pio, ora na C>. 7. ficará a cargo deste Depar*

I tamento, s.ndo aproveitados' os serviços doactual escrivão, sargento amanuense de 1"classe, Muysés Currèa l.iina. e devemlu pru*ceilci-se, comu na Ma/inha, de aceurdo com o
pariigraplio 6 do artigu 1" das Instrucçôes quebaixaram cm o d.crcto n. 471 de 1 de agostode 1891, cumhhiado cum o dc n. 785 de 1 deabril de 1892, que allera os paragraphos 8" o"e 19" do artigo if das ciladas inslrucçõ.'s."Ao Dcpanam nto da (luerra apresentaramsi — - -¦-¦ "¦ •
medico, Sylviu Pellici. Portella, por ler de se
guir para Recife; capitães José d- Siqueiratampos, por lei sido mandado ndilir á csie1'epartanunto: Octavio Saldanha Maiza. do 9»reginicntn de _artiljinri_a moinada, poi ter sidoler de rcunipsp &n

nitilico, Juàu Antu-

l" Inspecçfio de saúde, no dia 5 de Janeiro
p. luluru, os srs. Patrício Neves de Abreu,
ina.lilnli.la de 4* classe, e Dlalma Argullo
Fcrráu, telegraphlsla de 3" classe.

Ao procurador frcral dn Fazenda Publica,
comuiunlcandu que de 5 de Janeiro p. Tutu*
ro, ás li horas, scrilo submellldos A I»
Inspccção de saudc, pnra os efrellns de
aposentadoria, os srs. Alelxo lltiavenltirs
Nndurclra, José Antônio Vaseoneellos, Pi*
tilelo Neves de Abreu e DJalitm Argullo
Ferrão.
POLICIA

Kstft de dia na Central de Policia, o i* de-
legado auxiliar.

CUARIIA CIVIL
Dia ft aéde central: ficai Kapotcao < iju*

dante Lincoln.
Ronda geral: flscars Quintiliano, Cunha, Ma*

durcira, Veiga, Carvalho, Calmou, Netto, Ma-
riz, Mariano c Freitas.

Ronda aos theatros: ficai Nicanor.
Unifurme, ju.Por ter fallecldo foi excluído do estado

effectivo da corpuiaçào, o guarda de &' classe
Antônio José da Silva.Das 10 ás 14 horas serão pagos na lhe-
souraria todos os fiscaes, ajudantes e guardas.Os fiscaes devem enviar á Central uma
relação numérica dns guardas escutados para
o serviço extraordinário.
. — Foi disp nsado do serviço, sem venci*
mentos, o guarda de 2*, 1.065.Devem comparecer hoje: fts 14 horas, ao
gabinete do inspector, os guardas de .". 44J,
776 c 995; fis 11 lioras, au galiittcte do sul>*
inspector, o fiscal Veiga, t\ secretaria, fis io
horas, os guardas de i", 163 e de ia. i.ojó, e
ás 1; horas, na Central, o fiscal Uvidio e o
ajudante Almeida.

Na cuiiiiiuuiic.-i-õo do fiscal Sapoleão so*
hre o guarda de i". j.t.i foi exarado o seguiu,
te despacho: — Mannulio, apenas, o correcti
vo que lhe foi imposto em ordem de serviço.

INSPKCTORIA Dli VÜIIICULOS
Dia á Inspectoria: auxiliar Reis; ajudantes:

fiscaes Rodr.gues c Vicente.
Cyclista dc promptidão: fiscal Haldessrini.
Th.atros e clubs: ajudante Smiòerf c guarda(luallicrto,
liacoteiroit fiscaea Aguiar e linoch.
Umfuime, í".

•POLICIA MILITAR

vn* esta carts, afim de que nos Informeis
quaes silo os Jornaes lut-aes qne se Inleres-
sam pelo assumpto c por meio dos quaes
Iiiiderlamos fazer a nossa prupaeramla: e
tambem obler, sendo possível, os nomes do
(ri-iindes Induslrlaes aos quaes pussam In*
teressar as nossas runstiuçoes.

Na expectativa de uma resposta, somos,
etc.

Endereço: Aibert lllrl, Inrcnlour-constru-
eteur cn ccramlque, 44, rue Notro-Uíme-
de*l.iirelle. PnrK

Os interessados pnderílo dlrlirlr**fl ao Eu-
crlptorio orrid-il de lurorninçoes e Collo-
cação de Trabalhadores, annexo A Intendeu-
rln de InitiilT.içflil. cães ÍMiartiut, 3. onde
terflo os esrlarerlmenlos nocessarlos."

REQUERIMENTO DESPACHADOS
Edmundo de Faria Lenilnirer, podlndo"tilistllulção dn fiança do carmi que exerce

de eorrcrlor dc inerendnilns desta praça —
Compareça na dlrectorla geral de Industria
e Commercio.

Superior de dia, capitão Domingos.
Official de dia au (Juartcl Ocueral, a* te*

| nente Dino.
Olficial de dia ao curpo de serviços auxi-

liares, i" tenente Madureita.
Medico de dia, n horas, 2a tenente Licinio
M.-lico de dia, is horas, ." teuenie Leite.
Pharmaccutico de dia, i" tenente graduadoAguiar.
Interno de dia, z" tenente honorário Mei-

rclles,
Dentista de dia, i" tenente Clodcmir.
Auxiliar du otlicia! de dia ao Uuartcl Gene-

ral. sargento Maldonado.
Assiste a instrucção no Núcleo Central, I* te*

nente Guimarães.
Musica de promptidão, das 6 ás n horas,

a fanlarra da cavallaria, e das n fts ti, abanda do i" balalliáo.
A conducçãn de presos serft fornecida peloscur|>os, dc accordo cum o pedido que for feito.
Oi" baialliuo fornece: a pruinpiiiláo de in*cendio, io praças para prevenção, o polic.a-mento os demais serviços jã determinados e omais que for pedido.
Oi" batalhão fornece: lo praças para pre-venção, o pluici.im.iitn, os demais serviços jádct.rininados e o mais que for pedido,O 3" batalhão fornece: i inferior para ron-da, i curneteiro para ordens á Assistência doPessoal, io praças para prevenção, o policia-mento, os demais s.rviços já determinados eo mais que for pididn.
O 4" batalhão fornece: as promplidõrs per-manentes e ile soecorro, z inferiores pnra ron-

« i..i w„e.,a «i-resen... I !»' àdev«l-lu '™ «lesus sc-• apresentado ás 8
:i» seguintes officiaes: teiicnte-euronel. I lorn5 Para ™mlar ",. ." «listr.ctos in praças
Sylviu Peilick Portella, por ler de se- ' ?ra P/.^eneão, o Policiamento, os d;-mais ser-

mo lajazeiras. por ter sido nomeado paracomniissão julgadora do concurso para veleri-nanos, primeiros-lcncntes Américo HraRa, doI' corpo de trem. por ter sido requesitado |u.ra depor em um conselho de invesligação; Ma.no Xavier, do 4" corpo de Irem, pnr ter sidorequesitado para ilrpôr em um cunsellio de in*vestigaçao, ter terminado o teu depoimento eter de reunir-se an curpo a que pertence.— Serviço para hoje:
}>ia á região, capitão João A. M. Antas.Dia an P. M. V. M., i« tenente medicoAugusto S. Vaz.
Auxiliar do olficial de dia, *» sargento Pom-

pro l-erreira da Silva Junior.Al* brigada de infamaria dará: guardas doMinistério da (.ucrra, Intend ncia da Cuerra,Hospital (.entrai e liscola Militar, pntruilia*para o novo Arsenal e á disposição do off.calde dia: os cornclciros para o Collegio Militarr a divisão.
A 2» brigada de infantaria darft: guarda ereforço para o palucio do Calt te.O 1» regiminto dc cavallaria Independenteuaifl: 4 nhlciiançaa para a divisão.Lnifnrnte. 6°,— Pelo ministro fornm despachados osseiruliiten requerimentos:
Armando Dtivnl Aguiar de Castro, 1«orriclnl dn nI^el•lorla de Saúde da Ouerra— Complete o sello de um do9 documen-Iom; Francisco nomeü dn Silveira, majorbonornrlo — Deferdo. á vluta do ntti'»ta-do medico: Cnudldo Pinto de CarvalhoJunior, mnjor reformado — Requeira a

de 1 a 50 • II-

de SI a 75, re-
, liuirega de dl-

¦ 7.0VAI, -. Iiíenl nnr** •»|I-""M» I
I Inilmn dn» «rnluirn-i. "" ll«« •€• f
I ir dr «rlrniliro. IMII, "

tenho empri-uatlo o preparado
ElixlV de Inhnnie Goulart, e nilo deixei
de reeommenilnl-o semtire que nppare-
ca a sun Indlcncáo pela cniislnneln de
feaultndos que com elle se obtém., -
llr. .Io»* T<i«te» ile Alviirenitn — Clinico
na cidade do Pomba.

viços já determinados c u mais que íõr pe-dido.
O regimento de cavallaria fornece: in praçaspara prompiltlão permanente, i inferior pararonda, a guarda do Quartel General; o poli'ciamrnlo, os d mais serviços jã determinados to mais que fór pedido.O corpo de serviços nuslliares fornece: ibombeiro e i nwcliinism d* dia.
A cumpanhia de metralhadoras fornece: osserviços já determinados e o mais que fòr pe*dido.
A secção de clectricidade fornece: i eleclri*cista de dia.
Ronda: segunilos-trnenlea l.seoliar t Soares.Promptidão: nn Quartel Ceneiál, i* tenentel.opes de Azevedo, e no regimento de cavalla-na,_ _" tenente Pasqualino.
(¦uanhs: na Aniortiiação, s" lenente Por-tncarrero; na Moeda, .*" tenente Piado: e noIhesouro, i» tenOnle Telles.
Dia aos corpos: no i" batalhão, capitão Sou*ia: no 2" batalhão, capitão Coutinho; no j» la-talhai), i lenente Gardel, no 4" linUlhão, capi-tao Vellnso, e no rigim nto de cavallaria. 1" le-n nte llelleroplmnte: na Snuile, í" tenentet-onfucio. e 110 Andnrnliy, •» lenente Piquei.Uniforme, 4" (kaki).

m-í.
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D 5EDE EH LISBO. j
I tpteienlanles seraes no Uiasil c Banqueiros

nftCftLHAES S C. I

RUA -' Ot MAUÇO. 51 I

VENDE-SE
•¦ma casa renovada ha dois meies, em
írntro de terreno, eom Jardim e quintal,
iom duas salas e ires quarto-, tio pavl*
mento superior, duas salas e dois quar*
Ins cimentados no Inferior e demais ac*
i?,n.m»dacoes. numa ias melhore, rua;

(subúrbios), dando 2501comi
do Itlnchuelo, ....
SS renda mensal. Trala-se no escripto*
rio desto 'JOIINAL,". com o ir. Uo*
coln.

Digestões dlffl*
ceis — Rantrlles
—• dfir e peso no
eatoimiKO — vo*

•ritos, prisão de ventre, aiia, etc. tra*
a-se com Ullxlr Etipeptleo do dr. Ile*

iilcio de Abreu — 1 culls no fim de cada
refekfto. A' venda em todas as phar*
macias e no deposito Alfredo Carvalho
Jc - Itua 1° de Margo n. 10.

EülillldliO

POSITIVISMO
CULTü POSITIVISTA

No Templo da Humanidade, A rua Itenja*
min CousUmt, 74, i-eultzam as seguintes
luiiimeiiniiiieôcs:

Dezeiiibru, 31, ds 19 lioras e 30, festa
dus mulheres santas.

Jiiiielro, 1, ao melo dia, resta da llumaul*
dade.

Janeiro, 2, ao melo dia. Inauguração da
41* expuslr.no annunl do PosIHvImiiu.

Palma o dr. Ilngueli-a Leal, que, nas fes*
las, leril o i-oniuisu musical de Jovens po-
nlllvlsuis, canto e oiclieslrlna.

THEOSOPHIA
PESTA DA Fn.\TEnNIDAf.E UWVEI.SAL KA

SOCIEDADE TIIEOSUPIIIUA
A Tosta da fraternidade, annualmente

promovida pelos thcosoplilstas, realizar*
<e-á 110 dia 1 «le Janeiro próximo, ás 11 ho-
ra», no saino do "Jornal do cominercln'*,
ralando sobre a rralernldnde o as religiões
o sr Clovaiml I.eunl; a fiaternldade e as
srletielns, capllão EUKCido Nlcolli: a fra*
lernldude e a escola, d. Maria Lacerda de
Mmira: a fraternidade e 1 plillnsnpliln, ge*
iiernl Moreira Culinarães; a rraiernldiidc e
as nrle«, d. Maria Adelaide Soledade Lopes;
a rralernldnde e as condições sociaes, o rir.
Insé (illlili-n. e a rrniernldade e o traba*
lho. o operário J. Ellas.

Haverá nos Inlcrvallt» Irerho? de mu«l-
en exerntndns pnr vatlns dns nossos anis*
tns. sol) a direcçao do exímio planlala lhe*
re l.emns.

A enlrada é rranra.
KA VILLA PIIOI.ETMtlA MAnECHAI*

HERMES
»« ne«nas re*lrienles nesla vllla promo*

vem nina sessão de Iraleriildaile no dia I»
de Janeiro, ás I» horas, obedecendo ao se-
KU!.T JPSSi a IM« «O EV.ng.lbO".
I"^»»!" (Poos..). «e-
n^l\W!mnd*T* dôr". tenen.. Albl*
"0«A!!'iorP"r0(poesla). menino Euclydes Al-

•Trnlernlrtade na Vllla". Jos* TnMa.
••A E-peratiija" (poesia), meiiltio Álvaro

ae*.?..-S- * ™«™*" <Poesl-'
|.t.urlvnl l.ul* de Al-nujo.

FMternidado das crianças ,

parte de |fi de outubro de 1fH7 a SI dedezembro de lüls ft Dele-rncla Plocal de«-uyabft. para que seja 0rc.anl7.nd0 o com-
pt-lente proceseo de exercidos findos.
Quanto ao exercido corrente, Jft fornmtomadas ag providencias pura o papa-mento: MarCnho Teixeira, uarirenlo rn*fi.rmndo — NAo hn que deferir, por Jftter este Ministério providenciado Junto aoda Fazenda eobre o proces-o de exerci-dos findos, em nvlso n. Bflfl. de 9 deabril deate anno: Francisco de PaulaTrovas*!*, snrgenlo — Indeferido pornfio convir no serviço; Frnnc'sco F'orla-ro Sampaio, cabo — Concedo, nas con-dlç»es enunciadas: Kurlco Claspnr Dutra.1" lenente — O decreto contra o qual re-clama o official foi expedido em cumpri-mento i'o acto legislativo, Se fere o seudireito, o recorra í dlr'glr-se ao PolcrJudiciário. De ordem do presidente: An-tonlo Joaquim de Oliveira dalllndo. nar-
gento — Selle o locumento apresentado:

TlheHo Ribeiro de Alvlm. 2" tenentereformado — Concedo, pnra desconto le-
gal; KMas Gonçalves dn Silvn. ex-mnslcoDeferido, fi vista dns Informações;
Ferreira Passnrello He.— Mantenho <•despacho anterior; Pe.lro Tlaptlsla de
Castro. 2" tenente — Indeferido por piloFer enro dp nJudn de custo: I.afayette f!o-dlnho de Lima, capltílo medico — Tndefe-rido ft vlfln dn Infnrmncilo; Theodnr»
Jost de S-nt'Anna. soldado — Concedo,
correndo por conln do Interessado as des-
pesas de transporte: Frnncl-co l_encndlonnspecmla — Indefer-dn: Archlmeilf-» deCnrvnlho Tln»to«. sareenlo — Concedo 15
dias: José Rmlllano do Amnrnl. sargentoIndeferido: Vlctor Rodrigues da S'l*vn. ex-praça — Indeferido, por nflo havernntorlznciln lecnl; Clemente Felicidade de
Araújo, snreento — Não prtde ser ntten-
dido porque, a'(sm de nllo hnver vaga. a.«
pmnoslas silo feltns pelos chefes dns re*
pnrtlcrles onde nqtipVnn oecorrem: .TosS
Carneiro Madel. sargento — Deferido,
correndo por conln do petlConnrlo ns des-
neons de Irnnsportp; M-irçnl Carlos dn
S'lvn. 1" tenente pharmareutlco — Inde-
ferido, por fn'la dp fundamente letrnl. O
dispositivo cltni'0 refere-se ft aposenlndn-
rln e náo ft reforma: Oswn'do de Mon»s
Vohre. t" tenente medico, pedindo nermls-
sfio pnrn IntPrnnr ttm parente no Hnsnlln1
Central do F.xerclto — Deferido, correndo
ror conta do re"i'erentp as desnesa» com
o trnlamento: Bernardo Florlnno Corria
dp Brito, co-onel phnrmncetitVo — D'rl-
jn-9p ao dlrector do Coltcelo MPIIar: An-
tonlo Constantlno tte-rv, general — Defe*
rido: .lose Fellosn flurgel. snrcentn —
Indeferido, de nceotdo com as Informa-
çfíes: .Inflo RnptlFtn d» Moraes, snreenlo

Indeferido; Dominem, Fnlphnnlo di
Mottn. sarcento — Concedo IS dlns; TTII-
«pn fliiedes dp Moraes. «-oMqdo — Inde-
ferido: A"ton'o Armda Vnlllm — Allen*
der: Mllltno lílhelro dp A'rpplda — Com-
pareça ft Secretaria da Guerra.

No Ministério da Justiça
josephlna Gosta. (nnn«i«i senhorlta ° mlnlslro da Justiça rommnnlenti an»0 cnreiindlnha" (poosla). sennorna 

ntman nMei nn¥enrl0 AMn proviment,.
Ilernietignrda l.eal. , ..„,nd0 Terr- ..nn recurso Inlerpnsio peln orrielil Ituerlno

n Ideal rn''i«>tnpn"''':"...^{r'JrJn^Ie"a. | ^ Pfnfunamllt „. Fawnril, ptlttl|ca. pro-' 
vldent-lou para qne os guardas civis de I*

No Ministério da Agricul'
tura

VARIAS NOTICIAS
o ministro da Kn-cnda solicitou provi-dciirlas ao >eu collega da Agricultura nosentido de ser desligado da Superintendeu-

cia do Abastecimento o ruiicclonai-lo da-
qtiellc ministério, Jiuiiiulm Frrtes vieira

, menino

senhorlta

senhorlta

••Prece a Jesu*". menina Elvlra Leal.
Todos sno convidados.

RV
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A VEGETARIANA
RESTAURANTE

Nesto eslnlii-iiH-liiiciilo não entra nenhum protlncto ne Mima!

morto. AU-m d» nhii.^o e Jantar com menfi. varimliw o cal.In.lcw*.

mente prepnraclos, temos dns 2 rts 5 nm sertrlço especial de min*

cims. chA. dores, friit-lns, snlniln de fructivs. rerrescos. etc. HOJB,

31—íi nolle. hnveri. tini serviço de chocolnie, chA com bolo Inglex,

ni(* a mela nolto. — 8. 1'RDRO, 71. Próximo A Avenida.

i-lnsse narlhnliimeii Arnpnngn e o de ?'
Amaro Jacome de Arauln, selam siilunrlll-
_in« a 3* exame de Inv.illdpz. An chefe de
poliria e dlreelnr da SaudP Publica roram
enviadas Idênticas cnmmtinleaçftes, afim de
ficar acrenluadn o nexo causai.
INSPECTORIA DE FISCALIZAÇÃO DO EXE»

CICIO DA MED-C.NA, PHARMACIA, MTC
DENTARIA E OBSTETRÍCIA

EXAME BE INVALIDEZ
Sollcltaram-i-e providencias:
Ao dlrerlor «trai dos Correios, no sen*

lido de comparecer i I» Insperçüo de saudc
no dia 5 de Janeiro p. ruluro. os srs. Alei*
xo Boaventura Mariurclra e Josó Antônio de
Vaseonrellns, serventes.

Ao dlrector da Eslrada de Perro Central
do Brull, DO seuiido d. comparecerem 4

Prl«ro, que nenbn de ser nomeado para o
Laboratório Nnrlnnnl de Anul.vses.

Toi nnmendn ndliltilo de prnressnr
primário do Anrt.liill_.mtii Agrícola de Dnr-
hneena. em Minas, o sr. Mario de Araulorifle», qup p-prnh jdpntlen ingar no apren-
dlindn de Jnicpirn. n*i ninln.

0 «r. PI"o« ri» Mluioiierniio, nrnniri-
dor treril di nenuhllea. ennrerenelnu hon-
mm longamente com o ministro da Agrleul-
tura.

Fm visita do corte. h. rstove. nnnlem.
nn fihlnnio do miniuirn di AerlrnPiir.. o
«r. fl, Plehn, ministro nllem.lo acredllado
Minto no nn«n t-nvernn.

n dlreetnr dn Servlen de 1n«peeríln n
rnrnenm Agrlenl*» pnenmlnhnit nn «r. -*l-
mfina !.nnn« n rnittnrlo nno !'¦*¦ fnl nnvhrln
nelo ngrnnnmn Mnnnpl p*rpii| da aHvn Olll*
mirüp». referente A ln«nrep!tn n nue prnep.
deu pus lerra» de nrnnrledade da cnmnt-
n"|i Ao-ri-nln dn «mirnni*. «lln» (I npr-
«ern psquerd" dn nio \r.**rn. ninitelle E»-
t»dn, A nlludlrti eomnin1-!* nrnpn* nn Ml-
nleterio a epssfin de«ns lern» para a rol-
inenr.io ali de cnlnnos naclonaes e estran-
gelros.

n ml^l-trn dt AírMiltlira nnmenu
*ntnn|n Jnin pptyornc pnrn n rnrim (\f
nrnrps«nr dn \prendl7.ndn Aírlenla de Joa-
üelrn. nn P""!-.

O mltiMrn dn Frlprlnr envlnu sn sen
enlleira d" A""l"iiltiir.i nm PTeti'pl->r dn
nnnrtrn p-t-ll«l|en nprnxlm-rtn dn» enlhnl
»*»« rif* nl^iino rorotip-j nn rnrw-nt*» ftnnn. on»
Frnne*. hem enmn d- nrndueelo dn n«n-
*"ir Infíl-rnnn, (1p «.Ptrmhrn dn 1110 n n«m«-
m dP»IP nnnn. p nitP I"p fnl remniildn nelo
"n«n addldo cnmmprclil naquella ritpii-
hllen. „, , . o «r. Ç-IltlA*" l.onp» pn>«|i.ii|. hontom
i r^iinltn d" rnmrnlcüln enn«lll'lvii n"ri o
p-inrio dn lei de npn|dentp« nn tr-h-ilho
reniiT-rt- n- ftde da Superintendência dn
/.naslPPHoMn,

_ F"l pn"n f! rtl«nricle.o dn Mlnl«mrlo
dl Jtisllni. «rim d» «orvlr em cnmnilss^n
nn pep-ri-nn^nin Nnrlnnsl de 5-nrto PU
i,ii-.. o rii-n«H|nrnrln do Observatório Na-
-lonal, Arnnirin Pa.

Tendo a pprrptnrl nde Astlctilltira o
l-nnipnln Agrlrnla do Sle-h-n. pedido escla-
reelmenins nn nns«n Mlnlverlo «nbre o
mndn por .|iip «p conili-te " pragai dns n n
pm nns«ns cnmpns, o IrtMItuln de Blrtln.
cia Informou ao sr. Slmftps Lope» exl«ll*
rem nn Intitulo de Mnmriilnhns ciilliiras dr
"haelllns llphl", dos ralo*, entn que é prp-
pando n vlrqs pinys-. K"Ip vírus é em-
pregndn na nppnlillen Argenlltin p nn Uru-
gttav contra o« rnlfles qup d-imnirieam o«
campos. Nn nra=ll. pnrl-m. eiiilmr. rnusem
ns ralos ptirntrns ás plnnlneAes, nflo sno
elles em qnnnlld-rti- nue °e raça necessário
o emprego dn vírus nnnvsi.

_ O dlreelnr do «prvlrn dp In«ppeclln c
fnmenlo Airrlenla» rnmmunlrtin no ministro
nue, spetinrin InfnrmncAes rerplihln» ppln
«ua rppartledn. n Inverno, no» E"lndns dn
ltlo r.rnnde dn Norie e Plntihv. prnmplte Mi
p*ep|lenle. sendo que nn prlmpiro de-le*
fisladns, cnnrofmp Iplerramma do tp«pp-
cllvo |n«pprlnr agrlrnla. ns rins e açude*
tem apanimdo grnndes pnchenles.

_ A nireelorla do Serviço de Povoa-
mento rprrben a seguinte caria da rirm.i
Alhert lllrl, ettgcnhclro-constructor em ce-
ramlea:

Pnrls. sn do novembro dc I9?0.
Senhores.
Aenhamns de ler nn "Corrlere dPl Ora-

ml«tr. flue fnl lnslnllndo o e«rrlplnrlo de
InformaçAe» enmmerclaea o econômicas na
capital do nrasll.

Snmns uma dn« m-ilnrps snelpdades de
França, com rapllnl lliiln-rraneez. que se
encarrega exeln*lvamenle das ron«triirçi".p-
ceramleas, forno* a gal e carvno. serrado-
re* artirirlaes. ra;.ngeneos. niarhlnas de fa-
brleaçflo ou de cerâmica.

Tendo Jí grandes mnstrucçfléa em an-
damenlo na França, na llalla. na Prlglra p
na llpspanha, tpmns, por l««o. a Inlençiln
d» começar ts nossas Inslallaçoea tambem
no nrsstl.

Por luso pedimos permissão de dirigir-

No Ministério da Viação
VARIAS NOTICIAS

O sr. Plrea do Rio approvou, por acto
de hontem. os novos quadros do pessoal
da Compunhla On-at WcBtern, propostos
peln mesma companhia e rectlflcados pola
Inspectoria Federal das Estradas. Por
esses quadros «tio nui_mentadt)s oa orde-
iittdos de todos os empregados.

O ministro approvou, tambem hon-
tem. ns Inslrucçfics rcgulanv-ntares e o
quiidro do pessoal da Estradu de Ferro
S. Luiz a Ciixlus. os quaes entrar&o em
vlcor a partir de amanha.

O sr. Pires do K.o pediu ao SOU col*
lega .da pusta da Fazendo para providen-
clnr com urgência afim de que, p"la de-
Ipenchi fiscal do Thesouro. no Estado do
Plauhy, Beju entregue de uma «0 vez, por
lotitn do credito aberto pelo decreto 13.S29,
de 23 de outubro de 1919, ao engenheiro
José Cândido Ferreira, a quuntla de rela
20:niin$ooo. conforme foi solicitado em
avilto datado de l do corrente.

Em siiitiçiio a um avii-o do seu colle*
ga dn Fazenda, declinou o ministro que,
sendo de Ioda conveniência a cessüo do ar*
miizem n. f) e de pnrte do de n. in. para
o recebimento e guarda das mercadorias
liiipinindus em vapores dn Lioyd Brasileiro
e sujeitas a direitos aduaneiros, Julga op*
porltinn Ini cessllo desde que o pessoal e o
material dos ditos armazéns continuem sob
a gerencia daquelle lliiyd, pnra boa mar-
cha e regularidade do seu servira, com a
npprnvnçflo, Jui-Nllrçílo e fiscalização da
Alfândega, conrorme entendimento havido
etili-n respecllva llisperlnrla c a dlrectorla
do Lioyd, cnbenilo n este tfio srtmenle a» ti*
xas de artiinzenngcm, para prover ao eus*
telo dos armazéns, c tocando ao CAes do
Porto todas as demais que lhe pertencem.Fnl Indprerldn pelo mlnlslro o re-
queiltneiiio em que Vlctor de Paula Pessoa,
agetilP dn l.loyil Brasileiro, nn porto de
Areia nrnnca, Estado do nio Orande do
Norte, pede para rchaver daquella empre-
sa os avtiltadus prejuízos que vem soffrpn*
dn. dpsdo a adopçJo do l-eglmeh de com-
missões.

Ao seu colle-ra da pasti da Fazenda, o
sr. Pires dn Min solicitou, pnr av|-os de
hontem, providencias no sentido de serem
pagas, no Tliesfiiiro Nnelnnnl, n fln-nnanhla
de» chemlns do Fer Federam de 1,'E-t rtrft*
*IMen. cniprellPlra dn rnn«lrncçim da Itftle
de viieíin 1'crrea da linhla. a quantia de
IsníTTftSlíR. por irnbalhos cxectilados piii
lanelro e reverelrn do corrente anno, na
E. F. nnmrim n Sliln Novo, trecho de Mun*
dn Nnvo n Sitio Nuvn, c li Companhia E. F.
Silo Patiln-nio nrniide, empreiteira de rnn*
strucçflu dn rniniil dn Pnrnnnpanema. de S.
Jn-p a Oiirlnhiis, a qiianlln de MitCnlffifM,
pelos Iriilwllins eseriilndns, pm setembro
ultimo, no trecho de Coloula Mineira a ou*
rlnlio*.

A sorieií Anonvme du dnz vae rece-
ber nn Tlmsoiirn Nacional a quantia de
v>:ii:finn(i7io. em que Impnrlnm a* comas
provenientes da lllumliiaçiln a gnz das ruas.
praças e Jardins desta capital e dn llliimt-
nnçnn plpeirlen dn nrea npprnvnda dn cida-
dc, Oulntn dn noa Vista e Parque dn pali*
elo pi-p-ldenclal, cm novembro ultimo.

Em rp-pn«ta ao aviso n. lon. de II
de dezembro dp 1919. dn Mlnlftprlo dn
Fazenda, relativo A escrlpltirn n ser lavra*
dn da ccssflo dos iprrPiins silos cm "Pau
r.rnssn", E«lndn dp Minas nernes, a|u«tndu-
pela Estrada de Ferro Central dn nra=ll.
eom Oregorlo Cnrdnso PaPmres, e sua mu-
lher. pela qnnnlln dc 80li$noo. o sr. Pires
do nio inrnrmnti ao sr. Homero fiapiMn
que nquclla vln férrea entrou nn posse fln«
ipfprldns lerrenos, sobre os quaes esta
asspninda a linha pntre as cnçoes de Joa-
qulm Miirllnho e nelln llorlzonle. na e**
teiicdo de nsn mplrns de comprimento por
-<-! de InrTiirn. «endn, nselm. Indlsppnsavel
n re-pecllva ncqul-lelln. Nn Intuito de «-•
lUraxi-r ns nxlcen'l.« da -*nh-nirertri'*;t
Technlea dn Pnlrlmnnln Nnelnnnl n Piro-
.•iiirln dn Estrnda de Ferro Central do Pra*
c.| prneurnii enipnder-«p entn o ee««lnnarln
eni cntisa própria dn dlrrlln a rpferldn ral-
vn tlr¦ terreno. Antônio Imnlpl da m.chnr o
qual deeinrnii que. A rnlla de elemPtilo» que

hnblllinssem a IHtnMnr o n«*wtn|.fn. dp*
«|.||i dP reephpr a Impnrlniieln .lllMml*.
rpcu-anilo-sc, cnirclanlo, . fater lal dosia-
tencia por escripto.

rtESTiTincí-i-s
O »r Pires dn U'o pediu no pen çolleirt

dn pusta da Fn-cndn pnr« prnvlclonclnr
nflm dP que. pn'o ThPFonro Neclminl se|n
r.stllttldn as importâncias a*»'»' "J> •«?:
pndlnil.is pnrn carnntln de e'""™1^;

••-rtR$r>04 a fvprlnno da Silveira S u,
50ÕÍ000 e B07$fiOO a Mnnlz 4 C.

PAOAMF.NTOS
An Ministério da Fnuendn foram .oli-

cllndos os seguintes pagamentos:° 
A' rcvmpnnhli, Estrada .-l'»?*™ 

"«?
rauln-nio Orande, 45:2!)t$38t (Aviso
"'A 

José Leite de Fouzn Bnatos. prntl-
cante d" 1' olnw dos Correios, por exer*
ciclos findos. 72nU5t (Aviso n. 4.638).

A I. L Costa ft C. 380$009. (Aviso
" 

A*Antônio Ferreira, *2$nfl0: Jonqulm
Morelrn .lunlor. BlfBnO e Mnnoel Pereira
Vlunna 221400. (Aviso n. 4.849).

REMOÇÃO
Foi removido, a pedido, o praticante da

agencia postal do Cinco Pontes, no Estado
de Pernambuco, Antônio Pires Ferreira,
para o cargo de praticante da agencia ae
1* ciasse no Districto Federal e o agente
do correio dc npury. no Amazonas, rtomeu
Ferreira, pnra egual curgo na awencla de
Jacarehy, no Eatudo de S. Paulo.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Horacio Irlneu da Gama. eslafela dn

linha àe Florianópolis a Fortnleaa de
Santa Cruz — A' vista do Informado, Inde.
ferido

Egydio Josí liemos Pinto, estafeta Inte-
rlno da agencia de S. José dos Campos, no
Estado de S. Paulo — Sâo lendo o re-
querente o concur.o regulamentar, inde*

Ooiavlo Vrelra de Aqulno Leite, pratl*
canti de 2" ciam», Dlrectorla Geral —
Indeferido. „ „ ,_

Elpldlo Brandão de Lemos, praticante
do 2* o'flSB8. Dlrectorla — Attendendo As
Informações que abonam vantnJoMinente
a corduotn do requereote, deferido.

Antônio Jos* da Costa Slmue* — Aguar-
de opportunidade. .„..

Luiz de Almeida Pires — Aguarde oppor*
tunldade.

REQUERIMF.NTOS DF-SPACIIADOS

JoSo Malta de Al-near Flllm, praticante de
2' classe de Pernambuco e adilido ft esta di*
rcctorla — Aguarde upportuniilale: \ irginer*
lo Cavalcnnti de Albui|ueri|ue, estafeta interno
da directoria — Annnte-se e aguarde oppor.
tunidade; Alhcno Alves, servente de «'<-]»««
da directoria, cum exercício na contahilulaile.
í Antônio Alve» da Cru», servente de I" cias-
se, com esercicio na 4" sec^âo do trafego —
Indi feridos; Oscar de Carvalho Toledo, reser*
vista do Exercito — Aguarde opportunidale;
Jusé ife Magalhàe». caiiilidalo classificado em
concurso para praticante — Averbe-se; An-
lonio Xavier da Silva Junior, reservista di
l.xercito e cmn concurso para carteiro —
Annote-se; Alitur llorgcs, canilidato classiFea-
do em concurso para cart-.iro, a|ir,sc tando
sua cadi-rneia de reservista — Avcrlie-se e
aguarde opportunid.ide; Asobar da Câmara
Oliveira Rris, canilidato classificado em con*
curso para praticante — Avcrb-se: W.-ilfrd i
Alves de Faria, praticante privatiro da agenca
de llarra do Pirahy, e, tendo pr-stado conc.ir

NICÜÍiSEIJIlMUMClPAL
nosii:\.\(ii:\s a ei-ip chaves
K A PAUTICIPACAU lill CU.\.
SU1.IICI MUMCIP.Vl. .NAS Kl__l.

TA» DO CM.XTIiNAItlü
Presidência do sr. Azurim Kuiuido.
Nu hora do expediente, o sr. lüru.sto

Garcez se referiu uo "r.iid" Itio.tluenes
Airts, vencido por Ivdu' Cluives, e lequeiea
quo a mes» telegrupliasse uo mesmo, en*
vlando-lhe fcilcitiiçnes, o bem assim of ti-
classe uo prefeito, no sentidu de ser dado
o nome duquel.e aviador a uniu ru.i ou
praça desta cldude.

O er. Erneslo Garcez enviou ft mesa
uma Indicação, que foi dndii por appro-
viida. propondo medidas iilliiienles ft re-
presentiiçao do Couse.hu .Municipal nas
próximas fesltts do Ceiiteinirlo.

O sr. Azevedo Ulniii apresentou tiunbem
uma IndlcHeflo. no sentido de ser pila
mesa adquirida a blbllotlioea que peituiceu
uo iiiuiuo seiiniior uoiaclllo «Jumuril.

Essa Itidicuçílo fui lituiidudii (l Com-
missão de Polielu, puru os devidos fi ti».

Depois, iwssuu-se ft ordem du dtu quo
foi Bereiianienle lipprovudu me o projecto
mandundo reformar a Dlruclorla du lly*
g|i nee Assistência Publica, o qual mero-
ou fllgumus oUsorvayòca tloa iniciidfiiua
Vieira de Moura e Henrique l.ugdeii.

O primeiro enviou íi mes» uniu emenda
uo mesmo projecto. e o segundo coinUa*
leu-o loiigiiniente. sendo por lim appruvu*
do o projecto e rejeltuda u emenda du -r.
Vieira de Mouru.

O restante du ordem do diu foi uppro-
vudo, eiiuerrundo-st, a sessão.

Na Prefeitura
VAHIAS NOTICIAS

so para praticante, n 'Sta directoria, renuer sua
transferencia — Aguarde opportunidatle; Se-
liastiâo Lincoln da Silva, thesnurciro dn aiten-
cia do Correio da csta-So CentraL nesta ca-
pilai — Como requer; Aristides Tavares de
R iimile — Nâo lia vaga: d. Clara Angélica da
Cruz, ag"tite dn Correlu de Villa Nova, lista-
do tlc ScrRipe — Não ha mais que deferir:
d. I.yilia T.innjur* Kndrigues ile Sousa, aju-
dante da asem-in ita praça Tirn-lenti-a, nesta
capita! — O lugar eaiil prcencliitlo; Antônio
K'odrigucs Fròcs, carteiro da agencia de Pe-
tropolis — Indeferido.

INSPECÇOES DE SAÚDE
nemetteram-Ke:
Ao dlreclur geral doa correios, os laudo»

de Marques Barbosa, Virgílio Domingo* doa
.santos, Jullo de Souza Urllo e Mario de
Bclom.

An dlrerlor dft Estrada de Ferro Central
do flrnsll, os de Alberllno Plnln Jlcll».
remando Vieira flurles, i.uiz Nogueira de
SH, Ernesto Coelho e o nffliio n. um.

Ao da imprcns.i Nacional, os liiuiliis de
Antônio l.ucas dos Heis o Scbasthlo Alves
dos .«nnlns.

An chefe de policia dn fllstrlcln Federal,
ns tnuiliis de .uiiqulm lieis, Astiilpho Cur-
doso da Cosia e Jusfj Carlos dc Souza Gu*
mes.

Ao dlreelnr do Serviço de Povoamento da
Agrli-ulnira, o laudo de Olymplo Ferreira
Maravalha.

An da E«trmla de Ferro Central dn Pra-
«II. ns latidos de ln*pcci;"n de saúde de
Alhortlno Pinto Mello e Fernando Vieira
Cortes.

An da Imprensa NHelnnal, os dn Anlnnln
I.uca» doa fieis o Sebasllflo Alves dos San*
los.

AO chefe de pnl|e|,«, o de .loaqnlm fieis.
An do Serviço de povoamento, o de Olym-

pln Ferreira Miravalha,
An dos Correios, o de Jullo de Souza

Prlto.
nequerlmenins despacHatlns;
s-ilvarinr Mnirdalenn — Certinque-se: Ja*

clnlho Machado lllllencnttrl — «iihiiinnt-
se & ln-pecc.no de saudc: fltllllicrmc Telles
dos Santos _ Cerlirlquc-^e o que cnn-nr
Jnnqiilm !Wem«i!e« de Oliveira, fl* orrielal
de.sie.,rtepnrinmentp *-r llidçTe.rldni o carro
que" o retiiiercnle exerce e dn vpi"lmontn«
«linertnrea w» *c|ue perocDI» n«' itllbllollieea
Nacional.
IflçprrTORt/i rn ifocíL^e-nao DO W*

C""t\ ft m,•P•**•••,",. •"¦••"'WIACW, ARTE
DENTARIA E OBSTETRÍCIA
nntll **nu'o Vvnr. Iltllh Moura do Nn*

vae» — Compareçam nosta ln«pecinrla: sil-
vltin Pacheco de .friiHn — .Worldn: P-lil
come Mftvnr— IndefiMliln; ílnrmnnn Stvllln
rirdosn e N. C. Canduelll — neferldn:
filnnno Oliveira de Moraes — Deferido nn«
lermns na Inrormsçilo: Antônio punia de
«imza Irmün — Munlenhn o despacho nn*
ierlór: l.niln c.hr|itlnl — Dererldo, nos ter*
mos da Inrnrmnçiln.
INSPECTORIA F^DFI-trL PE OBRAS CON-

TRA A8 8ECCAS
O Insprclor «olicilou, hnnt-m, do rninistrn

da Viaciln. prnviilncins Junto ao director ge.
ral iln» Tel-praphns. para que as diversas es-
tanfie» teleirnphic-is dos l-.stado. da llalra.
Prrnamhurn. Pnrahyha. Rio Cramlf /'"•>";'*•
Ceará e Plauhy. conced'rem franquia telegra-
pilica ao enitennelro Raul Neiva l-e"eira. che-
fe da i* sereão, ans funcionários da Krrte ur
Viação Cearense, a C. II. Walker e ». Suei*-
dade Algndneira do Nordeste, estes dois um-
mos rmprellrirns de obras na região.

- Ao eng-nltciro ch-fe dn districto foi re-
mettido o projecto e orçamento do acuile par-
ticular Castro, no municipio de Quixeromo-
bin, Cearfl, na importância de 8o:.i;.-.iSni3.

REPARTIÇÃO DE ACUAS K OBRAS
PUBLICAS

Requerimento! despachados pelo director
g"fòÍè 

Antônio Comes: - Deferido: Maria
Carnlina Ângelo: - Idem: Joaquim Augusto

i - Idem: JoSo R dert: — Cmn-

Deferido.

O sr. Carlos Sampaio permlttlu que,
de boje em deante. os nuiuiiiu..in uue
do llotufouo deiiiaiulum a cldude |ios-
sam trausilur pelo Interior do 1'iiss.io
Publico.

O agente Theolonlo Moreira dos
Santos, uue nrluiiliiuiile eslft sendo
Riilistltuldo nelo sr. Ivan PessOa — uue
serve no Mover. — reuuereu nposeii-
tailorin.

Durante o mez dc novembro, ns
acendas munlcipaes renderam a lm*
iiortnndn dc ÜSiSiulí-IRl.

O sr. Carlos Sampaio, endereçou no
consultor Jurídico os papel» referentes
no processo Instaurado contra o ynnr-
dn municipal José Augusto do Nusil-
n,,,r,to. — Inclusive derl;iriu;no dus les-
teniunhas e o protesto do respectivo
aainle. 

INgTncçA0 pum.lCA
Deve aer bojo publicada offidalmen-

te, a classlfliaqfto definitiva das adjun-
cias de 3* classe, — ile accordo com a
lista feita sob o critério de mereci-
mento.

« AT AIIH HO IIIIN
(nrn ruplil» rum
IIAIIIMIO. — ICun
Irniltro. ixn.

l>l'I.MOi:<t _
¦ riviiuiiu.

«rl« «I* He*

umai ni. in

PASTILHAS BESTODBHD0D>13

O Melhor doa Melhorei
PARA 0 SANGUE E OS NERVuS

Vtad<nttna*Pbarm*clise Drogaria*

11 ESMERALDA í

parr-Ctf. parn expiicüçõi-s, nn escriptnrio do V

niüQUEniMENTOS DESPACHADOS
D Emerltn Vlrlato dfl Ttocha e outros,

rilbos de Hurlco Oswnldn da nncha. tele-
grnphlsla de 2- classe dn nepartlçao Ce*
ml dos Teleprnpho*. - Deferido.

D Rllsn Auto Snnes rinnçnlves Cldrel-
ra e outra, vlnvn e filha de t.ulr aonflll v<*
,ln Siva Cldrelra, ea-npente de 3* çlnsse
da R F. Sul de Pernnm!).-.co — Dererldo.

D. Ttosnllna Frnnclscn Martins n'MS. ir-
mS soltclrn de Domlncps Jlmi Martltia
iimonuen-*? aposentado «In Dlrectorln ao-
rol dos Correios — Dererldo.

D. Custodln Dun-tc. viuva de Jos» OomeB
Sn'e.ndo — Deferido.

D Maria Carolina Vlannn de Plnlm. *
nutro* viuva e rilhnn de Quintino Soar"f
de Pinho — Provem, por cerlldllo. em
virtude de nue disposição ou tabeila pas-'nn 

n -dl cnlus- a perceber em vez de
2:4001, o ordenado de 3:200$ e apresen*
-*.m lambem por cerlldtio. a teor da or*
dem do Thesouro n. 94 de 19 de maio
de 189K que fixou a conlrlbulçio do finado
PmD6EuKenln 

Usslo Selblltl d» Azevedo
Monteiro — Indeferido.

ronnEio
Tendo em vlata o que ficou apurado

em um processo administrativo, relativo
n extravio de valores, o dlrector reso veU
determinar nue sempre que houver mais
de um re-lstrado com valor para ser ex-
nedldn. seja feito um pacote dos mesmos,
devidamente lacrado e «Inetnilo. com a
deo'araçâo — Valores —, sendo em ae-
euldn o pacote amnrrndo com barb-mie
em crua e as suas pontas presas ft lista
por melo de lacre com o slnete vlsivel.

Relativamente A adopçllo do nova me*
dida. o sub-dlreclor do Trafego expediu
Instrucçôes a todos o» agentes e chefes de
suecursaea . ,. O dlrector concedeu um mez de II-
conça ao estafeta Interno Sadl de Azevedo
Costa Pereira.

 Por actos de hontem. o dlrector lo-
nou sem effeito as portarias de 15 do cor-
rente, pelnR quaes foram ndmlltldos como
nuxlllares de servente. Vlrcillo do SHvn
\'unes. Arlsteti Pereira dn Silva, José An*
mnlo de Oilvelr» e Antônio Joié de Al*
meld*- NOMEAÇÕES

Por portarias de liontem, o dlrector no*
meou ajudante da agencia da rua Barão
d» Mesquita, a ajudante da mesma ar_"n*
•fa. d. Cecília Werneck Garcez; praticante
1c 2« clBBPe. o reservista do Exercito Ju-
lio Snnches Perez, candidato casslficado
no ultimo concurso: auxiliar extranume-
rarla de acenda, d. Alice Baptista Coelho:
auxiliares de server-*e. Lourlval Coelho,
Antônio JosC da Silva, Joaí Alves da Sil-
va e Oriosvaldo Passos.

PROMOÇÕES
O dlrector promovu a amanuense. por

antigüidade, o pral canto de !• classe
Acrarlo Martinelll e. por merecimento. *
praticante de 1' o'awe, o praticante de
i', .'TunciM-t. <*-» Lyra o Oliveira.

disiriclo: Juhn llarlinsa Vianna.
de accordo com o informado; Joio Alves Cor
réa- — Ristiiu.-i-se, mediante recibo: Maria da
CnnceiçAo de O. Ho Valle: *- ld-m, ulem:
Octaviano José dn Cunha: - Certifnue-se o
uue constar; Rnsa Ferreira da Costa: — lil-m,
nue ns predins dc ns. 17 e 10 sSo alimentados,
cada um. por uma penna d'aaua, nada con-
siando sohre qualquer immnvil que possa tei
o n. 17 A, havendo, entretanto, goso de uma
P"nna d'ajua para uma casa de n. A 17. a
mesma rua; Júlio Fernandes: — Não conce-
1I0 licença por nSo ter sido requerida em tem.
po, — Abonem-se oito dias com 2\i e dez
com lll lia diária. , „ ., „

Slanriar Oil Company of llrasil: — Prove |
ser proprietário do immov-1 nu ter Pjuere»
para requerer em nome dn mesmo; Manuel
llnmingues do Cnulo: — Campareca no ç-cri-
ptorio do 5o districto, para explicações; Allre-
do de Siqueira Jor"-: — D*ferulo. de accordo
cnm o informado: Joilo Ferreira: — A vista
do informado, nlinnemse »p nas sele dias de
novembro, cnm 1I3 da diária; Albino Ferreira
l.eSo: — Ind-feriiln. ft vista do Informado
Vlctnrinn Lourenço Ramos: — Deferido, de
accordo cnm i> Informado: Jn.ío Fehciano 1 .
da Costa Ferreira: — Deferido.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELODIRECTOR GERAL

José Augusto de Sousa — Compareça nn
escriptorio do S" districto, para explicações
Jnaquim Soares de Mello e outros — Os re-
qucrenti-s nüo pM.m ser attendlilns, ft vista
do informado; l.ennardo Frrcira Lopes —
Deferido: José Anliiniu da Co«ta — A' vista
do informado, dé-se baixa ao m didor do pre
dio n. 144. e te o substitua por penna d'agua.
fazendo-St a d-vida annntaçfio: Antônio Ro-
drigues Fernandes — Compareça no cscrpto-
rio ds 1' divisão, para explicações; Antônio
AKes — Indeferido, à vista do informado
j. Lima da Fnns.-ca — Ceniíique-se o que
constar; F.lysiu Freire Affonso — Deferido;
Antônio Henrique Ribeiro — Transfira-se ft
f.'_cebtdori»: lílisio Fereira Affonso — ldcm.
idem. iil ini llumern 0. Ilarata — Prnve sei
proprietário do preilio; João Machado Nunes e
nutro — Certifiqucue o que constar; Oscar
Weis & C. — Idem, idem; José Kslevrf Mar-
tjn, — Idem, id.m; Oscar Machado — Hcfi-
rido, de accordo rnm o informa-lo. Ily-Iroine-
tro de 0,010. Despesas por conta do reque
rente.

Olferece aos seus clientes

20 7
de desconto sobre os
preços marcados du-
rante as festas
Sorlimento sem egual em
joiillierici c cirtíjos paro
presentes 

~ 

IHP0RTAÇÃ3 DIRECTA

Travessa S. Francisco
8 e IO

TELEFHONE C. 839

PAPEIS PINTADOS
KAIlltICA SANTA IZAIUOL,

Em eeu deposito á rua Uuetioa Al-
res d. 120, vende-se papeis pintados
a varejo, por pretos de atuoudo. Só
nesta casa.

RUA BUENOS AYttE-S, 120
J. A. du Silveira & O.

Capital

1 "l
_ S.SM.'
1 dou

__mi*tTs*sTOsTAsWi*, In i_
J L . I..\ 1111. — l_Mliiillllint* dn ¦

ms cini'*lio. rliiliu* rnul- D
r fiMMiiinliroNiin. cn» Uua ht-ic I

«rlrmlir... iMk I

ETH.ÜI1I Hj UÜMllJ
Hic aninii p^bulun halisatis

p.la
moeda''.

S'U.Í)S3
o Brasil

Rai Teixíin Jjn o", 48 - V. 1041
ta.ntan tentai'di F.tpí.1

emblema Ifâ5^ a
preferido lS^__^i>_Z.

i.nniK.vro mahimio __.
rrrpnmiln dr rrnlnii rt»rni'la< rln
lirlrnir. rnm aunlunrr dftr r«
rlarn nilmiio* •— Hun bíle <lc ar.
irm-iro. IKA,

I. Al ll-AM.... i
Vendas a diuiiv
ro ou a pres,a
çfles. desde (ÍOI

cituadoi tm mus qne estilo sendo ca.
.adas n proxlmct da linha doa bondas
reçam plantas • informes 4 Creu
tatiliia. c oumruclurt liMtuc.ua. r— «Ju
vldor. ti.

OOOOOOCK)OOOOOOOOOOOOCK}0000_,

JÓIAS E ARTIGOS
PARA PRFSENTES
Pil_. melei.: preço., ú n.

JOALHERIA MORALES!
iOO, Rui Senhor Euzb'n, 10)

-O000000000000c5O<X>0O000O000

Cuidado zm a: crianças 1

Percevejos sâo os transmissores ds
14 enfermidades perigosas. "Titus 13*
é o unlro produeto nno mrtM Insinn*
taneamente percevejos. cupins, liara*
• an e ilestrrfe as larvas B' verdidn a
razão de 1S5H0 por vidro e basta pa*
ra qualquer cama. Ileiello & Kils-cner.
únicos concessionários. Caixa do Cor*
relo ü. 1.K07, Hio de Jaueiro.
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VIAÇÃO TERRESTRE E MARÍTIMA A VIDA fQgmw ^>e*f ENjjL*»* CAMPO!

Estrada de Ferro Central do
Brasil

FÜIIAM NOMEADOS OS APPROVADOS
NO ULTIMO CONCUIISU

Fórum reliaa, finalmente, as nomea-
ções Uos candidatos approvados no ul-
umu concurso rculimiuo pura o preen-
chiiiiculo uu vagas nos (|UUüros de pra-
t,cantes ile eonductores. Ue trem, de
cuuiereuics e Ue li-lcgraphistas.

1'ltATICANTES UE CONl-EUENTES
l<uriiiii designados praticantes ile con-

férenies. exiranumerar.os. os soguin-
tes candidatos: Aiiohis Kibeiro Ua
Cunlia, Eurico 1'iiito liibeiro, Sebastião
Augusto ila Silva, José de Castro I*.-
nliu, Ernanl Mendes. .Miguel liodrl-
gui-s fragoso, Joüo .Maria Evatigel.sla,
Nelson Dantas Uarbosa dos Mantos,
Ary Deslamles, Carlos Guilherme PI-
nlieiro, Marei-llino Diogo 'dou Santos,
Francisco Vieira de Souza Fontes, Al-
freilo ttodrigues Te.xeira Filho. Afilie-
mar Kiingel, Waldemar üe Souza Bra-
gn, Fraueisco Luiz da S.lva Freire,
liiiul Hulingnon Desgrangcs, üswalilo
Muuleiro ile Ilarros, Ariuiiulo de Azeve-
dn Santos, José ile Assts Silveira, Em-
maiiuel Vleior Alves, Casemiro Dias
li.ilal, Tulio S Iveira Ouerra, Cassio
José ila Conceição, Nlcaclo Silva Go-
mus, Severlno de Ilarros LUBtosa, Syl-
vli, Francisco Monsores, Marcelllno
José Carlos, Luciuiio Pinto Lopes,
l.lilio Aleixo, Sylvio Franc.sco Monso-
les, rjeininintio Guimarães Salgado,
Hiiiil 'le Assis Chagas, .Moysés Uapt s-
ta Ferreira, Sublimar da Cunha Bar-
liosa, Ademar Uoilfroy dns Trlnas, Li-
ciiinorlo Muriuies, N.ciinor Paraguns-
bu*. Manoel José Ferreira, Luiz Fer-
reira Franco Lorenn. Uullherme Magno
de Ciirviilho. Maurício Fellx de Souza,
José Teixeira Pinto Júnior, Martlnho
Cnllxto ile Magalhães, José de Souza
Torres, Joilo V.eira Lins, Lauro Vieira,
Augusto Itarbosn Lima, Martlnho Al-
ves ila Silva Filho. Jonas Pereira Jar-
dlm, Manoel ICpiplianio Vieira e Irlneu
Cordeiro ile Souza.

Foram transferidos pnrn praticantes
de confe rentes os seguintes jornalel-
ros: lijaliiin Salgado, escrevente; Ar-
manilo Antunes, servente; Ernanl ile
Cerqiielrii Esmeriz, irnbalhnilor; Frede-
dericu JoiKiuIm l.obilo, ajudante do
compositor; Eliezer Henrliiue de Lima
Ilnrreto. ajudante ile cablnelro; Oswul-
ilo Jover, Vlclorlno José dn Fonseca
Jiiniur, Antônio Cyrillo de Castro, Wal-
ter Wnnderley, Mario Silva Simões
Corrêa, Jnflo Kgypto ile Anitrnile f/tosa,
Humberto Couto, Pedro Saltes de Cam-
pos Júnior, Francisco Campello Fran-
cn. José ile Arnujo Dias, Ernanl La-
coinbe, Jnilo Miranda Filho, Casslano
Cintra ile Oliveira, Cnrllnilo Brasil, Jo-
sé Vlclorlno Coelho. José Leal de Aze-
veilo, Miguel Jorge Henrique, Jofio de
Souza Barros, José da Costa Monsores,
Parlo Joilo Rnrroso Júnior, llililebrnn-
do Ferreira Júnior, Arllndo da Silva
Limn e Arnaldo fiocha, guardas.

ITtATICANTES DE TELEGftAPHO

Foram tleslgnatlos praticantes de te-
legrnpho, estranumerarlos, os seguiu-
tes candidatos, approvados no con-
curso ulliniainenlc realizado: Alberto
França llnptlstu, Mario fiodrigues tle
Snuzn. ICdgard Moullnho Mula, José Sa

(le Andrade, Moacyr Pereira de Faria,*
Jullo V.ctor Soares Martins, Carlos de

i Castro Torres, Atoliba Pedro de Cam-
i pos, Alberto Pereira dn Itocha. Emina-

i.uel Dias do Nascimento, Antônio do
Avillo Júnior, José Uodrlgues de Al-

ineldn, Aliplo Pimenta, Joio Thlago
ltodrlgues da Cunha, Argem.ro Pedro
tle Campos, Newton Mascarenhas de
Carvalho, Oswaldo Moreira Lopes, An-
tonio Hallais de Oliveira, Joaquim

. Pedro de Oliveira. Gallleu Cliffoni,
| Alencar Sabino de Castro, Godofredo
. Leite Soares. .Taelntlio Largou., Eurl-

co Vieira da Sllvn, Joubert Pinto da
T.ocha Pltta, Waldemar de •Cun-uclra
Corrêa, Ttaul Climaco da Cruz Novaes,
Edmundo Munlz liibeiro, Borel Mareei-
lo, Irapunn Arvelios Espinola, Octa-

j vio Fortunato da Silva, JoSo Evange-
i 1 sta de Andrade Dias, Joilo Evunge-
I lista de Sa, José Valenllm Cardoso, Jo-

vlno oJsé da Silva. Cello florges de
; Mello, Elpldlo Vieira Maciel. Eduardo
: Flocchl, Arthur Marcondes de Aguiar.
i Antônio Jeronymo Monteiro de Ilarros.

Paulo de Arnulo Vianna, Paullno Pinto
Dias. Itenato de Castro Lima. Hllde-brando de Souza Barros. Permlnio Mo-

I de-sto rttbclro, Waldemar Mngno de
I Carvalho e Annlnlo Leal Pacheco.

PRATICANTES DE CONDUCTOR

I Foram transferidos para praticante*de eonduetor extranumerarlos os se-1 
guintes guardas extranumerarlos, ap-
provados no concurso ultimamente
renl.zado c que Ja estilo servindo nos
trens: Armando de Vasconcellos Bit-
tencourt, Carlos d» Conceição Pinheiro.
Nelson Esteves de Azevedo. Wamlerly-
no Cubelro dos Santos e Caetano Lo-
pes Gama.

I Foram designados praticantes de
eonduetor, extranumerarlos, os seguln-
tes candidatos approvados no concurso
ultimamente realizado: Joaquim Augus-
to de Almeida Júnior, DJalma Coulart
Guerra, Dermeval Lell.s, José Coelho de
Durval João Ricardo de Oliveira, Otto-
nlel Ignuclo do Silva, Alclno dc Pinho,
Antônio Martins de Seixn3. Oscar Luiz
dn Cunha, José Neves de SanfAnna,
Wnller Vieira dos Santos, Luiz Antônio
Domingos Barros Vasconcellos, 1,'eii-
terio Ferreira Mtichl, Edgard de Oli-
veira Baltar, Pedro Fernandes, ttaul
dns Chagas Leite, Waldemar Garcia
Terra. José Henrique Lagden, Flodonl-
do Pereira de Olivelrn, Sylvio Leite Im-
buzeiro, Mario Marques da Cruz, Anas-
taclo Corrêa Ribeiro, Hnrotdo da Silva
Amaral, Luiz Francisco de Macedo. Gor-
mano Pinheiro de Miranda, Carlos Bur-
lamaqul Kopke, José Diamantino de
Almeida, Aristóteles Tavares Dias, Ln-
dislau Martins Vul-Porlo, Salvador de
Magalhães Viegas, Francisco Fldells
Martins, Mario Fontoura de Oliveira.
Claudlonor Cosln, Albino José da Ilo-
cha, Antônio José do Nascimento. João
Cândido dn Silva Júnior, José da Rocha
Colônia, Durval Pinto de Miranda,

i Thomé dos Santos Mendes, Anestophe
I de Albuquerque, Sandowal Pereira dos
I Santos Lisboa. João de Arnujo Filho.
; Ceznrio Alves da Fonseca. Alberto Na-

znreth Anstiatlgul, Joaquim Lopes dos
Santos, José Antônio de Carvalho, Mar-
clllo Gallinnoni. Mario Vianna. Adhemar
falindo Rodrigues. Ernesto de Almel-
da. Antônio Martins Nogueira. Carlos

ANNOBOMEREIS
AO MOINHO DE OURO

¦;•"?,:¦ "naANlta Mame* ose ct*oooL4-rcs.K aoNaons unos
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TentJo recebido grande e variado sortimento de lira-
das caixase diversas fantasias para bònbons c choco-
late, convida o nu* numerosa freguezla e todo o rcjípcl-
lavei publico • visitarem a exposição do rrwgrjitlco
mostruarlo, para assimsècertlflcrt-em da belle**, dos
artigo» chegados. '¦•• ,

- Recomméndam-se também os magnilico*. *.—Pau de
Mel, BiscOutós finos, palitos franceres,»de sua fabri-
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Dr. Monteiro de Castro Chcíe ile clinica da Hospital de
Nossa Senhora das Dores (Hospital*
Sanatório), ex-interno da Faculdade)

dt Medicina Uo Rio dc Janeiro. Clinica ile moléstias inlernai — especialmente dos pul-
miei c coração, Syphilii. CONSULTOU!O: Rua da Carioca n. 44. nas segundai, quartai
i «extas-lciras, As 16 horas. BIÍSIIHÍSI"! A: Avenida Maracanã n. 738 Tel. j.jjo V.
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Especifico da Grippe
EUCEINA WERNECK

1 riZ ABORTAR 1 UFLDEVZJ
Venha on nãa açora pancada

de, lebre

ANNO NOVO
INII

Frutas verdes e seccas - Castanhas,
amêndoas e avelãs - Passas, figos e
o ? a anítlxas ca' a a

CASA FERREIRA
RUA DA ASSEMBLÉA

Esquina Ay. Rio Branca o Telephone Central 3737
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Gymna? io Pio Americano
RUA TEIXEIRA JÚNIOR, 48 — Tol V. fO-lt

Ferreira Câmara, Annibal Guerreiro LI-
ma, Joio Espinolu üe .Mello, Kberuldo
Pilar do Alnaral,' Francisco Thoniaia ue
ui.viíira Jun.or, .Mar.o Mulheus ua Ko-
elia, Od.llo de Medeiros, iliijuel Cruü,
Joaé ua Fonseca Cunlia, Joaquim José
de Freitas, Alfredo José Uumjalves lli-
beiro, Jusé Hlc-urilo Júnior, Ku^umo
Gomes Qu.nia, Oetaullio Ludtjeio de
Azevedo; U.lberio Soares, üeluiio Cal-
das, José Clirisiino .Monteiro uuiniella,
Dermeval de Bouza Coelho, Canos lí.s-
poli, Artliur Antunes da Silva, Durval
Augusto üa Costa, Jullo barliosu dé
brito Fernandes, André Nk-oluu Sobrl-
nho, Canos Kortuuato da Silva, Jusé
Uavid Maehudo, Oelacll.o Unia Gus-
mão, Ary .Marinho .Maehudo, Jorge Ua-
mos Mello, Alcides I'ires, Arnaldo Ca-
irai de LeinoB, l'ery Marinho da Silva,

Annibal Monteiro Torres, Armando Mo-
reno, Sylvio de Miranda, Antônio líu-
eves de Azevedo, Jityuie Uello ferreira

Barros, Homero liibeiro, Jorge Miranda
lUnue ro Canilsào, Cyriaco Splnelll,

Raul llittencourt dos Santos, Jonas
Jayme Pereira da Cruz, Joüo Uo Alva-
renga Cintra Filho, Maurício Pacheco,
Waldemlro Gomjalves da Silva, José
i.c-xaniir.no Corrêa Júnior, Floriano

Carneiro Barbosa, AdS.0 Tavares La-
rangi-lrns, Alberto dos Sanlua Masca-
renhas, Elohln liraga de Souza Anui-
nes, Newton Augusto da Costa, Itaul
Clap. Arnaldo Pere.ra da Moita, Ale-
xanilre Alves Martins, Coracy Moreira

• Ia Silva, 13111o Pacheco da Itocha, Fran-
fisco Antônio Loyolla, Ociacíllo Pinlo
ile Souza, Adelino de Vasconcellos,
.Voem.o Louzada Pinlo. Bernardo Snva--ret Sobrinho. Hosario V.llani, Manoel'outinlio Main. AlliiTlo ila Silva Klo-
res, Manoel Pinto Monleiro, Luclo de
/ilvelru Piineutel, Oetavio Otlllherme

Pereira Júnior, Maurício Bastos. Carlos
Teixeira ila Fonseca Bastos, Alcides dc
Oliveira Cardoso, José Ciinlizani, Allier-
to Lopes Hlbe.ro, Manoel Flrmlno de
Oliveira, Pedro José ile Menezes, Tra-
Jntio de Souza Veríssimo, Pergentino
Bispou, Roíloliiho Alves auimiirües. Sa-
muel Meil-elles. Antônio Freitas da
Cruz, Oswnlilo Canlarino Rninos, José
Neves Junior. Anenor de Paula e Sil-
vn. Álvaro Pere-ra ila Cunha, Arzellndo
Moreira da Silva, Carlos Joaquim de
Castilho, Frederico Sperll, João <la
Costa Ferreira. Jofio Cllmaco de Mace-
•'o Pnes Leme, José Joaquim Ferreira
Junior, Mlzael Fonseea ila Cunha e Sil-
vn, Oetavio Lemos de Oliveira, Octa-
vio Casemiro da Costa, Waldemlro AI-
ves da Silva, Waldemar Augusto So-
Moraes, Archimlno Arnujo dos Santos,
rtrê, Manoel Antônio da Cosln. Antônio
Perelrn Ou marfica, Clrillo ila Silva
Proenea, Manoel de Andrade Melra,
Jofio de Souzn Vai, Jofio Pinto da Fon-
será, José tios Santos LeKe Jun or.
Pnulo ile Souzn itnrlinsn, Nelson Jo-
sé Jorge. Arthur Zenoblo dn Costa. Or-
itomar Campello Noiruplrol. Manoel Rs-
toves das Dftres, Roberto Gonçalves Pe-
reira, Mannei Theophllo da Silva, Alva-
ro Alves Elras.

nr-Moci-iTcs
Foram mandailos servir, em Arrudas,

o conferente A<1nlf?Íro *le Azevoilo: em
Bellrilo. o conferente Manoel Frnncis-
eo dos Reis; em Rnntru', o eonferente
Alherlo Joaquim Farinha: cm IpiraiT.ra.

conferente Oscar Baptista Oiilmarílcn
e cm Costa Rarros, o conferente Ale-
xandre Santiago.

DEMISSÕES
Foi dispensado como incurso no pa-

rngrapho un co do nrt. 66 das Instru-
cqfles pnra o serviço dns estncôcs, o
conservador tle linhas, extranumerarlo,
Alfredo Sonres de Paula.

Egualmente foram flemctfdos, n bem
da disciplina, os trabalhadores Mnnnel
do Rego e Jofio Bispo, respectivamente,
da 9" turma, du 4* residência e 7a da 10*
residência.

VATtlAS NOTICIAS
A Estacilo Central forneceu, hontem.

2f. passagens, no valor tlc OBilJÜOO, por
cunta de vários Min sterins.

Durante a ultima semana, as of-
flnc'nas do Enerenho de Dentro re-
ficlnas e entregaram no trafego os
seguintes carros: 1 P. M. — 1 K. —

N. — 2 N. A. — 9 N. L, — 1 Q. I.,
- I H. T. - 17 T. - 2 V. A. — 2 V. M.Os prntli-nntcs ile telegraplilstas :
Antônio Monteiro tle Barros. Ary Lima.
José Nunes ile Oliveira. José Fortes,
Florlsmiinilo' Mello p Irnnuan Splnula.
vfio serv r. rnSiiectlvamenle. para Ln-
fayette. Cedofelta. Senador Vnscoiiecl-
los. Camptí Grande, Dèl-Castillo c Mo-
gno.

Oi ajudantes tle cnhinelro Carlos ,1o-
sé Theodoro e Horaeio Pencssi vtin =er-
vir em S. Frnncisco Xavier é Mendes. |"DESPACHOS 

DA DIÇECT01UA !
nernnrdlno ile Olivelrn. Antônio J. |

Terra Passos. "Torneio V. de Souza. M. I
l.atirlnno tln Slvn. José Mnngc Corrêa,
.!. Poley, Almeida & C. e Antônio RI-
be'ro. — Indeferido. A, S. A. Cnmn.inbtn I
iternl rommerci.nl do Rio de Janeiro,
pedindo restitnVfio tle entiqflo; The
AnJt Wilmre Brnsil Compnnv. — Idem.'dem. Arnnltlo Rrnen St <\ — Idem.
idem. Oermnno Rnettpeiier. — Idem,
Idem. — *Reititiin-se. 

Arthur Ferrelrn
tle Souza, pedindo nroroeacílo tle con-
trnto e Thntnaz Joaquim dn Fonse"n.
netlindo retinvacílo ile oontrato. — Xiln
hn oue deferir. Homero de Oliveira Gui-
marfles. pedindo passe: Vicente Anilirn-
sto 2°. pedindo passe; Peverno Ooncnl-
ves. pedindo passe; José .Tnnnnlm dos
Santos, pefl'ndo pisse; Fmneleeo Fen-
sern. npdint'o pfis^e. — Concedo. Pll-
n'o Hamnlho. pedindo pnssc. — Idem.
com abatimento de 76 °|», durante 90
dias.

TTlAFEfiO
¦Renuerlmenfos despaeiiarlos:
Joaquim Frnnclseo Vnr*'ns. — S'm.

rredl.nnle reelho. Pnulo de Carvalho Pe-
reira Cardoso. — Concedo. Antnnlo Cns-
s'ano. — Permllto que se ausente por
ntintro dias . Antônio Cass'nnn. — In.
••pferldn. nos termos da circular n. 60,
dn Dlreeiorln. Alfredo de Arnujo R.nn-
gel, e .Tose Anton'o Ferreira. — Cnn-p-
•*o. eom o nbatimento de 75 »|», AÍvnro
Martins Telvelra. Tnneredn .Tncé l.,mes,
i.nellin Grpy Marques de Souza. Frnn-
l'lln Po Pedro tle Arnulo. e Antnn'o
Rrnndilo do Negreiros Lobato. — Como
nedem. n

No Lloyd Brasileiro
Fnnm .hontem felt.nc n« sefrulnlps nn-

rnetene»' pura Imniedliitn rtn "Avirn", An-
Innlo Teltelri llniin: P"i"i cnm-nindnnie (|n"«.inlnc", Alherin *.!'irt|n- rei=n Miflrti;
pern hirlielm dn "«emito Oniirniln". Al-
herto finncitvcs: pnrn Immedlutn dn "lr|«",
Frnnr|*cn .lnsé flnncilvns: pnrn mneh|nl"ti
do ""lenevente". tn"n Armnpitn rhlo, o (to"Cnmpn«". jq«é Fertiande» lincins.

O "Trio" IrniiTP í>r,n vnluniPi. onnrto
938 em lmncltn e ííl pnri p=in cnpltnl.

O '.'Prudente dp Mnrn»*", entrndn
hontem. pnrn o Ilio. trnmp pnrn p«ln cnn|.
tal 5.7 II volumes, lendo em lrnnsltn ""l

O "Ovnpneh" «nlti hontem rtn dlqifp
de Mnrnnp-ué, subsllliilndn-o o "üuy liar-
hnsn".

O "finntnrn" pplrrl hnip pnra o porte
tevii-rin n reboque ntô Victorla, o pontíio"Mnrnld".

Contenção dos animaes no campo
u

Farellos e tortas para adiik ção
(Respondendo a uma consulta)

Morto nlmplrn c efflenz dc liiiiiiolilllznr- «e om dos membros poMrrlnrea do boi

A slmiites verlflcncfio de um corpo I
estranho, um espinho, nor exemplo, en- .
cravado no casco, durante a marcha, ou !
mesmo o exame de Qualquer parte do
membro locomolor, da cabeça ou ou-
tra, rei'ino ilo corpo dos bovinos, não
poderá tazi-r-se com o necessário eul-
dado si-ni que se tenha a segurança de
estar o animal tolhido em seus movi-
mentos.

Silo, sobretudo, os men-bros locomo-
tores e a cabeva as partes que exigem
•iroreKfios epiiecincH »le contfncAo. Nas
grandes inslallacões industrines en-
contram-se apparelhos apropriados, ile
maior ou menor complexidade, tlestl-
nados a renlii.ayâo desse objectivo.

Todavia, effeito nfio menos efflcaz
se olitém com o emprego de meios sim-
pies, quaes os de que vamos dizer
algo.

Aslm 6 oue para n Immolilllzacilo
dn cabeça rio boi. além do recurso com-
mum de amarral-o. mercê da uma cor-
da, rente n um cepo ou tronco de nr-
vorc, pode-se chegar ao mesmo fim
apenas, plnqanilo-so com os dedos de
umn das nulos a venta, ou melhor o
septo (membrana nue separa as duas
ventas); e. se acaso ainda a re» se

move com Intuito de evadlr-se, basta
que o empregado lhe passe o braço di-
rclto pela marrafn, entre os chifrei),
para pim.ar, cum oa seus dedos a ven-
ta. daquelle modo, e, com a outra mão,
mantenha o chifre do lado correspon-
Uente.

Quando se qulzer exnmlnar um dos
membros nntcrlures basta dobrar n
cnnella do animal e elevar a parte do-
brada mediante um la(;o que se pas-
sou pela quartéla, fazendo-se correr a
corda, sobre um ramo de arvore ou
varal de nirro. assim postado, funecio-
nsindo entfio ft irtilstn de polia, Os dois
membros de um mesmo lado potlerAo
Im mobilizar *sp quando atados por uma
corda: do mesmo modo, os do quarto
trazeiro enlaçados sobre os Jarrétes. 

'
Pe todos os meios postos em prallcn,

na vida do campo, o mais simples con-
siste em pelar o membro do animal
mercê de sua própria cauda, fazendo-
pp nnssnr ostnp ela parte interna e de-
pois, contornando n borda anterior dn
perna que se quer immobilizar, com n
cnntllqfio de, manter-se presa a extre-
mldntles daquelle appendlce.

A gravura junto informa mais fiel-
mente que o texto da dcserlpçAo.

Gnftnvo IIASSELÍIAW.
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A. degeneração das batatas

TURBINAS fIVPR-JlüLIC-a
Systema Fran eis

A questíio da degenerescencla da ba-
tata vem preuecupundo a asrlcultura
mundial. Ch. 1'orrel, director du Caiu-
po Kxperinicnlal de Merle (Lone),
Fiança, que vem esludando o phulio-
iiiL-no ha IS annos acaba de publicar
um longo estudo sobre o usuunipto. do
qual truduzillius u parle mais Interes-
sumo para o ugiicuitur.

Consideram-se degeneradas, as bata-
Ias cuja aplid.io pioduutiva tende a di-
uiiiui.r de anuo para aiinu. Além üisüo,
obsui-vuin-se modificaçOuá iiiorphoiogi-
cas e reducçúus no upparellio vegetal!-
vo a puniu que ua plaulaa upieõeiiiain,'
gciaiiueiile, uspcclo definhado e in.se-
raiei.

Muito tempo ha que a questão da de-
geimração ou du bualurdlu daa viuieüa-
dus pnoccupa o niunilo ngr.cuiu. pu.3
Jã a au de março dc 17»li fuiiiienucr
luz.a na Academia líeal de Agricultura,
cuiiiuiuiiicaç.io a respeito.

O histórico do probjema nilo o em-
prelieiidcrfii.os nos úiiui.

Uontuiiluiiiu-nos cum assigiuilar que,
estes uii.inos uiuius, uma impuituncia
lau coiiB.deruvel cm .uussu paiz tem elie
uaSUI.l.üo, que o loiuu uniu questão VI-
tal. A

Lastimam-se os cultlvudores de quo
ma.s e inaia as coiheilua oblldas nus
campos de balalas são niüiius ant.la-
ctoriii queouuoia. Km munus 'regiúes, -
variedades de iiierjto vem. culr-lhe a
aiH.d.io pioductiva' em a.guns annos de
cultura', raro iiáo é enuuiitrar ollure-
cendo, apezur da abunüuncia do adubo,
aspecto miserável, .paiceliua bem uli-
iiieiiLadus. - •

O renovamento Incessante e em mas-
sa de seiiiuutcs que-suínos Obrigados a
praticar paru- obalar uté certo puulo,
ao declínio rápido das vurledudes, mus-
tia lambem a importância evidunciudu
Heia ucgeneraçãu.

listo renovamento' pouco freqüente
ouiii-ra, quando as raças eram por as-
sim dizer csluve.s, toniüu-se aunuiil
em certas regiões. Ulle Juslilicaria por
Bi sé, us queixas dos cu.lu adules.

O nosso fim, ao escrever este artigo,
visa unicamente a chamar á atienç.lo
para as diversas formas que as planlus
degencradaB iipicsentam; apenas inci-
duiitumenic, falaieiuoa dos iciuedioa a
appiicar.

OS I3STIGMAS DA DECENBnA(ÇAO

Antes de talarmos das diversas moda-
lldades da dcgeneiaçio, vamos indicar
os principaes est.guias ou signaes que,
dada uma varledude, perinillein reco-
nl eier-llie n falta de eslabilidade no
tiicuine á prnuucção.

Ksles signaes são facilmente obser-
vuvels pelos cultivadores por pouco que
se dèm elles a tal trabalho.

A sua descripção é feita conforme
com o que tenros verificado em Merle
no curso de dezoito annos de experl-
mentução.

13' possível o até provável nilo sejam

estes signaes, cm outras regiões per-
feitamente semelhantes,

Quusquer que sejam, nos montes de
Forez, bastante fácil é reconhecer a
degeneração das variedades observando
o que se passa por occus.Ôo da jíernii-
nação no curso de vegetação e uo mo-
lllilito da colheita.

1° Na época da germinação, a snlda
das plantas não é regulai-, e habitual-
mente muito lenta: estas plantas nppn-
recjin primeiro, diimlo a seu tempo pés
noimaes. Outras apenas saem no fim
de 

'oito 
n dez cilas e dão mais tarde

pés fracos. Kalhas não são raras nus
linhas de biilatns, li' para notar que
causas outias que não a degeneração
podem opeaslonar falhas. Citaremos no-
tndamenle: o curte abusivo, a liumlda-
de excessan, o mão estado dos tuber-
cul.-is Ir.iii-adns fl terra.

2" lista niisencln de uniformidade no
acio du germinação continua no curso
da vegetação por uma não menor irre-
guluridade no desenvolvimento folia-
Ceo.

lia tufns normaes, ãs vezes até tufos
gigantes e numerosos pés anões. í

Algumas vezes pianlas pouco vlgo-
rosas são produzidas pelas sêmen les
menores ou por aquellas abusivamente
ei lindas mas não lia correlação forçada
entre us duis plicnonienos.

3o.Deforma.;ues mais nu menos v!sl-
veis e muis nu menus necenltiadiis ob-
servam-se nu folluigem. Os foiiolos não
são mais amplos, v.stosos; são muis es-
ti-eiins que o normal, listas deforma-
ções são iicompaiiliadns as mais dus ve-
zes de manchas pardas e de ilescolora-
ção do limbo, o qual apresenta uma
tinta iiiitnrellniln.

4" A florescência não é nunca bem
uniforme; certos pés definhados chegam
ilifflcilmenle fl producção. dos órgãos
fiuraet. ainda em condições atmosphe-
ricas favoráveis. K* para notar que
niuilas variedades não dão bagos. A In-
fertibilidade da flOr tem sido sobretudo
Verificada nus variedades antigas.

ü" Sc, na urriincnda se observam nl-
lentamente os produetos da colheita,
natain-se que os pés nnOes ou mais ge-
ralinente os pés pouco vigorosos têm ns
mais das vezes o tuberculo-iuãe quasi
Inlaclo, quando nos pés normaes se
acha chüclio.

A conservação na terra do (tibcrculo-
mãe, devido a que o renovo e incapaz
de digirir suas próprias reservas, é
acceiieida por oceasião da secca, mui-
to freqüente em 1U19. puiérii uppiiiece
nus annos humldos. e é slgnal Impor-
tanle de de*.renerat;ão.

6° Plantando o anuo seguinte única-
mente luherculbs extrahldos de tufos
g gitnles ou de tufos noiniaes, fica-se
admirado de obter de nnvò Irregular!-
dade no desenvolvimento dns pês; no-
tam-se ainda pés definhados na vlzi-
nhança ile pés que parecem vigoros.is.
lim outros teimosia selecqrto segundo a
aptidão productlvn, Iielo processo dc
Aime Glrard não dfl. com aB variedades

Os bagaços das plantas oleaginosas são
adubos orgânicos de grande Synior e entre
eMes os que com maior acilvldado e rupl-
dez netunm.

D3x tra Idos dos caroços o'eaK'noços os
óleos nelles contidos resta um liacnço,
prnndemenle rico em azoto. neido phos-
phorlco e potassa, elementos estes pre-
ciosos para a nditbação das terras.

Como se sabe 05 óleos extraídos dos
caroços não levam deites nenhum dos ele-
rr.entos acima apontados, pois o oleo é um
resultante de carbono, hydrogenlo e oxi-
gênio.

Se ns sementes, como é snbldo, são ricas
em elementos fertilizantes e extraindo-se
d-.lias c oleo com elle não emigrai nenhum
daqiielles elementos, comprehende-se fncll-
monte que estes resíduos são de grande
valor como matéria fertlllzndorn.

Rlles Pâo empregados quer em f-orma
de fnrinhns. quer em fôrma de tortas, que
são grossos pães fortemente comprimi-
dos.

Sob vários pontos de vista a preparação
destes delrlctos em torias é preferível fl
farinha.

As tortas, porque são bastante comprl-
nililas, oecupam menor es*>ae,o, sendo de
muis fncll e barata condução.

Por outro lano a sua conservação é mais
fncll sob rstu fôrma, que de farinha, o
nue 111*10 é Indlfferente, como põ.le parecer
por se tratar dum artigo destinado íi adu-
bnção.

A farinha nilo sendo toco Incorporada
ao solo fermenta e cria bolores • m ileirl-
mento da sua riqueza em niaterlu azota-
da.

Muitos são os fruetos e sementes olen-
gl"0>--os explorados p"ln Industria el.nio-
teclinica o cujos resíduos silo aproveitados
n.n fertilização das terra? cultlvatlns.

Kntre elles citam-se a colzn, o Unho. a
uva, a oliva, a papoula, a noz, o «Ira-sol,
o sésamo, o amendoim, o coco, o nlKodao,
a ma mona. ''

Para o agricultor brasileiro deve Inte--c-ssnr m:iis o esludo relativo a iiiamonn.
'ilgodflo e ooro. O pronrlo amendoim nu-
rece ser.i muis proveitoso titlllziil-o para
riment.-ição do gado.

Vejamos, pois, a composição das tortas
t'e:

ü

A CASA ARENS
Av, Rio Branco, 20

MmÈÊL»
Bfi -ífBwllftíT*; tf

Jg™??EHSI»-*^*r^if>
JACTO bl^RE
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projeefos e orçamentos

M. JtibPERT $ CO,
Rio de Janeiro -:- Rua da Alfândega, 99

CAIXA POSTAL 2026

Rio de Janeiro
ftcaba de receber e veiide o

preços módicos grande c mo*
demo stock de LATFÍ5 DE
AÇO estanludas para leite'

,' ü do

Coadores, garrafas de vi-
dro e rolhas hygienicas

ü D D

Desnatadeiras industriaes
"IíilPROVED PERFECT" ;

Hs mais aperfeiçoadas, mais
d simples e mais rendosas d k

Desnatadeiras domesteas
"ATSA"

Pará casas de familia, hotéis,

a o hòsptaes, etc. o d
a a d

Batedeiras e • Salgadeiras
para manteiga

d PRESSAS PARA qjEIJDS, ETC. d

Catálogos, orçamentos e informações grátis, a
quem os pedir, mencionando o nome d'esta jornal

Mamona

Algodão (s. Inteiras) .

Algodão (s. descascadas)

Coco

Amendoim

3,07

3.1)11

6,65

3.7'

6,1 ;s

1,02

1,2-t

3,06

1,30

1,33

0,4

1,66

1.58

1.00

0.32

Como se vê. n tortn de sementes de at-'-¦odão descascadas .-obrelevn ns demais em
i.rotn, neldo phosphorlco, sfi lhe excedendo
no conteúdo da potassa a tortn de coco.

1'iuec -nos ser esta. entre us congêneres,
a que muis se deva recommondar o m-o.
leviuido-se em consiilerni.-ão o preço e o
teor d-, matérias fertilizantes que ella pro-
porclona.

o distineto ncronomo l.ourenço Gratuito
afim de conhecer o valor desta torta e
assim poder comparai.a as demais, luis os
seguintes commenlarios:

*Querondo-»e conhecer o vnlor df"-sp rei
siduo como ndubo, daremos n c.idn vio--
mentii fertilizante um Valor, ipie cortís-
ponde aos preços do mercado,? Assim, cal-
eu ando o azoto orgânico a ratão de lí-l-iO
e o neldo phosphorlco e a potassa A razão
de -tno reis parn cada kllogniiiiiiiu, leremos'
para cada 100 kllogranimas desse resíduo:

-s 9 M
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Boletim agrícola do Rio Grande
po,. Sul

SKOltXOA QUI.VZIONÀ de ivove-itiiio
-tf**)-

Centro (Kncruzilhniln) — Contlnuanu
se ns plantações de eereaes. Começou-se
II co lie ta de trigo, que ptomette ser su-perlor a dos annos anteriores, principal-nu-nte na zona coonlnl. As pastagens e.<
lão em excellontea condições. O estado
dos- gados, em geral, e bom. Não lui pro-cura. Tem toma'o Incremento a criação
de suínos. O preço tia batata Ingipzn bill-
xou, devido A iibunilnnte colheita O pre-t;o dn alfafa mantím.se baixo. O mlhn
est'» ePCH-PFO'.

(Santa Maria) — As vinhas frntlfe-
raiam pouco, Continuam cnln.'o. ro. ti..-mares, os pequenos frulos. especialmente
de l-nltl. A« "ii"ingeiis eniin b".n«

(J. Castilho.») — Contiiiunm.se ns
p'nntiiçneu dn primavera. O estado do.-»
rhdos {• hom.

(Cachoeira) — npglstrou.sp uma forte
chuva de peilrnç nn ?nna N'onle«tp dn
município, causando muitos prejuízos,#As
cliuvas fiivnreeernm nc p'anlnç*.i": ent'-"-
tnnin. nntou-se que ncnmarnm miillns das
cultura». n'ndn r.ão nmnilurpcldas. O e<>-
Indo dos rebanhos e pastagens e o"t'mo

. MoroP"te (AVercte) — A« planln-cies (."tilo pm bom estado, promettenlo
tinnq cnltieltns, Au pnslneen» estão nma-
ilurecldns, O pngnrtlc do i-mlo tem sido
bom; ,ns triitisneçõce, ainda não foram
Inlc-lndflp,

(Urttgiinynnn) — O tPmpo tem sitln
nm tnnto secco i ontretnntn ríio cnifoii
"re|i!l-o= II ncrlenltiirn. O p.otit'0 gem'
''o1** rrlianhoc í* horn. A" trntiPíitiíjtVa com.
1'nnnm pnral.vsadas. ,\'ão ha Interessado»
em lã».

\r>r',t,t''*ía ífíonto fíoTiPti-V**!») — O tom.**o rnl fivnrnvol ftg -CoHifMnP 6' CllltnrflS
Pnfítn n-nnntad/iu n« rn'h<*!tn*» dp trlco¦'rho. nvnln p CPvndn, fi'*p «orjTfi príiíldef
a 9 v-nhn.Q. pm oon«*pq«pTln di« -rniper-
rins do nnnn pns**ado, níln rtnríío irH-jndp
producção. Os ventos causaram prejuízo»

,1a degenerneão rnplda, senão resulta-
do» a'eatnrlos.

Tars são os prlncipaes signaes, que.
p\cpptunila n reducção nn anparelho ve-
getnlivn p n li.nlxn progressiva dos ren-
dlmpntos, pprmlttem numa variedade
dada prever-lhe a rápida decadência.

Pos c.nVulos nelmn rererlíos *egup-s9 
'

i|U" n- lonas obtidas de s-mentes ilt. nl-
go.lão con, casca, vnlein 66M00 para cadaIom- tuln e ns que provem de sementes des-
cnFciidiií valem qunsl 0 dol.ro, Isto 6,l""f'*.''. pnrn e.nd.n 1.000 kilos**.

A lortn de caroço d.< algodão multo iloa
im nzoio con vem especialmente nos sf.los
pobres ,|- liuuius. Terras soltas, arenosas,
são. nortnnlo, ns mais indicudiig para tal
fenero de nduliação.

Nus terrns turfosas o>neu emprego o
rontrnindlcnilo, e ros sfdos coríipiicTos, lui-
iiildos. argilosos, o seu emprevo não ila
resultados satisfatórios dovldn a .HiiUul- '
dade eO'ii que u lUcomposIção dealc odubo
.«e effeciua.

Qiinnlo no gênero de plnnliis n que esta
udiibnção ve reeommendn Inism decliirar
que n Iodas que são exigentes oih azotni
eereaes, plniitns têxteis, planlus huitlco»
lua,

Rm caso de se utilizar deste ndubo piiraculturas de grande exlgcncui pm neldo
phiispliorlco npeznr ilesie udiiliu não ser
polira neste elemento, pode-se r'forçar
nilillciotiiindo-llie um pouco dL. supei nliòs-
phiilos,

A melhor oeenslão de usnr este ndubo o
\n dns nltlm.-is liivrns pre|inriitort|is .iflm

de que a nlttlflcação do azolo ornunlco so
elfeclue.

A quantidade n ns.nr devo Ber de 1 Otio a
2.u00 kilos por licciar*. .,

b. n.•t

r."» pomnçcs, dprrubnnilo o» pequenos frn.
tos. Iniiiiguriirum.si) dois esliilieieclnVen-
los tuirn n crini.ão .le porcos: fn rnçn pre.
ferliln foi a Dnroc-.lersey, cujus jteproiiii-ctores foi-iim ndqplild.is nu i',stii.-ãi) .lo
Agr eu'turu e Crhição du Bscola de ÍCn.
genhi.rin.

(Caxias) — O trigo estã nmniltir -ceti-
do, csperanilo-80 hon colhelln, Ajgiiiis
ngrlctiltorp.» J.'i Iniciaram n celfn dó triís-
inn. Os piirreriies iipresenlam l-nm iv-p'_
i*to, pronu-itfirio hon prodin (,*íio fi« vi-
tos fi-los, que eopriirnm nu (¦yn-n ,'n f'o|
n-eeneln, prejudicaram as arvorai íru-
tiferns.

(Vlnmfío) — O tempo correu fnljp-n.
vel pnrn n ngrlcitltiirn, O trigo Cfi*! b-"n
prnnndò e Ift começou-se t\ fnr.t*r »sna
colheita. Ternitinu-se a plnntaçfloj d»
mandioca. Còiiilnunm-sp nlniin n dp" nr.
rnz. O preço dn farinha- de mandioca
conserVa-cp estaclonnrlo. .' *)i.

(Tnqiinry) — A« plnntncV de ml'ho,
feilão. nrrnz, mnndlocn e Irleo p*tíló ehl
l.nm estudo. Os pomnres foffr?rnm prt-
lulzos eom ns ventanias. r.'i-.llnnnrp_«a
:iq p'nniíirne*s dp nrro? p mltlio. A? níii-
tnpi-np n^hnm-pe mnltn bnnf, ()« bovino»
p pnit'nos pptflo pnpordnndo.

SmV-tp (Ilio flrnnilp) — As c)'nvns fo-'
r.nm mat dlslrlliiildns p n tPii'''e'-nt'i-n
n'tn. A"eznr dl«so n.» plnntin hortlrn'*^!
ilernm hnn prn.'iiccão Pnnllnunii.pe n po-
'beltn d,- peboln.» p lomatP» Tront»i'n-<tnJj
r-.m-f-p miidn» dns seinenteiras fcltiie nas
qulnzennil plissadas. ,
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expelir qiiiiliiurr verme Int
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Tbebam
CAFÉ GL0B01

£'0 MELHOfl

PEQUENOS ANNUNC103
» OS DOF.NTES DO ESTOMAOO, que nní

*» ínnnda-em o bpii endereço, acompanha-
do dc um sello de 'JW) reis, pnrn a rcrpo»t.i.
hiuienrcnioj gratuitamente o unlco nirio
pura olitcrpm uma rurn vorilndfira o ratli
cal.- Cartas A red.ieção da "A Aucllia", VUla
N- pnmiircnn — Minas.

ADVOGADO. 
— Dr. Raimundo Moreira.

— S. Ju«é n. 33 (i* andar). — Tcl. C.
i.uog.

( HAPÊOS E VEsTIDOi-Mine. Vieira GalvAo
con ccclona e reforma. Rua o. Chria.uvam 'ii.

Es seio. Tcleph. Viila a.883.

Dlt. 
JAYME: AHKI.IIA. meibeo eiperla.ls-

ta em mol-pi.iia interiian e sypbilís.
It. t'i'il-.'iiar,in:i. 0.1. sob., dns ti ds S heras.

| IVItOS — Empresa nilillnçrnphleá Mo.li ilemn — Cumpra c vende livros .nuvo» •
usadas, Itua Tuliins lturr-to n. iS Ipnir»
Coma luiçfio e Visconde do ltlo llrinco),
Ilio dc Jnne ro, Aviso: Compram se I.i .bo-
llii'1-ns e Pitos avulsos. Os pedidos du inte-
rior deverão ser dirigidos a Jui-ilju i.u.s
dos Santos, gerente.

MI.I.E 
HfFKIEIt. pr«fe«.Hur

çai«. illiislolrp. de htti"--,nr"
nlon. S'a.lri«ser. 10, me Sirliet,
(lane nu *i*í. Ücictubíradilor li.Urj. KâliriVi.
Iliãll V

ile fria*
et o> .(:.
su I«r.

¦ )K, BONIFÁCIO IIGUEIREUO. 'Medico. 
Con-

J/!iil an : Las - as e lli kua U de Maio d Tcl.'.i I Cf r rd

I kbNTIiiTA
* 'i.o. lí. T.alanicn o paran ido. mplilj e um

Dr. Aldo Cunha. U, Mil I lona'
ímin o paran

dnr Tfflilllcíi i oi *-americana.

Dlt. 
l'ACIIE DE FAHIA — Moléstia!

dos nlliol, • Consultório: praça Uonçal-
res Das. 15.

¦ •I.V1IIA TEIXEIItA — Viuvo, pobre, i
J-t CüU) & filhos im-norrs, tem rerursut
para se matller e regressar ao seu Estado —
fjrO, lulieita de seus conterrâneos e uos
nom ruraeõfi um auxilio para se manter e
neus filhos o para retfrecsur úquelle KjuJj
l'»r>lil Mnllrt. ::o

CiEl.ADEIIiAil 
de todoi oi modelos, pre

1 <,¦•*••¦*» ni')diros. Venda*} i prcst.n.-ü-s. Fa*
i.ncaiiii» por I.. Ituffier. Kua Vasca da Ua
¦na n. 1 UU, próximo II rua Uarrcliil Ha-
•¦ia r»n

| 1CÔES DE MUSICA, canlo. ruliura
»J pliys.olog ea da voz, diversos Instru-
mentos. — Rua Dr. Uarbosa da Ullvi
n. 21 — ItlRcIiuelo.

y VCBU NAVAL — Pilotos — Macb. —
I' l'rep. — AI.IWIATAItlA C1VI1, K Ml
I.1TAK — Astucaçdo Uil lar Ho Itralil mm
Itua da Ci-ioca, 2t. 2*. T. C. 3.973. r

VATURAI.IZAÇíilíS e caiattlíflfdí de ec
*•" irangeiros no Itiasil. de accurttd .-em a lei.
l)r. lí. Moreira. Ü. Jo-íc, .1.1 d" au-Igr;.

() 8 VIAJANTES*!... — S. II. |*. An**J doentes — Esta ileeire? Julua iiu-nra-
rei o sen mal? Manilp In.Je iiii-uui a sua
Ponltllta, Juiilnii.l.. um sello de Hu iY-m. ,da-
de. profissão e estado.Itecelier* ,. mela certo
do restabelecimento. Caixa [lustal 

'iói  Kio
de Juueiru.

IlHEDIOS E TERRENO*!. Aluguel, compra vi-* tia c liypo htea in orina j. iTu o luadaijul-* tia c hypo htea in orma I
tniia ', . loja. ri. Nor e'.'i 5

CELI.OS rira ciliccçâo: coniprain-ie i- vendem-'fie. lo ca * culIttcOe,. ', dc ic tmorj ^j, .\í±,i
Gomes*.

•V VPOiiltAPIIIA — VendewM mirliini»**• para imprimir, cortar, pleotur.cuier, uou-
rcr e onlras eougrneres d. loil.ii os >'»i.e-
n.ai i. formatos; na casa Jucuü Kosuai.i, mi
Av.-a- 'a 1'assos, n. 40.

\7 EXDE SE um automóvel particular uiar.
ca "Overluu.r, c.ni cimo uitf;s de u»o,na rua Muniu Ilarreto, 44.

\ Ii.NLil-.-SK uma opl,ma casa. centro» ue terreno, ultimamente rtnovaua
com jardim, quintal. 2 s.ilas, 3 quartosnu periores, i quartos cimentados mie-
rlorcs, outras acominodações. em uma..im melliores ruus da eoinção .Io Uia-i-huelo, rende aónjoiio. Trata-se no es-
i-rlplorio desle Jürual, (io Ulelo-iila 4
meia-noite. Llnuula.

¦fi
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•. Descontos', Câmbios e ÇotaçScs
.10NDRES. ÍO UE DEZüMtfftO h&'l_l
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Bnnc^ dn Inglaterra . T » . » *
Banco d9 França .....••
Banco da Ilalla. ....,.'.,
Banco da Allemanha . • , • ,-•'.
Banco .dè Hespanha .•••<•
Nova York. 3,mezea. , • • • •
Londres. 3 meie» . . > • • « •
CAMBIO: J,

Lisboa si Londres. & vista UlvenM) por »i.:
Lisboa slLondres. a vís(a Itcompra» por I
Gênova s|Londres, a vista, por £.'....
Madnd sILondres, D ylsia, por •< • «fc...*
Pqris s|Londree, a vlija, por". • •*•, •
Parla s|Italla. ft vista; pdr 1"» Lr. . . .
Paris slHespanha. A yt_* Jtot 100 P. .
Kova York sILondres, a vSlstv' P°» £ • ,•Kov.a York 5'Loadres, "t. tel;Jpor t. • ..'
Nova York slParJs, tel." baitcarid, por H.
Nova Y'ork s|üenova, tel. baifcarlo,,por L.v
Nova York sISuissa, tel. bancário, por F. S.
Nova York s|iíer.lm, per* hiarco Jt>. , ...
Londres si Bruxellás, ft vista £. .' . . '.

"•'TÍTULOS. 
WIAaiLElKOS:

Federaes:
Fundlng, 1! % . .
Novo «Fundlng,» 1914
Conversão, .llli, 4 %
1908. o % . \* . .

, Est .riuaéS:

* Ti ¦

Distrito federal. 5 %,, ......
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_ í?unW' Caffcc. _• Ltd. 7 H Cura. Pref.

. «St. JoKn.cTKI-Rey Mining. Ord. . . -. .Elo Flouf íillla A Oranarle*. Ltd. . . .» London «* Wazlllan Bank Ltd. . i . .Mala .Real Ingleza, Ord.;. . . , . .TÍTULOS ESTRAMQEIROS: . iI ^cSJSJí 2Uu1%ra%13r'ta"^C0'6 * mj|ir
Rente 

^rançai». 3 % 
"(na 

Bois. dê Paris)
gente J-rançal», 4 % tna Bolsa de Paris»
_«ü. !/#* B * ,na Bolsa de Panai
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•IGNORES, 30 de dezembro.
ealn^Lflríll^ qu?. vi'!ur',ir,"n neste m ercado, por occasiSo do fechamento hontem,corrc*t_Ic_ites uo dia anterior soüre us seguintes praças:

BIGenova, A «rlsta, por £, L. . . , . .SlMadrid. â vista, pír I ,,.-,'. _B Paru, a vlnta, por I, F. . . ! ' * ' f*
flNova .Tfork, ft vista, por I, |. . 

*. 
. . ] 

' ' ' ' ' '
fiiLisboa. a«'Vlsta. por ».  ..Bs^lim.» «Iila, jot i, U. . , * , 

Dia anterior  4$300 a 4*701
Ea egual data de, 1919 — 7*000

TRIGO
BUENOS AIRES, 30 do dezembro.
O mcrca'lo do tr eo, a termo, nesta cap'-

tal, mantinlia-se estável, ref_trando a balsa
de 10 cenjavos, cotnndo-se por 100 kilos pos-toa nas docas, em pesos papel:

Hoje Ant.
Para fevcre'ro 17.03 17.75
Para março. , 

"> 17.53 
17.oõ

BOLETIM METF.nnOI.OGICO DE
S. PAULO

Ent 30 d» dczfmbro.
Campinas
S. CarI
Hlbelriio I'rcto
S. Mnnoel
Casa Bfanca
Jahu' . . i 
Jntioticabcl ,
Rio Claro . . 
S. Rita do Passo QuatroS. João tia Boa Vista . .
Araranunra 
Botucatu'
Bragança , »»»..,,
Taubaté ,
Piracicaba

Rom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bora
Bom
Bom
Bom-
Bom
Bora
Bom

Nublai! <>
Nublado

fíoiifciii Anterior
103.25 105.00
ed.fti 26.SO
60.20 60.40
7 1/4 7
n|cot. n|cot.

260 I!õ8

Mercado dos prinbipaes
: '• , produetos 

'"
CAFE'

j NOVA YOKK, 30 de dezembro.
O mercado jdo «Safe n termo, íK-sta prnça,âs 10 borus e 30 minutos, man festavil-se

estava' icom baixa dc 1 e alta de 1 a 5pontos, cotando-se oh opcra«;dcs cm cents.
I por libra:

Vi' . Jlojc Ant. A.BãS.'Para «arco . ,i. . «j.19 O.H —
Para muio . , , . 0.02 6.0:! —

. Par». Jijl)|o . (. . . Ü.1IS 
' 

0.1)7 —
Para setembro. . . 7.21 7.22 —

i jj NOV.\ YOÜK, 30 de dezembro.
, .0 mercado do eaCC a termo, m-sta pra«?i,
(le 1,1o liuras ;e . l!t) minutos, maiiifestava-sc
estável, ciímVnlta de 12,,a 18 piutDtí, culan-
do-se por libra: "*•"

Jlojn
-Pára», nurço } ... 0'-.<ll
Pára miij, .... ,^«5.75

IIolc Ant. A. pa».
n|cot. 8|P00. —
8. 73 S?l)25 —
9$02õ ÜÍ123 —
0?a7ô 9$W0 —

SffCCall
. . . . ' 21.01)0

. . . 14.000,

Pira julül . .
Para Vetembro.

7.li
.7.10

Ant.¦45.14
G.GU
0.97
7.22

_. pos;
3
_ i.

JJOraifr^CHlK, 30 iliKlezclnbro.
1 .0 m.rendo do café á terriio, ncsla pr^ça, '
iwliou, hontem", esav«?l, com baixa de 0 á 11

«3>ou(;.i,'eotando-sc tm 
'cents. 

por libra:
r 

hontem 
Ant. A, pas.

. Para março .... 0.14 0.28 —
Para ma.o .... 6.03 6.69 —
Para Julho .... 0.07 7.03 —

! Palfa setembro. .", 7.22 7.29 —* _lVA \UI!K, 30 "Íe d0Zemlir,0'.
O iiicrcadu do cafí a termo, nesta praça,

,'fejpijUj/lioJe, lu.ilti.rado tanto iwj.l o cate"J-prçcíd^itc do Saiitiia como para e^proi-eden-
.. te^cloMlio, vigorando, por pane doa compra-

I dates, ns cotuijòci iettuiuti'Tio RU>:*m itci};

•f 7ío/iJ Ant. A. pan.
« 0 fc lô a4
U <& ( fl-^s 13 14

9 2." 14
7 Vs 7 23 r-í

f

..7.!:
, I • Dc Santas:M. i . . .
i%.-i ¦ - -
. piOXÜRES, 30 dettézeralí»;
1 O mercadu dp cafá u termo, nePta praça,' hontem, lis' 11 lioras «¦ 30 minutos, mnnifcs-

tava-se eltavol,. registrando a i;ai;xa de 1 im;
a 1 sli. e 0 it.; cotaudo-se. em sb. e pence¦por 112 libras:

SANfOS, 30 de dezembro.
O mercado do catii a icruio, pnra nova ba

se, nesta, prnça,, fechou, j»Je, estável, cotan'
du-Bc o typo 4J*/Por 10 kilos, por patte dus
cum prn dures:

Para dezembro . .
Para Janeiro ...
Para fev< re'ro . .
Para março . . .

Vendas c/fcctuadal
No d;a de hoje . .
No dia anterior . .
Em evunl data <le 1919 ... —

SANTOS, 30 dc dezembro.
O uiei-failo «Ia cn . í- .ito. paraitlqnlda-

çSo, nesta praça, fechou estável, cotando-se
i o typo 4, por lu üilos, ror parte dos compra1 deres:

. Halo Ant, A. jwj.
, Pnra dezembro . . 85300 S?3"«0 ->^-
I Para aiarço , . , iw.utf|9$00.0 !)?000 1 —

Pura maio . . ." ;S.-'0.>0'JO ÍM000, •—
ytndaê ejjcctuaias • ,vj» * S,aeift

1.'No dql'' dc hoj»-... . ..;.'. , —.
No dia anterior ....... —
Em J&ual «hta «lc 1019 . . .. —

S. PAULO,. ÜO do dezembro.
Entraram, hoje, nesla; cap tal o-cm Jup-

dlah.v, I1.0O0 saccas de café, contra 45.000
no dia anterior e 9.000 no anno passado.

Jim S, Paulo '
¦ i/oi\i Ant, 4. pe.,.

Pela Sorocatmna, etc. 13.U00 13.000 0.000
_k« Jur.itlahu:

Pela B.. Paulista. . 28.000,32.000 3.OCO
JUNDIAHY, 30 de (lezi-i^bro.
As^passacens dc café com idestlno n Silo

Paulo e Santos, Coram de lt-.OOO saccas,
contra 9.000 no cLa anterior e 7.SOO no aa-
no passado.>• nojo
S. Paulo ... ., 1.000
íSantoi , ÍO.OOO

rníAÇA DO>í'j
XOTAS COMMERaAES

CAMBIO
O .cçcado cambl.-il runcclonou. hontem,algo aefes.-ivei, flnii:indo-'se afinal.

f\ Logo' apO.i o inicio das Operações des semercado, no üia de honiem, os Interessa-dos no serviço dc saques, corretores e par-ticulare?, tnostravam-.-o mais animado; do
que nos dias anteriores, avolu-nando-sc.dentro cm pum-o, o numrro de negocl;içíos,afim dc sar approveltada a majoraçlô del|8 sobro aí' taxas anteriores.

Apesar do vulto tomado pel.i procura, osdirectores das carteiras cnmblaos rirmirama« respectivas taxas, airindo com aprechv .
tllherdade, tendo até um dos bancos feitoum movimento no sentido da alta. passandoa operar na extrema dita, do qftc re«ullou

a dirierença de tii sobre as máximas, quevigoraram na vospera,'t— Os saques a 90 dias foram negocia-
dos ils taxas i\P, 9 o|ir, a 9 718.

A de 9 7(3 foi adoptnda pelo nanro Pnr-
tugu _, depois de hnver nojoclado a 9 51.

A de 9 3|4 rol arrixacla'-'pelo 'Banco'du
•Bra .1.

A dc 9 ll||i) fnl minildi pelo Itanco Ul-
trnmnrluo c pelo Rannp Hnll.intlFz.

A do 9 5|8 foi sustontada poln« scsrulntes
bancos: r.lly. Franccz-ltaliano, lilvcr Pia-
le e Yoko^ama.

A de 9 01IC serviu de base ,. nperaçõos
do nanro Francez e do r.rttisli íi-ink.Para n- operm .-- ti vista vigoram
as taxa; do o l|l a o 0|I6.

O Pnnco Portuguez, tendo Iniciado suas
opornçOos a 0 3|S, passou depois a operar
a 9 0| 16.

d A rte -9 7116 foi- m-.ntida pelo Danço do'Brasil,
A do 9 3|8 fnl ncl.ipl.ifli reio Tllver Phte.

pelo Pnwo llnllandoz e nolo Ultramarino.
A do 9 11 ]3 -2 fui amxatla pelo City

nank.
A de 9 riMH serviu rie base íls operaçi"''5

dn Bin^o 1'ranccz-Itallano, do Dritisii e do
Yokounmn, '

O lliirn Fr-in^cz onrrnu li de p l!í.
Os papeis pnrtlnilariss foram nea-orln-

dos ,-ls taxas rte 9 t.Ttfi a 91 I6H6, sendo
registradas varias operações sobro esses,
titulo.

O merriido focllOU firme.
BOLSA" I1E J1TIJÈOS' 

A Bol=a de títulos runrcionon hontem'
rnm nnucn .inlnn«;iln. sondo as mnlnros no-
gorinçOes crroein,idas com as apólices fe-
dor .s o niuuii-innos. ¦

Durante os prégiies foram vendidos r>ln
titulos ni imnnri-iirla total.., de 113:134$,
a«=lm dcscrlmliPdas:

Apnllrcs — Fedoraos l.tl, no total .«lo
66:9t3SPnn; E '"iliros, MC, no de. rél =
ffissnííjnn', Municipaes, J3, not do réis
lirtfl-.HSiiino.

Acijiios — Pnnco do Brasil, T.o, .nn do
l3ii)no$: fila Anrnnguii, 12, nn de 5io.?•
Minas «• s. Jergnj-iuo, 25,. no rte 
irnoiindonii.'1 

'a *
Hehrntiirps r_ Edirioador3, CTO, no toti!

de 11 :S90?000.•' ¦•<-,'•_ . CAFE' * tf?
O merendo do rafe disponível continuou

om baixa, cstablllzando-no na base das ro-
taches da vespora, embofa nials movimen-
Jado

Em Liverpool, o mercado do-algo-
dJo disponível funcclonou calnioi ac-
cusando a alta de 32 a 36 pontos.

O -Fair", querido Pernambuco, quer
dc A'agoas, foi negociado a pence IO,,?"
por libra.

O "Fully", foi vendido a penco 10.27
por libra.
1 O mercado do alg-odâo a termo func-
clonou estável, fechando com a balsa
de 32 a 38 pontos.

As entreg-as para dezembro e rharço.
foram cotada», a pence S.01 e 9.13 por
libra.

Em Nova York, o mercado do ai-
godâo funcclonou estável, fechando com
a alta de 37 a 50 pontos.As entregas para janeiro e maio, fo-
ram vendidas, respectivamente, a centa.
14.52 e 13.99 por libra.

ASSUCAR
O mercado do assucar nesta praça es-

teve hontom firme e com os preços eti*
tabillzados nas respectivas cotações an-
teriores.¦As entradas verificadas foram de
S.426 saccas e as saldas de 26.612, fl-cando o Etock reduzido a 217,155 ditos.Em Pernambuco, o mercado do as-sucar esteve frouxo.

HOJE
ASSf_BLE'AS: — Realiza-se, hoje. as se-

guintes:
Sociedade em Commandita, per acçoes "A

Kua", Cs 16 horas.
Kmprcza Sanatórios do Brasil, is 16 horas.
REUNIÕES- DE CRKDORKS: — Kcal.ia-sc, hoje, a seguinte: N *
Pallencia de Vidinha 1- Cosia, Juiro da í"\ar?. Cível, As (4 iioraa.
CONCORRÊNCIAS,:*--. Encerra-se, hoje, aseguinte:
Estrada de. Ferro Cenlra! do Brasil, pa-a areforma de cok-hões e travesseiros para a J*divisão, cin içji, as i] horas.

, CAMBIO
MOVIMENTO DO DIA 30

Ant. A. po».
1.000 2011
8.000 7.4)00

ALGODÃO

HV j^ Para ninrço
i.#. para maio . **•

Hontem
43.0
43.9
44.11
4Ó.J0

Ant.
•JÓ.O
43.3
46.11
40.0

A. pai.

Para julho 1k .
Ijafu setembro,

IIAVIIB,30 do dezembro', *'
O merc_ltod6 catófa termo, jjbrln hojo,' estaver, negisSanilo-se. a baixa, de frs. 0,30

a 0,7õ, artandu;8e em íraucos por 50 kilos:
* »!^ a, Hoje, Ant,

Para-marco t . I . . í, . 115.23^120.00
Para mulo ,a . . i ; 1 •.»«).,-ji)'- 121.25
Parn setembro ll.SOO lis.50
Para Juiha,^ 110.25 no.75

ÍIAVUE, 30 dc dezembro... ¦
O mercado rfo Cjifé a- tejiní), fechou hon-

Mm. estável, registrando .-i bnixj Se- frs,
3,23 sobre o fechamento anterior, cotando-so
#m fr.tiif«rtta n_. _n L-."I«m fraucoB por 50 kilos:

»'. Hontem Ant.
Para março.?. .1, 120.00 129.23
Pnra maio .... 121.50 121.50
Para Julho . . .* . 1JS.50 121.75
Para setembro. . . 110.75 120"'_0Vam* .
Durante o^dla . . 

SANTdB. K6.1 dc dezembro.'.'
«O- merfcido alo café a spomvel. manifestava-se calmo, cotando-sc o disponível, por 10kilos: , ^-

„ Hoje A„t. A. pis.Typo Rjsnn s$soo i::jsíioTypo57 . . .'j.. . . 7. OO 7ÍO0O 11S500
Entradas alé i1s 14 horas:

A.pai.

Saccas
3.000

ÍI.IVERPOOL,, 30»flí dezembro.
O mercado do algodão d.spnnivol, nearn

pra«;a, ás 13 horas e 30 m niílus, manifesta-
va-se 'calmo, com alta de 32 a 30 pontos, aa-
sim discriminada:

No dlspon.vel Brasileiro, alta de" 32 pon-
tos. .. 4

No dispoíilvel Americano, alta dc 32 pon-
tos.

No Americano n termo, alta de 32 a 3ll
pontos.

_. pos,

LIVERPOOL, 30 de dezembro.
O merendo do algodão l«X'hou,.hontenf, es-

tavel, com baixa do 32 a 38 pontos para o"American Futures", que era cotado em'
e. uts. por libra: .# ,

J/ontem Anf. A. pas.Para dezembro-, • . , %9.01 9.33 r
Para março .... .913 '9.51 —[

NOVA YORK, 30 de dezembro.
O merendo do algodão l'«x-hou^hontcni es-tavel, com alta do 37 a 50-p.ntOfl, sendo"!)"American Futures" colado cm piuce nor il
bra: «

liontem Aitf.
Para janeiro . . . 14.52 14.02
Para iriaio .... 13.99 13.02

PERNAMBUCO, 30 de dezembro.
I

. I

Colitfd r«:
Pence por libra':

Hoje Ant.
M.-.r. >1«5 "Fair" . . 10.27 9.93
Peruam. "Fair". . 10.27 9.93
Airerlcan " Fully "

Mddlljg .... 10.27 9.93
Opções:

Para dezembro. > . 9.41 9.03
Para março .... 9.27 8.93

Nn abertura, preienilrnrto fszor um mo-
vlmonto no senliiln do imiorar os preon-
depressivos, quo vlcriiriram no dli anterior,
ns possuidores fornoenrpm a vonri-i um nu-
moro llmii-dn de partida--, evltriu-.lo. no
mesmo tempo, preços mi1 orados. n---o ra-
nn provocou mm' li. -Ira parilvaçap tle
negócios, rhnutendo-se o- romnraijot-i). flr-
mésr.as çotaçÇcs da vosporn, apoiar do v/i-
riis oriiehs dc prompta liquidação a resol-
ver. i ¦

tlnllnendo o tne. min no terreno da tra^-
.gen .a. os InterflS^rirtoí entraram cm ima

p«-i=o dó anlmaçiio, que rol, mais nu m"no.s.
observada alô por oceasljq do encerramen-

¦ A* tnrdc corrornm hoHcln' nvií'fivítí-
vols snnro .TilVtiuior-in dn oar.v nos merca-
dn» rnnsiimldorcs. o que provou, eniYnos

.pnssuidoTcs a esperança de uma oscillaçan
rto fiti.

Durante o rtla foram embarcadas. H;0«0
«•flppnc de f"1'"^.' 

For-m y_ril«lm 6.S79 snooas; sond'i o«ca-
.fi^' ti-no 7; o-i'-lo n .erl-Tio. negn"l'«rto .i
rozno'de 11*100 noli «Trnbii, correspon-
dento a 7*r,r,7 nor m Jftln . u.

O mero-dn foehnu o-fvcl. *
_fl O morondo «In caTé a tornin eMflVfl

mi|s noros-ivol. rtn nue resultou ntntor
lip!nioo'1n nis nornol^onos. ;

>;, nb"P*nra. nin-trandn-so .ns vcndapo-
ros cil-pn.ni ri rrilln.o .^oi on .nrirTSrei,
rli>ion*ilvornm 'ii"0 nffortni, sçfidp re.ç.harti i Emp
i venda do um numero bom rogtilfir/í.e par-
''nc. 

p ..«ms im-r,odlatos, ós negócios fo-
rim m-i! rro-Tins.

M vi'pr. s «-íililrnirt» '0 non ei"^ia.
O café tvrío 7.,-P'd-an nnrl. -n""!""";

rol rò_"|-«ln rio- |l_nn a 11! (JO nel.;¦
„.'nní onri.-roiSriotitos do 7. 03 tT 78761

café a cnir^gac, cm Ja-

noli nrrnhi. oqiiiv.i-

A. pas.

No dia «le hoje ....
No da anterior . . .•
Em eininl data de 1919

Existência: .
No dia de hojo ....
No dia anterior . . .
Em egual data dc lfl!9

Erpoítaçüa:
Tara os Estados L'nidos ,Pnrn a Europa . . .
Por cabotagem ....

;._

Sacca*
42.103
37.2S5
Jl.412

.149.819

.227.841

.612.490

64.933
51.430

SÓ2

Farrlo,
1.100

. 400

- Tolft') . .  120.lüü
SAKT8H 30 «le dezembro.
EutrairatT/Sc enfé «liir.-iiiic a semana e asafra era saccas de C0«kilos:

O mercado do algodão, ao me.o Aa., inani
festnvn-so estável.

Entrada»
Dti;ül. hontem v ..... .No dia anterior
Em egual d.-,la rie 1919 . . .

Desde Ia de eetembro de 1919: .._
No dia de heje
No ila ant rlor
Em ecoai data dc 1919 .. .

Kxitrivncia:
No d a de hoje
No dia anlorior ....
Em egual data dp 1919 . ,Primeiras lorti-t;
•i Hojo

Compraiiorej . . . retrah
Vendedores. .

A to dias:
Londres 9 9/16 9 7/8Pans ...... Jt22 1127

A' vista: i
Ladres 9 1/4 9 9/16•'«ris «126 1434
Itália ....... .46 *_70
Be'gica $4ij >460
Hespanha .... «SSO 1998
Nova. Vork. . . 7J220 7$300
Portiftal (esc.) . $760 $920
B^ Aires (papel) 2J430 25500
13. Aires (ouro). 6$400 5»li00
Beyrouth —
Suissa i$uõ 1. 40
Sueca 1*470 1*475
Noruega 1*140 1J1E0
Hollanda (fiorlm). 21280 2$3S0
Japilo 3Í530 31580
Montevidéo , . .« 5*400 5Í9S0
Antuérpia .... $400
Rumania —
Hamburgo .... $102 *115
Áustria (coroa). —
Syria ....... *432 3434

Soberanos:
Vendedores.... 31*000
Compradores ... 30$300
Libra (papel) . 24*500 26*000
Valea café .... $418 S427
Va:es ouro, Por 1? 3*484

Argos 1:600* —
Minerva — —
Brasil — —

DE3ENTL-RSB
Docas da P.ahla . . 110*000 130*n00
Docas de Santos. . — 202*000
Casa VIvàidi .... — —
Allíança 200*000 —
Prog. Industrial . . 200*000 —
Manuf. Fluminense. — —
Mercado 207*000 205*000
Corcovado 198*000 —
Maseonse lõOJuüO
T.' Carruagens. . . 195*000 —
Bom Pastor 200*000
Ind. Campsta. . . 2055000 —
Santo Alelxo .... -1SU00O —
Usinas Naoonaes. . — —
Linho S.ipopemba, , .- — —
Tec. Confiança . . 200*000 —
America Fabr 1 . . 2025000 —
Brasil Industrial ... — • —
Esperança 202*000 —
Erahma. 202*000
Antarctica. ...... 206»oU0
Melh. Pernambuco . 1305000 —

ALFÂNDEGA
ECOS DE UM CONTRABANDO

Esta Inspectcria communicou ao juiz fe-
deral da i" Vara, çue, á sua disposição se
acham detidos na '6a di sacia policial os in-
dividuos Antônio Fi-ncira Cunha Sobrinho c
Manoel Marilucõ dos Santos, implicados no
contrabando de 5 saccos cont ndo retidos d.
sida, apprehendiiios na casa d.- eommodos da
rua Carvalho, c Si, 5». pelo ajudante dc guar-
«la-mór Annibal Nun.'s Tir s. commissario «ic
policia José Ayrcs do Nascimento e guarda ei-
vil n. 914.

AN,\I.YSE DE NF.03AI.VARSAN
Ao Laboratório Nacional dc Analyses, o in-

sp._ioi solicitou pr.iviilencias no s.':ili«io de _s-«chimxamente analysada uma partida *íc Nea*
salvarsan, derpachado por V.. F. Ilronças e
vimia dc Hamburgo p.-lo vapor ingle: "I.awe".
entrado em j do mez passado.

AVALIAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS
Foi enviado ao gerente da-Caixa I.conomicn

c Mente de Soccorro, por intermédio do Con-
tínuo desta repartição, joio l'.:nenta da Silvi,

I um envolucçô cont/ndõ p dras preciosas, li;;
I tempos apprchcnJidas como contrabando. ,
I O irsp ctor solicitou do mesmo gerente as
I necessárias providencias no sentido de ser de-
j signado uni profissional para avalial-as.

PORTARIA
Foi haixada, hontem, a seguinte portaria:"O insp c!or, ten lo «n vista a ordem do sr.

ministro-da Kazcnda, de j!í i!o corrente m.z.
declara que da suspensão de lci'ão das merca-
dorias, cujos «Irapachos s?;arn retardados, de-
vera ser ciicluidas as sujeitas a «letcrloração.
a que se refere a circulr.r n. .',3, de j de
maio de 1917." y

ItEXDAS FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda de hontem, 30:

Em ouro
Bro papel. .....

Total
De 1 a 30 do corrente. .
Em egual periodo de 1919

144:41"*S27
125:520*205

274:335*032
9.047:846*400
6.813 :250{133

CAMAKA SINDICAL DOS COIUUE-
TOKE»

Curso official do cambio c moedas me-
tallloas:

Praças
Sobro Londres . .
Sobre Paris . . .
Sobre Itália . . .
Sobre Hamburgo. .
Sobre Portugal . .
Sobre Bélgica. , .
Sabre Hespanha. .
Sobre Suissa . .• .
Sobre Suécia . . .
Sobre Noruega . .
Sobre Bhírímarca •
Sobre Syr a . . .
Sobre Palestina.. .
Sobre Nova Ton: .
Sobre Montevidéo .
Sobre Buenos Aireo

<pérò papql)- . .
.Sobre^Buenos Aires

(peso ouro). . .
Sobre- HoM anda

(f.orim) ....
Sobre Uapao (yen)
Sobre Áustria., . .
Sobre Canadá. , .

Extremas:
Bancário
C. Matriz . .. . .

Moedas:
Libra esterlina >. .
Librn (papel) . .
Escudo (papel) . ,
Lira (pape). . ;
Franco (papel) . .
Franc-o (ouro) . .
Pe!<ô uruguaio (pa-

pel). . . . 9. .
Dollar. : . . . ,
1'eseta. .... *
Marco >.

90. d/v
9 49/64-

5123

"41:

m
9 9/16'a

9 S/16 'À

20)000 a

A' vista
9 43/64

$420
$260
¥104
$781
J430¦1973

1*118
1*164
1*108
1*169

*434

7*215
5*198

2?_3S

5|320

2*325
3*512

. 1Õ/Í6 I
.;. 9 7/S

-. 31*000
1 -. 26*500

$773
4 lm

Differença
1920 . ,

para mais
 2.231:336*263

RECEBF.DORIA DO ESTADO DE
MINAS GERAES NO DISTRICTO

FEDERAL
ArrecadaçSo do dia 30. , 16:307*200
De 1 11 30 do corrente. . 583:366f 100 1 Xorte" — Cnbot

CARNES VERDES
A matança de hontem no matadouro

do Santa Cru?, -principiou £is 6 horas e
terminou Aa 10 e 45 minutos. >

O embaruue terminou as 10 e 5S.
O trem ciiesou em Süo Dlogo lis 13 e

40 minutos.
Foram abatidos hontem: .

Kezea 313
Vitellos  -11
Porcos 120
Carneiros  7
Cabritos  »

Pertencentes aos marchantes: Olivci-
ra Irmão Ltd. 1!0 rezes. 13 vetellos o|
22 porcos; Condido E. flo Mello. S6 re-
zes o 5 porcos; 'iavares «> !'ir«>s, 21 vi-
tellos e 10 iiorcos; Jo;:é i a-heco de
Airuiar 30 rezes. 3 vitellos 3 rarnei-
ros; Augusto Maria da MòL.a, 13 por-
cos, 2 carneiro e S cabritos;- Çe.rnandes
& FHhos, 32 porcos; João Pacheco San-
tos 23. iiorcos; Lima & Filhos 93 rezes
o 13 porcos.

Foram regeltados: 3;4 1|3 rezes, 4 vi-
tellos e 3 por os.

Foram vendidos: ,47 7'4 rezes, posan-
do 10.729 kilbs e 2 porcos.

EXISTÊNCIA NOS CURRAES
Foram recolhidos aos ; ctirracs de

Santa Cruz, nflm de serem abatidos
hoje: 436 rezes, 93 vitellos, 525 porcos
e 49 rarnelros.

Pertencentes aos ncjrtiini.es mar-
chanti-s: João de !'aulo Fontes. S por-
cos; Oliveira Irmãos Ltd. 10 rores. 2
vitello», 12 por-os e 2 carneiros; Can-
d|('o E. de Mello 100 r»zes o 7 pomos;
Tavares Pires '-'" vitellos «> 50 porcos;
F. & Filhos, 110 nor"os; AuRtisto Mn-
r'a da Motta, 6 rizos, 13 vitellos, ,"n
I*. rí*os e 14 rftrne!ros; Lima - Filhos.
140 re-es, 20 vitellos, 60 porcos; r. PQ.
Portinho, 3 vitellos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem nos campos de Santa Cruz.

afim de uupprlr o abastecimento do
"•iro, 960 rezes, SS3 porco3 o 336

vitellos.
ENTRF.rOSTOS

Foram vendidos no Entreposto de K.
Dlogo: 269 114 rezes. H3 vitellos, 115
porcos, 7 carneiros e 3 cabritos.

Kilo
TJ.-zos  1, .00
Por-os. IS'100 1 ÍTr.n
Rahfltiís 2J010 2S500
Carnr'ros »v,no 2*500
Vitellos 1S100 1530O

Cá.es do Porto
ElmbareaçiVa atracadas ao Cães do |

Porto, no trecho entregue ii Compagnie ,
du Port, uo dia 30 do corrente, as
10 horus: ,
Armazéns: 1
Interno 1 — EmbarcartVs diverrns. .
Interno 1 — Vapor allemão "Aríeld" —

Recebendo carg.i.
Interno 2 — Ch-.las diversas — Com |

carga «lo "West Selene",
Interno 3 — Vapor americano "Robln

Goodfelow" — Recebendo minério.
Interno 3 (m'.xto 2) — Chatas diver-

eas — Com carga do "Sllarus".
Interno 3 (mlxto 2) — Chutas diver-1

sas — Com carga do "Sherldan". j
Interno 4 (mlxto S) — Chatas diver- 1

sas — Com carg.i do "Ancross". j
Interno 5 (mlxto . — Chatas diver-,

sas — Com carga do "Scaldler.".
Interno 5 — Chatas diversas — Com

carna do "Euciid".
Interno 5 — Hiato nnclonal "Leão do

Em egual periodo do anno
passado  654:647*800'

Diversos produetos
MOVISDÜNTO E COTAÇÕES

CAFE'
NO DIA 29

. - m -

Movimento da Botóa
Títulos ncgOdado, no dii 30

APÓLICES
Federaes: .¦ Of ¦¦'' ".

Emp. 1903, port, ..-..' 2 í«852$000
Emp.' 1303, port; . . . b. 2 *.S54;-0!W
D. EmisaõOS 19Í0 port. . 83 híüfc43*090
ü.'Em'Es0es 1520 port.»1 8 aÇS44*000

Bifflciiiaoa:
E, R'.o 100*..4 %, port.
E, Uo 100| 4 Vo. port..
E. Rio 100$ 4 _ )*>«.„_

Afuniclpnca.: -. ,'"
Emp. 1904, port. 4 . ,'{

Nlctheroy* "

Entradas
Pela central. . .'¦—, , '
Pela Leopoldina. . .
Por barra dentro. .

Total
Desde o dia 1» ... .
Mídia
Desde Ia 4o Julho. . ,
MC. lá. ... . . .. .

F.mliVrqucs:
Pára 00 Estadop Unidos
Pá*.\i a Europa '.1. 

, .
Para o Rio d^. Prata. .

\ . ¦ 'Total. . fK . ^Desde- o dia Ia . ;' ,'r'.
Deidé 1° de Julho. . .

Hxist';v.c:a;
No merendo
Em Xifltheroy, em 27/11

, NO DIA 30
Cotações

Saccas
1.208
6.409

382

Interno 6 (m'xto 8) — Chatas d'ver-
sas — Com carga do "American Star".

Interno«6 (mlxto 8) — Chatas diver-
sas —^-Com carga Ho "PlutareU".

Interro «i-dnlx.o 8) — Vapor amorl-
cano "Cardonia" — Descarregando ara-
me farpado 110 armazém 3.

Interno 8 — Chatas diversas — Rece-
bondo minério.

Interno 9 — Chata sdlversas — Com
carga do "Rushlvi 'e".

Interno 9 — Vapor nacional "CampI-
na3".

Pateo 10 — Vapor nacional r A varo. —
Recebendo carga.

Interno 10 — Chatas diversas — Com
carga do "Snaland".

Interno 10 — Chatas diversas — Com

consignado a Souza MottOfl & C. 13 ho-
ra. de viagem, em boas condiçiies.

".Stèhanno", vapor norte-americano, com
4.363 toneladas de registro. Proeedents
de La Plata com carregamento de vários
gêneros, consignados ft Companhia Ex.
presfo Federal. Cinco dias de v agem, em"toas 

corvoiçües íanlt.<«-ias."Etha". vapor nne:onnl. com 231 tone.
lndas de registro. Procedente de S. Fran.
ci--co. dlrecto, com carga do vários geno.
ro<» consignados a Roi'olpho José dc Sou.
3a. Tro3 dias do viagem, em boaB condi.
çüe. ."Itapura", rao.ucte nnclonal, eom 92*
toneladas «'o regl-tro. Proeeder.te de Mo_
roró e escn'ns. cem 108 passageiro» para
o R'o e carga de varos generos eons'_a-
dos a Lage & Irmão. 10 .'ias dc viagem,
cai boas condições sanitárias."S. Aueostino" vapor americano com
2.000 toneladas de registro procedente
«ln New Orlnnas o escalas com carrega-
mento de ítero^-ene e gazollna consl-
trnado .1 I.nire * TrmSos. 50 dias «le via-
cem em boas condições sanitárias.

SAÍDAS NO DIA S0
Am'. Lallandroúso Ijimornalx",

te francoz. pura Bor.'eanx."Ifaubu", ípaqneto nacional, para Porto
Aterre."Sn Eduardo", vapor inglct, par»
Trindade,

VAPORES ESPERADOS
Portos do Sul, "Uberaba"
Londres o es'-s., "Highland Prln"é"
Por'o- do norte, "Prudente do Mc-
mes" , .
Janeiro:

Nova Orle^ns. "St. Augustlnc" , , .
Londres. "Sócrates"
Rio «hi Prata, "l.metia"
Amstpr«'ar' " es"., "Llmburgia" .
Liverpool, "Phldlas"
Londres, "RossetM"  . .
Portos do r.orte. "Pio de Jnnelro" , .
Porto.» do norte. "Jnv.iry"
Llvemool e osc, '*narro"
líio «'a Prata, "Aenlús"
Londres e eses., "Tllghland Laddle"
Rio da Praia, "Arlanzn" .....
Rio da Prata. "Colu«"hla" ....
R!o c'a Prata, "I,n'pnde"
Por'os do fitl, "Syrio" ,
Portos «'o Norte, "Atlântico" , . .
Nova Yo-';. "AVnn"
Rio da Prata. "Ceylan"

VAPORES A SAIR
Aracaju' n escs.. "Itnlluba" ....
Nova Orlcans, "Karplaka"
Stocltolmo c escs.. "Unia" ....
Rio da Prata, "Highland Pride" .

Janeiro:
PorM6os o eses., "Lutetla"
jraci-.o e eses., "Ttajubã" (10 horas)
Rio da Prata. "Llmburgia" ....
Santo»». "Plutarch" 
IV-. .es 'Aires, "Mollcre"
Montevldío e es-s., "S. Dourado" .
Recife e rs-n., "S. Paulo"
Porios do Sul, "Itapura" (10 horas)
Nápoles. "Avnré"
pio dn Prata. "Parro"
Nova York, "Acolus"
Lnguna e escs., "I^oguna"
Santos. "Etha"
Cn-ravollas o ofcs. "Aquiqul" ....
Ttían.^os . osc?.. "Tris"
R'o Cn Prata, "Highland Laddlo" . ,
So'itlinmpton e pos,, "Arlanza" , ,
Trierte e cscíi., "Cohimlila" ....
R'o Cr.inde do Sul. "Pronte" ....
Roolfe f escs.. "Itntlnrn" . . . . '%
rinanatubn o ofc*»., "Oyapock" . , ,
Hlo da Prata, "Acre"
Recife e escs., "Mame"

j ÍTavre o ef*cts,. "Ceylan" ,
Nova York. "Tcnnyeon" ......

paque-

31
31

11

1
1
1
1
t

.3
S
s
3
a
s
s
6
5
5
6
7
7

1.256.239

-Tyj-o 3
Typo 4 .
Typo 5 .
Typo 6 .
Typo 7 .
Typo 8 .
T.vpo 9 .
Pauta . .

Vendas
Pela iranhi

^A' tarde, .

Total. -.. . , <j . 6.879
BOLSA DO CAFE'

Vigoraram liontem, para. as entregas de
j.inelro a maio de 1921, aa cotaçõ03
seguintes:

A's 10 horas'

. . 4.11.074
. 55.639

)
Arroba . lQ..kllos
11*100 7*761
12*800 8ÍS55
12*200 8*306
11*700 7*965
11*100 7*557
10*500 7*149
10*100 6*876

. *770
Síicrai

. 3.499
. . 3.380•._ _______

'apor- nacional .-."Ruy

7.99')
219.567

7.5-71
!• 593.7.6.;., , „ .

8.159 I carga <!o "CuEhlntic..
' ' " 1 interno' 10." -. Va

8.969 1 Barbosa 1, ¦ ........ . . .-.. ._ .. .¦ ,
2.836 Pateo 11 — Vapor amer cano "Pnllaa

'775 — Descarregando farinha de trigo.
I Pateo 11 (mlxto 8) — Vapor nome-

12.581 I guez "R'o de Janeiro"'— Descarregando
203 766 ' mercadorias da tabe'ln H.

Interno 15 — Chatas diversas — Com
carga do "Garryvaile".

Interno 16 (mlxto 8) — frutas diver-
sas — Com c.irga do "Rapidan".

Interno 17 — Chatas diversas — Com
carga .do "Tosa Marú".

Interno 17 (mlxto S) — Vapor mg sz
"MoMíre"  Descarregando mercadorias
dii tabcíla II. ...

lntiTno 18 (mlxto 8) — Vapor frar.cez
"Samara".

Prnça Mau.1 — Vaga.

Movimento do Perto
ENTRADAS NO DIA 30

"Prudente de Moraoa", paqueto nacio-
r.al, c-jm 490. tone ai.a» uo registro. Pro-
ceúo;:te- do Tutoya ¦ c esca as, trazendo
nove passagolroa liara o Ro e carga, do,
vários gêneros consignados ao Lloyd

A' PRAÇA
Duarte Ar. Relrlz. abaixo asslcnados,

nfco^lantes. estnhelecitlofl na Villa di
leonh.-i. «Io Eslii«'o do Rsnlrlto Santo,
declaram mio nada devem: se, porém,
houver nlcunm ouc se iulirue seu ero-
«lor, queira apresentar suas contas, don-
tro «lo iir.i-o dc 30 dins. no London A
TU.ver Pinte Rnnlt. Limited, no Rio d»
Janeiro. A filial «leste mesmo Uaneo, em
Victoria, 011 em P-onha. nos abaixo ani.
rrnados, pois. essas contas acrilo Inte»
malmente pagas, desde ciue sejam le»
Bn«..

Declaram tambem que as suas flllneí,
nnr crirnm poli n,. flrmns dc Pnnrte,
BpIj-íz & C.i nuarto. P9lrl»i& Alllanqn,
o ruarte, i'eir'z f: Conflanqa. tambem
na^a «levem, se, entretanto, alguém su
jnltrir «-redor do alguma dellas. queira,
dentro do nrazo a "Ima rifado, nnresen»
tr."- suas "onias nos ahalxo ns«lcrnaiing,
i.ols, ser"n PElialmente llqiilf'adns, des.
de que seja reconhecida a sua logall-

Vllla de Ieonha, 31 do dezembpt)
de 1920.

pümitr & nF.mij?.

38 a^í 97*001
13 Aí 97*500

5 «$963000

I Janeiro .
! Fevere'ro ,
j Marqo .
! Abril. .

177*000 ; Maio. .

50 i 860*000

12 a
200 a

45*001
79*500 1

por ir» kllot pnrjl o
nc-p-o* 

",
ns\nn «< cjiso

•friflV*ftiVfre'rí««a Op ff.verfflrfli fl rmio. f .

 yrp PTnlns o tri^ea'_ do rnfí '"s-

níh'vel .funcclonou' cn'mo, co-""van,lo
os . esmos preços que vigoraram na

v Spnca^.
Brasil ,. s , ,

CompriMftíaa:
Ar.irnnguft . J.. . , 'ff

i.Miniís 9% 'Jeronymo. .
DBBE.NjrURES
. . . '.?'. 670 aí 179. 00

ULTIMAS OFfERTAsfj
•AFOllCES "*

Federaes: 1
Fcnci. i; Compr.

Obris do Porto . . *

U'0 -e ,a«ft) do cnt. a termo,.ft-nrclo-
nou calmo, 'aceus indo uma diminuta
rtalra. I 4 M j . , „ «n

nii-ant«aj».o dia foram norfocadas 3"
mil saccas. contra 21.000 no dia ante-
rlor.* f

O cf' typo 4 fnl vendido aos pre-
cos abaixo .mencionados:

t-.-a enti.fp.ar nast^rafe .1 rnzilo de
««son por 10 bll<wji .orfesvondentp n.
it .roo por sacca, e as entrosas para

nr. »„„ ' taneli-Oi a jnarco.'de 8$77n a 9*375 nor
88.SO0 *\%%\\°% |S\,Wn'e_e de 52*650 a CGS250
37.200

n.ino
ío.oop

bem

Desde, o «lia Ia 
!>"¦' 11 dia 1° de Julho . .

8arcii8
951.44S

7.202.027 Racea»
0.1100

AVISOS
Tiie Leopoldina Raihvay

Company'Ltd.
AGENCIA DOS DESPACHANTES
A Leopoldina Rallway avisa ao pu-

blico Q7iie«em virtude do fallecimento
do Sr. Porphirio Guimarães, Conces-j mi anterior

Ant. A.pat. j2n$ffOO retrah '
25*000 27*000 40*000 i

ASSUCAK
teltXAMBT-CO, 30 de dezembro. •
O mercado do assucar, 90 meio dia, mani-festava-se frouxo.
Entradas

D sde hontem
No dia anltri!*
Km tgual data de 1919 . . .

Desde Ia dc dezembro de 1919
No dia de hoje
No dia anterior .. . '. . . .
Etn egual data it 1910 r' t

Existência :
No dia de hoje . . . ,%\\\
No dia anterior . . . l'W,
Em egual data de 1910 , .

COTAÇÕES
Psina superior e Ia: '

Hoje

pnr sacca de café.
Esse p»o'*cado fechou

mêrVimentado. * •>¦ " " * • * 1
T3n« N'nv-a Vork o mercado do cata

disponível manlfostou-soinalterado tan-
to para o café prooedcrttí do Itlo comj^
pat-a o procedente de Santos. '%

O merendo do c.ifê.^a termo fechou
no dia anterior com abaixa dc 6 a 14
pontos, e. abriu hontem, estável, oscil-
landn entre a baixa de 1 c a a^fa de
1 .1 S pontos, firiiando-se. porém, por
bccasiiio das segundas nerociícles. ten-,
do rcslBtrado a n'ta de 12 a 18 pontos. I

foram v>r|- | ri

ACÇõES'*

73
50 á'? S6*úOJ o 30:

Edlflcadora.

Div.' Emissões. . . .
Dlv. -Emis.-úes 19J7.
port

Dlv. EmissOes 1920 .
Dlv. ÜKmlssoes (cau-

tella) . .
T"nlfonn'zada9
Thesouro. . . . ¦ >..,

Estailuaoitt ' ' £&
'E. lílo 500*, port. i
Estado do RIoTfl .. 1
E. Rio 500*,. port. |Jftinicipaes:
p» 19'!, nom. . . >
De 19 .4. port. . 4 .
£ 20. port. . . J .
£.20, nom. . . < .
(Mi 1. 16, rom. . . .
Pe 1906, rort. . .* .

T)e 1917. port. . . .
De Campos
De Petrono'tsi ....
De Ee'o Horizonte
De Nlctheroy. Ia em
De„ Nlctheroy,

- 
.
810*000 1

A's 13 horas
Janeiro ..._...
Foverero . . . . .
Março
Abri!
Mato

. A's 16 horas o 30:
Jatjflro
Fevereiro
Março ;
Abril...,
Maio

VlMdas
A's i'W horas e
A's 13 horas e
A'b 16 horas c

Compr.
11_50
11*700
11*300
12*150
12*230

11*350
11*700
11*900
12*150
12*250

11* 100
11*750
12Í000
12*150
12*330

30.
30.
30.

859*600.. 840*000
— ¦ 842*000

í 841*000*)'
10$000~#~

'1^455*000
97*500 97*000

,'455*009
A

TotaJ ..... ; .
EMBARQUES NO DIA

40.001

Saccc.s
Para Nova York:

Hermaho Barccllos - .
Eugen Prbnn Ac C. .
E Johnston & C. . .
Castro Silva & C. . ¦--.
13'. G. Fontes & C. .
Mc. Langhlln & C. .

1925000°' — i Me, Klntay &.C. . .
177*0002 177*000 Para Nova Orlsans:

¦ 243*000. Or.r_--in & C. . . .
' í 23SÍ00J 1 Etíf.iírt Prban & C. .

& C. .

Brasileiro. £0 dias de viagem, em boa.«
con«li«,'üe«!."Epitacio Pcroa", vapor norte-omen-
cano, com 3.707 toneladas de registro.
Procedonto do líuetios à"rr.:«. com carre-
gamento do nnlmaes consignados í- P. S..
Nlcolson. Cinco Jias de viagem, om boai
condições."Itajubá", paquete nacional, com Su3
top<''iu!an de registro. Procedente do Por-
to A'cgro o escalas, trazendo 91 pa. sr.gel-
ros iv«ra o IVo e carga de vários goperos
consigr.ndos a Late '&' IrmAo. Oito das
de v'niicm, cm rana conili^des.

•"Leüo õo Norit", hiat" motor nnc'onal.
com 65 to-e n!aa de regi°tro. Prooedon-
te de Cabo Frio om carregamento de sal

I.HimnKO '¦ 
'intcmlnoN !... Sot

.T«'is i... I'i«r.l nem prron «le teronn
o illceslivo «¦ reenlndor phy«lolo-|
lr|c„ 

•_ "HBMOPBPTO.VB" M»dl
. nrrrrntnlly-d mmm.¦¦¦. .

I
mm_

ALTA NOVIDADE
• UM

Folhinhas e c?ríõ_ de íeI'citaçõ2S
PAPELARIA CUEIRÓS

QU1TANij\, 60—Te.ep. C 3446
mo dr íanrho

aa_an__a_
Ul \A>l<iiii:\(>t. — «jerador d»
furvn — IIuu Hrlr 4* Srlcmbr*,
B, INS.

SCUMBí_9tBMMBÉ__BMP*WH*|l
"A CEnKVITA"

... ê um produoto quu devo ner co.
nhecldo por todos; excellente caldo d»
cerca is. Bm toda a parte.

Lloyd Brasileiro
**i»itu fcerai uo natt>H=Kao tir_ileir» — I'r«ç» 6or»uio buui«tuj teat/s

Ouvidor e Koiarlo» >—

= 1.23S*00J T Etir-1'li.
* Nortõh Me

S0<000 ; Leon Israel & C.
175*000 173*000' Períl Stockho'mo:
So.píooo' '*— ' "- *-'!"'¦¦" -"- '*

2' cmv —
«.cç«$:s*

As entregas para marqo
didas n cents. 619 por li£ra, e

ia onn trepas para maio a seterfibro, de
| 6.62 a 7.24 por libra. I

as en
cents.

Bnncos:
1 Bcpsll . . ,
. Lavoura .'.'oinm?rc'al
Comtnerco .

crcantll .

a
(262^000, 259*000

1851.00

Mc. Klnlay &
Ornsteln & C. • • •

— I Theodor Wlllo & C. .
6*000' Pinto _ 

B. D. C. do Brasil 8.
E. JotinFtorT & C. Ltd. .

Pira Portos dq Norte:
Scraphlm & Oliveira . . ,

A.

2.115
1.000

500
350

í.nt
1.01*-

850
259
250

f. 125

30

 Em Londres, o mercado do
1.283.400
1.274.100

477.809
4OS.500

. Nacional ....'. ,«i I—
I c. Rural Internacional . — .* 

„1 Portuguez do Brasil .^•214*000ca Compnii/:io« dii-crsasí

1125000¦ 182*000

270*000
210*000
1805000
240*000

Total
» Ai.Gomo

10 kilos:

esteve variável, registrando a baixa de Docaa d- 
'Bahia

m —_ _ 1 _1* _ 1 .4 netnhütvinHn.QA ' _ *,

sionario da Agencia dds -Despachai,
tes, qua funeciona ú rua General Ca-
mara n. 110, a referida Agencia pro-,
visoriamente deixará de funecionar
como estação official desta Compa-
nbia a partir de Ia de janeiro proxl-
mo futuro, ato novo aviso.

M. C. MIL.LER.
Director Gerente.

Al_ttu»__i»rav.ii»
Ncurimthcnln e írnquexn rp-

rnl (. . ImoI o verdadeiro fortlfl-
cnnle "IIKJIOPHOSPIIOTO.VB" Mc-
«lleiinienlnlly. !

11$100 a 11. 00
u_iiii a n.-uuii

—" flSJjOO

de'1019

£m eguil data dt 1910
Crjstacs:

Hojv- ....
Dia anterior
Etn egual data

/)rmerora»:
Boje
Dia anterior
Em egual data de. 1019

Terceira Borte: .
Hoje '. . .
Dia anterior
Km egual data de 1019

Fomeno»:
noje  .7*100 »
Dia anterior  7*300 a
Uni <gual data dc 1919 —

Brutos seccos:
Hoje * 4*690 a

01300 a , 9*390
0*300 a ' !0í.-.no

— 13*000

. njeot.
nlcot.
n[coU

V|B$000
8*!I1I0 l

11*000 '

RS600
8*500

8*000 ;«sumi I
U$.J00 I

.000

lsh.nl sh. e 9 d., estabiiizando-so
apoa essa alteração.

As entregas para março foram cota-
das a 43 sh. e 9 d., por 112 libras, e as
entrepas parka maio a setembro, «ie 43
sh. c 9 d., a 45 sh., pela mesma unidade
de peso. , *

•*- No Ilavrc, o mercado do cafí a
termo fechou no dia anterior com baixa
de 3,25 francos o, absiu hontem, esta-
vel. aceusando a baixa de 0,50 a 0,.r
,fiancos. , l -f 

jAs entregas para marqo foram ven-,
didas a francos 125.25 por 60 Mios o
ns entregas p..ra maio a setembro, «lei
fran«*3 120.50 a 116.25, pela mesma
unidade dc peso. ;

ALGODÃO
Ò mercado do algodão jiesta praça \

funcclonou hontem, frouxo e sem .alte-
ragilo da. interesse nos negócios.

As entfaaas verificadas foram de 804 ¦
fardos-e as saldas de 8.'7, sendo o stock jexistente d» 32.834 ditos.

— Em Pernambuco, o mercado flo I
algodão funcclonou estável. I

Os vendedores mantém a cotação de I
2$* pela arrobí e os compradores con-
tinuam retrahidos. I

.' 1

15JÕ0O

Docas de Sm toe, nom
Docas de Santoí, port
Loterias
Terras
Nacional Moagem . « 14.J0DCL
Melhor, do MaranhIO — J
Melh. Pernambuco. . • 50*000

Companhias de E. di Fer,n-.$
Minas 3. Jeronymo. . 805309

ALÜe Sul Maneira . «, 'íOíOfio-
Victoria a'Minas. . .' JO*
J. Botânico, int. . .- •-

Compaahias de recheio»
P«jtropo'itana _ .
Taubaté Industrial
Alllauça .....
Conf. Industrial .
Amèfloa Fabril . ,
Manuf. Fluminense
MagOns:- ....
Corcovado
Brasil Industrial ."
Prog. Industrial'. .
Industrial CarApista.
Laalflclb Petiopoll».
S. Felx . . . . •*«<>'

Companhias de Seguros:
Garantia . . 7*1,1 V w »•'
Confiança . . .» . , %V %
Previdente ,„ ¦

ÍOÍCOtÇ —
l _ S-. OÍOOO

4
'»

V

465*000
inooo
12*0_ .

60ÍOOO|
15|Õ00 I

72*500 i
4 - i
» 51*000

280*000 l~
330*000.^ —
MOIOOOS _
22ÍJ0M —
8fl*riatj _
ísojootLinofooo
* — * t!60t000

2(_5<M>i 200*000
220*0í0i- —
190*000

Preços por
Pertr.es ZT,t"C,n
Prm-ílras sortes . . . 23*000
Mediana =9*000
Paulista.

MOVIMENTO DO DIA
Entradas

14.070

2P{ino
24*010
2U600

28*000 a 21*000 j
9 ;

Sacra"'
700 ,
104 |

De Parahyba 
De Sergipe
f-

Tptal 
Sailis:

No dia 29.
Extstenc'.-}. .......

Mercado frauao.
ASSUCAR

.^re^s por Ullo;
Branco crystal
Segundo jacto
Crvg^a' atr.are.io ....
Mascavlnho  -20 a
Mafcavo rovo  J4S0 a
Mascavo velho  J340 a

M(mMEXTO DO DIA '29

£04

•I foi
S2.83I

Linha do Horí_
O PAQLKTK

BAHIA
Sairá- no dia 5 do Janeiro, As 10 ho-

ras, para MANA'OS, escalando em:
Victorlo, C de Janeiro; •}
Bnhln, 8 de Janeiro;

MocelO, 9 de janeiro:
Rcelfe. 10 de janeiro;

Cnbi-dello, 11 do janeiro
Kntnl. 12 do Janeiro.' 
Cenríi, 13 de janeiro;
Jlariinliilo, 15 de Janeiro;
rnrrii 17 dc Janeiro;
Snrtarfin. 1C de janeiro;

OIiIiIoh, 19 de janeiro; /¦
Iinroptlara. 20 de janeiro;

31ÍBIÍO., 21' do janeiro.
>VIS(J a» 'u.KJí »« « «•-» paquete» 0-t puaniKsiri» t. >f. . . • «i

tes |or ir.cr. on por terra, »te a antotesper* do dia da partida e o* vai»
tu kte a lesiiora. Ordem '.* cmiiBrquea. tocommaacla). faloVes. fretes, pa»
• h. ei«i< «• maia mforir^SiXM, no wcriptuno. rruç» («-rviilo lloiirmlo «Po:n
Uuiillnr «• HtmirlM

J_

Taltpnoc* 2 491 Norte

Linha do Síil
O PAQUBTB

Servulo Dourado
Sr.lri no dia 2 de Janeiro, ás 10

hor.-.s. para .Montevidéo, escalando em!
HnntoM,

PurunapruA.
Anionlnn,

í*. Frntirt»c°i
_iiij:th>(

Floiiim(i|inll«,
Hio (irnnde,

Montevldío,
Em correspondência no Rio Ornndi

com o vapor "Diamantino", para Pelo-
tas e Porto Alegre, « com o vapor "itlo
Grande" para Jasúarüo e Santa Vlcto-
ria na I.agim. dos Patos o na LagOa -Mi-
rim.

I-lsscs vapores ucehem cargas destl-
nadas aos portos de Matto Grosso com
transito em Montcv dío, conformo ac-
cúrdo de trafego mutuo existente en«
tre o Lloyd Brasileiro e a Companhia
Minas, o Vlaçlodo Matto-Gros«o,

OSPEOHOS

*630
JC60
JTOO

J580
J500
»»S0

„ * 
'¦

Snerot
2.426

A
v—, f'

10*009

Entrados .A
I De Campes • . • • .•' • •

Sairfas:
j N> dlí 293 . . . ... . . 2«.«12
| Existência. ¦ .< ...... . 24«.l.-i5' 

.1 ilerc-do firme. ,'% \
.aProRi por unidade: I I ',
Typo Minas Ia , .' .,. 1J200 a 2*500
Tvpo Mln.ie 2a . . . . *800'.a 

,2*200
TypoT.elno — NlclonaJ^ 4*000 a 6*000

«. " 
. *¦ *-

tr
*

*

Y-

^f0pw$&$; '\ia___a_. J
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pe-
. Cole,

recebendo

Os programmas novos
AVENIDA

"A toda velocidade"—
úu Parainumtt, porWallace Keid
Alfredo Nobre dlrigla-se par» Los Aa-«iea, onde ia. encontrar-se com seu tioJoão Nobre o, excellente oreaturaqi»erle ha muitos tíaaòa ns» via. e entXraa posse dè elevada herança paternaNo seu automóvel velo* vencia álemilhou e milhas, até que • noite Sieíono resolveu Alfredo campar. IrerriuSSeomno e, quando acordou, eeuva absoiu.UmenU sem nada. OsladX tínha^lhe levado tudo, dcixando-lhe apenas orelógio e a roupa d, dormir. m %S£ £
Felizmente pára elle, pasoava ooueodistante uma família d, cimponlcJim«eu edoso Ford. O rapaa foi «_lhlSScom carinho, deram-lhe ímae velh_? ST

2&K_ SU*.aées* ° dinheiro de quTosobrinho precisasse. Sob aquellas iimwm.das .roupas, porém, Alfredo nao foi ao^ditado, sendo erpulso do bancoBm
jhou o relógio, sob o nome de IttarryO,telegraphou para Nova Tork.rectirsoo pouco depois.

Emquanto Isso, o banatielm <i»_ «._dem a uma agencia do tetectlveí*_2_procurar Alfredo. deacobriiStoS™t£se
o qua¦ oiwtasae. O rapas mantev^o S5

f™fS, travou conhecimento com a bellafiallle, filha de Phereon. e âs voltas com

•il^e? S__i'^lm3 de ^arry c°l«^we«ra, por slgnal, o d» um araplo emnre.gou-se e Io oomo "chauffeur"'Ãe Pher"

vr ^.Q_,c f0IW!«<>u a gostar delle a vil«*_ iÇ*trando por casarem, a. oocuttM.«pis Incidentes tníeresWlssImos"**¦
O banqueiro, sabendo que JoHo regres-

jaya e que nüo vin We ptqvenoTtolbrlnho, faz'o •chauffeur" 
pà^ar Por el?*originando^ un outras eeehotr curto.

¦WW3.

« faiKÜ0'^.?* p!3ta S« H«W Cole, quer.* folhas tantas, prender o mipnosto farai

•_£i&&_ <,epols fl» outras peripécias dl.
%$ui*£mM- _ 2"» » «olIcaTTern-bnilhada se desiluda, o .pseudo HnrrVCole prova que e Alfredo Nobre, em cnr!TO°p£r?' * * 0,,,ad* raU ******'

FALAIS
"Quando o cornçíío
quer", film Italiano,

por Francisca
Bejrtlhi

míf„n.BeMmuUoJonge,>«n're *» alta« «on-
_?i.n ' -_.°»a A'^ _ lonKinquos, creara-seaquella creatura toda nervos, eetranhn eaalvagam, promettlda de um guapo rapasde origem cigana, que, como todos og de
SnEtrrbdandoarrl80aVa * V'da Pa*»ndo °

Um dia, ali appareoeu um forasteiro, umdesconhecido. Tinha o coração dospeda-
Caao, a alma em angustia, herôe que fOrade uma dolorosa aventura de amor. VI-otlma de um accldente, «lie foi pediraoylo na choupana habitada por Helenao aua. velha mâe.

0 THEATRO DE MONTE-CARLO
|f"'v-:, -.. .T^^^^v^^M??^^^^^^^-^^
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Ests fllm »«râ dirigido por Paul Powen,
que foi o productor do drama "Pollyanna",
do qual foi protagonista a celebre acu-ia
íiaxy Flcltíord.

O TiiEHTRO

a
Luxo, arte, conforto, organiuaçAo •"reclame", sAo seis palavras quo reu-

nem o passado, o presente • o futuro
de Monte Cario.

Ha cincoenta asnos a «rea aotual da
cidade ora urn deserto árido, conhecido
pelo nome de "Les Spelugncs". Surgiu
porém um homem de Iniciativa, dotado
verdadeiramente de ,qualidades poucocommuns e a paragem deserta e arlda
se cobriu oomo que por enoanto de bel-
loa jardins, em meio dos quaes foi le*
vantado um dolrado palácio. Era o"Caoslno" oelebre que se erguia, gra-
ças ao eeu fundador Françols Blano,
que ié, nâo eslste, mas que deixou como
continuador ds sua obra, seu filho Ca-
mllte Blano, presidente do "Internado,
nal Bportin» Club" • d*. "Corel* dos
Etranfe rs".

86 uma aoti7dade avassaladora c um
espirito de cohosao maravilhosa, doml

dlgioso resultado de riqueza c sumptuo.
sidade, attrlbutos <|uc são o grande
renome de Monte Cario,

Apôs o "Cassino", centenarca de pa-
lados se foram erguendo e nâo tardou
muito que ee levantasse o Theatro de
Monte Cario, dentro em pouco oecupado
pelas maiores companhias, sendo hoje
raros os artistas de maior renome que.não tenham pisado a scena do theatro
da cidade do luxo e eleição, da cidade
fascinadora e fatal, da cidade do azar.
onde se agrupam, refluídos por mil cor-
rentes convergentes, as mais desorde.
nadas ambições humanas; a cidade a
que tem ido os potentados da terra e
ou maiB audazes e traglcon aventureiros,
chefo do sou gabinete coronel Molan

B' pois curioso o reproduzirmos nes-
ta ligeira nota o theatro tfto falado e
tfio pouco conhecido de Monte Cario, a
cidade das lllueõeo, cujo poder de at-

—-- —  tracçilo o faaalnRçâo quo exerce sobrenando a organização da empresa, podo- os espirito», oonotltue sua força essen-rum lograr em tão pouco tempo o pro- ciai.
m*Êi*mMm*»nM*tmt\immm mm m mm ¦ ¦ ¦ __,__*__¦___,__.__ ¦ _¦¦ _*_____|^_n_|Jv^^^^|^v-|Anftftanj^^

alta dramatioldade, que não descrevemos
para não diminuir a impressão do espe-
ctador, Amadeu consegue provar a sua
Innoconda e e Helena que lhe oae nos
braços, confessando que o ama,

PARISIENSE
"Nantas", de Emile

Zoia, film italiano
A custo conseguir* terminar o seu

curso de direito. As diffículdades cresciame o Infeliz acabou por ter a idéa trágica
do suicídio.

MHe, Chulm 'viu-o. e no dia seguinte
foi, A Immunda habitação onde morava
Nantas e cxplloa-lhe em poucas palavras
o motivo da sua visita. Uma amiga, jo-
ven, bonita, com uma colossal fortuna e
com um nomo respeitável, fora' seduzida
por um tal De Fondette e predsava de
um homem que lhe desse a mão de es-
poso, reparando o mal que o outro com-

mettera. Nantas, sem mesmo procurar sa-
Acolhido com desconfiança, elle ali fl-' biT quem era o homem, vendo apenas no

cou por algum tempo, fasclnando-o logo
a belleza de-Helena, que tentou conquis-tar, sem que ella lhe rotrlbnl«se as phro-»»s ardentes quo >lie lha murmurava aoouviao.

Unia noite assistiu o forasteiro a umo«cena curiosa.. Os contrabandistas condu-dam para logar seguro o« fardos daslíioroadorlafl: destinadas â venda clandef,-«n*. O'S0gredo que Borprehendera Ia aer-vir-lhe, sem duvida, do arma , poderosa
kW*;,conseguis, o .seu,:.intento.,;* o conde
ameaçou Helena dè tudo revelar Aa au.toridado», sa -cila ntto oocedesãe aos bsüodesejos. .

Forçoso era eliminar aquelle homem pe-«goso e Helena, do accordo com o noivo,levou-o a uma emboscada, o deegraçado
teve d« sustentar uma luta terrível oom
Arthur, sendo atirado ao abyamo. Não
morreu, porém, e Helena, dominada peloremorso, salvou-o, atlrando-lhe uma corda
Pela qual elle pOde subir, exigindo a ra-
parlga que elle partisse para nunoa maisvoltar.

Dias depois dava-se a scena tragloa. Os
guardas fiscaes tinham descoberto o es-
conderljo dos contrabandistas, morrendo
oa refrega, entre outros, a mae c o noivodo Helena, que Jurou tirar do .eatrangelro
cruel desforra, attribulndo-lhe a denuncia
is autoridades.

Jâ então conhecia ella quem era o ho-mem que pretendera eonqulstal-a. Sabia-o
conde • descobrira na eaocola de viagem
ijue elle deixará'o retrato da mulher porcujo amor elle pretendera matar-»», nas
longínquas regiões alpinas.

De posiie do thesouro doe contrabandls-
tas, em companhia de Zéphor, Helena par-ttu para a grande cidade, transformando-
se, dentro em pouco, numa creatura ele*
gante e aguardando a opportunldãde do
vlngar-se do oonde Amadeu.

13 o drama começa a se desenrolar er.„.
donantemente. Helena vem a sabe? da
morte trágica, do marido da oreatura queAmadeu violentamente amava. Pelos Jor-aaes da época, conhece ella ainda os de-
talhes da scena, aftribulda a crime e a
suicídio, sem que fosse possível A justiçaapurar minuciosamente o caso.

Helena, certa de que o conde fora o as*
«assino do marido da amante, farã o pon-Blvcl e o impossível para obrigal-o a con-
fessar o seu dellcto, servindo.no da mais
podorosa arma da mulher, a astueta.

Ai delia I Apôs varias scenas da mais

negocio a sua taboa de salvação, aceitou,
e dentro do pqueoa dias levava ao altar
a pecoadora, rcdlmindo-a com o eeu nome.

Tal matrimônio, porém, não poderia Ecr
feliz o o marido teria fatalmente de con-
tar com > repulsa não so da esposa mas
de todos os seus. Annos depois, vivendo
embora na opulencla, cercado do maior
prestlsjio. na fioc'edade e na política, Nan-
teá não se sentia, entretanto, feliz, pois
faltava-lhe o amor da esposa, qua o jul-
gaya o ultimo dos homens, pelo «aori-
ficüo que elle fez,'da própria'honra, para
salvar a delia. Entretanto, tendo surgido
novamente De Fondette;" com Indignada
sorpresa da moça comparece a um dos ¦ Famoua Players-LaBky Corporation, trans.

sua Innocencla. Elle retlra-se e dlrlgo-se
para a sua antiga habitação de miséria,,
onde revê o seu passado. B agora, opu-,, ,,__lento e rico, elle julga-se o mais infelli '¦
doe homens, porque não tem o amor * •
carinho daquella a que dera o nome. B
quando elle vae a disparar e, arma sobre í
o ouvido, uma mão arrebata-lhe o braço, !
perdendo-se o tiro. Era FlaVIa que, ar- ;
ropendlda, lança-se nos braços do marido, i
confessnndo-Ihe o seu grande amor. BI
elle julga-se agora capaz do todos os sa- i
orifícios, esteiado no mais forte dos sen- ;
timontos — O amor.

AUTORES CONTRATADOS PEfcA I
CIXEMATOGKAPHIA

SII Qllbert Parker, eutor de multas novel- :
los do fama Internacional, asslgnou um
contrato com o. Famous Players-Lasky
Corporation para escrever dramas pana a
Paramount.

Por eBte contrato, todas as historias es-
criptas por Slr Gllbert Parker, flcnjrâo per-
toncendo a PamouB Plnyers.IjSBky Corpo-
ratlon, com dlrelto3 esolusivos.

Outron autores Inglozes tambem JA fo- jram contratados e cstfvo sendo esperadoB |
ncetc paiz onde tento primeiramente da i
estudar technlcamente clnematogrnphla, .
para poderem escrever do accordo com as
novas regras estabelecidas para esta in-
dustrla.
DAVIO POWEL, ACTOR DA PARA-

MOirVT VAB PARTIR PARA LON-
ORRÜ, ONDB SRRA' FILMADO EM
DIVERSAS PRODVCCOE9
Bm.slgnal de apreço peloa serviços pres-

tadoá ã P.lramotint jíelò • actor" David
Powell, prlnólpnlmente noa dramas "On
Wlth.The Dance" c "The.Right to Lovo",
.TfáBeL. Daaky, primeiro Vlós-prèsldente dá

A B_'CITA DO AUTOR ODtTALDO
VIANNA

Foi marcado o dia 4 de janeiro pro-
xlmo para a realização, no Trianon, da
recita do autor Oduvaldo Vianna.

Além da repreoentação da sua come-
dia "A casa rie tio Pedro", ora em sce-
na com grande exito no theatrinho da
Avenida, consta do programma o "actí
das estreitas", a que as primeiras
actrizes, que trabalham actualmente
nos nossos theatros, emprestarão aeu
concurso, Interpretando cada qual seu
numero de maior suecesso. O nosso col-
lega jã conta com a oollaboração, nesse
acto, das actrizes Abigail Maia, Crcmll-
da de Oliveira, Maria Abranchos e Fl-
lomena Lima.

O NOVO THEATRO DB CAXIAS
Segundo noticias vindas do Blo Gran-

de do Sul, acha-se concluído o theatro
que, em Caxias, mandou construir a
empresa F. Bcrgman & C o qual to-
mou o nome de "Theatro Apollo".

A nova casa de espectaculos, que serã
brevemente Inaugurado, tem 22 metros
de frente, 44 de fundos o 20 de altura,

ConBtruIdo com todos os requisitos
para o fim a quo se destina, o interior
do theatro tambem é de garrido as-
pecto.

A platêa poderá comportar facilmen-
te 1.000 espectadores, havendo ainda
duas filas de camarotes, com 32 ca-
delras cada uma, o geraes, num total do
800.

Possue ainda o "Theatro Apollo" uma
vasta sala de espera, que tem uma Área
da 132 metros quadrados e outra, no
andar superior, com as mesmas dimen-
soos, destinada ao btifíet o para Bardos
dansante»,

O palco scenlco tambem 6 grande, ha-
vendo 19 camarins para os artistas dos
companhias quo ali forem trabalhar.

Todo o theatro é (Iluminado a luz cie-
ctrlca e possuo ventiladores e outros
molhoramentos, do modo a tornal-o
confortável.

A planta foi olafcorada pelo conetru-
ctor Luiz G. Valiera, tendo dirigido as
obras o Sr. João Spinato.

A sua lotação total 6 de 2,000 pes-
soas.
A RECITA DO AUTOR DB "08 CAN-

GACEIROS", HOJE, NO S. JOSÉ*
Festeja-ee, hoje, no S. José, o melo
centenário das rcpresentaçCeo da bur-
leia de J. Miranda — "Os Cangaceiros".

Coincide essa festa com as recitas do
autor, quo dedica aos srs. Irincu Ma-

Os espectcaulos de hoje são a preços
populares, realizando-se com o mesmo
programma acima descripto, ae tres
sessões do costume.

PALACIO-THEATRO
"Kit" — A peça ingleza que deu-nos

a conhecer a companhia Maria Mattos
Mendonça de CarvaJho, ê a peça que
esta noite serã levada & scena no Pa-
lado Theatro pela companhia hespa-
nhola, de que fazem parte os artistas
Irene L. Mendra e Ernesto Vilchea.

Em "Kit", quo Vilchos tem represen-
tndo mais de quatrocentas vezes,- tem o
extraordinário actor uma das mais ad-
miravels creações.

Amanhã haver! dois espectaculos,
representando-se em .vesperal a poça
de gênero polldal — "Wu-LI-Chang",
e A noite a comedia "El Eterno Don
Juan", em cujas peças tem magníficos
papeis o actor Vilches.
COMPANHIA CRF.MILDA D'OLIVEIRA

A Companhia Cremitda de Oliveira
representa hoje, em "prcmiére" a hl-
lariante opereta do Gllbert — "A me-
nina Trá-lã-lA".

Amanhã hoverã dois espectaculos:
âs 14 1|2 vesperal, com a opereta"Mercado de I~onaellas" e í noite áa
20 3|4 mais uma vez será cantada a
opereta "A menina Trã-lã-IA".

"AMOR DE PERDIÇÃO". HOJE. NO
CARLOS GOMES

A companhia do actor Marzullo re-
presenta, hoje, no Carlos Gomes, o
velho drama, extrahido rio romance do
Castello Branco, — "Amor de Perdi,
ção", que surâ defendido por Ema de
Souza, Iracema de Alencar, Mathllilc
Costa, Odette Tavares, Zlzinha- Macedo,
Marzullo, M. Collares, Augusto Santos,
João Gaspar, AUlirlo Ferreira, Arman-
do Braga, Soveral, etc.

A companhia do actor Marzullo n6
darã, hoje, uma sessão, ' 

que começara
fts 8 horas.
UM GRANDE ESPECTACtILO EM

HOMENAGEM A EDU> CHAVES
A empresa Pasehoal Segroto, sollcl-

tada por uma commissão de "sportmcn"
accodeu em realizar, opportunamento,
uma'festa, no S. Pedro, homenagem ao
glorioso vencedor do "raid" Rlo-Buo-
ns Aires.

A festa, que se ravlstlrft de excepdo-
nal brilhantismo, terá o concurso dos
nossos melhores artistnr. devendo
comparecer a ell altos representantes
do Estado, Inclusive o sr. presidente da
Republica, quo serã previamente convl-
dado.

producçoes que realiza. Hontem, perce-
bia-se bem o sentimento beethovenlano;
o pensamento do grande gênio, acima
do Interesse intrínseco da composição
na tua factura magistral. Os ouvintes
mais alheios ao repertório, que Inicia-
varo apenas a «ua educação auditiva,
comprehendlam bem quo se tratava de
Beethoven, mesmo aem lançar um olhar
ao programma — tão eloqüente era a
expressão de felicidade que so irradia-
va daquelle hymno de amor que é o
"adagio"!

Pela primeira vez ouvlu-ae hontem
no Rio de Janeiro a "2* Bhapsodla," de
Eduardo Lalo, eom as suas cores vivas,
manchadas de sangue das touradas hes-
panholas; com oe seus rythmos dansan-!
tes movidos na luxurla das andaluzas;;
com os seus desenhos melódicos cm so-'
bresaltos requebrados, jryphadoa pelo
gargalhar dos adules — tudo Isso sobre
uma trama symphonica com desenhos
e bordados olieios de interesse gcntlllco.

O tenor Alberto Guimarães, apezar do
quelxar-se de uma rouquidão, tulvez
imaginaria, cantou agradavelmento duas
canções do professor dc harmonlum do
lnutituio Nacional de Musica, sr. Agnel-
lo França. Obedecem ossos dois nume-
roa de canto a moldes bem diversoo,
como se se distanciasse muito, um do
outro, atravôs do tempo. O primeiro,"Jamais!", letra de A. Goulart de 011-
velra, denuncia o professor que ue pro-oecupa inala daa modulações em tona
mais próximos que do uma liberdade
ainda não permlttida entro oa meotres,
das regrns invioláveis. O segundo, "De-
gli angell l'amore", letra de PaniecchI,
parece de relativa mocidade, porquo of-
íoreco um aspecto de trnvessuras po-
culiares aos modernos Irreverentes da
forma escolastlca. As duas canções i
agradaram; o autor e o Interpreto mero. jceram francon applausos.

Terminou o concerto "O Ouro do Rhe-
no", da primeira parto da "Tetralogla"
do Wagner, que ouvíramos num dos
concertos anteriores, e que produziu a
mesma funda ImprosBio pela sua gran-deza sym.phonlco.

Et tão convidado», tembtm multes rancho»
e cordoe» carnavalesco», que, certo, Irão d«*
multo brilho â festa. .

Tres bandas militares tocarão, inlnterra.
piamente, durante toda a noite.* • No dá 12 de Janea-o, reallar-se-
â, no theatro Lyrloo, um prandioio especta-
enlo promovido e ca beneficii r!» Asylo e
Creche Mine. Araújo Penna. j

O progrnrama ser.1 constituído pela repre-
BrriraçSo de "A casa de t!o Pedro", pela
companhia Azevedo, e por numero» di» canto
coral, pelo Orpheon Apollo, sendo qne o en-
thun astieo hymno a Edu' Chave», nruticá 4*
maestro er. Adalberto de Carvalho, serfl
acompanhado pel» Sociedade de Concertai
Symphonlco».• • Bstréa, hoje, no theatro l>rt-
00 t companhia norte-americana de variert».
des Burt Sbephend'», que realizara ntqucli»
theatro umi curta série de espectaculos.0 * * Est.1 mercada para S do mel
próximo a estréa no Municipal de Nl«h*>
roy, da eoaipiuihla Leopolde Frdet.

RECLAMOS
v

PALÁCIO — Pela companhia heirpanhol»,
que tão bons espectaculos vem proporelouan-
do ao nos3o publico, a comedia em 3 actee
— "K t".

TRIANO.V — Nas duas sessões do costu-
me, a comedia do Oduvaklo Vlanna — "A
casa de lio Pedro", que continu'a a propor.
cjonnr cxoellentes casa» ao Trianon.

CARLOS GOMES — Representação nela
rornpaihia Marzullo da velha peça "Amor dt*
perd'çío".

Haverá uma sessão sil.
BBPUBLI.CA — 1'rlinerra representaçlo,

peto companhia Cremildi de Ollvera, de
oporetn "A senhorita tra-hl-ln", em cujo de*
cmpi-nho tomam parte oa prlnclpaes elemea-
tos da companhia. ' *

S. PEDIU) — Nao dinrhmlu ainda a fr*. •
quencia do publico ao S. redro, onde contt
miam a ser dadas eom agrado,' representa.
ciV- '- '-'.-tf.ia _ «A Capital Federal",.

RECREIO — Magalflcaroente montada, a
rcvis.a "»e a bomba arrebenta,.." continu'*
o seu suecesso no Recreio, Par» boje «nniu».
da o cartas mais duas repr»scntaçoe».

8. JOSB' — Festival do tutor d»t"Oe
canenceiroa", o ir. .1. Miranda, d» accordo
com o prosrammn que public&m<« em outro
logar desta oecçi».

CIMEMftô

Musicn

S__________________*"
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bailes realizado no palr.coto de Nantas e
achando-a mais bella que antes, De Fon-
dette tem desejo de possull-a de novo.
Flavia, porem, rcpelle-o.

Nantas vive torturado pele clume, au>
groentado pelas suspeitas que lhe trazem
as constantes ausências de Flavia, abso-
lutamente Inexplicáveis. Disposto a escla-
recer a coisn, Nantas promette determi*
nada quantia a mm». Chulm s» ella des*
cobrisse onde Ia diariamente a esposa.
Mlle. Chulm, conhecendo o segredo de
Flavia o sabendo que a mesma vinha sen-
do assediada pelos galantelos de De Fon-
dette, vae a procura deste e, usando do
nomo de Flavia, diz-lhe que a mesma
manda marcar uma, entrevista com elle,
no seu próprio quarto, A mela noite.

Satisfeito pela nova, De Fondette gra-
tlflcn generosamente a exploradora * A j
hora marcada, vae ao encontro da sua:
antiga amante. Mlle, Cmiirn, porém, no:
Intulte de comprometter Flavia, para ju»- '
tlflcar a recompensa que Nantas lhe pro-
mettera, diz a este que aquella hora sua
esposa deveria s» encontrar com o aman-
te. Nantas, & hora Indicada, dlrlge-se ao
quarto da sua esposa e exige delia uma
satlsfaçto,

A este tempo, guiado por mlle, Chulm,
D» Fondette já ee achava no quarto de
Flavia, oceulto sob uma cortina, oem que
a moça desse por Isso. Entretanto, ella,
demasiadamente orgulhosa, nega » Nan-
Ua seu consontlmento para que o mesmo
proceda uma busca em seu aposento e
isto verti confirmar sem duvida as sus-
peitas do marido. Ella, porem, num mo-
mento de roftex&o, faculta ao esposo a
busca e. com grande sorpresa, vB ser des*
coberto De Fondette por sob a cortina. |
Debalde ella tenta convencer o marido da

feriu esto actor para o Studlo de Londres,
ondo trabalhara como actor galan.

A primeira pellicitla em que David
Powell scrA filmado intitula-se "The Mye-
tery P.oad", ("O caminho do mvsterlo"),
da lavra do autor E. Phllllp3 Oppenholm.

3. Miranda, nnlnr dn Imrleta regional"Oe CaBneelroB'*

chado o coronel Honorlo dos Santos Fl-
mentel.

Além das representações de "Os Can-
gacelros", constam os espectaculos de
outras varledadea, entre cilas, um con-
curso de ranchos carnavalescos, para
disputa de uma taça do prata oíferocl-
da pela "Casa Veado"; .- - ,.ir. .¦•.•.'

Ha ainda a asslgnaler a eetría, nes-
sea espectaculos, do esperançoso tenor
brasileiro Antônio Caetano, que canta-1
rA a cnnçflo "Lollta", predllocta do Ca- |ruso.

Alfredo Silva, Pinto Filho, Cnndlda.
Leal e outros artistas do S. José se;
apresentarão em números extras, no jfina) de cada scena. i

CONCERTO STMPHONIC©

ia temperatura de hontem, bastante
•levada, desanimava os bons amadores
que têm acompanhado com sympathia
es concerto* da Sociedade de Concertos
Symphonlcos, no Theatro Municipal.
Parecia que a «ala opallna do Elephan*
te Branco ficaria doserta, mas assim nao
aconteceu e ás 16 horaa a concorrência
efflrmava um arando interesse pela
audição, confiada A dlrecção do maes-
tro F. Braga. Era o SO* concerto da
serie geral encerrando a eotação do'cor-
rente anro.

Ouvimos em primeiro logar a 4» sym-
phonia de Beethoven, em si bemo!
maior, op. 60, da qual escreveu Bcrlloz
quo "sendo menos celebre que muitas
das suas irmãs, 0 todavia de uma bel-
leza egual até nos seus menores dota-
lhes". E so fOra ó sou adagio, que ex-
cede tudo quanto a imaginação mais ar.
dente pudera jamais sonhar do ternura
e de pura volúpia, o «He a collocarla in-
teiramente na altura das composições
do Beethoven consagradas pela admi-
ração gorai". '•'.._;

E' preciso registrar que a orchestra

dos Concertos Symphonlcos, nio ob-
etante até hoje impossibilitada de de-
dicar-oe com mais esforço ao estudo do
conjunto symphonlco, em todo caso JA

consegue traduzir a espiritualidade das

R. B.

WFORMAÇÕBS E BOATOS
Commimica-noí a empresa Pasehoal Se-:

greto, que, em fino de Janeiro,' quando s» japproiiniCT maio o carnaval, a companhia do i
S. Pedro ostarS representando uma peija
que se destina a larao suceesso, que o publl-1co carioca multo ha <Se gostar: "Serpentina»
lyrlcas", cujo libreto cst.1 subordinado ao» |morivoi priucipae» das operas rnai» popula-rej le Pticclni, Verdi, Cario» Oome», üont-
zcttl, Leoncavallo, llellino, dc.

E', polo, o novo trabalho dos ara. Cardoso
da Meneses e Carlos Bittencourt, uma "po-
chade" carnavalesca, que, como tantas ou-
tra» peças levada» no» theatros da empresa
1'a.seboal Segreto, poderá facilmente festo-
jur o c:ntti\ario de representações.

O3 pr.ncipacs papeis dessa "pochadt" fo-
ram confiados a L-.íb Areila, Alzira Leilo,
Wanda Rooms, Albertir.a Rodrigues, Arthur
de Oliveira, Manoel _nra>i, Vicente Celei-
tino, Álvaro Fonseca, 1'rocopio Fcrrelra.Kcy.
naldo Telselrn, «te.

Estrrta, ahl, tombem, no papel de enirr»-
çado italiano, o sclor Edmundo Mala, recea-
teiiKntii contratado para a companh a.' • PrOBegtiem no S. José, com
muita animação, os ensaios da re viata car-
nuvaloüoa de Carlos Bittencourt e Cardoso
do Menezcfi — " Itíeo-Iteco", que subirA A
scena em fins da primeira quin&ena de Ja*uelfo,"Rfeo-Réco" vae t<T cxcellenle montacom.* * A sra. DaVina Fraga, figura do
dcEtiiquc no elenco do Trianon, enviou-nos
Küiitil cartilo <le boas-testao, que agradecemos
e rètrlliu mos.' * * A empresa Pasehoal Segreto,
como faz todos 03 annos, augmrntou, consi-
deravclmente a llluminaçfio dou seus tlieo-
tron, para sokmnizar, de modo mais brilhai,
te, a passagem do anno velho.

O parque da "Maison Moderne" foi guar-raddo rJe"quatTa_il lampadao elêotMcas, oniieumo tcotiMcentlo'em relação »o' 8." Pedro,
S. Josi! e Carloj Gomes, que tiverem tam-
brai, nua llliinilnaçãn aui;mentadà.: • ; ' '

* * Reallínse, hoje, 110 Carlos Oo.
mes, imponente ba le S fantasln, fl meia noi-
ti:, depois do espectacalo da companhia Mar-ziallo.

Oo "Oito batntas", que actiralmente traba.Iham no S. Jobí, couipiirererilo ao baile, veo-tidos a caracter, com seu» instrumento».

PATIIH' — "A mh» «o tigre*, a bell»
aellicula da Foi, d* que foram dadas hontem;
no Pathé ns primeiras ejhiblçoes, pela smf
deehnlca, assumpto cmpolmante, ("neerpreU-efio bent cuidada e ensoinaçSo de effeito, ee-
lhnu para o popular cinema da avenida novo»
triumpho». lia que admirar alnd», em "A
filha do tigre", o magnífico trabalho d» lia-
da artista Penrl Whlte.

Por tndo Isso Justir:ca-ee a afflteneta de
publico ao Pathé, onde continuarão boje aa
cihiblçõea da soberba pelllcula.

ODEON — Normi, Talmiidpe, • graclojaestrella nor»e-«mericiiNi, «urgiu d» novo na
tela do Odeon, parn no» dar mais um do»
seus perfeito» trabalhos nesse lindo film da
Foi, que se intitula "Amor e mentir»". Tem
povCm, o programeis Interessante eompl*
mento, pofs terüo os espectadores "Mutt eJeff" em a engraçada flti "As regatas", emais o ultimo numoro de "Oaumont-Actua.
Hdnde»", repleto da» ultlmi» occorrenclas
mundlaes o do» mais recente» figurino» dePare.

CENTRAL — Espectacnlo dntmatogre-
phico e, a seguir, nov»s sessões de telej».
thia, transmissão vibratória, elarlvidenck,
este um numero verdadeiramente »en»acU>.
nal pelo sr. Cario» Mondem t mm». Thcr»
Dcsl.vs.

HLECTROBALL CINEMA — ülttnies
séries do film "O homem leAo"; primelrosirp'BniMos dn erande pelllcula "O homem deferro"; fimccsonaménto de todas »s divwwsôea e grandes torneios de "electro-hnll".

Em suinma; um optlmo programma.
i:si'i:iTA( rt.iis paha iuum

PALÁCIO — "Kit".
•1 |j \ ¦ >v _ ~,\ ,,n!,a de t|o rjedro".•JtHIH-ni.ICA — "A senhorita •Tn-M.»,'
S. PEDRO — "A Capital Federal". ;
KECUlííiO — Htíe u üüiiiuu arroben-ta..." '
p wt" .. »r>g c.in=ra"elros",."
CARLOS GOMES — "Amor de perdição",

(U\Ei».AS »•-'..[ i, &'£J)

PATHK' — "A filha do Tigre». ¦¦'<
OPEON — "Amor o mentira".
PALAIS — "Quando o coração quer!"AVENIDA — "A" toda velocidade".
PARISIENSE — "Nantas". ,
CENTKAL —. "O tostamento de Ma-

clcte".
PARIS — «O testamento de Macl(tfl*jIDEAL — »A filha do Tigre".
ÍRIS — "A' toda velocidade".

ODEON Companhia Brasil
Cinematographica

de ouro daremos este lindo
a radiante estrella da SELBCT
PiCTURES em

Fará fechar o anno oom chave

Kà NORMA TALMADQE

AMOR E MENTIRA
Romanc« lindo, em 5 par'(!s —« Um drama qae tem por ei o enredo, a

i.presentação e a interpretação da famosa . 1 lista

MÜTTIJEff pndeniiseniátosftiii SSREG\T.\S
8AÜM0NT • ÃCTUALIDADES - nos daria om navo nnmero de novidades

EDU* CHAVES
HjfliíMgem do Cinema OJeon ao int.epido aviador f>ristleiro

SEGUNDA-FEIRA - d:a 3 de Janeiro - CHARLES CHAPL1N no
sen 3- fllm da série de Um MiihSo de üollars — AO SOL t

ELECTRO-BflLL CINEMA T_gST
51-RUA VISCONDE DO RIO BRMCO-51

A tn»3» popnlar • ajaerlda casa ale dlvenflea desta capitei

HOJE ^^ Programma novo p^ HOJE

O HOMEM LEÃO
VHfanas séries — (4 parle»)

O HOMEM DE FERRO - Ia e 2» séries
HOJE 31, GRANDE FESTIVAL OB DESPEDIDA DO ANNO DB10SO !

SerAo dfoptitndos tres seaaaclonoe* toraeloa de "Electro-nall", premia-dos eom medalhas de oaro aos veacedoree, aellea, tomando parte ae tre»nirmno.
A's TIRP l|2ell horas

Variado prerramma de dlveraoe», tocando dna» baadas de mnstea militar.11HII,HA\TE ORNAMENTAÇÃO B FfiEHlCA 11.1,1 MIN AÇÃO

Aa ^versões começara* 4» 4 horaa da tarde.

AO ELECTRO-BALL CINEMA

THEATRO RECREIO
a*»*m*Mtm*>*Jm*mafmt^Ên^un0nfs*»*** "̂*"**"*** * * ""•~-*~-~-~~rv"nrnnr~nnrmnn~iPn. 'r.iVTjTjnnnnrinj|

(Empre»a arrendatária RANGEL A C.)
ORANDB COMPANHIA NACIONAL DB REVISTAS

òg^O^j jbupe.iucuios por tsü»soes ^O^
A'b 7 3/4 E 9 3/4

A peta w bafes o "rworf éo hm, da ripzi i ia Bip!eifa, AB.npalitdB por hssIjj
A Krondloea revisto cm <Joi« acto», «etc quadr°» e daa» apotheoaraoritclanl de CARLOS BITTENCOIRT, CARDOSO DB HBNESES e RE-

OO BARROS T?

SE fi BOMBA ARREBENTA...
A pr«a da» famílias. .Numero» de grande» »acecHNO»i o» Carlltoe 111A TrMB«mouinnn ! Le» Demoa. A Ccdala e o Vintém I A Festa Venexla-

nn ! I) IViiiiiolr e o Pyjntnn de m-ila.

Pfçíos —• Frlia» e ejrriaroU», 1B*i oídeiras de 1», 3»; esdelra» de «•,29; galerlt, 1fSOO; geral, 19000.

a > st-Ti ^tf-jSasaife ve,p,", - *'•2 r,í *¦Mlú - *••

Tlio;iti'os da
a

ini;r<vs,i P?(s<;hual Nni^ioto g DIRECÇÃO : JüAU ÜEGHETÜ
Pedro

HOJE — A'a T 3|4 c O ,1|4  IIOJPJ
DUAS SESSÕES DI'AS

BD.1C3 peoinau a»NÍNtlrnm, ate hontem,
bo S .Pedro, As reprcaentacdes de

A
Bnrhcta de Arthar Asevede e Mcollnh

Milono
Lola LAIS AIIEDA
Ilemvlnda ALZIRA LEAO
Grande inccesita de toda a companhia

AmanhA — A CAPITAL FLiDUH.tLL
Brerrm.-Kte — SERPENTINAS LYniJ.

CAS, "pochade" carnavalesca, do granile
eepeotaculo; eecrlpta com o maior como-
dimento, sob o» motivos das operas
mais spplaudida», original de Cario»
Bittencourt e Cardoso de Meaeaea, mu-
¦Ica do maestro Sorlano,

Serpcntinn» Lyrlran ha de constituir
o maior suecesso do anno! II

Carlos Gomes
Companhia F. MARKIILLO, da qnnl fas

linrtc EMA DE SOUZA
UOJE  A'» 8 3|4 

UMA SESSÃO
UOJB

AMOR DL PfcRDICAO

Carlos Gomes 1
Extrahido do celebre rornanc» de C«s-

tcllo Branco
Marinnn  K.MA IlE SOl)ZA
Jofio da Craa ... F. >IAIIZI 1,1,0

Grande Bucceeso ds Iracema de Alen»
car, Malhildc Conta, Udcllc Tnvnrc»,
Zlrlnha Macedo, M, Colnrr», Aaftu.ito
.Hanto», A. Ferreira, Gatipar, J. Pedro,
etc.

Amanha — Amor dc perdlcfie.
Brevemente — O collur da Baronesa,

srenero policial, origlnttl de Eduardo jKarla e Aeuldo Branchl. '

A's 11 l|a da nnlfe GRANDIOSO
DAILB

Depola doa capcctacaloe da eompa-
Bhia UAKZULLO

Qrande baile
a fantasia

Oa S batatas comparecerão, ye».
tidos a caracter, com eeu» Instru.
mentos Inimitável» Dnnga — o reido Vlolnol Pcxlntralnha —. o soe-«•»*» de Pntnitlol Octavlo — O
Kargaata de onrol

8 BANDAS MILITARES 8
Ranehn», cordffea carnnvnlr«co«,

blocou, "almofadinha»", «meUndre-
¦ai", cte.

Amanhl — Ultimo baile A fantasia

Sá. %f O íam •__' rsS _U___bKi.Í"'L,onul„rnnd","« 
•¦ >' «* i»'"-o «e 1011 - DlrcccO. artl.tle. demmw ' _** maV —** —¦ liCJ «SIDRO Mfitó — Rc.cate da orchestra BENTO MOSSUllllNOA. '

5 O REPRESElCflÇÍÍES ¦:- MEIO CENCESSflRIO 50
FIMTA ARTÍSTICA So «tor 3. MIRANDA. Ml«te ™J^""**r W-» ******* . coronel Ho.eri. «^Itallal

OS GÂM EROS
TRES SESSÕES A's 7, 8 8|4 e 1* i|2, a ptvçm nopnlnres — TRES SESH0E8

ea ,« to».m pJt.rALTOBDO SILVA^TOKli e FA^nu^r^^mlco. de sua creação; PINTO FILHO, «„,„,_.

na a h,t,t.. é " canCflo predllecin do celebre (AHI SO
vt ,. TUT*S *">J> ¦«"¦ aomero» cnractcrlallco» — OS RAXCIOS CARKAVUFsrnt

hHn4. *. ..lííil 
Be8^° na,° 5,aV*râ lt!terI"^'°. afim do aa proceder ao CONCURSO DA TAÇA VEADObrinde ia Valor oflereoldo pela Companhia de F.mo» Vendo ao^ncho amt\utvlAaiaTinan^ni^n^ Soleno palco do B. Jooé 'Ontra» novidade»! MAIORES SORPRBSAS!

C Ã lá Ai A Ai 1 > 5 > tí j{ \ (J Dárt^,)DADB (Vlvlan Martin)' e porqitk nao qiero casar-me (Cinco

AVISO — Já se acha em expoilefio, ao Tenllarlo do 8.¦¦•r rnnrko. JOSE', a enatosa tuen, qae eeri dada em prêmio ao me-

CINEMA F»AF_1I«
***** ***"***^**************^*^*nr*"»TVVV1»*ijrV»*VVVVijTjV^

Uü JE — Om sçnsaçional espççtaçúlo I — IIüJE

Termina a trilogia-de Maciste!
MHPlSTf3 ° extraordinárioartista-athlota. nassnas ultimasiiu i\~<iv/ k v-, o empolgantes aventuras, no protagonista dosurprehendente trabalho

0 TESTAMENTO DE MACISTE
SEIS GRANDES B ARREBATADO RES ACTOS I

RAJAH
m^B^DANlÊLES 

*"* ****** ABR°I* *>**>TO o • fateTHsrent* uate

Beranda-felra — ALBERTO PA SQTJALI e RIA BRUNO, dois brilhsatcsartlstaa ttallaae», cm A MUfcHBB B O CADÁVER. • IRIEL ACOSTA.Krandloao FILM allcmla!

TJRrAWO^
O ponto preferido da» fimlllao — Pro-

prletarle: 1. R. 8TAFFA.
COMPANHIA ALEXANDRE AZEVEDO
HOJE — 7 8j4 — 0 8|4 — HOJE
Saeccsao nnucn visto no Trlnnon

Bepreaenuçoí» da lindo comedia de cortu-
tnee carloeao, em 3 actos

1 Casa de Tio Feiro
Original de ODUVALDO VIANNA

Eapla «1 ! — E»pla «A I — Espia «6 1

Enchentes consecutivas!
Mi" ftspiiaU: 3 horas—Sesiiss: ás

7 Jll »S J|4 - 0 msiar smnsse da operada- A USA BE TI8 PüOSO.
Dia 4 dc Janeiro — Rjclta do atrtor.

cm ttva tomam parte aa primeira»
actrise» r o» primeiros octorea d» to-
das as eompaahta» actaolmcste bo Blo
d» Janeiro. Bilhetes A venda.

.Ba euloai A CADEIRA m. 13,

Theatros da Empresa José Loureiro jõgã] \^\
PALÁCIO THEATRO

COMPANHIA IIESPANHOLA DE COMÉDIAS
ERNESTO VILCHES

Trlmelra actrlai IRENE LOPEZ BEREDIA

(HOJE -::- A's 8 3i*, -::- HOJE
1.* Representação da comedia ema netea, o ultimo dividido cm»:: min-dro* orialnnl 'de M. M. Wurrct e Tem. tradaecflo de C. Martin» i* Nlrto.

KIT Che man ffaaf efayed aí bome
Creação de ERNESCO UILCHES

Tomara porte todo* os artistas da companhia macnlflca monlacem
AmanhA — Veaprrsl com a peca WF-LI-CHANG. e á uolte a peca

EL ETERNO DON JUAN. Domingo, Vesperal A» 2 12.
Ob movei» para os ospectaculOB desta Companhia »Sp fornecido» pelaacreditada ca»a miNHA PINTO 8. JOSB1 n. !». '
Preços — Frisas e camarotes. SM| poltroaas. 6SSi baleflo de í». BS) fcal-

ei» dc 2'. 88. e _eral, 1*500.

• Companhia Portasnciia de Opereta» CREMILDA DE OLIVEIRA
„r.?Se '"''m ¦¦«« «•" arll.la» bia RIA ABRANCHES e ALMEIDA CRTJZGrande orcheatra »nh a dlrcccBo do inncatro Am<l» Paearco
., . «<>JR  A'S 8 314  HOJEa rrpreaentaçflo dn opcrrla cm 3 actos. trndoccao de Ateado Antoaea,munica de Jcaa Gllhrrt

TRA'-LA'-LA'
*, . ,t . Carlota...

»vT»R,8lí,bulsfto ~ Spletrel, mathANNA; Wílby, PINTO RAMOS; TheAugusto Conde; Creado, Carlos Bardo; Susana, IRENE GOMES; ClaraMmc. Fleuriot. Adellna Fí.rnande»,
Aurora; Nina, Armlr.da Hartlms;

Brilhante Er.scenaçao do actor
tambem o engTaçadlsulmo »apel de

Oa seu» asilgnantes t?m pr«t»18 hai-m.
Amanha — Grana» Vesperal,

LA. — Domingo, Veeperal As 3 I|3— Poltrona a ejoèõ"

rrcmllda d'01lvelra
IAS D-ALMEIDA; Hans, VASCO 8ANT'doro Krauae, Joaquim Roda; Gattfrled,
ros, Marcelo, Pacheco; f creado, Calla-
Mlltelmann, MARGARIDA MARTINO';
Paullna, Olympla Pereira; Gertrudes,

Creada. Austrália.
ANTÔNIO GOMES que d«ternp«nhara

RETNALDO MILELMAN.
reucla ao» »eu» locareo até As
is 11|», A's 1114. A HENINA TRA-I_.'..

Bilhetes A venda na» bilheteria» do» theatros. da» 10 hora» em diant». e n» cana Lcpe» Fernandea. Avenida Rio Branco, it», d» I* » IT fceru.
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IHTIMOS TELEGRAMMAS
i EUA INQUIETA

#í ..-regressará' dentro
I 

'de 
quatro dias '

Manifestações ao aviador
patrício

-Uma grande offensiva
contra a Polônia, na pri-

mavera
"ULTTUATLTM" á Al-

lem st ilha

A solução dü caso dejO sr. Colby em Montevidéo
FiüillB

Os legíomrips de D'Annaozio'ob:de-
cem ao giverm italino

BUENOS AIRES, 30. (U. P.) — O avia-
dor Edu' Chaves recebeu numerosos tclo-
grummas- de rellcltaçües de todas as partes
úo palz, pelo seu glorioso "raid" entro o
Klo do Janeiro é Bueno» Aires.' O intrépido piloto brasileiro partirá don-
tro de quatro dias de, rearresso a essa ca-
pitai, enviando o seu apparellio pela cs-
«rada dc rerro via S. Paulo.'Esta manha foi offerecido um almoço no
arrojado aviador brasileiro, torrando par
te o secretario da lcgaçllo cjo Brasl*; a avia-

?'o6rs' franccüa nime". Delland, o numerosos
admiradores do licnncna?eado.

Terminado o almoço, Edu' Chaves vlsi-
Jtm o Jockey Club, sendo-lhe entregue o
titulo de soclo transeunte. A dirèctoria do
aristocrático centro social offerr.cett lu.vuo-'sa hospedagem ao dlatlncto visitante, n/Io
sendo, porúm, aceita, visto ser Edu' Chaves'libsjicdo do Aéreo Club Argentino, quo lhe
preparou aposentos no Plaza Hotel.' Amanhfl, n brigada dos avlflorns o a I.lga
Patriótica Argentina entrcgarüo n Edu' Cha-
vês uma nifdallia de ouro como prêmio pela
proeza realizada.

UMA MEDALHA COMMEMORATIVA
' MONTEVlt)E'0, 30. (A.) ~- To.lòs os Jor

iatteí contlnuum nlnila ti f.retipir-«c do fran-
de feito levado hontem n termo pelo bravo
aviador brasileiro Edu' Chave.1:. •
','¦ 

Os admiradores do grande piloto proje-
e.tatn oITofecor-lho, por occasllío do sua
passagem por estu cidade, .uma medalha
commemorativa tto grando "ràUT nio-nuc-
nos Aires.
l>A Escola de Avlaçllo offerece1.!-se a Edu'
Chaves por» encarrogar-so do embarnue.
mini. do seu apparellio com destino ao r.lo
tle Janeiro,

N08 E8TADOS
• OÍ5 últimos telegrammuíi dos Estados,

quer tios nossos correspondentes especlaes,
nuor da*Ageno.la Americana, continuam a
informai' com minúcias geraes manifesta-
ijOés do Jubllo havidas pela realização do
'irild" Rlo-Bucnos Aires. Assim, em Ilcilo
Horizonte, os estudantes vlin cffoctuar uma
'«marche nux-flambeaux" ,;cm !-'. Paulo, a
Liga Nacionalista prosegiie a nngarlar do-
nativos para ser orrorccldo um prêmio
Aquelle aviador, tendo, nlnda, o "Estado de
â, Paulo" promovido também umn subscrl-
pçlln para premiar o mecânico Thiorry.

- Na cldado fluminense de Valença, tolo-
Rraplin-nos o nosso correspondente, o en-

.tlmslasmo dominou toda a população.
Nestes termos foram outros despachos

recebidos do vários Estados, sclontiflnan-
clo-nos da alegria patriótica quo a totlos
domina.

HEI.S1NCFORS, 30. (1!. P.) — Um dos-
pachó procedente de Mbscou diz que o pro-
tocollo entro os governos da Rússia e dn
Finlândia .<erá asslgiíatlo amanhil, em Mos-
cou. Os delegados rinlandezcs silo os srs.
Itléma, redactor dum' jornal socialista; o sr.
Abonen, membro do conselho tle Estado, e o
professor Velainma

ROMA, 30. (U. P.) — O Jornal "La Era
Niiòya" recebeu um telcgramma rte Abbazla
dizendo quo os leglonarlos de 0. D'Annun-
zio so preparam para evacuar as ilhas do
Arbe e Veglia, tle accordo com as ordens
cio governo Italiano.

'O despacho accresccnta quo parte dos
leglonarlos quo se achavam em Fiumo Ja
deixaram essa cidade.

.^.•¦.¦w»Ary«vma'

M.rcado americano

AS ULTIMAS NOTICIAS
fl Câmara em sessão||s ultimas SuSSÕBS

NA PRÓXIMA PRIMAVERA
RER1.1M, 30. (U. 1'.') — ,0 Jornal "Acht .

Uhr Abentlblatt" diz saber de fonte auto-
rlzadn que o governo ailcnulo ostíi Informa-
do de que o Soviet de Moscou vae iniciar
uma oITcnsiva gigantesca contra a Polônia,
na próxima primavera.

O CONGRESSO OE TODOS 03 RUSSOS
' RIOA, 30. (II. P.) — O Congresso de

iodos os Russos ndoptou uma rosoluefto a
ravor do reconhecimento do governo boi-
cliovista elierintlo pelo sr. I.cnine. Essa mo-
ello aceita n programma social c economi-
co do governo do Soviet. Essa deelsilo rol
tomada depois cio violenta dtscussílo. I m
grupo do. delegado-? mostrou-se implacável-
mente contra o -soviet.

O PRESIDENTE DA POLÔNIA PRETENDE
IR A PARIS

VAUSOVIA, 30. (U. P.j — Devido H gra-
vidncle da sltunçüo na Europa Central, o
presidente tia .Republica, sr. Pllsudsltl par-
tlrii para Paris a melados do mez ele ja-
imlro próximo, afim do eonlerenetar com 03
chefes dos governos nlllados. .
OS TRABALHOS D» SECRETARIA DA LIGA

OENEI1RA, 30. (U.P.) — O governo da
I.ettonla submettnn qunirn iratwlos no çon-
selho da I.lga das Miçües. nflni de serem
registrados na secretaria da I.iffn.

F«es convênios süo os eclelrvael'a Kithonla o n l.lthunnia. relativo as fron
toiras, outro negociado com o governo do
soviet, sobre n delimitação c a troca tle pri-
sinnclros de fftierra, e outro.cora a Aliem»-
nha, relativo no restabelecimento do com-
rncrclo o das rclnçflòs diplomáticas o sobra
ns Ipdemnlzaçfios a serem pagas PC'P K°*
verno do Herllm pelos ilitmio» ciuiçados
pelas tropas germânicas.

O DESARMAMENTO DA ALLtilWANHA

PARIS, 30. (U. P.) -- 0 pro!Í|tlenlc do
Conselho de Ministrou, sr. Iavbwm, enviou
rova nota ao primeiro ministro cVIuglatorrn

os cnnEAES rc o cambio
CHICAGO, 30 (U. V.) — MeráadO do

cereaes:
Trigo — o mercado abriu com aa se-

guinten eotaçíes: março. 166 113 a 165
112; inalo, 161 3|4 a 161 1J2.

jlilhti — Derembro, 72 112; maio, iu
1|8 u 71 3|4; Julho, 75 l|-l n 73 1|S.

NOVA YORK, SO (U. P.) — M rea-
do di? câmbios; libras esterlinas, 354;
francas, 594; liras, 318.50; reos, 137;
florinii, 39 a -10; francos-bol„...--, 624.

Um paraldb entre a política ura-,
. guiya e a norte-auericani

' 
MONTEVIDÉO, 30 (A.) — O secreta-

rio do Estado ar. Colby fez hoje varias
visitas officlaes, demorando-eo especial-
mente na Escola Militar, para cujas In-
stailtiçües teve palavras de e.oglo.

Depois dessa visita, s. ex. compareceu
a, Universidade, cuja recepção, em sua
honra, esteve brilhantíssima.

MONTEVIDÉO, 30 (A.) — Realizou-so
a tarde o banqueto offerecido pelo presi-
dente da Republica, sr. P.althazar Brum,
ao secretario d0 Estado norte-americano,
sr. Balnbridgo Coiby, quo viaja actual-
mento un America do Sul, em missão es-
pecis.1.

Tomaram parte nessa festa, todo o mi-
n'sterlo, o corpo diplomático estratifielro,
além das personalidades de maior desta-
que nn po itica e administração.

O presidente sr. Haithuzar Brum sau-
dou o embaixador Colby, que, agradocen-
do, felicitou o chefe do Estado pelo pró-
grosso e grandeza do Uruguay. Recordou
os benoficios que para o continente, tem
advldo da doutrina de Monroo e lamentou
què esta soja ainda em grande parte mal
comprehendlda.

O sr. Colby fez um parallelo entro n
política Internacional du America do Nor-
te c a do Uruguay, realçando a analogia
do princípios o Idones quo vinculam us
dois paizes.

Cs communistas húngaros
Ba ükrania

OS nOI.CUEVISTAS FORTIFICAI!
KIEV

VIENNA, 30 <V. A'.) — Despachos
aqui recebidos, procedentes dn. Ulcrunla,
dizem ouo o governo dn Rússia dos tio-

nocturna
Conseqüências de Iüta çntre

as duas (asas do Congrçsso
em íorno dos orçaniçnlos

A lei de faiçio-de força nival
votada á 1 hora da manha

mymmam ¦ i —>

Seis emendas do Senado tegcítadas

A sessão tilurnü da Câmara termina-
ra numa atmospnera ue graves ap-
prelieiiSúfS, peia uemora do tíenuuo em
votar us orijãiiientos. Tal pomo «itin-
giram essas;approlienBÔes.due a uiiij-
ru, por õoncessoee cie urst-ncia sourc.
coheêSsõcs uc urgência, itpprovou a
proroyuuva dos acttiacs Orcnuicnton,
liftm uo ciue o pula nao ficasse entre-
nue a d.ctadur.i f:nance.ra.

Com ns noadélaçò*, porém, reaiiaa-
das ft tarde, entre aa Mcswtlas duas
Cas;ui do Congresso, a situaçSo mudou,
tcii;.b-se a uericin de quu o »t?nauo cii-
v.ur.a ft Cainiira, na se.->s:io nocturna,
os órsáriieiitos que uinuu rctlnnn.

A SESSÃO XOGTUitJÍA

do Senado
a •¦¦¦¦ M mmmmamép — ¦'•

Foi appravada a reforma
dos Correios

Vários yetos do prefeito regeitados

COXDEMNAÇOES .V MOIITB
BUDAPESTE, 30 (U. P.) — Uma

COrte Marcial condemnou íi morto os com-
missarlos sovietistas, t>r.«. Boknnyi, Vau-
tus, Hfliibr ch o Agostpn, os quaes per-
tc-nceram ao fracassado reglmen bolche-
viria do Belnkún, na Hungria. Sela ou-
tros commissarios bolehevlstas. foram

A SAUDAÇÃO OA tlQA PATRIÓTICA AR-
CENTINA

, BUENOS AinE.S, 30. (A.) — A bellissl-
m» nota enviada pela Llira Patriótica Ar-
Konttna a Edu' Chaves, 0lt mais ou menos
o .seguinte: ' ¦"Çlorioso camarada: Demdicto seja teu
coração, teu nobre coriiçüo, quo colheu na
arrojada proeza quo levaste a cabo uma
oorflado louros mais para a pátria Immor-
tal da civilização da America. Quinhentos
mil argentinos da I.lfra Patriótica Argentina
Kniflam Jublloaos ao valente sábio Eduar-

. «Io Chaves nue, através no céo, uniu o Hlo
<ie Janeiro a lltienos Aires."

Esta mensagem rol nsslitnada pelo dr.
Manoel CurlOs, presidente, o Etchebarre,
afecretario. .... „, ,. Acompanhado tio coronel Maseias, Edu'
Chaves visitou esta tarde o ministro da
«Uerna, tle. lítlild-iftoreiioi''que ú receueu
muita amavelmente. .- , ,.

Sabbatlò próximo, s do janeiro, o dr. l>e-
«Jro do ToleilOj ministro tio nrasll, ofíere-
Zcrá ^um almoço a Edu* Chaves, no Plaza
Hotel, o no qual tomarão parte, entro ou-
iras pessoas, os srs. coronel Maseias, pre-
«dento rio Aero-Club, n o secretario, sr.
Ramos Vlvot; n director do Serviço de
Avloello do Eserclto, coronol Mosconi; o
director da Escola Militar 0o Avlaçilo,
major Jorge Crespo; o presidente do Jo-
citev- Club, sr. Haturnln» Unzué, o o se-
cretario dessa nssoclaçilo. sr. Oonsaloz Sn-
gura; o presidente da I.lga Patriótica Ar-
gentlna, sr. Manoel Caries; o presidente rta
brigada do aviadores rta Liga Patriótica Ar-
géntlnn, sr. Ocrvasio Vidola Dorna: o dlre-
ctor-rta Agoncia Americana, sr. Miguel Rei»,
eo correspondente do "Jornal do commcr-
cio'', dessa capital, sr. Alfredo Pastos; os
pilotos quo atravessaram os Andes em ba-
lilo. srs. capitão Zuloaga o Pradlcy; ns pi-
lotos quo atravessaram os Andes em acro-
nlano, srs. capitães Zannl e Parodt; o pes-
íonl da Legação, srs. Postaing I.l«hoa, Oon-
«alves, capltllci Alenoastro, o addldo com-
merclal, sr. Peixoto, o o cônsul geral, sr.
Alcindn doa Santos Silva.

, Amanhil, Edu' Chaves almoçara com n
eonimissilo director» do Aero-Club o cio-
mingo almoçarft no Hlppodromn Argentino,

I assistindo depois ás corridas quo ali so rea-

E' provável quo, amanhil Edu' Chaves sela
recebido cm audiência esporlnl pelo sr. Pa-' 
lilo Torollo, ministro Interino tlns nelaçOcs
Jixtorloros, .

1 
. 

a*a*\*********** * *¦**

Cinco milhões de dollares por
dia para a armada e o

exercito
KOVA YORK, 30. (U.T.) — Segundo tle-

âaroçCes pelo' general Pcrshlng, em dis-
curso que pronunciou hontem, os Estados
Unidos, do accordo com o projecto quo
nctualmente so discuto nn congresso, terno
quo gastar no anno próximo cinco mlIhOos
cio dollares por dia nas constntcçOcs navaeí
e na manutpnc;ao do exercito.

**************** ***

flempresho á Grécia
ÍK:t«a ADro°s-

ALUADOS

LONDRES, 30 (U. V.) — Um despa-
cho do AthennB no Jornal "Daily Ma» .
fleclara qu0 o novo governo grego appro-
liondcu no Banco'. Nacional, o «iluo do
ihiwcatlmo 0o 10.000.000 de libra,, es-
torilnas, qtip oa nlllados fizeram no an-
tico governo grego. O novo governo da
arecla levou a . effeito n apprjhem4o,
«pczar do fneto dos mlnlatros dn Oríi-
Bretanha e França'terem enviado notr.s
aò sr Bhallys, prealdcnto do Conselho do
Ministros da Grécia, declarando que os
goverros ,ia" GrS-Ilreta.nha oi rança nfto
çtoonheçain o allegado direito do novo
EtivcMÍo nrego, ao citado empréstimo. ^

â liiffà; dás Nações

viots outA fortlfüRiuto Klev. •¦—•-.- •
tam c-m ilespacivos que as fortlfioaçues es-
tão gt-ntlo eoiiBtmidns íxirque os bolche-
vls-tns receiam ijue o povo nltraniano re-
voltar-se-fi, r.a..pro.\ima primavera, con-
tra o domínio í<; Moscou. Declaram «In-

. . ,, ,:,..., ,-Ia oa cTcspaclíos que officlaes do exorciin
glstrados na áecro arla da im, uuvánln.no resolveram procVamar o archl-
Esses convênios silo ps eelelri-ado-. entlO | 

-^ò 
^^ reí (la nicrnni:-!. eollocnn-

do-o nn throno, em Klev, no ca:-o do col-
!ri?«o, nessas rcglBcs, do poderio dos so-
vlets.

0 sr. Harding 6 a Liga
das Nações • ¦

i »»

rova nom no i-i. ¦¦;., -.  MAP.ION' (Ohio), S0 (U, V.) — O 90-
sr lloyd uenrgn, pedlndo-llio quo marque , n;,<i0i- Philnnder Knos, do Pennsylvnttin,
o dia ein quo devem realizai- umu eonfcon | antigo ministro c!0 Ií>:t.rior, uni dos mala
cia afim de tntar cia qtleshlo do desarma-j irroconellIav'els Inimigos do Tratado de
mciitn tia Allematihn o dn recusa do govoi'- },&?l 0 ll0 paet0 dn Lig?i das Nnc;f>es, teve
nn desso pnlz de licenciar ns guanlas elvl- linia (X,nferenÍ!la oom o senador Hnrd.ng,
cas cie voluntários na Uavlcra o nsi.Prus- ......
S'a' 

''ULTImftTUM"' A* ALLEMANHA

BEIILIM. 30. IV. 1'.) — o JO''""1 "Nr,ll;

nerllner Zeituns", diz saber de rorito so-
gura quo a Entente toncionn enviai- um
"tiltlmàturn" il Allemanha, exigindo o im-
mcdlàto licenciamento das guartliis cívicas
ameaçando occupar a baeta dn rtuhr.o ioda
a Daviera, no caso em que a Allemanlm dei-
xc do satisfazer essa exlgoncta.

ACCUBA08EG AOO COMMUNiSTAS .1LLE-

BERLIM, 30. 'I?. P.) --- O Jornal "Frei-

lio it" puliilcit hojn um otllttiflal •'"f,1»"!1"
rudemente o partido communlst» -»»W,
nrrirmatido cpie todos oí membros ilossa
rgroinlnÇBO recebem subsídios dos Dofche-
vistas, nue ainda nfio abandonaram a o'pt -

rança do organizar um governo no\ lotuta
nn AllcmanUti.

li rtnn HO- «os coiuniica.il iua „u,«.ni..,n....T .»
\iwwpan- condomrindos A prlsSo perpetua; O» cnm-

mltisarloa bolehevlstas Hnubrlch o Ages
ton cstüo vlgorosamc?nte contestando a 'o*
galldailé das su.-in condemançOos, allegan-
cio que permaneceram em Budapeste, so!>
gar garantias fornecidas peloa commlsaa-
rios aliados, quando Uclnkun o á iliaio-
ria dos holc-hcvlstaa fugiram da capltnl
da Hungria.

teleMOS
dos Estados

Minas Geraes
SBK

llomenairens ao avie
argentino Hearne

íor

A .lirtetnria rio Aern-Club nraíileiro, rentti-
da cm nessao, deliberou, por unanimidade Je
votos, conferir o diploma de suco honorário ao
àvLlor argentino sr. .Kduarcin "carne, dando-
ae csiencia (t«fa sua resolução ao Acio-Lluli
Argentino. ..,',. i.

--- llcarnr. e:n companliia doa dircrtorcs oo
Aero-Club, fart, íiuje, uma visita íl vatnoí
pontos desta cidade, fazendo, cm automóvel, a
travessia das entradas cia lijuca e t'ayea.

— O coronel Vlctoriano Aranha i" silva,
c!irc;tor da Kscola <le Aviação Militar, comi-
dou Hearne a visitar, na terça-feira proxiniai
aquelle estabelecimento.

-~ Rcaliza-sc no dia ,1 dc janeiro, ft» 17
horas, no Aa.íyriu, o cíiA-dansantc offcrwiua
pcío Acro-Club Brasileiro a Hearne.

'loje, na residência clhst. .
¦'.píis a entrevista, o senador Knox

aisse:' -o Eenaúor Harding tenelona n«° mra-
ei-inar o Pnoto da Uira das Nnçõos em
:i.'u programma do imlltlcn externa. Mem
no monos scrvir-iie-ft elle da Ijlga para
base <la estruótura de seus plano» sobre
ns rclnçüos InternaoloiineB,"

Aeerescentou o senador Knox ter tra-
tado com o presidente eleito, da proposta
eme sc-rf: apresentada declarando temi!-
nado o eslado de guerra com n Al emanha,
ijumedlatàmunto, modliinto a adopçSo, iieio
.Sanada, cie uma inoeiio fazendo essa de-
eliiraijão.

Ci sr. Knox tcnoionava apresentar casa
moção na actual sessão cto Senado, mas
íol impedido de faâol-o» cWvIdo .'1 interven-
cSo do seundor Loilge. "leador" republl-
ciuiirt cpie espera que a mesma seja udo-
ptnciu, pelo Congresso Immedlataroentô dc-
!-ois da posso do nr, Harding-.

Congresso,da Cruz
-. UermèÃa —
copbnhaoub; ao (U. r.) —A crus

Verme ha Dlnamarqueza conimunicn que
no correr do anno próximo reaihmr-se-a
nesta cnriital um Congresso ¦ das Socledu-
d-:-.-; da Cruz .Vermelha.

CPl-AVA COPIOS.V
BELLO HORIZONTE. M (O JORNAL)

Tem chovido coplosnmento no lute-
rior. prejudicando os serviços na?i es-
tradas do ferro devido a quedas do
twrolrnti o destruição do aterros.

OS FL'\CCI0XAI1I0S DA OESTE
BELLO HORIZONTE, 30 (O JORNAL)

Constando como certa a passagem do
projecto dc? melhoria do vencimentos
os fnneelonarldn da Oeste do Minas pre-
param uma grande maièlfestncjilo ao en-
jrenheiro Caetano Jjopcs, director da
referida Estradn,  

A sesnüó iioeturnn foi iniciada, pouco
depois uas S0 horas o 30 minutos, pre-
sviues luu iinputuübs', Bob a prcis.iieneia
uo sr. litieno llranuAo, secre,ar.aoo pe-
los srs. Juvenal Lamartine o Costa lie-
go. Appròvatia a acta cia sessão dlur-
na, sem observações, a mesa, npos ft
leitura do expediente, tnanuou proceder
íi leitura do seguinte requerimento,
ciue, ora seguida, fõi npprovado, apre-
sentado polo sr. Joaquim Osório:

MONUMENTOS A BENJAMI.N CONS-
TAM' E A UEUlitíitO

"A Câmara dos Deputados, ao findar
a presente legulatura, reoouimencla no
1'diler JJxecutivo pròv.denci.As para
que sejam erguidos oji niomimentos au-
lorizacios peio Decreto do Governo
1'1-ovisorio de 2! (le janeiro tio 1SÍH e
decreto legislativo '11. SUO, de 2 de,agos-
to do 1S'.H, destinados a perpetuar as
memórias dos cidadãos Benjamln Cons-
tnnt fiotelho de Magalhüea o .Manoel
Ueòdoro da Fonsoeii. cjonfia quo o l'o-
der Executivo mclu.rfi. entre oa nume-
ros do pròfjramina com quo a Pntrin
Brasileira' vau commeinornr, a 7 de se-
temhro du 1M2J. o l» Centenário da sita
independência rnlltlca, a inauguniçao
dos referidos nionumdntos, que ropre-
sentam uma cílvltln de gratidão naclo-
nal."

ORADORES «O EXPEDIENTE
A hora do expediente) teve tres ora-

dores: os ais. Albert.no Druminond,
Kranoisco ValladaVoii e Ribeiro Jun-
«iuell-B.

Os iIoíh primeiros, abonlantio 11 e..-
ciência do asmimpto.i dc interesso na-
cional, oondcmnuram o modo ntaba-
llionclo por que, todos os annos, o t.on-
irresso vota .1 'matéria orçamentaria.

O ultimo pcd.u a :il>ol.(.:ftn rto sello
nos cheques, dizendo quo com «¦••a me-
ilida se. desentorpeeurft ¦ o movimento
bancário e 30 ilarft novas energias ao
pai:t.

Cartas dos Estados

Notícias da America
do Sul

Na Argentina
CHUVA DE PEDRAS EM CORDOBA

HUENOS AIIIKS, 30; (li. I'.) — Commu-
nlcani de Cordoba ter-so cliiHencadeado nes-
sa província terrível temporal aconipanha-
cio de chuva de pedras, algumas tle 750
grammns dc peso. o.-, servidos tolograpiii-
cos, telephonlcos o do bonde» flcaram.inter-
rompidos.

Km conseqüência cio plienpmono, mor-
reu uma criança, ficando diversas pessoas
contundidas.

A MI3SAO QUE FOI AO CHILE
BUENOS AlFlES, 30. (IJ. 1'.) — Itofrrcs-

ca esta noite do Clillo a missilo argentina
quo rol asslsllr :i posso -Uo novo presidente
desse pai:, sr. Arthur Alossantlrl.

A F.SCA3SEZ DE GAZOLINA
BUENOS AinF.Í, HO. (U. P.) -- Devido

a greve nos dtstrletos'potrotil'eros, augnien-
ta a oscassez de napiita. achando-so palay-
sados por esse moilvo -i.000 automóveis. .,

A ALLEMANHA VAE COMPRAR FRUTAS
MjENOS AIP.ES, 30, (U. P.) — Em ro-

das pommerelaos afflrma-so que ::o:i)o con-
cciliüos amplos créditos íi Allemanha para
a compra de rrutaa do palz, em grande os-
calo.. '

associações
SOCIEDADE DE GEOGUAPIIIA

No Chile
A9 PRETENÇÕES DO CHILE EM GENEBRA

SANTIAGO, 30. (IJ. !'.) -- Devido ;l pu-
hltcaçncs rcllas pela Imprensa estrangeira.
a chancellarla enviou uma nota orriclal aos
Jornaes. desmentindo as noticias relativas
il pétlÇlit) dos delagados bolivianos & Assem-
bléa de OenebrM A notn dia que o Chile
nunca reconhecera competência na Asiem-
bifa da Llira das Nacòes para manifestar-se
agora, nc;u mais tarde sobre o tratado dc
1011.

A POLÔNIA VAE COMPRAR SALITRE
SANTIAGO, 30 (t.;. P.l — Assegurasse

que a 1'olonla adquirira 300.000 toneladas
de salitre do Chile. 0 ministro polaco aí-
firmou esMr tratando dc realizar essa ope-
rueAo.

f O ESTATIEI.ECIMENTO 1)0 TílIDÜNAt
INTEnNACIONAL

GENEBRA, 30 (U. P.) — A cedo dn
•tilca daa NacBcs annuncla que 22 nacoes
afslcnaram o protocoMo estipulando o es-
tabclceitrento rto Tribunal TotenrWonU.
Os oselgnantca lnc'uem: o Braell, rortu-
irai, Uruguay e Paraguay.

Noticias do Chile
SANTIAGO, 30. (V. P.) - OJ jornaes

Dullieara artigo!, lamentando o. accidfnte de

que foi victiraa o aviador Cortinei, cajo esta-

SANTIAGO. 30. <U. P.) - O. ministro
di Fatend» decI»rou qoe nüo penr.ittira nova»
craissíe» de papel-moeda, preferindo antes oe:-
XaSr\NT*IAGO. 

30. tV. V.) — A Asscciaçío
' do» rrodnetorc» dc Salitre approvo-J ur» pro-

potta iierrailtindo a participação ua fcocieía-
de dos prodnctores illcmkís.

No Peru
HOMENAGEM FÚNEBRE

LIMA. 30. (V. 1'.) — Por occasMo do
3» anniversario da morto do ex-ministro
sr. Antônio Maelcrá, rez-«e Imponente ro-
marla ao cemitério, tomando parte nessa
saudosa manirestaç.io numerosos amigos e
admiradores do estineto.

ROUBADA EM VALIOSA JÓIA
MM A, 30. IV. P.) — A bordo do vapor

"Uma", precedente do Mamlos, rol roubada
s passageira conceição Diogo, em valiosa
Joia. •

No UnjfTi^v
HOMENAGEM AO SR. COLBV

MONTEVIDE'0. SO. d.'. P.) — C01)t!nu'a
sendo alvo do manifestações de amizade a
embaixada norte-nmerlcana, presidida pelo
sr. nrambrldge Colby.

Esta manha a missão rez um passeio a
Carrasco, visitando a Escola Militar. Ao
melo dia reallzar-se-il o almoço offerecido
pelo presidenta d3 Republica, dr. caithaiar
Brum. ...

Hoje de tardo o circulo di Imprensa da-
rX reeepçSo em homenagem ü embaixada
umerlcana c -i noite offectusr-se-ii o ban-
quete offerecido pela Municipalidade. Ter-
minado o banquete, o couraçado -florida"
suspendera rerros, partindo para Ducooí
Aires. •

Tli-lizou.sc, hr.ntcra, a ncssãn dc assembléa

cera! ordinária da Sociedade di Geograpllia do

A síssal^foTprcsidiilinclo almirante Comes
Pirciva e secretariada pelos srs. Mello c bou-
ta, Wndolplio Xavier c Mavlo Afoura Brasil do
AnÀapPróva(!a 

a acta da sessão anterior,, ti Pre-
sidente declarou que ia proceder fi eleição cia
directoria, conseilio director r commissSe» per-
iiiaiientM q?'.e deveriani servir nu aiino ue
'-Apurada 

a eleição, vçriílçou-se que a dirc-
r.lrnir. ficou assim constituída:,

Presidente, almirante Antônio Continuo l.o-
mc: Pereira: 1" vice-presidente, sr. l.auro be-
veriano Miilier; 3» vlee-presulenlfl general Mo-
-cira Guimarães! 3° vice-presidente, sr. Anto-
nin Olviilho doa Santo!) Pires: secretario ge-
-.-ai sr.' loâo «autista Mello c bouiíi; i" secre-
tatio, I.iíi.lolplio Octavio Xavier; a» secretario,
engenheiro Mario Moura Urasil do Amaral,
tliraourclro, sr. Alberto touto Pcmantles, e
orador, Ea-K.-iyette Cortes.

Tara o consellio ciircclor foram eleitos os
«rs.: Anlcru Pinto de Almeida, A. C. Arruda
It;ltrão, Simoen» da Silva, «ncrai G. Rondon,
conde de Paranaguá, Daniel llemiinger. M-
mundo TrimottlllctA I-.uscnio Wnndcçl: l-ernan-
do Raia GabágliaJ* marechal Thaumaturgo dc
Arevcdo, llomingos liei Vccclno.j. I'. Laccr-
da Couthiho, professor Othcllo Kcis, marechal
llrliano de Gotiví-a. Tliiera Pleniiiig. Jonatlias
St-rrane, Nogueira da Silva e Alfredo Lisboa.

Para r.s coratniísõcs Ca Sociedade de Geogra-
P'Íl*eograP»la Phvsica: — Sr»; Alfredo Llsbòai
Ewrando Uackeuser, Jo.rio 0'_Uwyçr, Manoel
da Siiva Costa c Delgado dc Carvalho.

Geographia política: -,Srs. Alexandre Mas
Kltzingcr, Heitor da fsobrcBa, IWtrio, Jona-
thas Serrano, Manoel Coiri-a Dcírcitas e Gua-
tavo Barroso, _ , .

GcogMphia M.itlic:n.-.tica: — Sr». Aarfio
Kcis, André Gustavo Paulo ce frontin, Daniel
lictininger, Jo5o Erancisco dc Lacerda. Couti-
X í: AuelPho José dc Carvalho Del Vcecl.lo.

Üeographia Histórica: — Srs. Augusto
Olympio Viveiros de Castro, Ilasilio de Maça-
llific^, maior lCátiardo Martins 1 rindade, José
FranSisco-da Rocha Pombo. Ignacio de Azcve-
do Amaral e loüo Coelho Gome» Ribeiro.

Geo6r.-ipiii.-i. Econômica c Commercial: —
Crs.^osé Mattoso Sampaio Corrêa, Luiz Ra-
pliacl Vieira Souto, Victor \ianna, Delgado uc
Carvalho c João A.-evedo Maaõ. .

Geographia Medica: -7- Sr». Joaquim ..o-
mclra Paranaguá. ^u=!t<--„ P»"0' ., Antônio
Carios Simoena da Silva, Barbosa Kodrtgues
Júnior, Marcos Baptista das bsntos e João li-

Geografia Biolqgica: •- Srs. João Barbo»
Rodrigues Júnior. JoJo Pires Faruiha, .1 adua
teeníe, J0S0 Coelho Gomes Ribeiro c major
H,cnri«.uc Silva. «.,„_!»

rbtirJjs Ar.-.cricanistas: — SrS. Antor.10
Caries Simoen» da Silva; Lauro Severtano
Muilcr, Scrgio de Carvalho, Murales de los
UiM e Roqucttc Pinto.

'Mctcrcologia 
c Magnetismo Terrestres: —

Srs AarSo Reis, André Gustavo Paulo uc
Frontir, Henrique Morizc, Luiz José Le Cocq
de Oliveira, almirante José Carlos dc Carvalho.

llydrographia: — Srs.- Domingos Sérgio de
Salioia e Silva, Jcão Cordeiro da Graça, Ilono-
rio dc Souza Silveira, Mano:! da Silva Couto,
Edraund» Oeste c M. M. Brasil do Amaral.

Cartographia: — Sr». Augusto Saturnino dl
Silva Dir.iz, Francisco Bhcring, professor Ola-
vo Freire, capitão Francisco Jaguaribc Gomes
dc Maíios e capitSo de fragata Thiers Fie-
raK^'lacç£o 

da Revista: — Sr?. Manoel Cice-
ro Peregrino da Silva. Francisco Agenor de
Noronha Santos, l.indolplio Octavio Xavier,
Euseaió Augusto Waudeck e Álvaro Belíord.

Cortas: — Srs. Alexandre Laraberli dc bou-
ra Guimarães, Tacano Aecloly, Kaymundo
Tbomè Bezerra, Augusto Carlos Moreira Gui-
:;:arâcs, c Buarque dc Macedo.

Ao iindBr a sessão, foi recttiJo o cor.sccio
tf S-ba*tião Sampaio, cônsul do Brasil nos
Í:«':a<:o's Unidos, r.ue íez uma conferência se-
>c 1 expansão lirasürira r.aquclie pai: e Pro-
i-.:c:tcu trabalhar pela Sociedade de (iC03taplua,
promovendo .1 conftatetniacíp a::-'.a com a;
kcciedadfj ceretutres .-.merica:?!;.

Sapucaia (Estado do Eio(
A safi-a daa mane; is •.-stá na sua pie-

nlttide. O movimento de exiiortagâo >'¦¦
enorme. A eótnoilo da Central do llrusil.
despacha dlarlnirufnto muitas ca!x,'.s daa
exeellenteíi mangas mipuealenaos, tao
apreciadas no mercado do Rio d« Janeiro.

Por osta epoc;i do anjo sente-nj nuo
n bs-ila eldnde fluminense anima-s^o ex-
twiOTdlnarl.iWento:' ¦

Nüo 6 sõ o considerável commerclo de
nionunH, mas tambom o movimento de
hospedes quo ncpii vêm tonificar o sou
organismo eom a therelicntlnn dos de-
HciofioB frutos,

Reatmcnte, o aspecto de cidade ê en-
cantador, p->Io tempo du safra o quando
ns mjuiguclrna so cobrem de flores. Os
prandes mangiteiracs dão 11 Sapucaia um
cpier ciuo oeja de pitoresco o do poético,
d Ixando no cspirihi c1oh eme a contem-
piam uma. agradável Impressão. I

Es-tfio neutn cidade dlrl-pliido 00
trabalhos do constnicqSo das linhns elo- |
ctrlcaa dn Iiight, os encrenüolros eiectrl-
ciatas Ruflno de Almeida o l.:-.ud-;-!lno de
Oliveira Lima Pilho.

 UMilo eonvooiidoa para s do Janeiro
próximo os vereadores il Câmara Muni-
clpal de Sapucaia.

A Junta do Alistamento do munici-
pio de Sapucaia tniclnrfi o.'i cens traln-
lhos no dia 2 do jairlio d,^ 19it « on-
ccrrnl-osifi em 30 do abril do nvesnto
anno. ,,,

A Camnra Slunlelpal foz publicar
edita' nnnunclnndo (|Uo recebo, som mui-
Ut8, o Imposto oncolir. Consta o mesmo
do 33000 nor anno, pairou por todo -p In-
dlviduo maior elo 21 .'innoa que residir no
município de Sapucaia.

lOreaniz.-ulit p.-'o pidra Francisco
Koins, re.iMTou-co uma tqònntn f,-í--ln re-
llglosa; S-s^enta <; cinco oi-innçes rlxernm
u. sua primeira communlino. Pepois foi
fundado o Apostolado da Orac.lo do Sa-
rrrido rorneSo, cem a preoenija do cioa-
tro zelndoriis o sessenta :?el-dus. Aa «ela-
dorns são ns sras.: dd. Bdw çros Çijardo,
KmUiana Fernnndee. Francellna Pinto e
Idiiünii floir.-n da S'lvn.

Durante -\ communhão daa crwncpts e
de miiltna òiili-ns per.soris', a eereju anre-
Btintftvn ?s'wio do dias festivos, tal era
a coneorrencia. '

Apôs <"«« acío os p«nu-Tio9 foram
pnra o Hotel Agulnr. onde- mes foi ot-
fereoldo cafí o lio'«i>ons. I'°r wta oc-
cnsiao recitaram varias menlnM o me-
nlnoi. Falaram a senliorlta Ertith Aptiiai.
felleltantlo o psdr.» I'o«is. o dr. 1- onnno
do Lemos, ou;, «m deücado discurso roz
n apolopla do acto que acabava <lo re:<U-
r/ir-vse o brindou o pndro Uosaa. Bstê fa-
lou, por fim, agradecendo commcrvida-

_ rara fertejnr o noivado o annlwr-
snrio da senhorita Eneida do Menezes
eom o Joven Ootnvld Franco pa se»s
tio" o pharmaceutico sr. Mnxlmlnno do
Aratijo e min dlmia esposa, d. Jonniut
Mcnizee de Araújo. offercc»rnm um bal-
lê Ss p-ssoaa de suaa relaç^s. Ivssu teb-
ta esteve muito animada.

(Do corresponder.U.)

tlItlJKM DO «IA
A mesa annunclou a cr.dum do dia

sem numero para na votações, prcse.i-
tes apenas 10.", deputados.

Foram, antes, onoorrndafl aa d.s-
eufisões so.çuintos:

Un.ca da emonda do Senado no pro-
jectn da Oamarn, ciuç abro O credito
de 'HB:090?000, supplemcintar a varias
verbas do sirtl 27 da lei 11. 3.901, du 5
do janeiro do lu20: iiegvuidn. do pro-
jectn do Senado, alirlnno «rédito porá
pacumeiito ã funcclonarlos da Socrota-
rui dessa (lusa do CongTCflSo; o tercei-
r«, do projscto creando o titulo uo
professor aubstituto dofi lastltiuoB dc
Ensino Superior. .

SVSVE.VSAO UOS THA*AtÍI09'

' 
Sob a presidência do ar. Buono de

Paiva o coma presença do 40 Benado-

res, foi aberta a ncssilo nocturna fis oito

o mela, sondo approvada sem debato a

acta da eessio anterior.
Nfio houve expediente nem parocert*.
O. sr. Soares dos Santos tratou da ex-

plicaçao dada pelo sr. Octavio Rocha

representanto do Rio Grande do Sul na
Câmara, relativamente fi attltudo assu-
mlda naquella Casa do Congresso, so-

bre o orçamento da Vlaçfio. S. ex. fez

ponderações para mostrar quo tanto co-

mo o governo, o Senado tem interesse

em cuidar da causa publica. Mostra quo
houvo na publicação das emendas no
"biarlo Officlal" uma omissilo relativa

Os verbas para as estradas de forro o
nesse sentido requerei! ciue a Mesa en-

víAíso a emenda'relativa a esso servi-

co 11 Câmara, para que o orçamento vi-
eesa jl completo nessa parte.

O sr. naymundo de Miranda requereu

a Inclusão do um projecto na ordem do
dia.

O sr. Irincu Machado requereu urgen-
ola para a proposiçilo relativa no sub-

slclio, apresentando um substitutivo fi-

xnndo cm 120? o subsidio diário o cm

um conto do rCIs a ajuda do custo.

O substitutivo foi approvado, tendo o

or. Miguel do Carvalho justificado o

seu voto da tribuna-
Foram depois approvadas redaçção

final das emendas ao orçamento da

Agricultura, a rodaoçSo final da lixa-
cão das forças do terra o a reilacção
final da flxaçüo chis forcas navaos.

Annunclada a discussão da recUiccão

final do Ministério da Fr.wnda. o »r.
Iriueu .Machado pediu a palavra. S. cx.
Justificou uma .emenda do rodacçao so-
bro os jornalelroii da Imprensa Na-
U 

A redacçilo final foi npprovada.com

Foi~ depois nnnunniacla n. votação das
emendas apresentadas ao orçamento tia
Receita, sendo approvadas as dite coram
apresentadas pela Commissão de ím-
naiiçns e as que tiveram- parecer favo-

Entre aa approvadas. figuram a rela-
tlva as loterias e a quo so retere ao
lilinco do redescontos, sobro a qual ta-
lou o sr. Vespucio do Abreu, favoravol
""Foram 

depois discutidas o rejeitadas
ns emondas upreseiitadaa ao orçmnonto

Bo flssislBticm WflJií-
cipal

1 —»—— ¦

Concurso para cnxiüires acAJ:m'c:.3i

Na Assistência Publica Municipal
proseguiram hontem as provas 0.0 con-
curso para áux.llares acadêmicos, para
o preenchimento daa IS vagas cx s-
tentes.

l>entre os candidatos, hontem chama-
dos, foram aprovados os seguintes; Al-
varo Louronço Jorcc gráo ? ljjli Çlo-
vis Lengrub.r, grAo 8 l|3: Octavlo !ar-
bbsa do Couto e Adelino Gonçalves,
grilo S; Gilberto Torra Ururahy, Manoel
Pereira da Motta o- Anton o Ferre ra
de Abreu, grio 7, O Milton Darbosa.
grão 5 2]3.

As provas proseguirao hoje.

S3in sakr porpe
nem porpe?*i

__— *mm* —

O nacional Sllvnno do Sousa, eojie'ro,
solteiro, com 19 nnnos dc òdndp e re-
sidente a rua Thomaz Coelho n. ¦37, ao
passar pela rua Pinto de Figueiredo,
foi . aggredldo sem salier porque, por
um desconhecido, que lhe vibrou, eom
um "box" profundo golpe no rosto,
ferlndo-o na região sunerolllnr direita.

Isto feito, o aggrcssor fugiu, cm-
quanto a vlctlma, após receber cura-
tivoa na Assistência Publica, recolhia-
se a sua residência.

Eshorâoou a amante
¦-¦ ¦ —

Ao ser preso tentou matar o
policial

u nacional Pedro Plorro do Oliveira
dc 30 annos dc ctlado, empregado nc
frontito F.lectro-ltall e realdontu a nia
do Rlachuelo n. 1", por ciúmes da
amante Maria de Lotirdes, asarcdllt-a a
bofetadas, nu. praça da Republica,

O agente da Inspectoria de heguran-
oa dc n. 233 assistindo n agerossao
deli vos de prisão a Pedro do Oliveira.

IOsto resistindo A prisão armou-' '
um revolver e detonou-o contra <
ciai. que felizmente mio foi ntti

Auxiliado por outros pollclacs
nggressor preso o autoado na dele,
do 14" districto. |

[ÉIÍ1Ç1S3 11

João Neiva (Espirito Santo
Voi um delírio o encontro entre o

nosso Club Sul-Amerlca o o Rio Hran-
co F. C. dc Victoria, «s 12 do corren-
te, cujo resultado foi favorável a este.

A tionulaçao local não poupou estor-
cos, auxiliando o club na liospodagem
doi dignos visitantes, que receberam
todo coifforto. proporclanado por In-
ciatlva do Incansável cavalheiro Jesui-
uo Arruda, digno presidenlo do nosso
Cfub c mui querido no r.otso meio so-

-- Continuam pess'mns as oRtradas,
quo ligam esta localidade ao Pft>'nero
districto de Ribeiro, cuja popuIaeiVo
pede a intervenção do governo co i.s-
,aA°s* 

localidades da 1'nba Viçtoria-Mi-
nas mereceram um bafejo offlelnl, sen-
do eontcmnladns com irolbornmentos
na altura de suas nocess dades.

Refe-:-os-nos nnter'ormente A cs-
cola publica dc Alto «crirnmo. 0< >a-
1,'tütitr-s du tfio florescent" loenlirtao-,
reclamam o nue fi de just'-n. .«« ?'-o
fn-se o nnxlllo do "\.yen Pedro Nolas-
co". mantido pelos oorrarios da Mmo-
rla-^flnas. que. mediante moã ca men-
s:il'dHde*. o mantfiml também estaria-
rr-.os sem escola publica.

o presidente rio T-. tndo. que Mter.oa
nos nossos justos desolo», nua bem o
n'crcce esta população laboriosa o sem
pretensões a outro* favores.

(no correspondente)..

Communlcoti, em seguida, a mesa qi...
suspendia a cessão por mela hora, anni
do esperar orçamentos, que seriam re-
mottltlos pelo Senado.

A ItKABKSrjTKA 1».V SE.SMAO
O Senado dèmoKii em enviar es projecto»

de leis aiintiaa ainda em eeu poder. Afinal,
nttusi ns 23 horas, a Pninara rccelicu «3
projcetdB de le! de f.saçâo do torça naval c
ile orçamento da Agricultura.

Itcuniiam-fw Ininiédiatámnite as Loramis-
K.V-1 do Marinha e tiuerir. o de Finançan
pura deliberarem sobro ss emendas do hc-
nado .1 óssea pn>jectos, oíncordando com ai-
gumaa o mantendo a reje-çâç. cio -:-iitras-

v PKOTKSTO CÓXTR.V UMA
APPHOVAfAO

¦ pouco depois, r.o recinto, o sr. Buatio
r.randío anuunclnvn a concessil., de urgência
pura Immcithttas disensaao o wtaçao do lei
ile fixação cie força naval.

Na discussão, o *r. Carlos 1'siwfiel pro-
testou com Vehcxencia contra o facto do ha-
ver sido spprovado. nr. mesma reunião, no
tumulto do-! roi|t?erimentOj de urgenc.», o
picije-to, quu ainda uüo tinha parecer da
Commissão Kspechil d? l»gl8las*o .Soasl,
nee.tancl-o n* iüiaclusoM da Conferência vt~-
balhista <!¦.- Washington.

Q orador salientou que, crai f5ai attltudo,
o Brasil so achava muna situação''mio ó im-
rh ft margem, quando oatroa regulamenta^
yOes foHsPiu íint.".í..;''

O sr. .IcmC- IkiIio rssponden an orador, ico?i-
trnndo não ter havido precipita-cão iw Caso
e que a urg«ic!n não ííVOtt ó projecto Senio
ft 2' dlseussão, pudendo v\b<, acsim, ir me-
lhor estudado 1:08 ou::-:-i tçrtUOS,

ÊMEXl)AS A' FORÇA >AVAI,
O sr. Antônio Nogtreint, relator da fô de

fixação da força naval, ocçúpoa, cetío, n
trlüuiiu, explicando uMÇtmara oh motlvoo
lKdos qu^ea a Cenimiíflii do MarinlM c «luer.
ra /eeit.-.vit ivi.s dns uiize emendas do Sc-
iiad-o, rejeitando Cuco.

Km seguida, passaram a.? referidas eme-n-
daa a serem votada;-, de accordo com o pare-
eer recebido.

O sr. BL-r:-.> llrandlo declara snopíneter
novamente c> trabalhos ató cjuo a Commissão
de Fla-inça* it«- énvlisM o parcíer solire
as emendas do orçamento da Agrlculturf.
O MINISTRO DA A«RICri,Tl'KA NA

CAMAHA
O sr. s:?-.iórn 1/ipís, ministro da Açtrieiil-

tura, que, no inieb d» m-Esfco necturno| ap-
pareceu na Cornara, dejtoi» de 1 hora da uni-
nha, aiud:i s.? conservava na sala d:>. Cemm a-
são de I-'ii-..ia-.':-> doasa casa do Congresso,
presenciando íe deliberações da c-.inmissão
soliro a-i eãicndas do Senado eo crçamcntíi
de sua pasta.

Pouco depoU dc 1 hon da B.-nhfi, a Ca-
niara recebia do Üenndo as ctnendan poricllo
apresentadas .-.o,-, orçamentos da Receito e
da Falência, lem como -ij mantidas ao orça-
tr.cnto da Õcernt.

da Guerra o fts'qúacs a Câmara não
deu o »cu asscntlmertlo.

O sr. Joíif? BuseDIo deu parecer da
tribuna, tendo o sr. Pires Ferreira so
manifestado contrario.

Anmtnciada. a votaçHo das forças do
terra, o sr. Mendes do Almeida usou da
nnlavra tiara encaminhar a votação,
ncido approvadas. todas nn emendas
apresentadas pela Commissuo.

Em seguida, foram votadas as «nato-
rias drt ordem do cila, entro as quaen o
projecto quo reorganiza o »Mvl«o.dos
CftfMIos; a proposição que restabeleço a
«ratificação addlclonal para o possonl
aclministf.itlvc, do Mlnlsturio da Vlaçi.o
ò Obrus Pnbllcas o ropartiçfies fnbor-
dinadas,

Foram rejeitados os vClon do prefei-
to do Districto Federal, fm resoluções
do Conselho creando na nupormlendeii-
cia da Limpo»» Publica a categoria do
administradores -Io, segunda classe e
ecmiparando os vennimcntna do aimoxa-
rife do Asylo S. Francisco de Assln ao
ílá Dirèctoria do Obras o facultando a
inclusão dos intendentes municipaos no
montepio, como contribuintes.

Depois do falarem vários oradores
pelíi ordem, justificando requerlmontos
le urgência, que foram votadOB. le.an-

tou-so- a sessão, por ter terminado a
hora.

O sr. presidente convocou uma outra
sensflo para bojo ,fts 1! o meia da
manhã.

AgüTedido e feridi par
cinco iiulivito

O TEM!'0
Foi nm «Ia de temperatura elevida o da

hontem: a máxima alcançou 2TX, somio »
mínima do 21"S.

A's 1-1 horas e pouco o ceo ílcnu esçuiv-
cldo do nnveiií c chuviseou liiteiramciHe.

¦Para hoje, o boletim do serviço ineteoçolo-
gleo prevê 1 instabilldttdc itio tempo,'Chuvas
o trovoadns. . , .... ,,„

A temperatura mantor-se-ll bastante e>e-
vndü.

COKRÉIO

Kstit réliartlçSo expedira ir.il.is a:-.:anhã.
pelos segiLiitcs paquetes:"Itnjnbft", para V.clorln, Rabia, Macolp,
líeollc, Oaliodollo, Natal e Maeiui. ree beudo
objectos pasa registrar atí ãs is uoras dft
hoje c, impressos ato ãs «, çart--.s para o.-iii-
ter.or ató ãs B..W e ot:> porte du;?.o ate
tis 7 horae, dc amanhã.
SVltaituba", para l.u«03, Bahia o Aracaju .
recebendo ohjcctoa para registrar atí ãs !•
heras de hoje, c, Impressos ate íi> b, cariai
para. o inter.or atO fis S.íIO e cera perto du-
pio ate üa 0 horas de amanhã.

LEILÕES

Realiznm-sa hojí os seguintes:
barrac6<?9, il rua Seiisuor Euzehio, J-l-1, S9

12 horas; .' ,
animaes do corriiías, ft rua Major Suclto»,

lis 17 horas; .'•
mowls, ft rua S. José 57, .1-< 1- horas.
movei?, li tua H. José 70, ãs 12 hera»;
niovchf, ft ladeira (Ia (llona 1-i), fiu.J'

liorae; , " 
,, 

' 
.

mansa fallt.la dn empresa Auto-Omnlbu», u
rua .liKinu.m t?'ilvn 04, ãs 12 horan;

moveis, ft rua Buenos Aj"s, Sõ, fto IJ
horas.

LOTERIAS
I/nta scral dos prein:-?!? da Lolerilt ia Cx.

pitai Kedéral, extraída cm o» do deiembro
do'1020:

O «-. Tose Pranciaco Parcnt:, serente da
Compnnlila Transportes e Industrias, ¦tendo

neccsuidadc (le mandar para herdo le um na-
vio atracado junto ao arma:cm 11 do Cfte» do
Porto, uma pr.rti?la de assucar, solicitou da po-
licia pemiinsio para trabalhar durante a noite.

Concedida a licença foram iniciados os tra-
balhos, que correram iiormac» ate âs 23 hora;.

A' esta hora, naísando Parente pelo t-fte-a
do Porto, no local situado rntre e* armai:ns
St», foi abordado por em grupo dc cinco 111-
clivlduos, todos pertencente» ft àocicdade de.
Kcsistcncia dos Cochciroü. I

Vm dos do srnpo. tornando a dianteira dos
companheiros, após faíer « ntir ft Parente que I
«lavam sendo por elle prejudicado», armou-íc
de um punhal e tentou ferir o contci-.dor uo
peito. • ti . '

Com o braço esquerdo, conseguiu Parente
evitar o golpe do peito, recebendo, porem,
grave ferimento nn braço.

Os demai< indivíduos vendo frustrada a ten-
tativa do companheiro, armaram-se de rcvol-
veres e os detonaram contra :i victima.

Ainda desta Vfü es-.aFou Parente a ter.lali-
va dos seu» aggrcssorcs, que se puzerara em

UA 'vltlima, 
apo3 rrceber os curativos da As-

sistencia procurou fts autoriuacta do 8?» dis-
triclo e apresentou quciín.

fei aberto inquérito.

A succursal da Cruz Ver-
melhà em Lavras

Foi transferida para 20 do janeiro OU 2t
do fevereiro a Inauguração do Dispensa-
lio da filial da Crus Verniclha etn La-
vrns do Departamento Kacional oa cru-
zada Nacional contra a TúborctUosc tant-
bem nessa cidade mineira.

EMB.VD.VS DA AtínHVLTlRÃ
A' í hora o 10 minuta», o et., Clnçinato |

rtraE-."., ojncedidn a urgeDCia para itnmcdh- 1
taa discussão o votação d;is emendas do Se-
nado n;> orçamento da Agricultura, explicava I
porque aceitava uai certo numero de enven- |
dis. I

O sr. nibeirn Junqueira falou, pleiteando)
a passagem do urna emenda, om parecer con- 1
tr:irio, dando crejito par.-, a couitruoçi) de
urna ostra-ia dc rodagera. i

F.m ecgulda, o rr. Cinclnato Draga, nío |
concordou eom a passegem da emenda, que
foi ainda defendida p<-ior. r:.i. Maur.cii dc .
l-certla c Paulo dt Prontiu. ,

REJEITADA A EMEKOA PARA AUXILIO A'S I
ESTRADAS DZ RODAGEM j

A me;a da câmara, afinal, deu como re- 
'.

Jeitada a emenda concedendo o credito rte
s.oon contos, para ausllio 4 conatrucçíb rte
esirada;. de rodasem.

O ORÇAMENTO DA AGRICULTURA

O sr. Clr.clno Draja. relator, requereu,
logo depois, a votaçSo em bloco para as
emendas do orçamento da despesa do Ml-
r.lsterlo da Arrlcultur,!. dividindo essas
emendas em tlols grupos: um para as que
Um parecer favorável e os.tio para as quo
rorem rejeitadas. '¦•',

Esísü .menets.- SSo em r,'.:rnfT0 oe 25,
feitas r:'lo senti.'.

KOVA CUSPr-KJIO
\' i in de mie, o rr. núèno nranMo,

nresldcnto oj Camsrí. suspendeu do n-.v.
os trabalhe^ .ia sewüo atfi que tlca**em
uitm'ia>.í ?.?. rcrcrcrts üa repupissao a ti-

nanças wbre oa outros 1I03 orramontos re-
rebldos rto senado.

Essa voiaçBo devo ser recomeçada pelo
orçamento da receita.

NOVAS VOTAÇOU9

A'a 2 1>2 da tr.nnhf: dc hoje, fo! reaberta
lí vküo da Câmara par.i a votação cas
emendas do Ke^-Io a) orçamento da receita
que foram rejeitada»,

K*;na cnic-nd.is foram .-,s seguintes.
Concedendo Iscnçüo para o material clcstl-

nado & construcçSb de boteis c relevando as
taxas c!\> armazenacom;

entresando aos Estados sa qustns de lote
rtoa'

autorizando es operações de crcilito ao
Banco do Bras'1, para cinprcstimos sohre as
.- n-.as do coveruo; ...,-,,

a que alterava a classificação alfandegária
sobre bchldaa; .....

a que autorizava a perm ssüo de mul.as
nobre mercadorias approhendidas pela Cuar
cla-mer'a da Alfândega:

a que canoídla franquia p:í.ial fts rcvis-
tos; .

a que concedia a isenção do imposto «o-
hrt- choques;

a que dava ifieiiçün de direitos para o r.?a-
tcrtal destinada íl installnçno de usines;

a qw p-ov dcaelRva e?>bre as iscn,;i"«.-s do
lmp.-?;o de renda;

a qu,' conceda a pTOrojaçlln do contrato
da« l/otcria* Naci.vu.v-j do Brasil.

Todas essas emtndi3 foram rejeitadas e
man t d os ?s 'Ia Câmara.

CeTra dai tres horas d.-, raanbü, houve Oo- |
va enspensSo nos trabalhos de votaçSo p^Ta
q:ie os commi:ts5es respectívM d«ãfeni pa-e-
o rea eabne as emenda» feitas pelo Senado
£0 orçin-.ento da Fazçn-.la. , |

A' hora cm que fechamos o nw?o serviço. |
fi.itavam nlnda serçm vota-las ai» emendns '
do orçamento da Kawr.da, c do orçamento da
Ónerr."^ c vot.çüo da lei cie fixaçA-i dua for-
pai» rtí W ra.

Essa-, rotacocj dovera s?: concluída] hoje
EC0£O»0.

llaia luFu ciÃleáfia íaisfal
em ;[S.;s

O ministro da Fazenda resolveu cref.r
uma nova collectorht para arrecadado das
rendas rederaes enUitlnga, dosiiiunipraiia
da !!• collectoria fcdefal cm H::.ta l.tiai«
do Norte, no Estado ele Alagoas, ricanao
Mib sua jurlsdlcçtto aquella localidade o a
dc Pedra Gran.ie, ate o lado norto da »
ríio itatuba, tendo sido nomoados Artnur
Lopes Ferreira c Jaclntho Vieira Co- 1, ;'.--
pcctlvamente, collector u OSCllTaO m i"-»*
oxactorla.

1S6 . . . 100$i 7U702 . . 100?
6139 . . . 100Í SIOM • • l0? \

llt,97 . . . 1<jo,*i Sltll>2 . . . 20:uuo(;
1U720 . . . ÍOOÍ SltlOS . . 'JUí
LI7S1 . . . 1ÜU* 81flU?J . . -1''$
1-Í7SÓ . . . 2im 81U01 . . 40$ '
17JB7 . . . 200$ B1005 . . 40*
100Õ1 . . . 2MÍ 8IUUIS . . 'l»S
21UÍI7 . . . 1(K).< SHÍP7 . . 40$
2290» . . . 5011$ 810P-S . . 4UÍ
2 ,-UO ... 1 :0tW SllIUil . . '10?
2,",29t . . . 100$ 81010 . . '10*•:.W.:M . . . 101)* K19I11 . . 1:000?
.'IÕ9H8 . . . 100S .S2U21 . . .">" *
I. 5 . , . 1011$ 82707 . . SOo?
50831 . . . 100* 80,1110 . . 2c*i:j
C.„.'JÜ . . . 100* 801-14 . . 100.$
8408-1 . . . 100? 80C7!) . . 100?
61101 . . . 100? S9V.I1 . . 20..?
O4NS0 . . . J.0D?' 01807 . . 100?
55210 . . . r200$ 95249 . . 10o?
Õ0710 ... . 100? li .1910 . . 21)0?
fi717.r> . . . 10O? 981107 . . 20(1?
01270 . . . 100?|102l).i0 . . 100?
61900 . . . 100? lO.iOM . . '100?
02 91 . . . 20? 103091 . . 30$
02.Í92 . . . 20? 105092 . . 30?

i «2.9J . . . 20? 105093 . . 30$
02.94 . . . 1:800?, 103004 . . 30?
02Ü94 . . . 2O?|10D095 . . WS
C2..95 . . . 20? 110009(1 . . 80?

I 02;;9G . . . 20? 1U5097 . . 30?
02 !I7 . . . 20? 105903 . . 80?1 62.198 . . . 2íi?jlO.,OII9 . . 2:0(M?
«2 99 . . . 20?illtõ099 ... Klr?
«2400 . . . 2(1$ 105100 . . 80?
«1418 . . . 2U0?|lffiJ429 . . 1(HI?
!i.-,774 . . . 100$ lOS-1'11 . . 2003
i)i;i'.U7 . . . 100$ 108543 . . 100?

107737 . . . CHO? 108125 . . 100?
J0S944 . . . 2OO?|100121 . . 100$.

09277 . . , 100?: 1091.0 . . 10(1$
0999S . . . 2fi0?| 109111 li . . KKie.
72903 . . . 200$ 112383 . . IC-iS
74315 . . . 200$-UlS2ll . . ÍOOR
73322 . . . 10(l?!ll9719 . . 10U?

Apprc.tlniaçOcs

02393 e 02305 ..... 100$(HW
R1O01 a 81003 ..... ,",ni)$r,(Ki

103093 e 10Õ100 200$000

Ce:itena3
C2301 a 02400 6?0ÍM>
^1C01 a 8170') 10-00

1 10-3001 a 103100 0JOO0

Tc.Tiiinneilo
T dos oa números tcrmiuaiícs em 2 t-'m

l?O0O. |



JANEIRO
PHASES DA LUA

{ Lua Nova 9 j| Lua Cheia 23
Q. Crcsconío 17 |j Q. Minguante 30

S.
d.
S.
T.
Q.
Q.
S.
S.
I).

10 S.
11 T.
12 O.
13 Q.
1« S.
15 S.
16 D.
17 S.
18 T.
19 Q.
20 Q.
21 S.
22 S.
23 D.
24 a.
25 T.
26 Q.
27 Q.
28 S.
29 S.
30 D.
31 S.

+ A Circiimclsüo «lo Scul"*r
S. Iz:doro
8. Anthcro
3. Gregorio
S. SImoão Earelyta

4, O» S;.t.»os Reis
S. Theodoro
S. Lourenço

O S. Juliílo v
S.-Gonçalo do Amarante
S. Hygino
3. Satyro
3. Servideu
3. Fellx de Nole
3. Amaro
S. Marcello

> 3. Antao
Santa Prisca
3. Canuto

A 8. Sebastião
Santa Ipnez
3. Vicento

(*"•) 3. I!de.fon=o
Nossa Senhora da Paz
Conversão de S. Paulo
S. Polycarpo
3. JoSo Chrysostomo
S. Cyrillo
3. Francisco de Salles

<£ Santa Martina
S. Pedro Nolasco

! 

4$&T
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FEVEREIRO

AOS SEUS LEITORES

PHASES DA LUA
Lua Nova 8

Q. Crescento 15 || Lua Cheia

T.
Q.
Q.
S.
3.
D.
S.
T.
Q.

10 Q.
11 S.
12 ] 3.
13 I).
14 S.
15 | T.
16 Q.
17 Q.
18 S.
19 T S.
20 D.
21 S.
22 T.
23 Q.
24 Q.
25 S.
26 3.
27 1>.
28 3.

Santa Brlglda
Purificação «lo N. Scub<u-n
3. Braz
3. André Corsinl
Santa Agueda
Cnriuivnl
Carnaval

9 Carnaval
Cinzas
Santa EBcol.istica
3. Lázaro
Santa Eul.ilia
3. Groi-orlo
8. Valentim

3 Santa Jovita
S. Porphlrio
3. Silvino
S. Theotonlo
S. Conrado •»
S. Lofto
3. Maxim in lano

© 3. Abílio
Santa Martha

Jt, Proc. du Constituição
S. Cesario
S. Torquato
3. Loandro
S. Itomão

O Calendário do Agricultor m IQuandó se paá?.m os impostos

§
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•TANEIRO
Mez de, grandes calores e chuvara-

das, janeiro não é propicio ao agri-
cultor brasileiro. A actividade rural
restringe-se aos lavorea da terra para
as culturas do março. Ainda assim so-
mea-so a aveia para ser utilizada co-
mo forragem e o milho cattete. Na nor-
ta 03 alhos, cebolas, couves e rapo-
lhos o pouco mais.

Colhe-se o feijão da3 águas e come-
ça-se o plantio do da secca. Fazem-se
carpas nos milhamos, arrozae3 e cau-
naviaes.

No Norto corta-se a cauna o fazetn-
Ge roçadas para as plantações do in-
verno.

No Sul amadurecem as mangas,
abacaxis, melancias, abacates, peras,
uvas, etc. • •

Limpam-se os pomares para evitar
fungos o insectos nocivos.

Não se cortam madeiras, não so
castram animaes, nem se chocam ovos.

FEVEREIRO
Continuam os lavores da terra para

03 sementeiras da primavera.
Na horta já se semeam ervilhas,

feijões tremezes, guando, cenouras o
alfaces.

Transplantam-se as arvores de fru-
ta. Faz-se a segunda carpa dos café-
zaes. Em alguns logares planta-ae a
canna. Os cultivadores do algodão dei
vem vigiar as plantações para comba-
ter o curuquerô. Destrooru os saltões.
Como em janeiro não se incubam ovos,
não se cortam madeiras, nem so cas-
tram animaes.

MARÇO

Tránsplantam-se, na horta, aa mu-
das anteriormente semeadas. Prose-
guem-se as sementeiras de cenouras,
alfaces,, nabos, e quasi todas as hor-
taliças. -

vNos jardins procede-se tambem d
sementeira de quasi todas ás flores.

Trata-se das roseiras e faz-se a pri-
-heíra lavra das vinhas.

Colhe-se o feijão das águas o em ai-
guns logares o tabaco. Bom mez para
a semeadura das ferragens e fonaçâo.

Não se corta madeira, nem so cas»
tram animaes, porém se podem in-
cubar ovos.

ABRIL
E' o mez»-proprio para a somoadura

do trigo, aveia, cevada, centeio o do
Unho e da cebola. Começa a colheita
do milho, do arroz, do feijão precoce
o do algodão..Faz-se o corto da canna.
Excellento mez para a incubação dos
ovos.

MAIO
E' o mez das colheitas:-milho, ar-

roz, feijão da secca, algodão, batata
doce, cará, mandioca e canna.

Boa época para a formação do pas-
tos e apanha das sementes de capim
e fenação.

Inicia-so o corte da madeira, quo
.prosegue durante os mezes que não
têm R, junho, julho e agosto, segundo
a sabedoria popular. Fazem-se roça-
das. Colhe-so o café. Transplantam-se
asTiortaliças que supportam o frio, já
anteriormente semeadas. Começa a
poda das arvores frutíferas. Trans-
plantam-se aa mudas das flOres. Con-
tinua-se a incubação, pois chegamos a,
melhor época para isso.

JUNHO

No Sul cessam quasi as plantações,
mos semeam-se ainda ervilhas, feijão,
couves, repolhos o couva-flôres. Ex-
cellente mez para as sementeiras do
morangos.

-Prepara-so a torra para as sêmen-
teira3 de agosto o setembro. Conti-
nuam aa roçadas o limpeza dos pas-
tos. Amadurecem as laranjas o esta-

, mos em plena colheita do café. Prepa-
! ra-se terreno para viveiros do café.

Procoda-se ú, limpeza rigorosa aos
aviario3.

JULHO•
Julho é o mez pomareiro: cuida-se

do pomar, fazem-se enxertos e podam-
se as arvores. Transplantam-se os"barbados" ou bacellos enraizados das
videlras. Termina-se o trabalho das
terras lavradias. Contiuúa-se a colhei-
ta do café e ainda se apanham frutas
especialmente laranjas.

AGOSTO
Sè agosto promette chuvas, ini-

cia-so a sementeira do milho, eo o
tempo corre secco aguarda-se setem-
bro. Concluem-se os trabalhos -do po-
mar.

Semoam-se tomates. Atacam-se 03
forr-ugueiros, para que não enxa-
meem em setembro. Neste mez termi-
na o corto das madeiras, a castração
dos animaes o a incubação dos ovos.

SETEMBRO **

Plena actividade nas plantações do
milho, feijão, arroz, algodão canna,
mandioca, batatas (ingleza o doce),
cação. Transplantam-se tomateiros,
alcachofras o beriugelas o semeam-se
vegetaea do pevides: abóboras, me-
Iancias o pepino.. Deve-se vigiar a vi-
nha. '

OUTUBRO
Continuam-se os trabalhos do^.se^

tembro. '"¦'¦•'
NOVEMBRO

E' o mez destinado ás limpezas das
culturas começadas em agosto. No
Norte colhe-se a canna. Ainda se so-
meia milho, arroz, feijão miúdo, ai-
godão e outras plantas tropicaes.
Planta-se a canna, mandioca, batata
doce, isto no Sul do Brasil.

DEZEMBRO
Pouco se planta em dezembro, mas

ainda 6 pos3Ível fazel-o com as plan-
tas citadas no mez antecedente. Co-
Ihem-se batatas, feijão das águas, pe-
pinos, abacaxis, melancias, melões,
abóboras, cajíia o mangas.

**™{£__2_i eo-,_-do* •_*'¦ H«*h*?iio*___ os adtniiremes «lo prédios estão obrigados- *rca«™*' " *P??a* *«¦ respectivo- I a transferir para sl as pennas de água queeoiirença*. os mesmos tiverem, no prazo de 30 -dias,
_-,,-, ¦,-.,„, .*. ii ... Ia contar da data-da escrlptura. sob pena9 ,.™ /Si 0e consumo d*a-e?ua por liy- de multa de sos a 508: o imposto predial•SES /-5-S.K0 esercicio anterior, cm | no prazo do 90 «lias, sob pena de multa «le. • aurii-- -» IIOOSOOO.-*qua — (Penna d^afrun) «ftn Junho- I _. „Foros de terrenos do marinha, em Janeiro-1 "a Prereitura Municipal é obrlReatoria a
Juro» de hypothrea.  1» iernestre* eni - apreíentaçil0 da*1 cotiectas para prédios 110-

maio; s° semestre, em novembro I vos °" reconstruídos, no prazo «le 30 dia»,
Registro para renda elo mercadorias «;u'el- ' t'ont:»clo? da cccupaçilo do irnmovel.

tas ao imposta do consumo por estám-1 -,° augmento do aluguel sujeita o pro-
pllbas,- em janeiro, fevereiro e marco ' P«ei**rlo «n prédio A rommanic**,",, no pra-
K-,58 coBrant-íj serã feiia «le uma s«í zo cle 30 <,ias- sob pcllíl dP multa de 209 a
vez, se o Imposto computado n.lo ex- I 100$. conrorme o valor locatlvo.
ceder «le SOO*,!»..., ,;, se <*.*iccdei*. me-tado será cobrada naquelle. mezes ea outra érn afcosto.

Renda — (Imposto sobro a renda), em Te-
verciro. .. "

Saneamento -r- {Taxa de saneamento) (to-
tio o exeí*cic.ò*). pm noverribro.

Impostos na? e^peçifieitdoa, taes como o d»
consumo, fóroé de terrenos e de divi-
dcndoSy (luraiiio tudo o anno.

1 s- l2 s. 1
3. -j I). j

S. j
!>» T. |

Q.
Q.
R.

9 S.
Ift !>.
11 S.
12 T.-.-j
13 Q. j
li ! O. I

Quidro do loar em todos os dias de
gnalqner mez do anna

(Edaõva <ía lua eu cpaetas astroaomlcas)

Udodoei áa Lua

^Crcsccat*

Nova

Cre&eíaU

Clie:^

0
7
8
0

10

Mt
1_
13
11

Minguante

Nova

Mia.»

10 | Cheia

•29
•_8
27

23

21
23
22
21
20

in
18
17
16
13

Duraçõo tío
Luar

Srs. ellinut.

A HORA NO BRASIL,

Qnando na Capital Federa! é meio dia

PREFEITURA
Féeoa dc terrenos .d», marinha — Janeiro.
Renovee6»« «íe licença — até o fim de fo-

vereiro, sem "multa.
Licenças «le volantes e vehlculos, som mui-

ta. até o fim de revoreiro. I
Licenças do oasiií* cGmmercises. sem multa,!

até o flrn üo revereirci. 1
Imposto predial — Primeira prestação, em

m**.r,;o. , "., ,
Taxa Etanit-sria domictH-a.rÍa — Pagamento

do prim-Mro'semestre rm março. i
Juro» d*? apólice» -r— A Prefeitura pau-, cm

iibril.

Diferença de bora pntre m» cidades
«lo Brasil

TUO DE JAKEIRO.
Jlanáoc,
Belém ......• Sno- Luiz

, Thcre2ina . . . •Fortaleza '
, ->»*-'tai :
Parahyba

! Keciefe

O
1
2

8
11

10
11
12

4S
30
24
12

0

48
38
24
12
0

4Sno
24
12o

Se
posto;
Sol.

i Lua cresce, o luar ê depois do So!
se mir.gua, o luar 6 antes do nascer do

A DURAÇÃO DOS DIAS
O dia decres-ec durante o mes: cm Janeiro2_!n-; 01a fcv.erelro. Ií2B1: em mari:^, -10*" ; t-ni

abril, 3õ'm ; -friu maio, 26n- ; eia junho, 41".
í> di:i cresce durante o m**-z: om julho,17m; em as<*ste>. :'.;',•¦=; cm setembro, 37m;

cm outubro, üü*"; em novembro, Ü&1"; om
dezembro. O'-*-.

De nítido Que, ftn janeiro, fevereiro, princí-
ploa de março, fin» <lp 6c-teml.ro, outnl.ro.
novembro c de^-zmbro, c's «lias süo maiores
qua as noite»», o em fins do março, nbr I,
maio. junho, julho e princ*píng de aíiosto, a.s
noites silo maiores que e*» dias. Os dias
maioretí são ou de fins de dezembro e princí-
pios de janeiro, c as noites ma'oreti silo aa
de fina dc jrnho e principio» de Julho.

nutras contribulçílefl,
lho.

Imposto predial, secunda prestação,
brndíi em sèjembro.

Animaes de trela, partirijlares o cie alu*?uer,, Olinda. ....
cobrados o=> Imposto*. i»m maio. • Macc!*á

Impoeto territcrial;— Col)ia-o a Prefeitura' Aracaju . . . .
"ein Junho. 

' SAo Salvador . .
Alvarás do primeira lieenea, laudemlns o V,ctoria . . . .

cobradas em ju-, S^ba'*»' Sul'.
co. I Nlctheroy . . .* ,

i Campos ....
T«x» sanitária — O fcolindo semestre 6 co-; §a° Paul° • . •

brado efn setembro. ! nanton ....
Juros d«» arwliee» — A Prereltur3 paga-os I it™"_1em outubro. ! "'^

OB-^KHVAilOE.S — Os est,.be*leelmentos
indu*Itilae«;V-fliit>,muilí,i',rii ,1c- rlrtna oti I.v.nl
devem rcquei-er -na Recebedoria, cpmmnni-
candn c^ta occürrenriu no prazo d*»* i r» dias,
sob p.-na cie; niultn de sei? n 2008000.

Na falta do *|?ãsramento, íl boera do oo-
fre. «Ia pena cfactuà. o devedor fica snii-lm
ü m,.lt*i <le.*l0<>l» o 1", »!« e «1*1 iRrt.tajrl.*»
e profusão. ..dft'90 °l0. e.. quando remôttlda
a divirta a iuizo. ^0 "'¦¦>.

Pairam-

rVmparo
IV-o Claro •
Cos:> Br:ir.c;i ,
Piracicaba .
Sorocaba. .
Taubaté . .
Curityba . ,Paranaguíl .
Antonina . .
F'or'anopolis .
«São Francisco.

,„„..,,...  .... .. Porto Aleure • . .
dori.i Federai, o*. Impostos uno «.«neciriea- j Peotae
dos aeinia. eni_0_03 de conc>r*.io. Toros cte j R'o .Grande. . . .
terreno o dividendo, etf.. o do memo mo- I Bag-é
do. na Prei>lt,i.*.v Mnni^inM. os Stv*i.-'.s di Uruguayana. . . .
primeiras licenças. Istirtemlos, lnipo<to de Alegrete . . . . ,
trin-nti^sSo 

"de 
.propriedade o outras con- Itaquy. . . . . .

trihiil,*.".t*s m.intelp.ies. .laguarSo
As réhovacnçs jlc ll,*f,nc*«s. tiradas de- Uivnimento . . .

pois «te r-vf-i-ciro, pw?»m multa. Sflo Gabriel. . . ,
, As companblass (so,*iKtla<les anon\*ma3) São Eorja . . . .. silo (ib.ireís.tas at. *n,r,o*lo eb», 5 °i" sobr« o O,iro Preto . . .

totül dos djivldfpeíos a «li-trihuir seine-tral- Barbacena . . . .I ineente. o «pie eleve ser i'l'leetu."'o na nece- j Juiz «le F6ra . .
bedorln Federal; Üdentro «le 30 di-.s-'. tia | Leopo'd!n.i . .

I data >la prlm°ira publicação, pela iinpren- são Joilo d-Bl"-Rey
I sa do ii,i>nir'r>lo pnra pagamento, c na : Campanha. .

lalta ll .multa ele 5'. ••»!•-. j Maerianna . . 
" 

. 
' 

.Nilo se deve-r-ontundii- eslo lm^n-=to rom Uberaba *- . •i o «lo seilo. que paga as - obrig-açfles c Goya*- .
! acções (dehentm*«s). , Cuvaba .".".'1 E' de toda >*onvenienrl.i ter em vista que Corumbá. ií< * 

"

II.
12
10
11
11
1-1
12
12
12
12
32
12
12
12
12
12
11
12
12
11
11
11
11
11
31
31
11
11
11
11
11
11
11
31
11
11
11
11
11
11
-11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
31
11
11
11

?.r.
o

S2*>8

55
01
18
31
33
3.
33
29
24
38
11
00
r.s
oi
07
46
47
44
45
•12
43
41
42
50
34
38
37
38
38
27
22
23
15
.04
09
06
18
10
10
14
f.G
56
58
58
54
51
57
40
32
08
02

s.
o

41
45
.14 '

56
29 !
28 ;
16 .
07
13
51
12
36
34
00
30
01
04
08
25
12
16
04
SC

48
20
52 .
40
24

00 .
40
44 .
48 -:

56
36
08
52
52
36
36
28
32
44
48
20
r»2
ns
00
12
12
10
OS
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SYSTEMA PLnrii:ifii\'iO ;
. 2i'ontcs doa planetas t aca* satcUie* Tem-po dr sua revolução eidcritt g

r_7*j?fül«0 ....... . . . .„ S7 d!a» 23 h.ra*2r.7 /
isOS?  * 224.<l!ffs 16 hora» W.l ..J.-.ÜKA 36.-, ,t;aB 3 iiór;.^ ,:,-...ií | 15 S. I
,r,_»l"a •" • • -7 das 7 h..raí IV .} ' r, ee; I
.í* Í * anno '•i-1 dias 17 horas ,'.•'.0 ', •¦ . - IV
í*hoet»a 7 horas sai 5 ' ' T>- 1

t,t .5™??,^. - 1 dia (! horas IS* > 18 S. 1PI.ANKTOin*ES conhecidos nte hoJ*.'. RO '"' t i o t
Io * " "*' • " • '• 11 -umes 314 dias 20 hora» 7" * go O I

aSSS**i*m.:::;::.: •.: *:: 2 •;,-<-».-? »?*• '•:;•! : •;_ «?¦
Cailkto ' '"-13 '{ honls *- '8 , ¦ 22 S.

SATDKNo"  18. dias 18-horas .*;-'._ '2.1 SI
Mim" ' 30 anaaa -,ti*S 'i08 -' "'••*•¦•'• -¦"'•' ' *4 n
tS^Is 1*: 8 hoías r,:.M-, ; 25 S.
I>°a",i.  * l dia «1 !»"'*''s IS'.!- ;: 26 T.

- Titã.. ... 4 d:as 1. horas 25'2 J, „ *
Hvnerôn * - " 15 dias 22 boras -11.4 1 28 Q. I
.Tapeto 21 '•i!ls ° hora» »8'.4 g •'. 29 S.

DHAVO ..." 7s il.aa. 7 horas Õ0.4 I *,-, a
ÍÍV, »1 «mnos 7 .l-as n horas-2::' ¦ „" ** ,
Í:n->>"-VI * - dias 12 ,K;r!,3 -9'*-* mí "• I

Olv-rnn " S 'liíls 10 horas 50',5 I f""""! f—-.-;
Nfeirr-ÜVO % ,„. 1:i das11 "o-*-3 - 1 R\ ?\,. * 101 aanos 2S0 da» 7 horas a',5 8 X *>:''

a dIas 21 bona a. I  rj L i

JULHO
PHASES DA LUA

Lua ?.'ova 5 !| I.uu Cheln 20
Q. Crea.,ente 12 || Q. Jlii.ieeuantc 28

S. Tboc-.-irrico ¦
S. Otl.r.o
S. Jr.c;mho
S. S. O. e Apeu

{3 Si Aibatias.o
S. Issirs
S. Cláudio

.Snuc, Isaljol
S. Cyrillo
S. Jainíario
S. Pio ,

2 S. J. Gnnlberto
S. e^:,cln-'o
* !VrI..,(*.-t ,* . j. ,.
i? ITcnriiincB ¦'--"
í»'opf.-i Serihora do Parrao
S. Alel.eo
S..C._do Loiíla
S.. Vlc.rtta de Paulo

© P. Rliíts
Snctct Clirlstlna
Santa M.^rlr: ^íagdàlanaS. Aprlinario
S. Fr-nciftco Solano
S. Chrlntovno *-
S. Símplircnlo
P. Pantalnilo

ç- S. Innorencio
Sp.ntn M-nrtha
S. R ti fin o
SanfAnna

Distancia entre yarios pontos da Brasil
Paro o Norte

Rio ão Janeiro a. Bahia . .Bahia a Maceió
M..cei6 a Recife
Ii.oe.fe a Paraáiyha . . . •Parahyba a Natal. . 

'. 
. .Natal a Fortaleza. . .Fortaleza a Sfto Lula. . . .S3o Luz a Belém .....

Belém a Breves .....Breves a Gurupâ ....Gurupft ji Porto <lc Mdz . 
'.

Porto de MGz » Pretinha. . .Pretinha a Monta legrc. . . .Montalegre a Santarém. . .Santarém a ObUo3 .
Obldoa a Villa Bella. . . .Villa Bela a ILacoatifira . .Itacoatif.ra a Manaos. . . .

¦ Itio do Janeiro a Kah:.a . .IV.o du Janeiro a -Recife . . 
"

Rio de Janeiro a Fortaleza. ,"R*o de Janeiro a Silo Luis. .. Uío do Janeiro a Belém ...Itio d_ Janeiro a Munãos. . „
rara o Sal

R!o de Janeiro a Santos . . .Santos a Paranaguá ....
Paranaguá a Antonina . . .Antonina a São Frnr.cisco . .
Sâo Francisco a F'or'anoiK>lis.
Florianópolis a R'o Grande. *.
Rio Graildp- a Pt-:ot,;a. . . .
Pelotas a 1'ürto Alegre • , .
Rio d*' Janeiro a Santo.j . . .RÍO ri*" Jane!ro a Paranaguá éRio de Janeiro a Antonina . .
R"o de Janeiro a SSo Francisco
Itío de Janeiro a F"oria_nopolis.
Ro d<r Janeiro a R!o Grande,
Rio do Janeiro a Pelotas. . .
Rio do Janeiro a Porto Alegre.

De. Montevidfo a Cuyabá . -

Milhas
734
2T0
120

70
78

260
360
250
146
123
48
96
•II
6t>
68
95

137
110

734
1.124
1.532
1.S32
2.112
3.066

Dias ea qne nio se vencem letras e
obrigações CDmmerciaes

Janeiro . .
Fevereiro .
Março. . .Abril . . .
Maio . . .
Junho . »,
Julho. . ,
Agosto . .
Setembro .
Outubro. .
Xo vem bro.
I>ezembro .

G 9 16
13 20 24 27
13 20 27 31
10 17 21 24

8 13
12 19 26 —
10 14 17 24

20 23 30

15 22 29

14 21
7 11
9 32
6 13

28
18 20
16 23
15 20

31

25
30
27

AGOSTO
PHASF8 DA I..UA,

Lua Nova 3 || T.ua Choia 18
Q. Crescente 10 || Q. Minguante 26

11 18 25 — — — —

SKI.I.O PROPORCIONAL.
ne 20SOOO a 25G*0n->. . . J500
D2 2r.,,?00n a. 500Í00IJ. . . 1Í0OO
lio 50!$000 a 7Seiíf,00. . . 1Í500
De 7505000 n 1:000»000. . . 2J100

Dahi i*or deante. mais 2Í0OO por 1:000í
ou fracQÜo de conto de réis. ,.

Ec'ypses em 1921
En* 1921 haverá quatro eclipses, sendo dota

do ííol e dois da Lua
*r I — EclopSc annular do Sol, enr 8 do abril-
2f*2 invisível no Uio de Janeiro. * •*
142 II — Eclipse totnl da I.ua, en. 22 dc abril,
15 risível no Uro de Janeiro*
29 Prin«-:p'o do eclipse * f Ss 1.57
6.1 Melo do eoliprv ...... fis. 4,14

349 Fim do eclipso ..... Ss' 7,32
27 i Grandesa do eclipse ss 1.074, sendo

106 unidade o diâmetro da I.ua.
III — Eclipse total do Sol, em 1 do outiH

202 bro, visível no Kio de Jane'ro.
2-14 Principio do ecüpse -t' . . Ãs 7,27
1159 Fim do eclipse .... fis 11,44
388 IV — Eclipse parc'.-il da Lu/J; rem 16 dc '
•153_ outubro, visível no Kio de'Janeiro.K02 Principio do eclipse . . fis 17,1
829 Melo ,1o cel pae . ' . . fis 19.54
935 Fin. .Io eclipse .... fis 22,40

Grandeza do eclipso == !>:;S, sendo
Í.091 unídadp o diain» tro da Lua.

28 I n.
29 S. [
30 T. I
31 Q. |

i P. Rrrlro "art vin".
Nossa Senhora «los Anjos

! a S. Esl-nv.lo
| S. Dornlnie-os

^.Tr.B<,n FlRnhe.ra dns Neves
TrnrpflErnrr.ção de Jesus1 S. Oet.-ino
S. ryrlceio
S. rtomão
•5 S. T.onrenço
f. Tl^lllT*!-^
Snnta rinra
S Hiprolito
S. Enzeblo
q. .ísstinipçilo «le Jí. S.

S. rtociue
S. J-illmo f. ** -
(?) San tea Helena

<r-" t * 
*'*¦.*-

S. I.u.z
R. Uernarelo
Sinta .Tonna Franclsea
S. Tlilmoteo
R.' Pell-pe Be»ni«;io
S. Bartholompu
S. Luirt de» Prnnça
«f S. Zefrerlno

S. 'José 
Cnlazana

R. Agostinho
Santa SaMna
Santa Rosa do _.'mo
S. Raymundo Nonnato

MARCO
rHASKS 1)A I.UA

Q-
Lua Nova
Q. Crescento

Minguante 1
9 || I.tia Cheia 23

17 Ij Q: Minguante 31

|! 1G (
;! 17 i
: 18 i
; 19 !
| 20 1

21 í
1 \ 22 '
; 23 <
; 24 (

25 í
¦ : 26 ,f"27 1

2*8- £' 
29 1

4 30*1 c
< 31 (

C S. Adrião
S. Slmpllclo
3. Hemeterio
S. Caslmlro
S. Tlieophrio
3. Olegarlo
S. Thomnz d'Aqti!no
S. Joüo do Deus

9 ¦ Santa Francisc»
S. Mllltilp
S. Constantino -
S. Gregorio
Paixão
Santa Mathllde
S. Honrlnuo
S. Cyrlaco

J S. Patrício
S. Gabriel Archanjo
S. Josó
IlfimoH
S. llento
S. Emygdio
© Trevas
Endocnçeiis
Pnlxüo
Allrluia
l*Uíi«.hpi» ¦
S. Alexandre
ÉT. Btjrtholdo* »
S. Joilo-Cliraaco ;

t£. Santn BaU-Ina •

?^^^*^^W^-^r^^*^^^^.^«^^VVVMVW*VW^MVW»VVM>

AB1.II_
PHASES I>A L.UA

Lua Nova 8
Q. Crescente 15

Lua Cheia 22
Q. Minguanto 30

KÜr^MrV^^Mft»^

-f ;

áS-*1 '

i

. S. Santa Theodora
S. S. Francisco do Paula
D. Paschòcla -

- S. S. Isidoro
T. S.'Vicente Ferrcr
Q. S. Marcelliuo
Q.l S. Epiphanio :

* S. «f» S. Amaucio
S. S. Prôcoro

10 D. Uom Pastor*
11 8. S. Leão Magno

•12 T T. S. Victor
13 Q. S'. Hermenegüdo
14 Q. S. Tiburcio
15 S. | y S. Lúcio
16 S. I- Santa Eugracia
17 P. I S. Aniceto :
18 S. | S. Galdino .
19 T. | S. Hermogenoa
20 Q. j S. Sulpicio
21 Q. { _) liradentcs
22 S. © S. Sotofo
23 S. S. Jorge
24 D. ] S. FiColia «
25 S. | S. Marcos
26. T. ( S. Cleto "*
27 Q. | Santa Zita
28 Q. | Santa Valeria
29 ' S. | S. Hugo
30 • S. ( c Santa Catharina
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MAIO
PHASES DA LUA

Lüa'Nova 7 |1 Lua Cheia 21
,Q. Crescente 14 |) Q. Minguante 29

S. Thiago •
S. Athanasio
Jt Hescobcr^i «lo 1'ru.sil'Santa 

Monica
4. Ascensão «lo Senhor
S. Jcão Duiutisceno

S S. Estanislau
S. Victor
S. Geroncio
S. Jcb
S. Anastácio
Santa Joanna

JI Feriado
3 S. Bonifácio
Pcnte«c*oste»
Santa Joanna d'Arc
5. Paschtal Baylâo
Têmpora»
S. Pedro Celestino
Têmporas

0 Têmporas
S.-Trindado
S. Basilio'
Santa Afra

25 |'Q. S. Urbano
+ 

' Corpo do Deus
S. Hüdeberto
S. Gerr..ano

*Z S. Máximo
S. Felix
Sr.nta Potronilha,

JUNHO
PHASES DA LUA

Lua Nova 6 || Lua Cheia 20
Q. Crescente 12 jj Q. Minguante 28

S. JuvenMo
S. Marcellino
Coração do Jesus
S. Quirino
S. Marciano

«_, S. Norberto
S. Roberto
S. Severino
S. Feliciano
Santa Margarida
S. Barnabé
J S. Onofro
Santo Antônio
S. Baailio
S. Vito
S. Aureliano
Santa Theréza
S. Leonclo
Santa Juliana

© S. Silverio i
S. Luiz Gonzaga
S. Paulino de Noi»
Santa Agripina
8. João BaptJtót;-,
S. Guilherme
S. Virgilio
S. Ladislru
f S. Argemiro
eej. S. P«-«lro
S. Marcai

DEZEMBRO
PHASES DA LUA

Q. IQ. I
S. I
S. fD. |S." jT.
Q.
Q.

10 S.
11 s.
12 D.
13 S.
14 T.
15 Q.
16 Q.
17 S.
18 S.
19 D.
20 S.
21 T.
22 Q.
23 Q.
24 S.
25 S.
26 D.
27 S.
28 T. (•
29 Q. |
30 Q. j.. .. |

Q. Crescento 7
Lua Cheia 15

il Q. Minguante 21
|| Lua Nova 29

t
r***^*^*"^^^**SS***SS**j*^^*rr^*^S-^SS*t**mt',••v*^*-wv^-\^

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2S
29
30
31

Q. | S. Ananias
S. Santa Bibiana
S. | S. Frauclsco Xavier
D. | Santa Barbara
S. S. Thaumaturgo
T. N. Nlcolau
Q- 3 S. Ambroslo
Q. 4. N. S. dea Conceição
S. Santa Leocadia
S. S. Melchlades
D. S. Damaso
S. S. Synesio
T. Santa Luzia
Q. Temporaa
Q. (?) S. Valeriano.
S. Têmporas
S. Têmporas
D. | S. Gracianc
S. I S. Neni(i3Ío
T. I S. Domingos de Sylos

| Q. | C 3* Thomó
Q. S. Demetrio
S. S. Servulo
S. S. Gregorio
D. .£. Nascimento de Jesus
S. S. Er.tov-ão
T. S. João Evangelista
Q. S. Innocencio

| Q. © S. Thcuia. de Cant.
S. | S. Sabino
S. | S. -Silvestre

SW?IÍMBRO
PHASES DA LUA

£ Q. Crc-sceuto 7 II Qf-Minguante 22
Lua Chc-ia '15 

j| Lua Nova 29

¦í* T««!o.s os Santos
JI Feriado
S. Malaquias
S. Caries Borromeij,"
Santa Bcrthilde
S. Leonardo
3 S. Florencio

S. Severfàno
S. Theodoro
S. André Avelino
S..Martlnho de Tourç
S. Aurélio
Patrocínio de N. Senhora
Santa Veneranda
A <3 Ferindo

S. Edmundo
S. Gregorio
S. Romão
Sinta Isabel da Hungria
S. Simplicio
Aprewent. «Ie X. Senhora
( Santa Cecília

S. Clemente
S. João da Crua
Santa Catharina
S. Pedro Alexandrino
S. Máximo
S. Rufo
O S. Saturnino
S. André

OUTUBRO
PHASES DA LUA

Lua Nova 1
Q. Crescento 8 || Q. Mingtfaule 24
Lua Cheia 16 j] Lua Nova 30

1 ' X O

:' is t
; 19 ç
; 20 q
: 21 s
: 22 s
; 23 TJ
; 24 S
; 25 T
| 26 C:
¦ -27 Q
'¦ 

28 S' 
29 S
30 Ti
31 S

a S. Veríssimo
S. Eleutherlo
S. Cândido
S. Francisco de Assl»
S. Plácido
S. Bruno
S. Marcos¦_> Santa Brlglda
Nossa S. dos Remédios
S. Francisco de Borgia
S. Nicacio

t* Ferindo
S. Eduardo
S. Calixto"
Santa Theroza do Jesus
© S. Martiniano

j Sur.tu Edwlges «
S. Lucas Evangelista
S. Pedro de Alcântara
S. João Canelo
Santa Ursula
Santa Maria Salome
S. Romão
C S. Raphacl

S. Hilário
S. Evaristo
S. Elesbão
S. Siroão
S. Zenoblo
O S. Será pião
S. Quintino

SETEMBRO
PHASES DA LUA

Lua Nova
Q. Crescente

Lua Cheia 17
Q/ Minguanto 24

Q.
S.
S.
D.
S. 

'

T.
Q.
Q.
S.

10 S.
11 D.
12 S.
13 T.
14 Q.
15 Q.
1" S.
17 S.
18 D.
19 S.
20 T.
21 Q. |
22 Q. Í
23 S.
24 S. I
25 D.
26 S. I
27 T. I
28 Q. |29 Q. I
30 S. |.. .. |

S. Egydio
A S. Estevão
Santa Euphemia
Santa Rosa de Vlterho» "
Nossa Senhora da Penha,
S. Petronlo

fa Feriado
Níitiviflade de ft. Senhora
-9 S. Sérgio

S. Nlcolau Tolentinlj, W.
Santa Theodorina
S. Juvencio —
S. Amado
Exaltaf-ão da Santa Cru»
S. Nlcomodes
Teijiporns
(?) '"Temjioras
Dores de Nossa, Senhora
S. Januário . .
JI Feriado

S. Matheus
S. Maurício .
S. Lino -
C N. Senhora da3 Merecia
S.' Herculano
S. Cyprlano
S. Crsfrio
S. Wencealau
S. Miguel Archarfjo
S. Jeronyino
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