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Ao organizar o programnin da i" Con-
ferencia Nacional de Educação, a Associa-
ção OiTasileira de Educação tentou, fixur
em quatro as theses officiaes: '

i* — A unidade nacional: a) pela cul-
tura literária; b) pela cultura cívica; c)
pela cultura moral. ' .

2" — A uniformização do ensino pri-
mario nas suas idéas capitães, mantida a
liberdade «Io programmas.

3" — A creação de escolas «torinaes su-
pertores em dií-ferentes pontos do paiz,
para preparo pedagógico.¦ 4° — A'organização dos quadros nacio-
naes, corporações de aperfeiçoamento te-
ihnico, sdientifico e literário.

Tentou -fixar; dizemos nós, pois circum-
tancias posteriores levaram a A. B. E.

i abrir mão. ilesse limite e aceitar a
.ollaboração extensiva a todos os assuiii-
ptos educativos nacionaes.

. E não fora essa medida e a i" Confe-
rencia Nacional de Educação constituiria
verdadeiro desastre, pois, não se pode ad-
mittir qúe se realizasse um congresso edu-
cativo em Coritiba para discutir apenas
uma dezena de theses, a tantas andaram
as contribuições <;ue "Fernando de Maga-
Ihãcs, com o seu prestigio pessoal, con*
seguiu reunir ; no' Brasil inteiro.

' Das contribuições enviadas para este
..m, quasi todas cuidavam dos dois nn*.
_eciros theriias, sendo os dois outros estü-
iaios ape«ias peles próprios relatores des-
ignhdos especialmente pela" commissão.

Isto não «|Uer dizer, felizmente, que no
Brasil não haja pessoas enfroubadas ein
questões pedagógicas e capazes' de discuti-
rem aqueiles assnmptos, mas que o pessi-,
riiismp com relação aos resultados of fi-
cientes dos congressos continua a donii-
nar os espíritos, mesmo ós mais cultos e
a afastal-os do verdadeiro terreno onde a
leniente deve ser lançada.

De facto, como elevar o nível -lo povo
e formar a mentalidade nacional domlo
saem os nossos dirigentes sem fiscalizar
os nossos problemas e auscultar os nossos
desejos? Sem duvida, um congresso, qual-
quer que seja elle, é apenas um campo
(le experimentarão onde se semeiam idéas.
Algumas destas são varridas logo ao serem
lançadas pelo tufão das suas contrarias
quando outras ficam a periclitar por mo-
tiv«is dos choques e contra-choques ahi
recebidos. 'Não é de crer, porém, quo
aqucllas que vençam os embates, expri-
mam o sentir nacional e os desejos da
maioria e recebam os liosannas dos con-
gressistas, não encontrem recursos de me-
tirar por mais safaro ou ingrato que seja
D terreno em que sejam lançadas. O ab-
senteismo aos congressos é que não se
pódc justificar com a desculpa de serem
elles inócuos, improduetivos.

Os resultados «~c uma conferência, qual-
quer que seja ella, não serão, por certo,
immediatos. .Mas não se pôde negar que
estes resultados virão mais tarde pelo ama-
durecimento das idéas ali discutidas.

A i* Conferência Nacional de Educa-
ção, embora não podendo resolver de vez
os problemas para ali encaminhados, nem
legislar sobre os assnmptos educacionais
brasileiros de que tanto necessitamos, não
deixou, no. entanto, de apresentar rcsul-
tados efficientes. Dentre estes alguns são
mesmo de effeitos immediatos, taes*-_f***Or--
ganização dos museus escolares (these (lo
profèsKsí' Nicepharo Falaz, director da Es-
_ola Normal de Coritibn); A radio-cdiica-
-ão no Brasil (these do Dr. Roquette
Pinto).Plano de educação ltygicnica na
escola e no lar (these do Dr. Belisario
Penna); Mortalidade infantil (contribui-
ção de Pernambuco); Divertimentos'iu-
fantis (these de D. I.uizn Camargo de
Azevedo), e A defesa da criança contra a
lepra (comniunicação de D. Alice Tibi-
riça).

Entre as varias theses de resultados
práticos immediatos, tivemos a felicidade

. de vermos louvadas pela conferência qua-
tro apresentadas por nós: A escola nova,
Rumo ao campo, Cooperação da escola c
da familia- c Hygiene pelo habito. Esta
ultima cuidava dos pelotões de saude, in-
stituição já em funecionamento no Distri-
cto Federal, com resultados apreciáveis, e
tinha como complemento o livrinho Vida
hygicnica — que foi .recommcndado pela
conferência, com o parecer honroso do
Dr. Belisario Penna, como necessário em
todas as escolas brasileiras. Outro tra-
balho nosso que, embora louvado pela
assemblea. não esperávamos désse lcz.ir
a immediatas experimentações, foi A psy-
chanalysc na educação, tendo nós já as-
sentado, a pedido de vários congressistas t
«le accordo com a doutrina exposta, centro.
de pesquisas psycffanalyticas no Rio Gran-
«le do Sul, entregues an eminente medico,
professor da Faculdade de Medicina de
Porto Alegre. Dr. Raul Bittencourt, em
S. Paulo, sob a clarividente direcção do
professor I-ourenço Filho, lente de ppycho-
liigia na Escola Normal da capital, e na
Bahia, a cargo do espirito brilhante de
Jayme Junqueira Ayres, director do en-
sino primário.

1'. DEORATO DE MORAES.

(Concluc nn •Ia pagina.)

ONCORDO com o meu
prezado consulente em que
o pudjor, virtude das ai-

n l£S=K;--SJí_? mas •¦'clicadas, exerce
fl*A vÊ§F**-Ein*il -"""¦•¦¦•'¦- influência sobre os
í";.!^*!^^ palavras, exprimindo cm'"" '"" "'"' recatadas expressões o

que se não atreve a no-
mear, criando eúfemismos; metáforas e
peri frases, e fazendo cair em desuso eer-
tos vocábulos indecorosos. Vizinho deste
sentimento está o do esmero que troca as
palavras toscas ou grosseiras noutras mais
cscrupulosas. Entre os conscllhos que Dom
Quixote deu a Sancho, havia este:" Ten cuenta, Sancho, de no mascar á
3os carrillos, ni de erutar delante de na-
die."— Eso de erutar no entiendo —, dijo
Sancho." Y Don Quijotc le dijo: " Erutar, San-
cho. quiere decir rcgoldar, y este es «mo
de los más torpes vooiblos que tiene Ia
lengua castelhana, aunque es nniy signi-
ficativo: y así. Ia gente curiosa se ha «tco-
gido ai latin, y ai rcgoldar «lice erutar. y
á los regüeldos crutaciones; y cuando ai-
punos no entiendan estos términos, importa-
poço; que ei uso los irá introduciendo con
ei tiempo, que con íacilidad se entiendan;
y esto es enriquecer"Ia lengua, sobre quièn
tiene poder ei vulgo y ei uso.

"— Eu verdad. senor, dijo Sancho, que
uno de los consejos y avisos que pienso
llevar en ln memória ha de ser cl de no
rcgoldar, porque lo suelo hacer muy á me-
nudo." — Erutar. Sancho, que no regoldar,
dijo Don Quijote.

"— Erutar diré de aqui adclanfe, res-
pondió Sancho. y á fe que no se me oi-
vide. " (Parte segunda, cap. XI.III).

Cervantes insiste mais do que uma vez
nesta mesma ideia. Assim, no Coloqnio de
los Perros, diz Bcrganza :" Habla con propiedad, que no se llaman
.golas Ias dei pulpo".

uOiniAOuOii
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Encontrando-nos, hontem, com aquelle
confrade,- em meio á conversação que
para logo se animada, ¦jnquir.nios-llie,
lembraudo-nos da sua magnífica e pi-
toresca terra:

Então, que boas noticias, nos traz
do Rio Grande do Norte?

Desde algum tempo, meu amigo, não
temos más noticias a dar. O hiato aberto
cm meio ás . irregularidades clinvatcricas
tem proporcionado ao nosso povo absolu-
ta tranqüilidade, destinada ao trabalho
persistente e 

'fécuncíò," 'E- coniquanto não
seja a mais invejável a situação eco-
nomiea em que estamos vivendo, o nos-
so Estado prospera, francamente, cada
vez mais incrementando as altas aspira-
ções (los que o habitam.

Politicamente...
-Politicamente o Rio Grande do Nor-

te vai eni perfeita ordem.
Sabe que não lia dissídios, neste mo-

monto, entre os elementos pensantes c
ponderáveis dali. O Sr. .José Augusto
preparou este ambicionado ambiente rio
seu governo, o mais operoso que já ti-
vemos. - (Concluo n> 4" pagina.)
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COMMEMORA-SE HOJE 0 DIA DA
FUNDAÇÃO DA METRÓPOLE BRASILEIRA
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lA data de hoje é a data da cidade.
Embora mantenha o Rio em vários dos

seus edifícios e dos seus monumentos re-
gistros perennes, que servem como epigra-
phes -aos seus mais vivos capítulos liistori-.
cos, nem por..isso se pôde levar á conta
de transbordamento intellectual, uma evo-
cação aos .primeiros instantes da sua fun-
dação.

A evolução da vida carioca, com os
múltiplos anecios da hora presente, com
os impulsos «Ia moderna e crescente civili-
zação. apaga na memória urbana os factos
heróicos «me envolveram a formação da
capit-al brasileira.' 

Evocal-os é reviver as primeiras paginas
das nossas lendas contra os múltiplos ele-
mentos internos e externos que embaraça-
vam os passos iniciaes dos ingentes des-
bravadores da terra virgem.DR. JUVENAL l____\l"A_rfINE

um ASPECTO DO RIO ANTIGO

Os francezes, ao tempo, invadiam de
novo o território dos domínios portuguezes
na America.

Mera «le Sá, -governador, pede reforços
á metrópole afim de expulsar os invasores
que se entregavam ao corumercio de páo
Brasil. Commandando ns tropas de soecor-
ro o governo portuguez enviou Estacio de
Sá, sobrinho do governador geral, que,
dando execução á incumbência principal,
fundou no anno de iss° a cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro'

À 18 de janeiro de 1567, Mem de Sá,
vindo, da sede do governo, na Bahia, aqui
aportava para auxiliar o sobrinho na tarefa
guerreira.

Ararigboia foi nesse episódio um factor
de exito ao lado das armas porttiguezas. A
-20 de janeiro, a, expedição tomava, após

esforços heróicos, os fortes de Urucú-Mi-
rim e Paranapucuhy, respectivamente, na
foz do rio Concha e na então ilha do Pa-
ranapuan ('Ilha do -Governador) .

A victoria teve por custo inestimável a
vida de Estacio de Sá, que se empenhara
nos assaltos contra o inimigo nos morros
da Viuva e da Gloria.

Esse choque decisivo se feriu exactamen-
te no dia 20 de janeiro de 1567, dia de
São Sebastião. O nome do santo martyr
influía desse modo, mais uma vez, nos
destinos da cidade fundada um anno antes
sob a sua- guarda protectora.

Em 4 de março de 1568 era nomeado
seu primeiro' governador Salvador Correia
de Sá e Benevides.

(Concluc na 4* pagina.)

OS SERVIÇOS DE FOtICIâ ONA ACT1UIDADE
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Para um administrador, um chefe de Es-
tado, o problema capital, mais importante,
¦talvez, reside na escolha de seus uuxi-
liares, '.

O Sr. Júlio Prestes foi de uma habi-
lidade, de um faro, de uma precisão admi-
raveis, na organização de seu governo,
E' certo que procurou valores au.henticos,
gente nova, nomes de marcad-a valor :io
mundo político e social de São "Paulo,
Dentre as figuras de prestigio real- «le
que está cercado o presidente Prestes é
de justiça enaltecer a do actual chefe de
policia', o Sr. Mario IBastos Cn.z;

. A carreira do dfetineto advogado, foi
rápida e brilhante, senido de todos conhe-
cida.

Não é 'intuito meu traçar-lhe n bio-
¦graphiia. Visitei «Iciiiuona-damente acum-
panhado por esse fino gcntleman que é
o capitão Euclydes ,'Machado, todas as ro,-
partições aniíexas á polidia central c ás
repartições que a ella são subordinadas,

VIKGILIO MATJRICÍO.
(Concluo na 7" i>i>£~-__i-~- . •

COHSTRUCTOHA

DR. MARIO "BASfOS DA CRUZ,
clicfc do policia de S. Pnnlo.

CONFERÊNCIA PAN-AMERICANA DE HAVANA
AS 0R."3>ENCI.VF.S DOS i«"*-

I.KCADOS
HAVANA, 19. (A. A.) — Hontem,

.por oceasião de se tratar das cre-
denciues dos delegados á Conferen-
cia Pan-iAmei-icana, estabeleceu-se
ligeiro debate no sentido de apressar
a. fprnrólij|ade. •

Alguns delegados Invocaram o pre-
ceder-te. dá Llsu das.Nações, onde o
exame das credenciaes se realiza, nas
reuniões, com a max-Jma celeridade.

Em vista, porém-, da urgência de
examinarem-se todos os documentos,
ficou assentado que a .canvmissão de
.••.odei-es redigiria séu ipareçer, o. qual,
assignado pelo presidente Raul Per-
nandes, do Brasil, seria 

' 
subiriettido

logo ao presidente da Conferência
que o sancoionaria, sem necessida-
de de uma seseão plenária especial.
hoxtem: NAO IIOVVE SESSÃO

PIjEXARI.V
HAVANA, 10 (U. P.) — A G" Con-

íerencla pan-.Amerlcaina, ora reuni-
da nesta capital, nfio realizará ses-
sio plenária hoje.

As diversas commissões da Con-
iCerencia estüo comiplctando a sua
organização. »

A commilssao de nomeações ainda
não esta. comipleta.
A rRESIDEXCIA DOS NEGÓCIOS

REÍiACIOXA"I)OS COM A VNIÃO
AMERICANA
HAVANA, 10 (A. A.) — O Dr.

Olaya, delegado da Colorrobla, foi
eleito presidente da commissão ln-
cvimíbida dos negócios -relacionados
com a União Americana. O Dr,
Pueyrredon, chesfe da. delegação ar-
gentlna que tinha sido indicado ipa-
ra esse posto, não aceitou a sua no-
m eação.
O ESTUDO DAS PR01~*OSTAS FORA

DO PRXX-RAMiMA
HAVANA, 1G (U. P.) — Sabe-se

que a cominVissão de iniciativas da
Conferência Pan-Americana. realiza-
rã a sua primeira reunião a 20 de
janeiro, .para estudar as propostas

Responde Cipión :" Ese es ei error que tuvo cl que dijo
que 110 era torpeza ni vício n.òmbrar Ias
cosas por sus projiios nombres, como si
110 fuese inejor, ya que sea forzoso nom-
brarlas, decirlas por circunloquios y rodeos,
que tcmplen Ia asquerosidad que causa cl
ofrlas por sus propios nombres. Las bo-
nestas' pal.1br.1s «lan indicio de Ia honestidad

dcl «pie las pronuncia ó las escribe."
Claro é, porém, que se não deve levar

"ao extremo este cuidado, para não cair 110
vício que a linguagem amancirada das Pre-
ciosas introduziu ná aristocracia francesa,
em cujas conversações não se podiam no-
mear sequer os animais domésticos, e para

as coisas mais singelas era mister recorrer
a peregrinos rodeios. Pediam as Preciosas
do grande século o corte ou supressão duns
nioiiossilabos malsoantes, aquelas sílabas a
que chamam, cm francês, syllabes sales em
razão da* sua homofonia com vocábulos
grosseiros. E desta sorte as Preciosas de
França evitavam servir-se da palavra écn,
a qual era substituída por íoí.vaiifí! sous.
Molièrc ridiculizou repetidas vezes esta pre-
tensão tola. Em Les Fcmmcs savantes, III;
se. 21, faz dizer a Filaminta: •
"7»<7 

entreprise noblc et dont je suis rav'e,
Un dessein plein de gloire. et qiti será vauté
Chcz tons les beaux esprits de Ia postérite,
Cest lc retranchement de ces syllabes sales
Qui dans les plus beau.c nwts produisent

Ides scandales.

Na nossa terra também há exemplos des-
ta aberração ridícula nuns ferozes rebus-
cadores de caçofoniàs que. querendo na
língua uma limpeza que talvez lhes falte
na alma. andam a farejar dissonâncias pie-
béíás cm toda a parte e a reclamar cendal
èufémico para tantas dições autorizadas
pelns mestres do idioma e nêlc correntes.
Cada virtude tem um vício que a falsifi-
ca. Sob capa de pudor deixam muitos ver
a sua malícia, evitando usar certas pala-

iormuladas extra-progrnmma e cuja
natureza não foi ainda revelada.
O SR. COOIilDGE K SUA SENHORA

CHEGARAM A AVÍAS11JNGTON
"WASHINGTON, 1)0 (U. .P.) — °

presidente e a Sra. Coolidge chega-
ram, ãs- 7 horas e 1«2 miinutòs, em nm
trem esiriecial. .-.;_,.,•,
A SÉrmiA OONT-JR-NdA SERÁ'

NA OAMTAD. DO "URiUGUAY

HAA~"í.-VNA, 19 (U. P.) — E' idéa
crescente, já tendo sido indirecta-
mente fornuulada. de que a .T Con-
ferencia Pan-Americana se reunirá
em Montevidéo. ¦

A ACTITUDE DI^-ORIBTA DOS DE-
LEGADOS DO RRASII.

O í-calcc da nossa representação
I-IAVAiNA, 10 (U. P.) — Os delega-

dos brasileiros estão seguindo, pro-
posltadamente, uiima linha, de condu-
cta discreta, no presente período da
Conferência Pan-Americana, sentin-
do que é uma necessidade manter
uma altitude assim' moderada, du-
rante o peiiiodo em que as idéas
ainda não se crystalizaram.

A delegação brasileira se desta-
cará, mais tarde, (promovendo um
mais intimo entendimento e accordos
genuínos entre os ipalzcs americanos.

Os delegados do Brasil consideram
que ainda não chego-u o momento de
aSfirmar qua-eg os seus .propósitos
geraes durante a Conferência e tém-
se recusado a conceder entrevistas. A
sua attltude de reticências tem sido
objectos de commentarios.

Os correspondentes eistpeclaes dos
jornaes dos Estados Unidos aguar-
dam com intenso Interesse alg-r.ms fa-
ctos especiaes, dando a entender que
a política dos 'brasileiros na Confe-
rencia será- favorável.

1F0I transmlttldo de "Washington,

ipelo telegraptio, um editorial trazen-
do com,mentarios a respeito da dele-
•gação brasileira, destacando-se o

profundo interesse do- Brasil pelos
assumlptos economicoB, de cornrnuni-
cações e de direito' tntftjnacional, ln-
ttresse que foi oi-.lclttIn.ente demon-
strado.
a mam;i*ençao da ordem no

mar dos cahaibas
nova york, 10 (u. p.) — o

'""Vlorning World" acha que os Es-
tados Unidos deveriam ped.lv. "aos go-
vernos fortes da, America Latina que
assumissem uma .parte da responsa-
bllidade morai na manutenção da or-
de/n no Mar dos Caraibas".

Vlteclava o -mesmol jornal que -o
mundo becídenfiai está, agora, tão'in-
tiniamente interdependente, que não
ê possível supportar agora a desor-
ciem ohronlca em qualquer das su-as
partes importantes.
"DE TEMPS" CRITICA A POLITICA

EXTERNA DOS ESTADOS
UXH>OS

PARUS, 1.0 (U. P.)'— O órgão of-
ficioso "iLe Tem ps" critica' acremente
a .política estrangeira dos* Estados
Unidos, tal como os seus delegados
a revelaram em Havana.

"Le Temips" declara que o governo
de Washington é lllogico, quando
aconselha a paz mundial e slmulta-
.neani-ente faz uso da força na Ame-
rica Central, -em seu interesse pro-
prio.

"Ninguém ignora — diz — como a
Ameiiica imipoz o seu domínio no Pa-
namá, -em Cuba e Porto Rico. Pre-
sentemente, ella está reforçando as
suas .próprias na Nicarágua, afim de
¦realizar, com exito, a sua interven-
ção nos negócios internos da Re-
publica."

O DELEGADO PERUANO REME-
MORA A ATTITUDE DE WIL-
SON.
HAVANA. 10 (A. A.) — Todos

os jornaes retferem-se com palavras
sympathlcas ao discurso pronuncia-
do hontem na priníoirã sessão plena-
ria da Conferência Pan-Americana
pelo delegado 'peruano Saítízav, jus-*.
tíflcamlo a moção em-que se agra.-
decia ao presidente Coolidge o seu
compareclmento à, inauguração dos
trabalhos da assemblea," assim como
se felicitava o .presidente da Repu-
blica cubana pela importância do
discurso com que deu inicio á Con-
ferencia.

As homenagens prestadas ao sau-
doso estadista americano Wilson
causaram igualmente a mais grata
impressão em todos cs círculos, ex-
primlndo os jornaes a aua admiração
.pela figura messiânica do ex-presl-
dente dos Estados Unidos e rendei.-
do prelto de admiração aos esforços
dispendidos por Wilson em favor da
paz universal.

HAVANA, 10 (A. A.) — A com-
imissão enca/rregada do exame das
propostas não contidas na ordem do
dia da Conferência Pan-Americana
reune-se amanhã, ás .primeiras ho-
ras.

•Essa commissão é composta dos
chefes das 21 delegações á Conferen-
cia.

HAVANA, 10 (A. A.) — Ficou
assentado que os assunuptos desti-
nados a qualquer das oito commis-
soes da-Conferência Pan-Americana
deverão ser previamente aceitos pela
unanimidade dos suffragios dos
membros da commissão de propostas.
«EL MERCÚRIO" COMMENTA O

DISCURSO DO PRESIDENTE
COOLIDGE.
SANTIAGO, 10 (A. A.) — "El

Mercúrio", commentando hontem o
discurso pronunciado em Havana pe-
lo ISr. Coolidge. presidente dos Es-
tados Unidos, sublinha os paragrn-
phos que se referem ao "pacifismo",
lamentando entretanto que o presi-
dente Coolidge não so tenha referido

íl situação em Nicarágua, que ê, na
realidade, — accentúa o jornal — o
que preoecupa a America Latina e
todo o mundo.

"Bl Diário Illustrado" continua a
emittir conceitos favoráveis a, actual
Conferência e aos» resultados que dei-
Ia se esperam.
0"**PR''l!Í^ E VICE-PRESI-

DENTE DA COMMISSÃO DE DI-
REITO INTERNACIONAL PU-
BLICO. ,
HAVANA, 10 (U. P.) — O dele-

gado de Salvador, Sr. Guerrero, foi
eleito presidente da commissão de
direito internacionad publico dá
Conferência Pan-Americana, sendo
eleito .para o logar de vice-presiden-
te o Dr. Raul Fernandes, presiden-
te da delegação brasileira.

HOMENAGENS AO DR. LINDOL-
FO COLLOR. EM NOVA YORK

NOVA YORK, 10 (U. P.) — O
Sr. Sydney Mltchell, presidente da
Electric Bond and Share Company,
offereceu hoje um almoço ao Dr.
Lindolfo Collor, no Recess Club. O
Dr. Collor partirá para Havana, do-
mingo, o que não permittlra. a ex-
ecução de varias homenagens aqui
projectadas em sua honra. Amanhã a
Associação Amevicano-Bvnsileira c
uma commissão da Sociedade Pan-
Amerteana offerecerão um banque-
te ao Dr. Collor, na índia House. No
banquete de hoje, o Dr. Collor pronun-
¦ciou um discurso de agradecimento,
em que falou das razões naturaes e
econômicas que levam o Brasil e os
Estados Unidos a andarem juntos
para o bem dos interesses de am-
bos. A guerra mundial, declarou
elle. creou uma nova situação de nc-
gocios, a. qual as leis tarifárias es-
tão ajustando-se gradualmente. A
vida econômica, acerescentou, antiga-
mente levava òs povos á lucta, hoje
promove a sua união.

(Concluo no serviço telegraphico)

, Preparam-se ob meus conterrâneos para
uma nova homenagem ao Sr. Dr. Diony-
sio Bentos, em commemoração do terceiro
natalicio «lo seu governo.

Ha uma experiência, fruto do senso
commum, doutrinada, muitos annos ha,
cm lição memorável, pelo grande sociolo-
go florcntinb que ensinou aos "príncipes"
a philosophia da acção politica e lhes
devassou a industria da mentira : ' 03
"priricipes" capazes de medir o perigo
das bajulações devem dar provas de que
nenhuma franqueza lhes magoa; aos cida-
dãos, por sua vez, incumbe considerar que,
se todo o mundo pu.lesse dizer, aberta*
mente, o que lhes parece verdadeiro, não
haveria meio de guardar-se o devido res-
peito á autoridade. Para obviar a esse
embaraço, propõe o terrível evangelizador
esta solução caprichosa: o " príncipe '¦' es-
colherá, em seus domínios, um grupo Ae
homens prudentes c conferirá a esses pa-
redros o privilegio de lhe ilizèrcrii as coi-
sas, s-em rebuços. Comportando-se «lc ou-
tro modo — observa o immortal floren-
tino — correrá o " principe" o risco de
ser " arruinado pelos aduladores", ou do"estar sujeito a repetidas mudanças do
opinião, em virtuil-c da iinnieiisa diversi*
dade dos conselhos", o que, num ou cm
outro caso, o diminuirá na estima publi-
ca. (Machiavel, Lc prince, 'edição de Ch.
I-ouandre, cap. XXIII.)

Não sabemos se o illustre governado,
paraense possue, junto a si, amigos " ile,
antes quebrar que torcer", amigos quj
abram a S. 'Ex. o recesso da> sua inti.
inidnde e, deixem fluir um juízo de s"in«
cera expressão acerca das festas que se
projcctain. Aquelle que tiver e=se raro cn-
sejo de uma acção boa, com certeza ad-
vertirá a S. Ex. que manifestações dessa
casta se fizeram a outros governos, ape-
drejados hoje pelos que mais os applau-
diram.

Longe de nós, é claro, o intuito de
nmesquinhar a lisonjeira lembrança doí
seus fieis. Afastados, vai por dois annos,
das suas relações, victimas de um sinis*
tro corrilho em que S. Ex. põe absoluta
confiança, podemos, sem duvida, rccla
mair, ém nosso favor, a mais isenta impar-
cialid.ide, solidarizando-nos, desde já, com
essa homenagem ao penúltimo anniversa-
rio. da sua administração. Escapam, do
todo em todo, á nossa argúcia, os moti-
vos .por que S. Ex. não manteve cm tor-
no da sua individualidade a voz de in-
flammado enthusiasmo, dé ardentes es-
peranças, de unanime sympathia com que
entrou o governo. Seria, com effeito, re-
matada sandice explicar, pelo nosso caso,
esse lamentável divorcio de S. Ex. com
um numero, não pequeno, de antigos ad-
miradores; deve existir causa mais gra-
ve, porque esses antigos admiradores, uns
na surdina das confidencias pusillanimes,
outros com a gritaria do insulto, negam
* S. Ex. todos os merecime«itos, como
qualquer indivíduo, mais ou menos entu-
mescido -pela meia sciencia destes tempos,
Se atreve ao arrojo de negar a existência
de 'Deus. emquanto que nós, sem embargo
¦dos soffrimentos recebidos pelo cumpli-
cioso silencio da sua autoridade, senti-
mos que a verdade esquece, dentro da
alma, a ferida ainda a sangrar.

E a verdade é que S. Ex. fez, pela
terra do seu berço, quanto é humano pe-
dir ao incansável labutar de uni .homem
de bem. "Ao revés «los hábitos da nossa
democracia, teve sempre' S. Ex. em mira
a gleba humilde, sepultura de um sein
conto de vidas preciosas, dizimadas, nas
suas fontes de trabalho ou no eerne da
sua vitalidade moral, pelo flagelo da crise
econômica, e pela epidemia de governos
sem compostura. Se o critério das sen-
tenças da opinião fosse o de arguir os
governos, por não terem attingido tudo
aquillo «me é licito querer, a magestade
mesma da creação divina padeceria cen-
sura. visto como o caboclo, ainda agora,
lamenta que a água dos rios não se di-
vida em duas metades: unia para ascen-
der -ás cabeceiras, outra para descarre-
gar nos estuários. A justiça, entretanto,
postula que sentenciemos os homens, não
pelo que deixaram de fazer, mas pelo
que fizeram em confronto com os ob-
staculos encontrados. A' luz dessa me-
dida, o Sr. Dr. 'Dionysio Bentes pôde glo-
riar-se de não invejar nenhum dos que
o precederam. Pelo contrario, a sua obra
sobreleva a de todos os mais. De todos
naturalmente tríumpha, porque os seus
antecessores exerceram o governo com os
olhos fitos na situação pessoal, que íhes
devia sobrevir, ao passo que S. Ex. ad-
ministra sem as peias desse temor á vin-
gança dos a quem desagrada. Só no em-
penho de pagar era dia o funccionalis-
mo, S. Ex. esquivou as rendas publicas
a um enxame de agiotas, dantes parasi-
tariamen.e nutridos por essa gorda em-
biára

ALCIDES GENTIL.

(Concluc na 4" pagina])
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A NOSSA LINGUA
IX

AO SR. J. DE A. RANGEL
EM CAMPOS.

vras qué lhes parecem obscenas Ou inde-
corosas. Vêem maldade onde a não há e
mutilam a linguagem condenando termos
inocentes e próprios.

Não tem inteira razão o Sr. Rangel em
se queixar de que, sendo a semântica ou
semasiologia, entre as secções da lingüísti-
ca, a mais interessante por tocar na mais
nobre e melhor parte do ser da palavra —
a alma da palavra, ainda se não tenha
escrito em português livro algum que dê
ideia do que é este ramo dos estudos lin-
güísticos. Há um livro que responde ás
suas queixas e reclamações. Os Srs.
Weiszflog Irmãos, editores em S. Paulo,
lançaram agora no mercado o livro Cumo-
sidades Verbais de João Ribeiro, uma das
fortes e mais belas organizações- filológi-
cas e artísticas do nosso pais. Não digo
que seja o seu trabalho um sistema ideal
que satisfaça todas as exigências e que
abrace todos os fenômenos, porque os fa-
ctores que entram na evolução semântica
são em extremo numerosos e intricados,
de modo que a sua classificação oferece
sérias dificuldades. E', porém, sem dú-
vida alguma, um debuxo que servirá de
ponto de apoio para formar um sistema de-
finitivo e completo".

Entre os vários aspectos da personali-
dade literária de João Ribeiro, poeta, cri-
tico e lingüista, não é menos relevante o
pendor <|tic o inclina a buscar jóias no pó
das bibliotecas. Há na nossa língua uma
expressão para designar os apaixonados de

tais investigações: — rato de biblioteca.
Na «niictu-de da sua rica livraria passa os
dias a pesquisar, a afuroar, a anotar, a re-
colher. E' incrível, neste volume editado
recentemente em São Paulo, a quantidade
de fenômenos lingüísticos, de casos histó-
ricos ou literários, de erudição, curiósa_ e
velha, tão velha que parece nova, que êle
assim, tranqüilamente, com aquele amoroso
trabalho que não cansa, soube coleccionar
para formar o belo ramilhete que apresenta
agora ao público apreciador. Cada capí-
tulo deste livro fornece ao leitor iim am-
pio material de citações, de dados, de com-
parações, inesperadas, curiosas, interessan-
tes. Leia o Sr. Rangel as Curiosidades
verbais e verá <|ue o seu autor conseguiu
divulgar coisas pouco sabidas que valia a
pena de fazer conhecer, e ao mesmo tempo
deleitar os leitores. Tudo está cinzelado,
burilado, feito para durar, com primor e
esmero, e, no entanto, não se nota o es-
forço, nem o trabalho da lima, nem a fa-
diga do rebuscar: tudo parece espontâneo
e fácil e escrito ao correr da pena, sem
menoscabo da concisão, da precisão e da
mais apurada elegância.

Pela mesma razão que lamento, e pro-
curo combatê-los na medida das minhas
forças, o tropcl de doutores que de algum
tempo a esta parte surgiram por ai fora
como cogumelos nascidos numa noite e já
mestres peritissimos da língua, precisa-
mente por esta razão sinto verdadeiro en-
tusiasmo quando tenho ocasião de recomea-

dar uma obra como csta.de João Ribeiro,
filólogo de verdade, educado na mais se-
vera disciplina scientífica: — livro dé pro-'
fessor, não de mero dilcttante; livro que
brilha pelos conhecimentos lingüísticos é
mais que tudo pela sagacidade e fina ob-
servaçãò dos fenômenos; livro (pie demon-
stra que o Brasil não está disposto a aban-
donar o lugar preeminente que tem ocujia-
do nos estudos filológicos.

As Curiosidades verbais foram primeira-
mente publicadas no Jomal-do-Brasil. Mui-
to bem. De obras assim os jornais deve-
riam publicar um parágrafo todos os dias.

2. O Sr. Rangel não me parece apenas
um consulente, senão também prestimoso
colaborador. Como num dos meus anterio-
res artigos neste jornal defendi das invés-
tidas dum gramático-filósofo certas con-
struções contrárias à lógica, mas a que a
incontestável autorização do uso e as indu-
bitáveis atestações dos escritores deram li-
cença franca e ampla, chama-me o Sr.
Rangel a atenção para o lado das relações
da Lógica com a estrutura das palavras.
Para demonstrar que nem sempre a Razão
interveio nisso, bastará citar estes casos
do mais cru ilogismo: as formas tautoló-
gicas comigo, contigo, consigo, connosco,
convosco, nas quais a terminação go e co é
um segundo com (o ciim latino) ;—o caso
do adjectivo seu, que concorda em gênero
com o antecedente em inglês, com o con-
seqüente em português e com'nenhum dos
dois em castelhano; — a invariabilidade do

redundante si no verbo espanhol ensimis-
marse, cujas formas deveriam ser lógica-
mente: yo me cnmimismo, tu te entimis-
mas, él se cnsimisma... ou com mais ló-
gica ainda: yo me enmismo, tu te esmis-
mas, él se cnmisma. Entra nesta classe de
ilogismo estrutural, tão abundante nas lin-
guas, o verbo suicidar-se, verbo bárbaro,
mas necessário, criticado porque contém,
por pleonasmo, duas vezes o pronome re-
flcxivo. Contudo, entrou na linguagem cor-
rente e • introduziu-sc até nas letras, com
o dito pleonasmo na terceira pessoa: êle
suicida-se, é, o «pie é. mais, com o conflito
de pronomes em formas como não me sui-
cida, tu não te sucidas.

"— .Suponha agora que aquela mu-
Iher o menospreza e ridiculiza.

" — Suicido-me I " (Camilo, Cora-
ção, cabeça c estômago, 2* ed., 1864,
pag. 22). — "Não que eu não quis
vingar-me; :— replicou plâcidameiite o
frade — quis esquecer-me ou... sui-
cida-r-me. " ('ID., O santo da monta-
nha, cap. XI, pag. 108). — "Dizem
que me suicidei pelo remorso de ter
vendido dinamite, o que,' aliás, era mi-
nha profissão. " (Carlos de Laet, No
Purgatório, artigo publicado n-OJor-
nal de 21-4-1927).

O Uso, a Razão e a Autoridade, eis a
tríplice arma com que; se deve entrar nas
controvérsias de linguagem. Nem sempre
vão de acordo estes três princípios e fre-
qüenteinente trocam as vezes entre si, e
conjuram um contra o outro, mas não que
não caiba sempre ao Uso a autonomia su-
prema.

3. Não há dúvida que existe diferença
entre as duas frases: — São e serão as
oito da noite. Pergunta alguém que horas
são e o que responde, não o sabendo com
certeza, diz: Serão dec horas. A hora pre-
sente é certa e fixa. Para o que a não
conhece com certeza, faz-se coiiting<:nte e

futura. Se a conhecesse, diria sem dúvida
alguma: São as dez, as onze... as ('ue~-0-
rem. .

Para indicar a incerteza, as prcsúnções,
as possibilidades, há vários meios.?A um
deles acabo «le me referir: o verbo no fur
turo de probabilidade : '' Tomado ao outro
dia aos campos, disse.consigo: ora quer1--
me ir ver os filhos daquela coitada: a
estas horas já hei-de achar alguns mor-
tos. E enderéçou-se ao silvado. " (A. F.
de Castilho, Palavras de um crente, de
Lamennais, c.ip. XVI, pag, 80). Ná sua
traducção do livrinho «le .Lamennais, iliz o
escritor espanhol Pigaro, pseudônimo sob
que se velava Mariano José de Larra: "A
Ia maiiana, de vuelta oi campo, se dijo:
Quiero ver.los hijuelos.de esa pobre madre:
algunos habrán pfirecido ya. Y encaminóse
hácia las matas. "

Servimo-nos também:
a) De auxiliares de modo: Podiam sete

dez horas quando apaguei o candeeiro e me
deitei; — actos de tão sublime natureza
devem ser raros.

b) De um advérbio de incerteza: acaso,
quiçá, talvez, provavelmente.

c) De uma principal que significa a pre-
sunção: E' provável, suspeito, conjectura,
parccc-mc, creio, suponho... que isto é as-
sim.

Alguns dos advérbios de possibilidade
podem construir-se com a conjunção «jue:" Talvez que, se me disser o nome de seu
pai, eu nossa conhecer sua- família. "' (Ca-
milo, Agulha cm palheiro; 2* ed.. 1865, pa-
gina 62). — " Talvez que Vanda o prevê-
r.isse. " (ID., A ficAtano subterrâneo, ca-
pitulo I. pag. 17). — "Talvez ijtíé Bàr-
bara esteja nas vascas da morte. "C(ID.,
ibid.. cap. II, pag. 26).

Por analogia com- talvez gue; diz-se : sem
dúvida que, vcrdadeiramenüe que, certamen-
te que, de-certo que...-

janeiro de 1928. ;

. 
"MARIO BARRETO.
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NA ASSEMBLÍ^FLÜMINENSE
AO ENCERRAR-SE A SUA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, VOTARAM-SE
MOÇÕES AO CHEFE DA NAÇÀO E AO PRESIDENTE MANOEL

DUARTE-DISCURSO DO DEPUTADO JAYME DE BARROS

O PAIZ - SEXTA-FEIRA, 20 DK .TANFmn DE 1928

'iPeranlie- numerosa assistência, onde se
iriam o presidente do Tribunal da Rela-
ção, membros <fo governo, altas nutori-
dades do Estado, e com a presença de
quasi todos os deputados, a Assembléa
Fluminense encerrou hontem, sob a pre-
üwkoicia do Dr. Alfredo .Rangel, a sua
primeira sessão extraordinária du cor-
rente anno.

Anle.s, .porém, o deputado Júlio Santos
Filho, leader da nnlaioria, justificou da
tribuna e enviou á mesa a seguinte mo-
ção dc solidariedade ao !Dr. Washington
Luíh, approvada por acclanmção, por pro-
posta do deputado Acurcio Torres:

" A As.wmbSéa ILegislâtrva do Estado do
Rio <lo J.tweiro, ao encerrar a sua 27* ses-
são extraordinária, tem a honra de apre-
sentar ao Exntb, Sr. Dr. Washington
Luís, eminente Presidente- da Republica,
os protestos da sua intoára solidariedade
politica e os seus uia!s vivos appiausos
á sua elevada e benemérita acção admi-
Btrativa em prol da restauração das fi-
i'."..nças c do reerguúnentçi das forças eco-
tKiinicas do Brasil.

Sala rias sessões. 19 <l> janeiro de 19:18
— Júlio dos Santos Filho — Alfredo
Rangel. "

IFbi dada, em seguida, a palavra ao
deputado .T.-.yme dc Barros, ijti«> proferiu
o seguinte discurso, apresentando e lus-
tificamjo outra 'inoção dc confimiça c apoio*
ao gmierno do presidente Manoel Duarte,
t-ainbem approvaila por acclamação, por
proposta do deputado Benedictò Peixoto:

"O leader da maioria desta rasa honrou-
me. 'Sr. presidente, com o convite para
apresentar á Asrembléa, e perante ella
justificar a seguinte inoção de confiança,
solidariedade e appiausos á acção gover-
namental e á orientação política que está'imprimindo ao nosso Estado o presidente
Manoel Duarte: "A Assembléa Legisla-
tiva do Estado do/Rio de Janeiro, ao en-
cerrar 09 trabalhos de sua presente sessão
extraordinária, vem exprimir, pela vontá-
dc soberana do seu voto, traduzindo a
vontade soberana do povo que ella legi-
timamente representa, o espirito de con.
fiança que a anima, os sentimentos dc so-
lidariedade unanime que a orientam e os
appiausos incontidos, que já lhe ¦ inspira-
ram os primordios da administração e da
política do presidente Manoel Duarte."

^Fugindo embora, talvez. Sr. presidente,ás prar.es protocollares seguidas cm taos
incumbências, eu-quero dar, á rie nuc fui
investido, uma expressão que. bem traduza.
não só os meus próprios sentimentos e as
minhas próprias idéas ao examinar as
perspectivas da acção do gi>erno que se
inicia em nossa terra, como os sentinien-
tos. as idéas e as aspirações com quo o
acompanham esta Assembléa c o povo queella representa.

Preferi, por isso, escrever meu discur-
50, não sô para fugir aos azares dos im-
provisos da tribuna, ¦ mas principalmente
para que -ficasse bem claro que taes sen-timentos e idéns não se improvisaram evem, antes, amadurecendo 110 meu pspi-rito. no coração e na consciência dós nos-sos compatricios. oti-e os fui surprehen-
der. desde o advento do actual governo.Homem de modestas origens, vindo dascamadas obscuras e sóffredoras do povo,o cidadão que ora dirige o nosso Estadotruxe..comsieo, para os ásperos combatesda vida publica, o coração retemperado aocontacto directo e constante das amargu-ras e dos anceios dos seus compatricios.
sem deixar, porém, que a sua influencia
e os rijos embates de sua existência lhetoldassem o espirito c lhe perturbassem osereno julgamento dos homens, das ínsti-•tuições e da vida.

• A claridade do seu pensamento não sedeixou jamais obumbrar pelo luclo dn•tristeza que lhe invaUii, por certo, mui-tas vezes, o coração, ao sentir vibrar de
perto a alma afflicta do seu povo, an-ciando ainda, no tumulto da formação danossa nacionalidade, pelas conquistas queas nações fó realizam após pagarem °trágico tributo histórico dess,-i mesma for-roação, feita dc avançadas e de recuos,de erros e de prophectá"s bcmfazcjas, de
provações ç de heroismos.

Só assim se explica, em meio ,1a desor-dem, mais apparentè do que real. do nossonmbrente .político e social, o optimismoconsciente, sadio e eonstruetor dos novosestadistas republicanos.
Se-não fora realmente a claridade puradesse pensamento a vencer, por veios assombras do nosso próprio coração ao con-tacto constante das necessidades prcnicn-tes e dos anceios afflictivos da terra e dohomem .'o Brasil, não conseguiríamosnunca avançar, como temos avançado nnnossa civilização, fecundando a terr-i evalorizando o homem

A terra, ainda sem capital e sem bra-
. ços para dyiianiisar a producçãb de suasrimiezns; o homem, entregue, indefeso, ásinfluencias malignas do meio, depaupera-do seu saúde, sem sangue e sem vida.ludo o que temos feito, reálizámol-o aopróprio esforço, com a collaboraçao va-lorosa de povos de outras raças, vencen-do a terra e revigorando, aos poucos, ocorno e o espirito dos homens.

Não podemos tomar de assalto a civi-Iizaçao Ha circunstancias fatnes na nos-sa evolução a que não .podemos fugir eé a certeza disso, ,.Ue os soffredores hu-• mildes nao possuem. c que possuímos nósnos autoriza, volvendo os olhos para ópassado, finnando-nos nas realidades dopresente e avançando sobre as perspocti-vas do futuro, a alimentar, n reaccendere a cultivar esse optimismo consciente ouetem raízes em verdadeira cultura; 
'sadio

por que se origina da saúde mental; cons-truetor por que se materializa na acçãoO presidente Manoel Duarte foi buscarna cultura, com a sua intelligencia, todoesse optimismo sereno e vigoroso que otem orientado em si,a carreira políticaN1ngue.11 melhor do que elle. que, vindode origens humildes, construiu a oropriavida tia labiit.-i insana do jornalismo, cs-tulaodo. reflectirido e fazendo palpitar as
¦ S^ ',d° ™"0 P°v0 '«* coluniiiasnnon.vinas dos jornaes- conhecerá melhora legitimidade desses anceios e as forças¦eoue dispõe o rcgiincn para rèa!izal-ãs"lLlle_ próprio e unia experiência das in-s tmçoes Confiamos em Deus em queella nao falhara, porque também não fa-Miam homens de tá! tempera
„„*?"% ?njM <ie asfl.m,ir a PreaideícS donosso Estado o presidente Manoel Ditar-te traçou, desenvolvendo a syiíthese doseu programnia de governo, todas as di-rectivas de sua acção governamental emuma entrevista que é um documento poli-tico que ainda mais eleva as glorias dosestadistas fluminenses, desde o hu £0 ánoras contemporâneas

^imnJn0"' ^ JP 
"M «"WHIO hão

rTJ.Nc \"em t"m C<lmP° d* «*einencias aventurosas ". e, mais ainda « re-cciar os governos espasmodicos, que' sesuecede,,, por syncopes na acção adminis-t.ativa, cada qual como dentro de umcompartimento estanque sem ligação, comc <iue vem de trás". °.V"-
São suas .linda as palavrcs de que. "sem

ter a mama das fórmulas absolutas e aHlusao das coisas eternas", sommaria aos«nteriores os seus esforços, embora trou-
r.,cesse comsigo "as.suas munições de go-rtrno. os olhos .próprios para vêr as coí-ns, as mãos desembaraçadas para des-itar os nós, o seu machado de lenhador

Çfi? ,.fsrsfar as espe«uras, a sua indi-viduahdadc para moddizar, como lhe pa-tecer necessário, as coisas e dominar as«freumstaneias ".
Ahi estão, formulados orincipíos que se

encontram implicitamente ligados ao pro-
prio dynaniísmo do regimen republicano e
que foram expressamente consubstancia-
dos no programnia do Partido RepublicanoFluminense,

Com elles, á sombra protectora delles,vai-se formando 110 "Estado uma mentali-dade política bem dífferente da de outrostempos, cujas directivas se cristalizam emelevadas fórmulas doutrinárias com fina-lidades praticas.
A prova de que essa mentalidade jáexiste completamente definida no espiritodos supremos orientadores da politica flu-inineiise, é que Feliciano Sodré, demon-strando ter-se realmente fundido em " umaso alma politica, 'harmônica e indivisível "

a sua á do actual presidente, entregou-lheao transnuttir-lhe o governo do Estadotambém a chefia do nosso partido porentender que a politica- deve estar' emfuneçao da administração publica, servin-do-a e auxiliando-a.
E' esse o logar que unanimemente lheapontam todas as modernas democraciasl-oi por haver-se afastado delle, desvian-1 o-sc do terreno construetor para o dasdcclaniações românticas e das divagaçõesestéreis que o parlamentarismo através-sa, cm diversos paizes, uma crise que lhepoderá ser fatal e determinar uma svncope(ia democracia entre povos inqttietos'e tur-
Mas é preciso resistir e elevar, pela or-ganizaçao da opinião publica, pelo respeitoa verdade eleitoral onde ella existir, pelafundação de uma politica orgânica comfinalidades praticas e econômicas, o con-coito dos parlamentos e das assembléas.Ainda ha pouco, cm phrase memorável,Lloyd George disse ser o parlamento oseu altar e agora em Havana, o prcsiden-te Coplid-gc. que inscreveu definitivamenteo_ seu nome ,,.1 historia com o seu sensa-

ç.onal discursa expendeu este pensamento..nmortal : _»IE< prefcriv.el ^ os )v^errrm por si a que ouros errem por elles "
Alegra-me ver que 110 Brasil já essepensamento illumina a consciência de a!-guns estadistas republicanos. lá se incitaos homens bem orientados c as clamesorganizadas a proferir honestamente a sua

SSíiLvn 
" ^',reS5i,r. .a »ua vontade nas

SSStí'1 ? rCB''.1,Cn- ''"'t.,r,c!aI em 1»c t""«sv vido, força da incultura do nosso povo,que tem precisado sempre se pense porellc^ vai sendo aos poucos banidoO presidente Manoel Duarte, cujo oentoae vista na, ordem administrativa se dc-fi-mu pelo convite franco e leal á collabora-Ç.10 dc toilos. convite ainda uma vez reite-rado em discurso por oceasião de sra visitaa esta Assembléa. na ordem politica. disseconvocar "alegremente os fluminenses aque o esclarecessem com a sua critica ei" ""«'«««n com-a sua honesta fiseali-z-aç.io , prometlcnd.i garantir-lhe a expre;-sao de sua vontade. '
¦Nós estamos vendo, em menos de um"mez ,lo sei, governo, como o chefe donosso Estado va. dando as melhores de-mon-straçoes de sua sinceridade; na admi-mstraçao. administrando, como seu eminente antecessor, aos olhos do povo- „apolítica garantindo, como iFelicianõ Sodréa manifestação livre, mas ordeira e paci-tica. do seu pensamento'Não ha muito, acudindo aoappello queMie dirigiram as classes conservadoras deLamiios, intervém, amistosamente, juntodo. prefeito e da .Câmara de minha terranatal, altcndendo-as - 110 que lhe .pareceurazoável c justo, ao mesmo tempo em quereaffirmava o seu propósito de"acatar e até patrocinar a reivín.li-cação de todos os direitos, sejam estesdas classes e das pessoas priva-las.quando reclamam justiça e equidadeou sejam das próprias autoridades nadefesa necessária de seu prestigio ede garantia de suas fiincções".

Homens que falam c agem assim nãoenganam ninguém: Servem ao povo com amesma lealdade e bravura com q„e servemas instituições. . Dentro destas todas ásconquistas são possíveis. O presidenteCoohdge acaba de affirmar "-que o melhorrefug.o dos fracos c dos opprímidos é aIçi_ . Fora delia, tudo i desordem, anar-chia. c-ppiessão. 0 povo <leve respeitaros seus governos -para qíie os governos osrespeitem, |K.rqtte acima dos homens estáo rcgiinen que elles inearnani.
t„„? r-''e Jal,ein\' <""-' "este momentotem a dirigir-lhe os destinos um homem quedeclara precisarmos de "um mínimo degoverno . ta! o surto ascensimial de suaproduççHo, q„e a todos convida para otrabalho construetor da administração, quea todos convoca alegremente" para aslides sem paixões das urnas, deve agrade-cçr a Deus ns bênçãos que fez descer doeco sobre o seu povil. <

Dentro deste recinto, logo após haverprotenrlo o compromisso constitucional- opresidente 'Manoel Duarte, em ra*gn im-previsto. ql!e traiu 11a própria expressãoubys.cn do seu gesto largo ao erguer obraço o homem do povo, bradou • "Viva
o presidente Feliciano Sodré! Viva 

'a
Republicai-" ¦ ¦

'Esse grito tem significação histórica.foi graças no presidente 'Sodré. a quemnas suas próprias palavras, se deve a crea-
çao do nosso partido, que não "passaria
de unia expressão eleitoral, guerreira tal-vez, sem travejamenlos estrueturaes". se-elle nao lie cristalizasse os principiosna actividade de sua fecunda e progres-sista administração".; foi a. organizaçãodesse partido, assim consolidado, que per-imitiu se elevasse á presidência do Estadoem escolha tácita e insubstittiivclniente
teita. o homem que ergueu esse viva nesterecinto, como foi o regimen, como foi' aKepulilica. com o dynaniismo renovador desuas instituições que permittiu, se fundassee trimnphasse es.-e partido, como fine umcidadão saído do seio humilde dó povonscendesse assim vitoriosamente á dirce-<ao suprema do Estado.

O povo fluminense fôrma hoje uma sófamília política. Neste momento em queos .povos do mundo se empenham em esta-beleçer a paz definitiva na terra, envol-vendo-se todos, por sobre as fronteiras, nomesmo sentimento de fraternidade e delustiça, c preciso que as divergências inter-lias se mantenham na elevação moral, deprincípios que obrigue á completa liaram-ma- na obra comnium e patriótica de con-strucçao da verdadeira independência e daverdadeira grandeza do Brasil.
Bem haja a terra que nos dá o pão-bem. haja a Republica que nos franqueiatodas as conquistas e que Deus continue aillununar-nos o coração e a consciência

com a luz eterna de sua eterna bondade."
Tcmnii-ado.. sob appl.iusos, o discurso do

deputado Jayme de Barros, o Dr. Alfredo
Rangel pronunciou .breve e eloqüente ora-
Ção, declarando encerrados os trabalhos
da i* sessão extraordinária da. Assembíéa
Legislativa.

A FEIRA DE AMOSTRAS D.»
CIDADE DO RIO DE

JANEIRO
—¥—

Pelo decreto n. 3,732, de 1 de janeiro
de 192S, vai a nossa capital, pela pri-
meira vez, organizar a sua feira annual
de amostras. Desnecessário será cnalte-
ecr o acto do actual prefeito, Dr. Antônio
Prado Junior, que virá incentivar o
nosso commercio de maneira pratica e
racional.

A feira rcalizar-se-ha dc 1 a, 30 de
junho próximo. A commissão executiva
está entregue a homens que sobejamente
têm dado provas exuberantes de sua ca-
pacidade, que são os Srs. Drs. José Ver-
gueiro Steidcl, Delfim Carlos Silva e
Gabriel Monteiro dç. Barros.

A organização, da , feira. obedecerá a
um plano, que está sendo elaborado por
uma commissão, nomeada pelo Dr. An-
tonio Prado Junior, composta dos Drs.
.Vergueiro Steidcl, F. A. Parkinspn,
presidente da Câmara de Commercio Bri-
tannica, e Augusto 'Ferreira .Ramos, pré-
sidente da Câmara Internacional do 'Bra-
«il, que deverá. apresentar seus estudos,
dentro de quinze dias.

A próxima reunião dò conselho con-
sultivo será a 3 de fevereiro vindouro.

Nenhum dos cargos a que se refere
o decreto creando a .Feira de Amostras
será remunerado. . .

0 facto.de realizar-se a exposição de
automóveis, cuja iniciativa e patrocínio è
exclusivamente do Automóvel Club do
Brasil, um mez antes da Feira de Amos-
trás, podendo esta utilizar-se em seguida
dos hangars daquella exposição, trará
uma economia avultada, dispensando os
gastos que a principio se cogitava fazer
com os concertos do pavilhão de festas
da -Exposição do Centenário.

Só. louvores pôde merecer a iniciativa
do actual prefeito do Districto Federal,
que com a Feira de Amostras deu o pri-
meiro passo para outras futuras exposi-
ções, sejam cilas interestaduaes ou inter-
nacionaes, que incontestável desenvolvi-
mento trarão para a intensificação do
nosso commercio interno e externo.

0 ÀSSÜCÀR

PÉROLA
(REFINADO)

DA Cia. USINAS NACIONAES
Não tem rival.
Tem imitadores! .

O LEGITIMO PÉROLA t EM-

PACOTADO EM PAPEL AZUL,
1 mm^****^^—^—~**^^^—~mma*mmm^mmÊmm»—^m

COM CINTA ENCARNADA.

^^^^""¦[¦^¦^^^¦^^•MvVvvvvvyw-MVvvvvxjiu^jr

HA 62 ANNOS, NO DIA DE
HOJE, NASCIA EÜCLYDES

DA CUNHA
DOIS ¦ISDE Ailil» mona

0 novo presidente da Com*
panhia de Loterias Na-

cionaes
.- Os accionistas da Companhia de'
Loterias Nacionaes, cuja presidência
vagara, com o íalleclmento - do co-
rqnel Domingos Machado, reunidos
em assembléa geral, elegeram por
unanimidade para aquelíe poato o
Dr. Joaquim de Salles.

A destacada posição que sempre

Na fazenda Saudade, em Cantaffallo,no Estado do Rio, nascia, nò dia de.hoje,ha 62 anuos, o escriptor Euclydcs daCunha.
A figura de Euclydés da Cunha é das

que. se projectaram com mais vivo fui-
gor 110 scenario das letras brasileiras. A
publicação cM "Sertões" revelou-o, debrusco, ao mundo intellectual do paiz, ca sua própria contribuição no formidáveldrama social-inilitár de Canudos tornou-oalgo lendário na imaginação popular.O desfecho, imprevisto e brutal, da suavida, «rangeoü, pára o grande estylista bra-silciro, uma sympathia que os seus altis-sinic.9 méritos literários a mais e maisconfirmam á medida que o tempo vai re-velando toda q invulgar significação na-cional da obra. Quer nos "Sertões", obraile largo embasamento «cientifico e finacompleição psychologica, quer nos " Coa-trastes « confrontos" ou em "A" margemda historia", é sempre, Euclydcs daCunha, o habilissimo manejador da lin-

gua, We alliay,aá. maior elegância do es-tylo um accentuado carinho pelas fôrmas
puras <lo vernáculo.

Euelydes da Cunha suecedeu, na Acade-mia Brasileira de Letras, a Valentim Ma-galhaes, sendo actual óccüpahtc da sua ca-d*ír», naquelle cenactilo,: o illustre roman-cista e homem de soiencia Afranio Pei-

VM ACERVO EFFICIENTE DE BEAUZAÇÕES
Insistiremos tM^c, como um preito dc

NOTICIAS OE SANTA
CATHAR1NA

(i5c»-rlço radio especial do PAIZ)

FLORIANÓPOLIS, 19 (O PAIZ)
(C. T. R. Cí.) — Deve,chiejrar ama-
nhã., a esta capital o senador Fellp-
po Schimdt, representante de Santa
Catliarlna na Câmara Alta e ex-pto-
vernador íi quem o Estudo deve relê-
vahtes serviços. Os seus anilpros -a
admiradores se reuniram hontem pá-
ra tratar das manlfestiiqôcs a serem
.feitas. Ficou então -constituída unia
coniniissão e foi estabelecido que o
Pr. Carlos Correia, iiirpKkleivte-do
Conselho Municipal, saudará o sena-
dor Schimdt ao desembarcar. A essa
maniDestnqão se associaram o vice-
líovcrna-ílor e o .«residente do Con-
R-retvso. Dr,; Bulcão Vianna.

— O fiincclonalismo do Telesraplio
não recebeu os vencimentos do de-
zombro, pelo que ha Keraes reclama-
ções e ps jornaes chamam a- atten
ção do delegado fiscal

WmÈ WL. ¦'^m
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CASA DE PENHORES
O Sr. ministro' dá justiça, por

acto de hontem, resolveu conceder'
licença á Mario Loulse- dn Silva
Oliveira, pura abrir uma casa de
empréstimo sobre penhores, á tra-
vessa do Rosai-lo n, 20, nesta ca-
pitai.

BILHETE DE S. PAULO

ESTA' SALVA A PÁTRIA!

Rápido Imperial Mensa-
geiro

O.s sra. José Re«.u!eiras e Rmpliael
L. Vai3coincellos dm-talui-am fi u-uaRoduiigo silva 11. 11, um neg-ocio deentiraga dc contas/ recados e ipwiuenos
voluimiet-i a domtcillos. a qnie denounl-
naram Raipido Inxpeaila.1 Mcnsaigelíroí

— 1 ^ .

A benção das espadas dos
novos aspirantes do

exercito
A Ünlão Catholica do Exercito rea-liza depois de amanhã, ás 8 horas,

na Igreja de Santo Ignacio, a to-
cante oeremonla da benção das es-
padas dos novos aspirantes.

S. Ex. Revma. D. Sebastião Le.me, arcebispo-coadjutor, celebrarámissa no mesmo templo, seguindo-se-Ihe a benção daa espada* 4os jo-vens estudantes multarei.

,. Sob o rotulo de "Lei orgânica ap-
provada pelo 3° Congresso", o Parti-
do Democrático publicou,- ante-hon-
tem, na penumbra discreta de uma
pagina do annuncios, o seu program-
ma de salvação nacional.

Não ha um homem dc bom cora-
ção quo não se commova ate ás la-
grimas. diante da pobreza franclsca-
na de idéas e princípios que se ób-
serva nesse programma, espécie de
deserto da Intelligencia, onde em
vão • braceja, sob o albornoz. de sua
rhetorica, pedindo ao. cCo impiedoso
uma gota de espirito, a simpliclda-
do emocionante dós "regeheradoi^es".
Tudo, ali, denuncia, de par com a
fraqueza das. convlcçOes, a candura
das almas primitivas que o inspira-
ram.

O programnia é, todo elle, um
amontoado de phrases sem nexo e
não objecliva uma só. idéa concreta.
Pala em disposições "reclamndas pe-
Ia vida contemporânea e generaliza-
das nas aspirações da Nação", mas
se esquece de nos informar quaes
são. Fala em "providencias de or-
dem financeira e econômica,, sem as
quaes se depara insoluvcl o proble-
ma da estabilização do meio clr-
culantc e a realização do Ideal de clr-
culação metálica", som nos dizer que
providencias são essas e como exe-
cutal-as. Pala em "uma política In-
splrada nos elevados sentimentos de
ethlcn, de equidade, de solidariedade
continental e de confraternização hu-
mana", mas não tem o cuidado dc
nos esclarecer sobro a dlrectriz des-
sa política, nem sobre como a ella
chegaremos'e por que meios. Fala
em leis protectoras do trabalho, da
cooperação e da assistência, sem
mencionar o caracter e a natureza
dessas Iniciativas, ignorando, talvez,
que ellas, pela vastidão o pela com-
plexldade dos assumptos quo envol-
vem, se prestam a controvérsias detodo o gênero, tão vários e differen-
les são os pontos dè vista sob os
quaes as encaram os especialistas namatéria e. sobretudo, os interessados
na sua solução.

Os democráticos, com o seu pro-
gramma, dão a impressão de um
cavalheiro que dissesse a. um. amigo
gravemente enfermo:

—Fulano, isso nãò pôde continuar!
Ou você fica bom, ou eu mato voc8.

Como ficar bom? seria, natural-mente, a resposta angustiosa -do. ou-tro.
Graças a Deus, porém, a doençado Brasil somente existe na" imagi-nação exaltada dos bravos carapicúsMesmo porque, se essa doença fossereal, o pobre do Brasil estaria bemaviado se contasse, para a sua curacom a therapeutica retumbante e so-nora dos "regeneradores".
Imaginem que horrer: ao envés deremédios, discursos. O doente peo-rou? Professor Morato nclle! Entrouem agonia? Appliquem-Ihe umaphrase do Sr. Assig Brasil! Morreu'Ah! morreu? Então, o governo queenterr»... H

DR. JOAQUIM DE SALLES

oecupou nos.altos círculos da nossa
vida intellectual, social e'politica.
mercê dos mais formosos attrlbutos,
conquLstou-a o, Dr. Joaquim de Sa!-'
les em aftlrmaçScs brilhantemente
cpnstructivas, no jornalismo e 

'na

tribuna parlamentar.
Nas múltiplas demonstrações jubí-

losas, recebidas pelo. velho compa-
nheiro de luetás proflsslonaes, om
conseqüência dessa escolha, que a
espontaneidade ainda mais exalça, se
reflectem de maneira expressiva as
amisades e sympathlas que lhe en-
volvem a personalidade Illustre, na
sociedade brasileira.

11—9 i — '. ___

Presidente Manoel Dantas
¦ • . . ' ¦ . ¦ : , - ¦ ¦ ¦

O .Sr. Manoel Dantas, presidente de
Sergipe, será recebido hoje, 6. tar-
de, 'pelo Sr. Presidente da Repu-
blica, em audiência previamente
marcada, afim do tratar de assum-
ptos que dizem, respeito ao desen-
volvimento e progresso de Sergipe^

Na posse do Dr. Cletulio Var-
gas na presidjjnçia do Rio Grande
doj^ul, o presidente Manoel; Dantas
far-se-hu representar pelo Dr. Clau-
dlo Ganns, procurador dé! Sergipe,
nesta capital.
.O Dr- Cláudio 'Garins, 

que viaja
hoje pelo "Itambé", leva taiiibem a
representação ' 

doa deputados fe-•deraes por Sergipe, iimposalbllitádos¦de-comparecer, por motivo, dp foi'-
ça "maior.. .

Tendo de. regressar para Ser-
gipe no próximo dia 24, pela "Flan-
driu", q. presidente Manoel Dantas,
a commissão promotora de uma
homenagem a S. Ex., nesta capital,
resolveu transformal-a num almo-
ço intimo, o qualtorá logar na'pro-
zlma- segunda-feira. • •

:— ' ; ¦» i —1 ,—-

A renovàçáo da Câmara
Paulista

S. PAULO. 18 (-A. A.) — Rea-
llzaram-se hoje as eleiçOes prévias
paru,, a escolha de candidatos a
deautados, pelos 4°, 5°, C° e 7" dls-
trlctos. O resultado foi o seguinte:

i? districto —' Uernardes Junloi',
Soares, Hungria, Paulo Setúbal, Al-
meida Sampaio, e Euclides Oliveira
(novo). '•• '

5° districto — Luiz Pizá Sobrl-
nho, Plaminio Ferreira, Luiz Mi-
randa, Vergueiro Lorena, Jayme
Leonel (novo) e Loonldas Vieira
(novo). . •

fi" districto — Virgílio Carvalho
Pinto, Amadeu Gomes, Olavo Gui-
mnr.ães, Asparlno Junior e Eneás
Ferreira (novo).

7o districto — Eugênio de Lima,Mcnotti dei Picchla, Antônio Gau-
dino de Oliveira (novo), Ribeiro daValle Filho (novo), e Arlindo daRocha Campos (novo)'.

Para senadores foi acetamada amesma chaipa. dc hontem. 
Após os' trabalhos, os. delegadosdlstrictaes, juntamente còm a com-missão flirectora do P. R. P., f0-ran>s ao palácio cumprimentar .0

presidente do EstaSo.
S. PAULO, 19 (A. A.) — Hoje,

ás 13 horas, no edifício, do Coligres-
so Legislativo, continuarão os tra-balhos da eleição prévia, para- aescolha de candidatos á deputação
estadual e renovação do terço doSenado Estadual, -pelos 4o, S°, 6oe 7o districtos eleltonaes.

NOTAS E INFORMAÇÕES
—?— ••

O Sr. ministro dás relações exteriores
baixou instrucções Mbre o modo de ser
executada • a nova lei, samecionada no
ultimo despacho, dispondo sobre 'férias
extraordinárias e gratificação de residen-
cia aos chefes de missão diplomática nos
paizes da America.

Ag férias extraordinárias serão conce-
didas exclusivamente para o fim de que
ós referidos chefes de missio possam
passar no Brasil quatro mezes, de dois
em dois annos, sendo annuaes, pelo prazo
de-dois mezes, as ferias para os chefes
.de niissão na Republica Argentina, no
.Uruguay, no Paraguay e na Bolívia, que
são paizes mais próximos. As ferias or-
dinarias annuaes, de quinze dias, ficarão
abolidas'em taes casos. Para os paizes da
Europa e Ásia, hão houve alteração, mau-
tidas as ferias actuálmente cm vigor, de
seis mezes, de quatro em quatro annos.

Quanto á gratificação de residência,
será paga unicamente aos chefes de mis-
são dos paizes da America, que estiverem
no exercício do posto, sendo de 3:ooo$ooo
ouro, por anno, aos que tiverem completa-
do um" aniio, e de 4 :ooo$ooo, por anno,
aos que tiverem completado dois annos de
residência continua nos mesmos paizes,
cessando quando removidos para a! .'Eu-
ropa.

Os dois dispositivos legacs visam, não
só manter maior contacto entre o governo
e os alluudidos chefes de missão, como,
sobrqWo, conferir icertas vantagens,
com caracter de equidade, e, pois, dc boa
ordem, aos postos diplomáticos no nosso
continente, üníá vez que c notória a'pre-
fercucia pelos postos europeus, onde em
regra é mais fácil a vida e, na maioria
dos casos, são menores os encargos dos
agentes diplomáticos.

* * *
A aviação nacional.
Do director-presiclente da Companhia

.Nacio.ua!, de Navegação Costeira recebe-
mos a seguinte carta:"Sr. rédàctor do PAIZ. 

*,--. 
.Atten-

ciosas saudações. -Confiantes 110 costu-
meiro cavalhelrismo dò" PAIZ, 'vimos
manifestar nossa satisfação pela ndticiains.erta no seu numero dc- hontem, de queemS. Paulo está sendo construído umavião nacional, e ao mesmo tempo pedirveu ia para discordar de que este seja o
primeiro construído no Brasil. Já ha ai-
guns annos. construímos nos nossos esta-leiros da ilha do Vianna o ".Rio de Ja-nciro?'- e o "Independência".

0 ."'Rio de Janeiro", construído sob adirecção .technica dos Srs. capitão avíadoii-.tienne 'I.afay c tenente Le Cuczec, daMissão .Franceza de Aviação, e Dr. Car-los Pandiá Braconnot, engenheiro-chefedos referidos estaleiros, runlou para a ei-dade de S. Paulo, passando por Santos,tio dia 2- de agosto-de 1920, fazendo em-tres. horas e 40 minutos a viagem dc. ida •
e e,u tres horas apenas a de volta.'nodia 12. A 29 de igual meze aiinó batia',o reeord" de pcrinancncia.no ar, nian-tendo-se em vôo ío horas e-40 minutos.Posteriormcnle foi construído o aviãoIndependência", como comprovam asnoticias publicadas nos jornaes cariocasem-dias dçs'mezes de ábrila junho de1922, e^-La 'Nacion", dc Buenos Aires,de 2f.de. maio e .4 de junho do referidoanuo.

Esses aviões ' estiveram depositados" emum "hangar" da Escola de Aviação Mi-litar, onde foram desmontados por ocea-suio dos acontecimentos revolucionários.
Kogamos desculpar-nos a reivindicaçãomie ora pleiteamos para os estaleiros dailha. do Vianna,. do iniciadores dessa in-diist.na, pois esse mérito foi a única re-compensa que obtivemos cm troca de.nossos onerosos esforços.
Antocipaiido-Ihe nossos' agradecimentos,reiteramos-lhe os protestos de nossa esti-

ZltUho" 
C0nsidèra<5°- ~ Oswaldo

* ¥ *' 
'.

Accidentc de aviação.  -
Afim de evitar a exploração tendeu-

ciosa de rivalidades inexistentes, a' Cie.
Gcnérale Aéropostale declara que ainda
não possue elementos para apreciar, com
segurança, o lamentável accideiite sof-
frido pelo avião Late 633, em Solis
('Uruguay), e desautoriza como de pro-
çèdència da companhia as interpretações
relativas á "sabotage" 

que tôm sido pu-
blicadas em jornaes - desta capital e do
estrangeiro.

justiça ao Sr. Pi«s do Rio, om tratar do
surto dc progresso e desenvolvimento quetem experimentado na sua proveitosa ges-
tão, o .primeiro municipio paulista.

Vale salientar esse movimento admirável
de vitalidade, uma vez que ae trata de
sçrviçoa que se avolumam numa grande
cidade, que, ab tempo em que. o illustre
brasileiro passou a administral-a, já era
um núcleo que reunia grandes rcaliaações
e .fazia o orguMio do lEstado leader da
União.

¦Queremos accentuar que se torna muito
ma'is difficil operar numa capital quo já
apresentava o aspecto do um bello centro
de attracções c onde os turistas já sen-
tiam os prareres que offerecem as cidades
«tos -mate adiantados paizes da America e
da iBuropa, do que fundar, embora do-
tando-os de meMioramentos aconselhados
pela experiência, novos núcleos destinados
a grande .futuro.

Foi o que aconteceu com o illustre Sr.
Pires do Rio. Quando S. Ex. assumiu o
alto cargo de prefeito da •formosa capital
do sul, já ella era motavel .pelo seu des-
envolvimento o grande belleza, realçados
constantemente por todas as pessoaa quea visitavam; do sorte que pana fazer
trabalho q,ue autHasse aos oMios de to-
des, se tornava mister o esforço de um ad-
ministrador da tomipera do notável pau-lista.

'E isso foi conseguido no curto prazo de
dois a-irnos, pois que no mez presente entra
o Sr. Pires do Rio no terceiro anno de
sua investidura.

.Para maior realce desse rasuHádo, 6
preciso dizer que, quando cm .janeiro'de
1926 S. Ex. tomou posse do cargo de
prefeito de -São Paulo, não eram lison-
jeiras as condições <lo erário municipal,
pois, no exercício anterior, a .receita ar-
recadada attingira apenas a 34.000:000$,
emquanto que a despesa ascendera a
38.000:0001$, apparecendo um déficit de
4Y000 :ooo$ooo.

Para aggravar mais a situação, havia
ainda a divida íluctuante, que fora con-traida a curto prazo e que, portanto, ur-
gia sohtcioiwr. Foi, então, quo se ícz
sentir em toda a sua plenitude a activi-
dade dyna.inica do illustre administrador.
S. Ex. tratou inimediatamonte do enten-
der-ee com os credores da municipalidade,
obtendo aa reformas desejadas o conve-'
nientes, sem que para isso' neoessitàssc doiivtcrmediarios e de fazer as despesas de-correntes.

Com esses esforços, que o roconiinemla-
ram logo á admiração dos próprios cre-
dores, o novo prefeito lograva fazer uma
economia de 700:000$ de juros,' no anno.
Com taes providencias, 110 primeiro anno
de sua gestão,; a receita do município ele-
vou-se a 42.000:000$ e a"d«spesa, apesar
dos' grandes, melihqrainentoa levados a ef-
feito, absorveu «Hienas . 3$!ooo:ooo$ooo.
Appareceu, eiitâb,'o primeiro superávit.
devido, não só á e9enupu!o9a administrarão
do illustre brasileiro, como aindh a rigo-
rosa fiscalàaçio das rendas c pagamentos
cffectuadcvs.

O segundo anno também apresenta,
apesar de não terem sido concluídos aindn
os .balanços a elte reFativos, üísonjeiro»
indícios do novas conquistas.

Convém ainda salientar que, o Dr. Pires
do Rio tem dotado a formosa capital pau-lista de grandes melhoramentos,. desen-
volvemlo-a extraordinariamente „os seus
bellos logradouros públicos, abrindo e
calçando ruas, construindo e melhorando
edificiog, augmcntaiido, o r.iio de acção
do trafego urbano, que tem sido grande-'mente 

remodelado.
Assim, São Paulo, possuindo bairros

acorescidos, tendo novas avenidas, bem
alinhadas e exccüentemento arborizadas
exjpírimenta.ndo um surto de . pros-Posso
que a torna cada vez malis modems
e bella, dentro de pouco ¦ tempo poderíser incluída' 110 numero das mais -formbsai
cidades do munilo, pritíc^ilmente se nã.
lho faltarem adniiiiistradpros como o Dr
Pires do Rio.

tido e reconhecido como representante
da orientação nos altos círculos finan-
ceiros de Londres, mostra a adhesão aos
intuitos de economias postos em exe-
cução pelo chefe do executivo federal
brasileiro, reflectindo, assim, a impres-
são geral favorável em todo o mundo
financeiro britannico.

O. O.

Para a saneção do Prefeito
. — *—'

A REFORMA DA INSTRUCÇÃO—
O CARXAVAL OFFICIALIZABO

Como se esperava, foram enviados
hontem ao Rovernador da cidade,
pela mesa do Conselho Municipal, os
projeçtos de lei elaborados pelo le-
pislativo, autorizandp a reforma doDepartamento dá Instrucção Publl-ca c' offtcializando os auxílios ás so-cledades carnavalescas, que serãodoravante repriilamentadoa.

A formalidade da asslffnatura doautographo pela mesa do ConselhoMunicipal realizou-se hontem, âs16 1|2 horas, no gabinete do presi-nante dessa casa legislativa.

' - * * ¥
Fazendo hontem jtisl-amente um anno

que se instalaram, no Itamaraty, sob adirecção technica do Sr. Mario Araújo,especialista ¦ contratado, os trabalhos dacommissão encarregada dc classificar eorganizar,, pelos methodos modernos osarcluvos e a bibliothcca do ministério oSr. ministro das relações exteriores in-specçionou os trabalhos que, em doremezes de actividade continua, aíi se rea-Ii_zaram.com os melhores resultados, exi-gindo ainda algum tempo para que che-
guem a termo. ¦ ¦

A parle relativa á bibliothcca poderáficar concluída dentro de mais um semes-tre. mas a _ referente aos archivos nãoestará terminada antes do um a doisannos."_ * 
*O veto parcial.

Do nosso serviço telegraphico»
LONDRES, 19 (A. A.) _ Dentre os

jornaes que maior publicidade e mais
espaço deram aos telegrammas proceden-
tes do Rio de Janeiro, noticiando o veto
parcial do orçamento das despesas, por
parte do presidente Washington. Luis, fi-
gura o ".Financial News".

O importante órgão desta capital, que é

NO MUNDO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Na sua sede social, ó. rua do Ou-
vldor, 59, 3" andar, realizou a Em-
presa de Engenheiros Empreiteiros
uma importante assembléa geral ex-
traordlnurla.
. Assumindo a presidência o Dr. Ar-
thur Oreonlialgh, que convidou para
secretario o Sr. Leopoldo de Carva-
lho,' e por elle foi dito que esta as-
somblía geral extraordinária fora
convocada com as formalidades le-
gaes, especialmente para deliberar
sobre uma proposta da dlrectoria do
teor seguinte:"Propomos que seja desdobrado o
cargo de secretarlo-thesoureiro, sen-
do, consequentemente, substituído
pelo'seguinte o actual artigo 12 dos
estatutos: A empresa será admlnis-
trada por uma directoria, composta'dò 

presidente, de secretario e de
thesourelro, que serão accionistas e
olcitos pelo prazo de tres annos, po-dendo ser reeleitos. Paragrapho uni-
co — Toda e qualquer operação ou
acto da directoria, definidos no ar-
tlgo 1C, sõ será valido mediante a
asslgnatura de dois dos directores,
•ou do um sô delles, com procuração
bastante dos dois outros—Rio de Ja-
nelro, 19 de dezembro"de 1927 -r-
Tliemistocles Freitas, presidente —
Híj Motta Mendes, secretarlo-thesou-
reiro. "

Essa proposta acha-se apoiada pe-Ia seguinte exposição da dlrectoria,
que também foi lida fi. assembléa:"O desenvolvimento quo tem to-
mado a nossa empresa, com a crea-
ção de varias íilíaes em outros pon-tòs do paiz e o crescente movimento
do novas empreitadas, j& não permit-tem que sejam englobados os doisdistinetos serviços da secretaria e da• thesoururia, além da necessidade
constante de ter fura da sede social,
polo monos, um dos directores. Nes-tas- condições, solicitamos a vossa
permissão para desdobrar os doiscargos c para que, mediante procura-çao dos dois outros, um só dosdire-ctores possa desempenhar todas asattribuições da dlrectoria, contidasno artigo 16, taes como celebrar con-tratos;, cobrar, pagar, transigir, darquitação, constituir procuradores ju-dlclaes e extra-judlclaes, designar osbanqueiros da empresa e fazer as.íperações financeiras que forem ne-eossarlas, etc. — A directoria- The-nilstocles Freitas, presidente '¦  

HMotta Mendes, socretario-thesourei-
ro. ¦.*'•,

* • *
Não tendo comparecido numerolegal de accionistas para constituir aassembléa geral extraordinária, con-vocada para o dia 16 do corrente, no-vãmente a dlrectoria da Companhiade Seguros Garantia convida os Sraaccionistas a se reunirem, amanhã,as 14 horas, na sede da companhia,a rua 1» de Março n. 83, 1» andar,afim de tomar, conhecimento da re-forma dos estatutos e reducção docapital social, de accordo com a pri-meira convocação.

presentamlo _o Sr. Antônio Prado Juniorprefeito do Districto Federal; tenente Caldeira Bastos, representando o Dr. Coríolano de iGoes, chefe dè .policia; governadoEstacic- Coimbra, do Estado de- .Pernam-buco; Dr. Adolpho Konder, governador d<ianta Catharina; Dr. .Reynaldo Barrtt*I mio representando o Dr. Manoel Duarte
presidente do Estado do Rio de Janeirosenadores Carlos Cavalcanti, Codofred.Vianna Olegario Pinto, Mendonça Martins e Miguel Calmou; ministro Heitor <Ubouza, dqiutados José Bonifácio, NogueiraPennlo, Plínio Marques, .Ceraldo Vianna,Luk Pinto e Llndolplio Pessoa; generalLaiirentnio Pinta, Drs. Climaco da Silva,bilveira Netto, Mozart Lago, Porto da-Sil-veira, Bencvemito Pereira, Belfort Roxo,Nestor Victor. Júlio iBarliosa, Aluizio Azc-vedo, Carlos 'Macedo, Alinir Correia, An-tonio Valle, A. Betourt;! Jayme Souzait-iimplido SanfAnna, Álvaro CuinplidobaiitAnna, Marcondes do .'Prado, AlfredoNeves Júlio do Valle,. Drumond CamargoParaiihos da Silva, César Mesquita, CíceroMachado, Carlos Vianna, Soares Füguci-ras, M. A. Magalhães de Almeida, JoséAugusto, Didimo da Veiga, Gomes Ribci-ri», Carlos Kiehl, Aurélio Amorelly \\-berto iBeaumont, Alencar Piedade, RaulPortugal, 'Ernesto Kemp, Fábio Soares,Leoncio dc Faria, 'Delfim Carlos, MiguelMarcondes, -Carvalho Araújo, Cvrillo Ju-mor, Pedro Calmon, coronel Benjamin

Souza, commcndador Zeferino . Pinto ,co-
r?i?,e,' Astrcgildo Silva, major OrmíndoMuller, ISrs. Paulo Leitão, Eugênio Page-kin, F. 'Braga, Maurício Challct, AndradeMuniz, Copies dc iFaria, Antônio Souza eSilva, Agenor Carlos Lima, Heitor Meu-des, João de Faria, Custavo Baily, Polybio
Monteiro Pereira, congressistas, amigos,
políticos, familias, representantes da im-
prensa, Carlos Ferreira e Carvalho Azc-vedo, da Agencia Americana;

Uma- commissão de cabinciros da Central
do -Brasil offereccu a Sr, Ex. uma cor-
bcille de flores naturaes, -

Ao deixar o'trem a gare da Central; as
pessoas presentes fizeram - grande mani-
festação de sympathia ao-futuro presidente
do .Estado do Paraná. 

O imposto de renda
O "Diário Officlal" de hoje pu-blica a relação das certidões do im-

posto de renda de 1927, que vôo serenviadas á directoria da receita pu-blica.

QUE CYNICOS!

Senador Affonso Camargo
Acompanhado de sua Exma. família,

partiu hontem para o Paraná, via São
Paulo, pelo nocturno de luxo,' o senador
Affonso Camargo, presidente, eleito da-
quelle Estado.

Muito concorrido foi o embarque de
S. 'Ex., notando-se na gare D. Pedro II.
entre outras, as seguintes -pessoas :

Commandante Vieira de Mello repre-sentando .0 Dr Washington Luís, Pre-s.de.ite.da Republica; Dr. Oswaldo Ran-gel, representando o Dr. -Mello Viannavice-prcsidcirte da Republica; Dr. PelagioCarneiro, representando o senador AntônioAzeredo, vice-presidente do Senado Fe-deral; almirante Pinto da Luz, ministrotia marinha; Dr. Vianna Kelsch, represen-tando o Dr. Octavio Mangabeira. ministrodas relações exteriores; Dr. Attilio Carlos1 eixoto iFilho. representando o Dr Viah-na do Castello, ministro da justiça •' DrHenrique Romanguera, representando our. Victor Konder, ministro da viação-tenente Plodoardo -Maia, representando ógeneral Sczefredo Passos, ministro daguerra; Dr. João Teixeira de Carvalhorepresentando o Dr. Oliveira Botelho mi-nistro da fazenda; Dr. Ayrcs de Camargorepresentando- 0 Dr. 'Lyra Castro, ministrodi aencullura; Sr. Cícero Marques, re-

—•»— 
Os que me escuta* e me ouvem ouçam

e escutem o final do artigo de fundo, de
hontem, do Correio dá 'Maithâ.

•Eíl-o ¦ •- • ¦¦¦- •
"Oswaldo Cruz'foi sem duvida o

maior nonic da hygiene neste paiz.'Nunca ninguém o viu', no entretanto,
colÜgindo dados de sabedoria infusa
para embasbacar as tertúlias seientifi-
cas. Foi elevado, no Verdor dos an-
rios, ao posto de director da Saúde Pu-
blica, quasi sem" possuir bagagem
scieiitifica. 'Rodrigues Alves, quando
lhe apresentaram o" nome, não conteve
a sua exclamação: '— 

Más quem é
esse Oswaldo ? Dos hygienistas da"nova geração, raro sfcria o que pela
capacidade dos seus escriptos não se
pudesse candidatar a unia cadeira "ds
letras sanitárias, se tal monstruosida-
de houvesse:.. São conhecidos de-
mais, emquanto Oswaldo não o era de
todo. Mas, emquanto este combatia a
peste, elles dissertam sobre a enfermi-
dáde. Que distancia os separa 110 con-
ceito do valor social da- hygiene 1"

'Não digo mais nada senão isto "
. O Correio da Manhã é pulha.

Quando Oswaldo Cruz realizava a sua
formidável e jamais esquecida obra de sa-
neamento do Rio de Janeiro, o Correio da
Manhã o insultou ferozmente, levando seus
ataques até á honra pessoal de Oswaldo;
negou-lhe títulos scientificos e* conduziu a
boçalidade dá Gamboa á revolta da vac-
cina obrigatória em 1904.

Hoje, com um desplante de cynico lar-
vado, vem .proclamar que "Oswaldo Cnu
é o maior nome da hygiene neste paiz".

O' marotos, ó patifes, ó salafrários, se
Oswaldo era, como de facto era, um gran-
de seientista, o maior dos hygienistas ds
sua época, por que então movestes contra
elle uma campanha ignóbil e porca, que só
serviu para lhe apressar a morte ? Esta
confissão de agora ( remorso ou outra
semvergonhice para explorar a memória
do sancador desta cidade ?

,'E' o que desejam saber os assignantes
•'o Correio.

ADOASTO Í)E CODOT.

i
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O RAIZ
Director — ALVES DE SOUZA.
Gerente — Romeu Ribeiro.

,'¦ -..-'. TBLEPHONES
Directoria .— C. IÍ06.
Administração (gerente) — C. «07.
Redacção — C. 604 e Oltlclal,
Eucrlptorio — C. 608.

i.-OKlelnaa —C; 60f. •¦• ' " '"''

:"Toda correspondência referente a
annuncios, publicações" remuneradas,'

" reclamações, assignaturas, etc, deve
eer dirigida ao gerente do PAIZ,
•Dr. Romeu Ribeiro.

DE COMO SE PROVA QUE
í 0 ÉHFEIIÈ W. A

_*—

. i»i

'• 
Ha ainda muitas pessoas,'e'da .M-tior

gravidade, convencidas '<lt ' «iuc a arte e

alguma coisa dc excepcional c" inútil.
'" Para ellas o produeto affislico só se

( considera eni elevado gráo por' unia <iues-
" 

tão de filaucia ou de requinte, «íuando.
não de simples moda, e unicamente pe-

' culiar ás classes de elite. - "
'Naturalmente (|ue sc- restringirmos-a

expressão Arte a sentido' esotérico,' como
revelação sensível de belleza nO «Me ella

' lem' de mais subjectivo na correspondeu-
"cia alistracta com todos os dados reaes

• rde natureza — poderemos ainda admittir,
' desse ponto de mera csthetica mctaphy-

sica, «pie o Artista fala para. poucos- in-
'dividuos seus contemporâneos.

Nem dc outra . maneira sc poderá en-
sentar o velho postulado de arte pela arte.

Como ninguém mais ignora, as maio-

res excentricidades acabam sempre por
entrar no domínio do cominiim, c de duas
formas: ou .'desapparcceili como coisas
cujo paladar se perdeu e com cujo sen-
tido de excepção ninguém mais anda no
nivel, ou, então, se depuram.e ficam co-

jno padrões inattingiveis de perfeição
. A originalidade, resulta apenas de acui-
Idade inais accentuada, de uma espécie dc

dom providencial e premonitório que con-
«luz o artista a ver, varias décadas antes,

' antecipadamente, ; phcmnnenns, factos;
.percepções, relações de continuidade c
¦semelhanças, opposições e harmonias.' Os
seus contemporâneos com a sobrecarga

"do. 
passado, nella. encontrando todas as

satisfações moraes e mentacs para o.scil
ou,' nem só não coinprehcndém, nem ad-
niittcm que existam outras interpretações

, do (Belleza, .como • também- não julgam
necessárias taes- manifestações. ¦

Ê/.eis porque lia sempre lucta, guerra
-contra os innovadorcs. E' verdade que.

sem esse anceio de renovação, esse cs-

,pirito iterativo de; analyse, de investiga-
-..ção e..pesquisa, p homem, ainda .estaria

' habitando as cavernas.
', Aliás,'tanto'o elemento de estagnação

..como a energia, dc renovação — concor-
rpm para a pròpulsãq e directriz da pro-
pria inquieta marcha da humanidade.

O passado é como uni-livro: nelle de-
.- vemos estudar, e muito aprendemos. São

permanências theoricas: O presente í a

% realidade: devemos vivel-o, nelle ençon-
' 

trar as novas formulas de- existência, 'a

vertigem ascendente de uma correspon-
dencia mais alta. mais para a -frente',.'na
ambição sem limites de conquista e doiní-

' 
nio da Matéria.

Seres como os. tenuitas, muito mais ve.
lhos do que nós na crosta do globo, at-
tentam, segundo o que dizem os observa-
dores, extraordinária capacidade não só
de adaptação, como também de investiga-
ção e aprisionamento de modalidades da
natureza necessárias á conservação da
espécie, atravez das vicissitudes que o

• próprio destino collocou á frente, delles,
convi a .experimcntal-os-na lucta da vida.

Naturalmente «pie não haverá outra ex-
. pi i ca ção para esclarecer as razões pri-

-•'-marias por que o homem primitivo, co-
meçou dc enfeitar os seus utensílios pre-
históricos.

Os que encontram fáceis demonstraçõej
para tudo. dirão naturalmente: o homem

primitivo queria apenas distrair-se.
. . Aere«iitn que tal consideração c sim-

ploria demais.
Sc o phcnoineno esthetico c dc origem

sexual — pois «pie toda expressão de
belleza nos vem pelos sentidos — logo
so vê como ó tecido dc fibra, as linhas
do ornamento geométrico, e principal-
mente os ornatos pessoaes fixos e mo-
veis que -os. prccederani (scarificação, ta-
tuageni, "moscas", brincos, bracclotes,
botpqties). apparccem revestidos de signi-

. .ficação muito mais complexa.
Simples visão retrospectiva, nesse pre-

facio da historia do homem, vem attes-
tar a importância constante e primordial

u que a arte teve c tem no desenvolvimento
moral e intellcctivo da humanidade.

Não pretendo demonstrar como todas es-
. sas ideographias, se assim me posso ex-
-primir, são contingentes mais do instin-
cto <me da'intelligencia.

Conviria...em. todo caso, relembrar que
o insecto — a. mais alta expressão do in-
stinclo — está fronteiro ao homem, a mais
alta affirmação da intelligencia.

\Tesses dois campos, como é lógico, o
enfeite pertence á fêmea, e é ella quem
domina.

lEntre ambos, a reproduetora é a mais
bella. 'Em 'outras 

escadas dos vertebrados,
n lei da seducção é totalmente contraria-
dai : o perú sobrepuja a perua, como o
cavallo a égua.

Se attentarmos uni pouco para o que
nos cerca verificaremos que mais de dois
terços se constitue de coisas inúteis.

São inúteis, porém mais necessárias do
que o terço restante : pois é dessa inutili-
dade que tem vindo, através da ronda
TOnceira dos séculos, a cultura, a civiliza-
ção. como a experiência e o progresso :
factores dc ordem espiritual, factores de
ordem material.

Que seria hoje do Rio de Janeiro, por
exemplo, se pensássemos, como se acre-
ditava nós tempos da Monarchia. que
basta o estrictamente util ? Desse ponto de
alcance, a metrópole brasileira é uma ei-
dade supérflua.

O próprio conceito do util e do bello,

para quem medita um pouco, não offcrecc
opposição alguma. Quem ignora que só o
bello é realmente util ?

No conceito do. bello está virtualmente
incluido o «Ia utilidade, e no seu grão
supremo;
-A literatura e a philosophia dos que

não têm de arte uma concepção realista,
levaram a formar-sc uma serie dé antino-
mias entre, estas duas modalidades que não
passam dc uma, com as suas duas faces,
ou marcações rhythniicas no tempo : na
belleza ha 

'o 
período de creação, na utili-

dade 
'ò da 

"appiieaçãó.

O feio e forte dos portuguezes não tem
sentido, pois que o bello jamais repelliu
a idéa de solidez. Ao contrario, *a 'fra-

quezaé que se incorpora ao conceito'de
fcaldadc. " -1 '

Quando se diz bello, forte, usa-se 'de.,

phrase redundante, pelo velho habito de
empregar adjectivos parasitários;

A unidade conceptiva dc bcllò encerra
talas as'completas definições dós seres c

'das coisas. ' - • ¦: "- •*•
' A lingua, para casos taes (isto &,- ¦ em
que não estejamos nem diante Ue- fôrma
bella nem de expressão feia) possue gra-
ilações precisas que a má literatura des-
virtuou : formoso, bonito, sympathico.
São phases evolutivas de organismos que
tendem a completar-se ou «pie trazem por
energia hereditária destroços de coisas
perfeitas.

Insensivelmente, as considerações se espa-
caiu. Queria apenas falar no erro «pie se
comniettc, do ponto de vista educativo,
tomando-se o enfeite como funeção secun-
daria òu de" pouco prestimo I " '

Os Sabidos acreditam, então, ser ó órn.i-'
mciito.' as artes decorativas, manifestações
inferiores' dá ordem esthctica,

>E, para determinar qualquer realização
artística sem caracter, julgam o ornato de
menos importância, pois que se trata de
objecto decorativo...

No entanto, toda Arte c decorativa :
enfeita a vida, mostra-a mais, torna-a fu)-'
gente nã sua mais alta intensidade, «les-
vendando o que ha nella de oceulto e
mysterioso, revelando, assim, as affinida-
des secretas por onde se evidençiam_. ns
correspondências eternas dos seres e das
coisas, o próprio destino do homem.

FIíÍjXA mnEino.

A REPERCUSSÃO
DO VETO

—*-
A uniformidade dos applau-

sos que o Sr. Presidente da
Republica tem recebido, a pro-
posito da applicação do veto
parcial, ao orçamento da .des-
pesa; deixa cristalinaiiiéntc
reaffirniados os objeclivos
patrióticos que 'impuzeraim
aquella atttitudc governamen-
tal. 

"E\ 
por conseguinte, a pro-

piria Nação, exponenciada no
depoiriieivto dos seus elernen-
tos .representativos, que assim
vernsóberaiiamente julgar o
acto do governo consuniniado
numa " opportuividadc tanto

.mais flagrante quanto se consi-
dera que jà transpiizemos o
período de verificação da per-
iminência da paridade caiu-
bial nó nivel ádòptádo iiq.,p,la-
no de estabilização.

O que, porém, avulta de mo-
do singular, nas demonstra-
ções de apoio levadas ao Sr.
Presidente da Republica por
esse motivo, se nos afigura ser
a confluência da opinião ex-
ternada pelas figuras de maior
responsabilidade na admini-
stração estadual, eiii face das
demonstrações de applauso
foiiinuladas pelos órgãos^ que
refilectem o pensamento do
commercio brasileiro, no que
elle itambem possue de mais
expressivo. Assim, seria incòn-
cebivcl deixar de reconbecer o
sentido moral da solidarieda-
de trazida ao governo pelas
associações commerciaes do
Rio dc Janeiro c de S. Paulo,
cujas directorias sc manifesta-
rani dc fôrma peremptória so-
bre a clarividencia da medida
do veto parcial, sobre a sua iu-
dispensabilidade e aos prof un-
dos effeitos que já está produ-
zindo, dentro c fora do paiz, no
tocante ap credito da Nação c
á firmeza cam que o Sr. Pre-
sidente da Republica não pou-
pa sacrifícios, para conduzir a
'politica de estabilização aos
oibjcctivos colltmados. De"cer-
lo, despertou a atlençãio do
commercio das duas princi-
pães praças do Brasil a cir-
cumstaiTcia de que fora o pro-
prio governo que se impoz o
principio da limitação dos gas-
tos públicos de ura modo for-
mal, intransponível e definrti-
vo, sem se ater a circumstan-
cias de caracter meramente
autorizativo da lei da despesa.

Não podendo fugir á respon-
sabilidade e, por consequeiv-
cia, á censura implícita numa
attitude de discordância com
a necessidade do veto parcial,
a imprensa que discorda do
governo reflectiu, por sua vez,
a lisonjeira repercuslsão que
a medida determinou nos nos-
sos centros produetores e no
ambiciVte mais largo da fin.an-
ça intcrnacionail. Era super-
fluo opinar çm sentido diver-
gente das razões nacionaes em
que sc inspirou o veto presU
dencial. Tanto mais verdadei-
ra sc demonstra a proposição
acima fixada quanto, agora
mesmo, vemos como na im-
prensa de Londres, cuja pala-
vra de ponderação e de re-
sponsabil idade se accentua

nas columuas do seu grande
órgão representativo, que é
The Times, edioo"U a significa-
ção da providencia que per-
1'UÍ'ttiii o ji-e.cuodo orçamento
da despesa.aité ao limite abso-
luto dás disponibilidades a que
poderão , aWingir os recursos
da receita. Não acreditaremos
qüc, como argumento ponde-:
ravel, possa diminuir o alto
àlcà iicé .admin is t ra ti v'ó dp y e to:
parcial, o que poderíamos cha-;
mflr de^ bysálitinisnio. dc lima';
doutrina qiie despreza os fa-
ctos .essenciaes, para se atír; âj
sübtiiezas sem qualquer resul-
tado'pratico no tocante- ao
-çonseguimento . do. fim que- o
governo tem eiii yistavprepon-
dçráiidp^ãs suas. decisões,, oii
seja a impTescindibilidade de
evitar ò pròseguiiiiçnto do 

"re-

gimen do déficit orçamentário.
Dentro da thésé da estabi-

lização votada pela ultima
Conferência Interparlamentar
de Commercio, these que a im-
prensa que se considera inde-
pçndeute .: applaudiu; iiuügi-
nando com isso molestar o go-
verno, iniciada a politica de
saneamento monetário do vi-

gente quatriennio, outro cami-
nho não lhe cabia seguir se-
não oppor todas as resisitcn-
cias á continuidade do dese-
quilibrio dos Orçamentos. Se-
ria possivel admittir-se, em
boa lógica, sincera e sadia, que
a acção do governo, ao appli-
car o veto parcial, estivesse to-
lhida, para operar a diminui-
ção da despesa, verba por ver-
ba, ate um liihitè que, sem pre-
júdiçar a marcha dos differeh-
tes. Serviços, assegurasse a. per-
feita equiparação dos compro-
^missos dp Thesouro, aos re-
cursos da receita? A puerili-
dade.de semelhante affirma-

¦ção se demoi^tra intuiti-
va, pois qüe, tendo a responsa-
bilidade dás conseqüências que
decorreriam da continuação
do déficit, claro é que o gover-
no dispõe de attribuições ám-
pias, conforme o regimen-da
parcialização do veto, para
subtrair o paiz ao perigo da in-
solvência financeira em. que
afinal de coiiitás redundaria a
saneção de uma despesa cujo
volume ultrapasse o niveldas
rendas ordinárias da Nação.
Esse acto de profundo e irre-
cusavel patriotismo foi o que
o Sr. Presidente da Republica
acaba de praticar, detepnii-
nando os applaus.ps de que te-
mos conhecimento, já mani'-
festádos tanto lio interior ço-
mo no exterior do Brasil.m.flCT05LCH05

—*
GENTE DE FRONTEIRA.
O paic está pacificado. Não ha no ter-

ritorio nacional um só revolucionário cm
armas, c o próprio capitão Prestes, o nl-
limo desilludido, não ha muitos dias, de-
clarou — segundo os próprios jornaes
seus correligionários — <?»c cnsarilhoH os
trabucos definitivamente.

Mas, a Alliança Libertadora (è um par-
tido que existe lá pelo sul) reuniu o seu
directorio, não cm alguma cidade do Bra-
sil, mas em Melo, no Uruguay, onde, du-
rante a revolução, o Sr. Assis Brasil fez o
seu innoccntc quartel-general.

Por que será?
Um partido político que precisa reuni''-

sc fora do território nacional, quando o
paiz está cm plena pas, traz água uo bico.
A' não ser que os eleitores filiados a Al-
liança Libertadora sejam os fazendeiros,
os peões e lambem os bandoleiros uru-
guayos que, por sua proximidade com a
nossa fronteira, algo sc interessem pelas
coisas dc nossa terra

Mas, o Sr. Assis Brasil, segundo os des-
pachos nas folhas de sua predilecção, fez
ali uma exposição. Que disset'

E' singular! Qualquer sopro, qualquer
resfolcgar desses homens c motivo de gi-
randolas c "jazz-band" nas gazetas da
mashorca. Entretanto, o Sr. Assis sac da-
qui para Melo, reúne lá os seus correligio-
narios (brasileiros!), faz-lhes unia longa
exposição de sua acção durante o. tempo
em que oecupou uma cadeira na Câmara
Federa! — e o mutismo c geral. Entrctan-
to, um jornal desta capital não deixou
dc lhe fazer iim ligeiro commcntario. E'
que, insinuou, a attitude do Sr. Assis Bra-
sil não agrailou muito... Puder !a O Sr,
Assis Brasil, por inais vchemeule que fosse,
por mais intransigente com a revolução,
é homem dc cultura, não sabe falar cm
calão, como o Sr. Luzardo, o autor da "to-
dissima" — c dahi o desgosto da grey
bastarda que, combatendo as leis, ás mes-
mas leis procuram sempre recorrer.

O Sr. Assis sc convença de que não
nasceu para amigo dessa gente..,

representar na manifestação «pie lhe pro-
moveu a Liga da' Defesa Nacional.* * *

Despediram-se ihontem do Sr. Presiden-
te da_ 'Republica, ho palácio do. Cattetc, o
deputado federal Gonçalves Ferreira; por
ter de seguir para Pernambuco, e o depu-
tado estadual Hugo da CoSta Machado, por
estar dc viagein para o 'Maranhão.

. ,- 

*:¦* *

Esteve-Contem no- palácio, do Cattetc
o Dr." Porto' d'Ave'," «iuè foi agradecer
ao chefe do Estado o ter:se feito "te-

prcsentair na conferência que realizou so-
bre Assistência hospitalar .no. Brasil.

* *m * •
OS REFORMADOS EA PERDA DA

PATENTE.
lEstão se sangrando :cm saude os ndyo-

gados do chefe da 
'"malograda'"ihstir-

reiçãõ paulista 1 Ninguém .lhes disse até
hoje que o seu constituinte perderia, a
patente ecom ella os vencimentos «me lhe
amenizam o voluntário exílio.

Foram elles mesmos que descobriram e
assoalharam que, condemnado a cinco
annos deM.reclus5p, -ofseii;;Jio!neni;,,l!erdçrli

os galões e tinha de roer o pão que b
diabo-àniaíisb-u; ', ', .' . '. ..,;....;:-'.

Como era de prever, o velho 
"Isidoro

protestou : . - -.-..,
" Tomassem-lhe tudo para as suas ti-

radas patrióticas, menos o cobre; que
o que tinham arrebanhado em S. 'Paulo,,
dividido por tantos, não dava nem para
custear as lidas com que estão regene-
rando a Pátria na capital platina".

E os gaiatos tiveram que se desdizer «
estão se desdizendo.

Hontem uni "vespertino lembrou uni pa-
recer que, segundo rhifórmaj teria- sido
dado em 1920 pelo ministro !Bulcão Vian-
na, então auditor 'dejuiarinha. Sabem
para que? Pára .concluir que, sendo este
ministro parente e amigo- do ministro
Pires e Albuquerque, o parecer traduz

'necessaríam.entç 
. a; opinião 'do procurador

geral da Republica..;.', ...
Tem.graça;; mas avivemos a memo-

¦ria do articulista, já que não podemos
;melhorar'-lHe o -critérioi-¦ -...
'.[ O - parecer', em questão, refere-se ao
muito-conhecidô caso do almirante Ba-

-ptista' Franco,; 
'.official1 reformado, ,con-

demnadVpelo- jwjy á .seis' anúos de.'pri-
são cclltilar e -mandado,; pelo juiz, reco-,
lher a unia-:prisão"cõ'inm'um";.';.'' 

'. ¦

Seu adyoiádó, .'o. Dr. '."Xsííilpho de - Re-
zende, recorreu, pára. o 

'Supremo Tribunal
.com um pedido de habeas-corpus, alie-
gando, entre outras razões^ -que o art. 48,~.$ 2, do Código-, Penal da Armada só se
•refere a officiaes effectivos e honorários.

O Tribunal julgou o caso na sessão
de 28 de janeiro de 19*2.

O Sr. ministro 'Pires e Albuquerque,
já então procurador geral da Republica,
combateu o pedido, dando o verdadeiro
sentido ao árt. 48 e sustentando que o
art. 76 da Constituição não tolerava a
distineção que se pretendia 'fazer: que
por esse artigo tanto perdia ã patente
0 official effectivo como o official re-
formado, (ima vez condemnado' á prisão
por mais de dois annos i

E o Tribunal unânime acompanhou o
parecer do Sr. Pires e Albuquerque, (Ré-
vista do S. Tribunal, Vs. 36 e 37 pagi-
nas 187 e 165.)

Já que estamos com a mão na massa
lembremos «jue o mesmo, também' por
unanimidade, «lecidiu o S. Tribunal no
habeas-cqrpus n. 6.772, que tomou a se-
guinle;enigrapHe;",'".' 

'.'"."-''-'4?'- ¦'.?
" Não é licito distinguir para a appli-

cação do art. 48, § 2, dò.Codigò Penal
Militar, os officiaes reformados dos ef-
fectivos c Honorários. "

Advogados «lo diabo.... estão juntando
lenha para queimar o constituinte.

permittem; traçarmos' uma orientação, para
attingil-a dentro dos limites dos interesses-
nacionaes. Hojér os ¦ relatórios consulares
chegam com presteza ao Min.istcrio do Ex-
terior c, dalii passam para o conheci-
níento pubKco sem tardançti, coirio tanto Sc
impunha.

IA MDm PROSPERA I ITi «LA
A FOHICULTURA PAULISTA, SUA PROSPERIDADE

', ,, . E SEUS EXEMPLOS
m

VICTORIA SOCIAL.
Nossos vizinhos da antiga província Çis-'

platina que, em matéria de progresso', con-
servam-se ao lado dos mais avançados pai-
zes da America Latina, acabam dc" álcaií-
çar uma conquista —• e dás mais resplan-
decentes e significativas — para cnflorar
ás' suas victorias sociaes proclaniádas em
todos, os' continentes, como exemplo palpa-
vel e expressivo da actividade e do pátrio-
tismo de um povo. Está ali, praticamente,
extineto o aualpbabetismò.

'O Uruguay, exáerminados, definitiva-
mente e para sempre, os derradeiros tes-
quicios das dissençôes' inttstinás edb cau-
dilhismo, enveredou ptda lrilha"«'iúê vem pai-
milhando e que lhe conferiu, em alguns an-
nos de paz laboriosa, a prosperidade sur-
prehendente dc cjúe desfruta, como conse-
quencia infallivcl da sua actividade intelli-
gente, da admirável clarividencia dos seus
estadistas e dos seus políticos. Ó paiz
uniu-se, homogeneizou-se num bloco ma-
gnifico, 110' fito de prosperar c de engran-
dqcer-sc na paz e na ordem. Esse objecti-
vo supremo alcançou-o brilhantemente', seja
qual fór o aspecto submettido á analyse-
do observador. E quer e lia de conserval-o
como iinmutavel e definitivo, ampliando,
porém, e cada vez mais, a significação e
os resultados.

Um telegraphico da Americana apoia
insophisníavelmente os nossos assertos —
que, aliás, não comportam novidade ai-
guina. Segundo o ultimo recenseamento,
a Republica do Uruguay conta presente-
mente apenas nove por cento de analpha-
betos no total da sua população. Ou seja
a liquidação virtual dos illetratlos.

Quem pódc aspirar a uma victoria mais
enaltecedora e mais humana ?

A EXPORTAÇÃO 1K> TiUPtJLO
TCHECOST.OVACO.

A exportação, do lupulo tchecoslovaco,
em outubro ultimo. f«ii de 47.130 tonela-
das. cni(|uanto no mcSnío mez do anno
passado ¦ foram somente dc 42.35-6 tonela-
das. Pela primeira vez depois de um lon-
go espaço de' tempo grandes compras fó-
ram feitas pela Grã Bretanha:" Os prin-
cipnes paizes a que sc destinou o lupulo
tchecoslovaco exportado durante o mez de
outubro foram os seguintes: Allcmanha,
23.378 toneladas; Áustria. 7.634 .tone-
ladas; Suécia. 3.523; França. 2.2V.
Suissa, 1.892; Grã Bretanha, 1.855; Bel-
yt.-a 1.65-4; Hollanda. fji-S; lltumania.
527; Estados Unidos 489; Brasil. 411;
Districto do Sarre, 391 ; Yugoslavia, 312
toneladas. .. ... ¦;':;'

A «ixportação total do lupulo tchecoslo-
vaco. desde o inicio da presente campa-
nha. ou seja nos mezes dc setembro e ou;
tubro ultimo, foi de 59.483 toneladas.

Edição de hoje, 14 paginas» ^ » -..-
. Conferenciaram e despacharam hontem

com o Sr. Presidente da Republica, no
palácio do Çattete. os Srs. ministros da
guerra e da marinha.

* * *
Foram hontem recebidas em audiência;

no palácio «lo Cattete. pelo Sr. Presidente
da Republica, as" directorias da Associa-
ção Commerchl do Rio de Janeiro, da So-
ciedade • Nacional dc Agricultura ¦ e da
F«-deraçã«> das Associações Commerciaes
do Brasil.-

*' *
Estiveram hontem no palácio do Cattete.

«lie foram deixar as suas 'desnedida"s ao
Sr. Presidente «Ia Republica ú senador
Vcçpuci» dc Abreu c o deputado. Carlos
Pennafiel.

* *
O Dr. Rodrigo Octavio esteve 'hontem

no palácio do Cattetc. para agradecer ao
Sir. Presidente di Republica c ter-se ieito

ORGANIZAÇÃO DA DEFESA COM-
MERCFAL. • '

iFaz pouco tempo, a propósito da ultima
¦providencia <3ada" pelo governo, por inter-
njedl'0 do Ministério «lo Exterior, tivemos o
ense/jo. dc alludir á organização, ém mol-
«lcs efficazes, dos serviços que visam não
só a expansão hias a defesa commercial
do Brasil, do ponto'de vista dos interesses
<|t*e nos prendem aos mercados interna-
cionaes.

•Não podemos deixar de attribuir o cara-
cter de conseqüência dos actos já pratic.i-
dos, ao facto da divi^gação sem atrazo,
dos relatórios consulares, divulgação que
ora se faz ordinariamente pelo Diário
Official. Os espíritos, que vivem no mundo
das abstracções, encaram com certo sec-
pticismo a utilidade das publicações feitas
por intermédio do órgão a que nos refe-
nhnos, E' um preconceito facilmente de-
struivel, -conforme seria sípjpiès demon-
strar. Onde é que se condensa a activi-
dade. administrativa e legislativa do paiz,
qual o centro da sua divulgação oppor-
tuna ?

Dahi o applauso que damos, movidos
pelo intuito de rcsaltar uma iniciativa dc
certo muito proveilofea, á regularidade,
inais dò que isso, á presteza com «jue o
Ministério do 'Exterior «li!i:;e;-.cia .no een-
tido da publicação dos relatórios consola-
res. Nesses documentos se acham conti-
«Ias informações do magno alcance para o

governo o para a communhfio brasileira,
informações que interessem principal-
mente ás classes incumbidas da tarefa dn

producção e do commercio nacionaes.
Aos superficiaes pôde parecer insrgni-

ficante o resultado da iniciativa a «jue nos
reportamos. Diremos que aos superficiaes
tudo é pçrmíttido «lizer, por niais 

"grave

que seja o assumpto debatido e o problema.
cm estudo. . .¦ ¦ 

A realidade, pnrem, prova que o corrhe-.
cimento das condições. en>. que se encon-
iram os mercados iilternacionacs. sobre-
tmlo aouollcs com quem temos eontacto
mais directo. apresenta uma importância
substancial, porçjue são esses subsídios que

EFFICIENCIA ADMINISTRATIVA.
Toda a imprensa',' sénfdiffercnçã de

matizes púliticos, em edições suecessivas,
dando a' essas noticias o cunho de por-
nieiidrés muito | interessantes, se oecupou
da realização do grande picito procedido
na Central do Brasil, para constituição do
conselho - administrativo da caixa dos
ferroviários da referida estrada, incorpo-
rados ao regimen commum constante da
lei que o governo regulamentou, ha pou-
cos mezes. . -

Pára se medir a importância dos cie-
mentos que ali se conjugam em torno
de um instituto de assistência' social, ser,
nos:ha sufficiente dizer que, mesmo sob
o systema antigo, a nossa principal ferro-
via já dispunha de um fundo de recursos
que montam a seis mil contos dé réis.
Sobre a gestãç desse patrimônio, que ten-
dc a assumir um vulto ainda mais ex-
pressivo, girou o pleito da Central do
•Brasil.

Desejamos frisar aqui a eircumstaucia
de se haver realizado a renhida eleição
quasi sem trabalhos preliminares, dentro,
se tanto, de umã quinzena, cm nada af-
fectando a regularidade do. enorme trafego
suburbano e interestadual a cargo da-es-
trada. Nada ménoi de" dezoito mil opera-
rios;,'c. empregados; dc":di versas, categorias,-
á frente dos quaes nunca falta, com o seu
exemplo pessoal, o Sr. Romero Zander,
foram mobilizados, tiveram -a sua . in-
scripção feita e compareceram ás urnas,
de modo que não oceorreu uma solução,
ile continuidade nos serviços ferroviários.

Ouvimos depoimentos muito expressi-
vos sobre o trabalho que a administração
da Central do -Brasil chamou a si, afim
dc que se traduzisse numa realidade o
pleito- consummado. Q que se - poderia
chamar a preparação dá tarefa organiza-
dora que precedeu a lucta eleitoral, absor-
veu dias e noites de trabalho ininter-,
rupto. Longe de recominendar que j esse
trabalho fosse feito, imprescindível comft
era, em face da legislação, o Sr. Roíiiero
Zander, com um espirito dc simplicidade
e um sentimento de direcção a que o tem-
po lhe fará ainda maior justiça, a. ella
pessoalmente se entregou, de modo que
não deve passar despercebido.

Os nossos commentarihs deixariam dc
attingir os justos objectivos que nos ani-
mam, se esquecêssemos a inestimável col;
laboração que o director da Central do
Brasil teve por parte dos funecionarios
que formam o seu gabinete, ahi prinian-
do a capacidade do Sr. Raul Manso, iim
nome que' consubstancia uma eloqüente
tradição de labor na administração da
grande ferrovia nacional.

Dc Iodas as grandes possibilidades na-
cionaes a qlie tem sido menos aproveitada,
tanto cm relação-á sua grandeza dc recur-
sos naturaes, quanto coni referencia ao pe-
queno volume dos resultados colhidos, «:,
sem duvida, a industria.poinicultora.

O paradoxo econômico «pie o facto tra-
duz c- muito dc estimular iniciativas *pa-

trioticás que nos libertem da lamentável
situação em que nos achamos, indo grado
o esforço heróico de certas unidades fe-
derativas, mais attentas ao vexame qúe a
realidade implica e desperta. Ha regiões,
como a da* laranjas na 'Bahia, «pie se tor-
narama famosas pela excellencia de seus
frutos, inas revelam, hoje, ao invés de um
progresso da produesão, um recuo ou sim-
pies estacionamento delia, -Eniquanto isso,
a Califórnia, onde se plantaram mudas de
laranjas da Bahia, fornece, hoje, milhões
dc caixas dessa excellente fruta a toda a
America e a alguns paizes da Europa.

Exemplos como esse se podem alinhar
em auxilio da-these que levamos em foco.
Nem outro se faz mister que o da pro-
pria capital da Republica, porventura a ei-
dade menos alimentada de frutas dc quan-
tas se podem citar no continente. De en-
careciniento enrencárecimento, eilas attin-
'giram, aqui; a preços de, todo inaccessivéis
aos pobres, c-só de raro em raro compati-
veis com as bolsas modestas. As mesmas
frutas nacionaes dão ás outras o exemplo

•da carestia, Pouco vai da maçã e da pera
á manga e ao abricó. As uvas nacionaes
confundem-se, através dos preços, com as
que nos vêm dc 'Portugal ou da Hespanha.
.Entretanto, aqui e- ali repontam admira-

veis exemplos de amor á pomicultura e
desenvolvimento da ' excellente industria
agricola- que ella representa. Haja vista
S. Paulo, que, a tantos titulos, se constitue
o Estado-padrão, por onde se aferem as
qualidades "de traualho'e de- iniciativa "da
raça. S. Paulo é, hoje, o grande Estado
pomicultor do-Brasil, aquelle «pte melhores
proventos vem tirando «lc seus férteis po-,
mares. Os dados officiaes -revelam uma
producção, em 1927, de 278.280.511
kilos de frutas, no valor total «le réis
"40,<x>9:o4'6$25o". A pomicultura pau-
lista representa, como se vc, uma grande
industria agricola, capaz de emparelhar-se
a outras de mais celebrados proventos.

Essa magnífica actividade poinicultora
refere-se tanto ás frutas lidimamcnte na-
cionaes como ás laranjas, ás bananas e aos
abacaxis, como ás que se tiveram, errônea-
mente, por inadaptaveis ao solo brasileiro,
como as uvas, as perás, os pecegos, os fi-
gos e tantissimas outras.

A producção de laranjas attingiu a
1.377.427 taixas, no valor de
5.o88:675$75o; á de bananas, a 13.256.393
cachos, representando 23.679:493$6oo ; a
de abacaxis, 7.379.931 frutos, valendo
2.9i4:i9i$25o; a,de uvas, 5.095.242 ki-
los,' valendo 2^07 :,(39$ooo ; a de peras,
278.001 caixas, importando em
2.6261891 $500; a de abacates, 119.794
caixas, 110 valor de 673:37ç$ooo; a de
mangas, 234.-507 caixas, 110 total de réis
1.035:976$25o; a de niarmelos, 17.964
caixas, representando 66:oi3$ooo; a de
ameixas, 11.487 "caixas, importando" em
I04:3i9$50o; a de .Vaieis,. «8.338 caixas,
sommando 111 H9o$ooo; a de figos. 24.983
caixas, significando 150 :269$ooo; a de li-
mões, 13.997 caixas, perfazendo o valor
de 5i:86o$ooo; a de pecegos, 4.687 cai-

xas, no total dc 42 :So8$, e a de melancias,
1.719,.00.0 frutas, calculadas na impor-
tancia dc 1.24Í :540$ooo.

O peso total da producção Frutífera pau-
lista attingiu' a 278.280.511" kilos e a área
total'çultivadit é de cerca de 9.430 alquei-
res. 'Esses algarismos mostram a impor-
tancia da industria poinicultora no rico
Estado cenfr.-il e fazem prever, para-muito
breve, extraordinário augmento do volume
dé exportação e resultados financiaes
delia. Grandes áreas de arvores frutíferas
dilatam-se cada-vez mais, bastando còlisi-
derar que já ali existem." 1.235.257 laran-
jeiras, 10,878.952 bananeiras, .7.665.731
pés de abacaxis, 2.291.374 parreiras,
267:403 pereiras, 100.040. abacateiros,
70-539 mangueiras, 81.381 ' marineleiros,
12.422 anicixieiras, 37.158" figueiras,
19.017 limoeiros,. 6.33'i peceguciros e
1,212.000 nielancieiras,. além de outras
arvores fnitiferas em menor escalas.

Intensificada essa auspiciosa producção,
é de ver o excellente futuro econômico
delia, tflo prestimosò para o siipprlmcnto
das grandes cidades próximas, como para
0 augmento das correntes de exportação.
S. Paulo apresta-se para bater níajs um
dos magníficos records econômicos que
vêm assignalando a s,ua .vida.de unidade
prodúctora por excellencia. A actividade
poinicultora ali não sc limita á intensifica-
ção da vúla dos pomares, ao plantio syste-
matico e bem orientado : também o pro-
blema da aproximação ciitre produetores e
consumidores vai, sendo resolvido dc . ma-
ncira a contentar,, o mais possivel; uns e
outros. .-...-

O estabelecimento das jeiras de'frutas,
pela Prefeitura dá capital paulista, é uma
bella. iniciativa' que está dando os liiais
auspiciosos resultados. Essas feiras aiinul- •
laih a razão maior do cncarcciniciito das
frutas, em toda parte, e que é, .como se
sabe, a ganância excessiva de certos inter-
medianos, apostados a' iornal-as inafccéssi-
veis ás bolsus niodestas. A abundância
dos recursos de Producção garante, o exito
da iniciativa, (pie encontrou, por parte-do
publico ' e dos' pomicliltores, enthusiastica
acolhida, - '' .''

O. phcnoineno. é tanto mais dc assigná-
lar quanto é certo que as frutas provindas
dc muitos paizes como a. Argentina e
Chile, por exemplo; estão livres dc direi-
tos de importação. Se temos onde buscar
frutas em-boas condições de preço e de
conservação,- por que não haveremos de
e«iuiparal-as a preços razoavciSj relativos
ao custo e a um lucro licito.? E se os
grandes Estados agricultores, como S. Pau-
lo, dão o-exemplo da assistência á pfòdüc-
ção poinicultora, não, ha razão.para qii.e se
desanime dc ter, .em breve, nas nossas
grandes cidades, frutas em condições ra-
zoa veis de acquisição.

A esse aspecto, o exemplo paulista re-
vela-se, mais uma vez, siiinmamente bene-
fico e capaz, por isso mesmo, dc desper-
tar, em outras unidades federativas, medi-
das protectoras da- pomicultura, formosa
industria, tão de prezar .pela possibilidade
dos proventos econômicos, quanto pela Sua
influencia benéfica na alimentação viciada
das cidades. Oxalá venham, esses resulta-
dos. tão promissores, alentar o emprego de
capitães e de energias tendentes á"prospe-
ridadè da pomicultura nacional, amodor-
rada, ha tanto tempo, cm gliase pouco me-
nos que incipiente.

CINZAS E CORAÇÃO DE TH0MAS
HARDY.

Thonlas Hnrdy, as cinzas de Thomas
Hardy entrarão breve em Westminster.
A abbadia maravilhosa em que poetas e
reis reunidos e quasi indistinetos dizem,
num 'He transi! iranotono. de todas as
coisas transitórias, receberá nas cinzas
de Thomas. Hardy, a que apenas faltará
o coração dò poita, a arífila, ilesse grande
s!a.vo que o acaso fez nascer no insula-
mento da formidável "esquadra do mar do
norte"

Thomas Hardy é um caso único na lito-
raturá ingleza (los nossos dias. Pela re-
beldia kiquieta das suas creações elle pai-
pàfbri ao sabor emocional de personagens
e de rhythmos, como se rhythmos e per-
Konrgens. arrancados um pou:o ao Iiarro
.humano do escriptor, fluissem no tempes-
tuoso am-ibente dc certos trechos nórdi-
cos desbladqràimerite impregnados de cou-
timiidadc dolorosa.

Sfiiisfõíd, uma pe(|iiena igreja numa pe-
quena localidade, perpetuará ¦— ultimo
traço completo duma anatonvia ardente —
o coração de Thomas Hardy. Um mus-
culo? Um symbo>o? Uni órgão mais no-
bre. mais elevado, mais dignificado??
Neste caso — um músculo e um synubolo.
Só os .symbolos são reaes. Só nos symbo-
los ha uni priuço de reali.kidè... Stinsford'
é WVstiniiister — a igreja -humildo e a
cathedral opulenta, serão, na historia li-
teraria- da Inglaterra, es «loie pólos mortes
duma vida bem vivida...

¦ —-—...«'<¦¦« 

0 VETO PARCIAL Á DESPESA.
Ainda por motivo do veto parcial op-

ivi-tn á lei <|ue fixa a despes.-i.. da Repu-
blica para o exercício de 192H, o Sr. Pre-
sideote dá Republica recebeu os seguintes
telégrahimas de c< noráfülaçõès :

"Manáos — Tenho a alta salisfacfco dc

congratular-mc com o eminente amigo pelo
veto parcial á lei da despesa. A resolução
patriótica . visando evitar deficils orça-
mentarios, harmoniza integralmente o pro-
gramma construetor do seu fecundo go-
verno, no sentido de. restaurar o equiü-
brio. o credito e fundar a estabilidade fi-
naticeira «lo paiz.. conduzido pelo clarivi-
dente descortino do prcclaro estadista dc
largas finalidades. Cordiaes saudações. —
Ephigcnia Salles.".." Rio — Em nome das classes repre-
sentadas pela Federação das Associações
Commerciaes do Brasil e Associação Com-
mercial do IRio de Janeiro, temos a honra
de apresentar a V. Ex. os melhores ap-
plaui-os pelo corajoso civismo que inspi-
rou a applicação do veto parcial ao or-
çamento da despesa. As classes conser-
va-loras, acompanhando com sympathia a
realização do plano financeiro, que V. Ex.
se-impoz, de restauração da economia ná-
cional, apreciam devidamente a significa-
ção do facto de ter a Nação, no regimen
republicano, um orçamento de despesa
dentro das possibilidades dá receita, orien-
tação <;ue é a melhor fôrma do alcançar,
cala vez mais, o governo, a. colh-boração
dos que trabalham e querem a Nação
prospera e feliz. — Alfredo Mayrinck
Veiga, presidente —¦ Júlio Eduardo da
Silva Araújo, 1" secretario."

O chefe da Nação ainda recebeu con-
gratulações. por motivo dò veto. dos Srs.
Dr. Mario Rollim Telles, secretario da fa-
zenda do Estado de S. Paulo; deputado
Álvaro Vasconcellos. Dr.• CarvaMio Brito.
Dr: Francisco Salles. Dr. Luiz Piza Sóbria
nho, deputado estadual Pedro Timotheo,
coronel Epaminondas Teixeira Guimarães.
João Vianna Bittencourt, Manoel Carlos
dc Campos. Dr; Oswaldo Orico. Dr. José
Roberto I.eite Penteado Filho e Eugênio
Ferreira de Moraes. .

DECRETOS PRESIDENCIAES.
Foram hontem nssignados pelo Sr. Pre-

sidente da Republica os seguintes decre-
tos:

Nu pasta «In suei-rn:
Abrindo os créditos de i4:553$o88, réis

5:940$. I9:9I7$500. 3:682$ e i6:9oo$5oo
par/i pagamento de gratificações a funecio-
narios do CVdlegio Militar do Rio de Ja-
neiro. Escola de Veterinários do Exercito
e Supremo Tribunal Militar, de que trata
a lei n. 3.990, dc -2 de janeiro de 1920, e
que deixaram de receber, de janeiro desse
anno a maio de 1922;

Concedendo reforma aos coronéis Fran-
cisco César de Vasconcellos, de infanteria.
e José- Azevedo da Silveira Sobrinho, de
engenharia; aos tenentes-coroncis Frederi-
co Cavalcanti Carneiro Monteiro e Inno-
cencio Rosa de Queiroz; ao major Manoel
Martins Ribeiro, de artilheria, e ao capi-
tão de infanteria Alfredo Felix da Silva;

Transferindo o coronel Christiano Alves
Pinto. do. 11° de caçaíores sem effectivo,
em Diamantina, para o 13? regimento;.. os
majores Júlio índio Parintius Pereira, do
23° de caçadores, em. Fortaleza, para o 28o.
em Aracaju, e-Augusto Pereira, deste ba-
talhão para aquelle, e os capitães José Nery
Ewbank da Câmara, da 4* bateria do 5°
regimento de artilheria montada, em San-
ta. Maria, para ã 4" bateria do 6o regi-
mento, em Cruz, Alta,, a pedido; Adhe-
rrfar da Costa Mattos, desta- bateria e re-
gimento para a 4* bateria do 5" regimento
de "artilheria montada, e Paulo do Nasci-
mento Silva..do quadro ordinário pnra o
supplementar; - .

Classificando o capitão Manoel de
Azambuja Brilhante no 40 esquadrão do ¦;"
regimento dé cavallará independente, err.
Livramfnto;

Mandando reverter á 1* classe do exer
citei o 1" tenente aggregadõ á arma úç
artilheria Aloisió Pinheiro Ferreira, por

effeito dc deserção, visto ter se apresen-
tado;

Mandando excluir da 1* classe da
reserva «Io exercito de Ia linha, visto
terem attingido á idade limite, os ma-
rechaes I.uiz Oárbetlb e Agricola Ewcrton
Pinto, generaes de divisão graduados Ba--"
silio Pyrrho; Alexandre Barreto, Ji-.lio Ge-
sar Gomes da Silva e Jonathas Barreto,
general de brigada João Manoel Bruce Fi-
lho, general de brigada pharmaceutico Al-
fredo Abrantesy, coronel graduado Arsenio
Borges, tenentes-coroncis Antônio de Oli-
veira- Junqueira, José dc. Oliveira Gamei-
ro. Pedro Cordeiro Júnior, Snlathiel de
Queiroz, tenente-coronel medico Alfredo
Thcophilo Haanwinkel, major medico
Theophilo Coelho Cerqucira Brito, capi-
lãcs Antônio Bastos Paes I.enio, Quirino
Pereira. Bento. Pedro da Silva Azevedo,
Domingos.Bezerra e Henrique Plaisant, ca-
pitães graduados intendentes Antônio -e
Souza Aguiar e Lamartine Collaço Veras,
i° tenente intendente Pedro-Américo dos
Pereiras,' í"" tenentes Alberto Alvim Cha-
ves, Camill'o;.de Medeiros Costa, Àntoriio
Augusto Franco,. Francisco José Moiitc:ro
Chaves, Alfredo da- Silva Pinto e João
Cavalcanti Tavares «lo Mello. \{° tenente
intendente Carlos Augusto dé Abreu e Sil-
va, 2"° tenentes Joaquim de Paula Telles,
Francisco Antônio Tavaros. Emygdio Ri-
beiro de Queiroz Guerreiro c Zacarias
Joaquim de Sant'An(ia;

Transferindo para o exerc-ito de 2*
linha os seguintes officiaes da 2". cias-
sc «lil reserva de.. 1* linha: tcticntc-co-
ronel medico Dr. Manoel 

'Augusto 
Pira.- - ¦'-

já da 'Silva,' májór pharmaceutico Ati-
tonio Ribeiro da Silva Braga, 1" tenente
phannaceutico Deoclnciauo de Avcllar Pc-
gado. 1"" tenentes; niedicos Dermeval de
Oliveira Lago. Candivlo de Mello Silva,
Tose Andrade Fontes. Carlos .Cavalcanti
Fernandes. i° tenente pharmaceutico Mi-
gucl Ribeiro Cruz, r' tenente ile cavalla-
ria Manoel Luiz Barbosa.. 2°". tenentes
pharmacculicos -lAureo Machado Portélla
do Figueiredo. Dario. Ciirios "da CuKjia^je,^-
José de Azeve-'o' Botelho.

X:i pnstn du íiinrliilm:
Rcgnlamentandiy o., artigo único do de-

creto legislativo n. 5.446, de 14 de janeiro
de 1928; ' "¦

Abrindo o credito especial de 8:562$i44,
para pagamento de differen.ra de venci-
mentos ao vice-almirante graduado enge-
nheiro machinista r«.foimado Gustavo Ja-
cintho Martins Coelho;

¦Graüuando, no corpo de conímissarios da
armada, em contr.i-alinirante o capitão de
mar e guerra Manoel Marques de Faria,
n*o Q. F.. e no corpo dc saude. eni capi-
tão de mar e guerra pharmaceutico o ca-
pitão de fragata F.gas Muniz Barreto e '
Aragão; em capitão de fragata o capitão
d-e corveta phaiiniccutieo José de Cer-
queira Daltro, c cm capitão dc corveta
n capitão-tenente ph.-irmaceurico Henrique
Meirelles Gaspary;

Mandando reverter ao quadro ordinário
¦Io corpo de officiaes da armada íis capi-
tães-tfnentes Amaury Saddock dc Freitas
e Alfredo 'de Miranda Rçdrigucs. que se
acham no quadro supplementar; •'

.Aposentando Jaeintho José de Medeiros
Júnior, operário da officina de íarpinta-
fia do Arsenal de Marinha desta capital,
e Jaeintho Lopes Dinis, 2" pharoleiro ío ¦
pharol de Cameieãol ho Estado do Pará;

Reformando o 'i* tenente cniniW.ssfi-Áj
Wnldeniar Rodrigues de Souzi' s no, pos-
to e com ò soldo" de 2" tenente 0 sar-
gento ajudante Sebast^o Guimarães Alber-
naz, e os marin-heir.is 'nacionaes 1"° sar-
centos Manoel dos Passos. José J<iaouim
Mendonça.' Geraldo dé' Oliveira Gomes,
Quintino José da Silva. Christovâo Ma-
nnel Ribeiro, e ho nost.»"e cõm o soldo
ile 3° sargento '., cabo marinheiro nacio-
nal João Zacarias Filho.

-m
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Coimneniora-se hoje o dia
da fundação da metro-

pole brasileira
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VISITA AO MORRO CARA
BE OAO-Fortaleza de S. João

•Realiza-se hoje a visita dos cariocas ao
iiíà'rcb da- cidade, existente no morro Cara
de Cão, na praça da fortaleza -de S. João,
em Botafogo. A alegre caravana sai do
cães .Pharoux As 14 :'|a horas, A com-
missão de embarque está constituida pelos
Srs. Dr. Mario Valladares, Francisco de
Paula Barroso c Bcnevenuto -Berna, dire-
ctores <lo Centro Carioca. O orador offi-
ciai, ás 16 horas, será o Sr. Alberto Mo-
reira, jornalista.
O ÓUEMIO OA1UOCA TAMBÉM

FESTEJA A DATA I>A CIDADE
¦Por iniciativa do Dr. Alfredo Bretragar

da Silveira, realiia-se hoje, ás 16 horas,
na fortaleza de S. ijoio, fim da avenida
(Portugal, a visita ao marco da cidade,
lionrada com a presença dos sócios e excel-
lentíssima* familiais c os Srs. Prof. A. Mo-
rales de los Rios, almirante E, N. Irwin e
demais autoridades.

AUDAX CMÍJ
A REGATA DE HOJI5

ExoursBo & fortaleza de S. João
O A-udax Club realiza hoje, ás 14

fioras, nas águas fronteiras ao club, em
Nitheroy, uma regata de lanchas velozes.
O capitão de mar e guerra Tliicrs Kle-
ming inscreveu a veloz lancha de 70 H. P.
Moenut; o Sr. Max Jruka, o motor John-
ioti, de 8 IH. P,; o Sr. Reynaldo, a Marí-
posa, de zo H. P..; o Sr. Adolpho Kock, a
Marina, de 20 H. IP. Servirão de juizes
os Srs. Jonatha» 'Pereira Júnior, Carlos
J. H. Wendt e José Ferreira de Aguiar,
pela ausência do Sr. Cornelio Jardim,

A's 14 113 hora*, a caravana do Audax
Club, do eáes Pharoux, segue para a for-
taleza de S. João, com os directores e
sócios do Centro e Grêmio Carioca, para
visitar o marco da fundação da cidade.

A entrega dos trophéos da festa de hoje
será em 4 de março, coiu a presença do
Ur. Manoel Duarte, presidente do listado
do Rio.

NA PREFEITURA
Foi descerrada honten), como de praxe,

a imagem do padroeiro da cidade, S. Se-
bastião, que s« encontra em um nicho no
primeiro lance da escadaria principal do
edifício da Municipalidade.

Como sempre acontece, tal facto se rc-
veste de certa imponência. O funeciona-
lismo municipal não deixa de prestar si-
gnificativa homenagem ao glorioso santo,
concorrendo todas as repartições' mnnici-
pães para o embcllezamento do local, no
que tradicionalmente vem sendo ajudado
pela alta. administração."Graças a esse
esforço, póde-se assegurar que a ornamen-
-tação deste anno ultrapassa, em bom gosto
e riqueza, ás que anteriormente foram
feitas.

Dentre os trabalhos floraes, destacam-se
a offerta da sub-directoria de rendas, rc-
presentando as armas da Municipalidade, e
outra, representando um sino de grandes
proporções, em hortencias brancas e seda.
Muitas outras cestas de flores foram hon-
tem ali collocadsa.

O Sr. prefeito prometteu visitar o local,
lioje, ás 14 horas, fazendo-se acompanhar
de sua 'lixma. esposa.

A banda municipal fará retreta, no sa-
guio, das.ií as 18 horas.

SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 1928
abandonada — D. Plorlsa Piedade
Alves; secção do divertimentos in-
fantls —• D. Angelina Mndurelru.

K, para constar, lavrou-se a pre-sento neta, em duplicata, sendo uma
destinada ao departamento do tRIo
de Janeiro e <iue vai por todos assl-
Blinda. "

Como se inicia o governo
Juvenal Lamartine '

Associação Brasileira de
Educação

—¥—
FUNDAÇÃO DA SBOÇAO DE ITA-
PETININGA — SUA IMIUOCTOMA
ÀOTUAili — MEMBROS DO CONSE«

MIO DUU9CTOIR
Acaba de ser fundada, na formosa

cidade de Itapetlninga, Estado de S5.o
Paulo, uma secçSo da Associação
Brasileira de Educação, graças aos
esforços do Prof. Deodato de Mo-
raes, membro do conselho director :1o
departamento do Rio de Janeiro.

O Prof. Deodato aproveitou a su.-i
volta da Conferência Nacional de
Educação, reunida em Coritlba, para
realizar, naquelle grande centro pau-
lista de educação e Instrucção, uma
palestra sobre os fins da A. B. E.
e necessidade do sua expansão por
todos os grandes centros de cultura
do Brasil. S. S. viu seus esforços
coroados de pleno exito, pois con-
seguiu agremlar os melhores ele-
mentos lntellectuaes de Itapetlninga,
em torno das idéas que defendia,
como se deprehende da acta da fun-
daçíio da secção da Associação Brás*-
lelra de Educação naquella cidade,
no mesmo dia da sua palestra, acta
que éstâ assim redigida:

"Acta da sessão Inaugural da iAs-
Bociaçilo Brasileira de Educação, soe-
qíío de Itapetlninga, Estado de Sâo
Paulo — Aos 29 de dezembro de
1927, no salão nobre do Club Ve-
rianeio Ayres, sob o .patrocínio espi-
ritual do saudoso republicano hlsto-
rico que deu nome ao club, reunidas
as pessoas que asslgnam a presente
acta, depois de ouvida a exposição
feita pelo Prof. Deodato de -Moraes,
do conselho director da Associação
Brasileira de Educação, departamen-
to do 'Rio de Janeiro, sobre a -tina-
lidado desta utllissima organização
nacional, deliberaram fundar., nesta
data, completamente autônoma, a
secçfto de Itapetlninga, aceitando os
mesmos estatutos o o mesmo regi-
mento i.n'terno do departamento da
capital da Republica, resalvando
apenas a parte que diz sobre a men-
salldade mínima, que deve ser do
SS$, em logar de 3?, e utilizando-se• da offerta do director da Escola Nor-

¦-- mal,- para, no salão nobre deste esta-
beleclmento de ensino, serem feitas
as reuniões determinadas pelos esta-
tutos. Pela assembléa foi eleita a se-
guinte dlrectorla:

Presidente — Professores Martlnho
Nogueira, Fernando Prestes Vieira e
Elislario de Mello e Drn. Virgílio Re-
zende; secretario geral — Professor
Adhcrbal de Paula Ferreira; thesou-
relro—-João Brlsolla Duarte; conse-™ 'Kíò ^director — Professor Antônio
Antunes Alves, professor Orestes de
Albuquerque, Gustavo Pereira de Mo-
raes, padre Carlos Regattleri, profes-
sor Sebastião Vlllaça, Francisco Fa-
blano Alves, Rev. Alfredo Ferreira,
Nereu Tavares, Osório Pinto de Frei-
tas, Pericles Galvão, 'professor José
Ellas de Mello, professor Argemiro
de Moraes, Rev. Waldemar Wey,
Manoel Ayres de Camargo. Virgílio
Silveira, Alcides Bicudo, Waldemiro
de Carvalho, João Pinto Júnior, An-
toqlo Galvão, D. -Lucilla Lima D.
ÍDolores Camargo D. Cobalta Escq-
bar, D. Amélia Correia dos Santos,
D. Nocmla Guiomar Ferreira, D.
Faustina Tietê, professor Procoplo
Augusto Ferreira, professor Achllles
Archoiro, tenente-coronel Pedro Mo-
raes Pinto, major Manoel Marques
de Oliveira e José Calazans Luz.

Foram também eleitas pela assem-xbléa as seguintes pessoas para pre-
sidirem os trabalhos das varias sec-

-ções creadas:
Secção de ensino primário — Pro-

fessqra Henmlnia de Mello Franco;
secção de ensino normal — Dr. José
Pereira da Cunha Filho; secção de
ensino secundário — Dr. Jorge Vlei-
ra Bittencourt; secção de ensino su-
i»er'ic,- — Dr. Paulo Ferraz Braga;
secção n> onslno profissional — Ca-
millo Lells; secção de ensino artla-
tico — Modesto 'Tavàíe: de Lima;
secção de ensino doméstico — D.Anna Gonçalves Correia; secção de
Hygiene e cultura physlcá — Dr. JoãoVieira de Camargo; secção de coope-rayão da famillü — D. Maria Ma-
rietta Albu Braga; sec.-Jo. de infância''

(Conelusítò, «ln 1" pagina)
(Enfrentando insistentes djSffficuldauVs,

que levariam de vencida quem não esti-
vesse apparelhado da energia e visão
clara do ex-che)fe do listado, o Sr. José
Augusto distribuiu por todos os recantos
do Estado a sua actividade, promovendo
melhoramentos inestimáveis, estimulan-
do e amparando a acção progressista
das comniunas, saneando o meio po-
litico onde escolheu elementos pela ca-
pacidade de trabalho c pela honestidade.

Dentro de curto espaço o Rio Grande
do Norte já fruia a mais completa tran-
quilidade, num ambiente em que prevale-
cia a mais pura democracia.

Foi por isto que o Sr. José Augusto
teve, ate o ultimo dia do seu governo,
uma solidariedade incontestável de todos
os seus concidadãos. Nas vésperas de
concluir a administração transportava-se
para vários pontos do listado, afim de
inaugurar novos melhoramentos c os inu-
nicipios disputaram «a honra de hospe-
dal-o e prestar-lhe homenagens.

-O governo do Sr. .Lamartine auspi-
cia-se promissor ?

Com muito fundamento. O Sr. Lá-
martine é um minucioso conhecedor do
seu 'Estado e dos interesses que . mais se
prendem á sua vida. iEn> longos annos
de actividade parlamentar deu disto pro-
vas, as mais irrecusáveis. Muito traba-
lhou, e conscio das suas fúneções.

D.-vhi resulta que a sua plataforma i
um grande e eloqüente programma do
acção. Tudo o que ali está p novo pre-sidente do Rio Grande do Norte poderárealizar de maneira mais proficua c bri-
lhante. ,

Que impressão produziu a escolha
dos seus auxiliares?

A melhor. Acredito mesmo que dif-
ficiimentc se enfileirariam elementos tão
dignos c brilhantes, capazes de prestar a
mais valiosa cnllaboração á administração
que se inicia. Todos moços, tèm <i recom-
mendal-os um nome grangeado por mer-
cé do trabalho e da intelligencia.

iFpram auxiliares do governo anterior
os Srs. Nestor 'I.ima e Varei Ia Santiago.
Directores do Departamento de Educa-
ção o da .Saúde Publica, respectivamente,
já contam quatro annos de esforço tenaz
e proveitoso em bem dos serviços que di-
rigem. ...

0 novo secretario geral. Sr. Cliristo-
vão Dantas, é uma figura i scintillantc
ila mentalidade rio-gramlense. Votado ao
estudo dos nossos mais elevados proble-mas, tem demonülrado a mais-'nítida
comprchensão dos mesmos em constan-
tes e seguros trabalhos esparsos na im-
prensa do paiz.

0 Sr. Adaucto da Câmara, novo elie-
fe <le policia, é um dos espíritos mais
irradiantes da sua geração. A sua actua-
ção no departamento que superintende vai
ser sobremodo efficiente.

Como director da fazenda, o Sr. Cícero
Aranha está integrado entre preoecupa-
ções 'familiares ao seu espirito. Affeito
a estudos financeiros, já varias vezes
tem patenteado o aprumado tino de diri-
gente.

0 Sr. Lamartine está apto..*.... está apto a fazer excellcnte go-
verno. engrandecendo cada vez mais a
sua terra, a que tem prestado tão altos c
valiosos serviços.

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HYGIENE

da
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A Éwm pipa
oração, exalta o valor do povo owiro. „ imponência ao. liai. do Congresso

UMA ENTREVISTA
Transcrevemos do "Correio Minei,

ro", de 10 do corrente, alguns topi-
cos da nota política abaixo:

'•Acha-se no Rio de Janeiro, ha
dias, o Sr. Manoel Dantas, presiden-
te de Sergipe. Certa imprensa dn ca-
pitai da Republica tem escripto col-
sas do arco da velha sobre a perso-nalidade do político de Sergipe.
Hontem, porém, esteve em nossa re-
dacção para agradecer-nos uma re-
ferencla que fizemos a seu respeito,
o Dr. Theodureto Nascimento, re-
cem-nomeado inspector das estan-
cias hydro-mineraes do Estado de
Minas, clinico de nomeada.

Ninguém melhor que o Dr. Theo-
dureto nos podia falar sobre homens
e coisas de Sergipe.

Pedimos a entrevista. Elle qulzrecusar. Insistimos e elle nos disse:"Sinto-me bem para falar doactual governo de minha terra, poiscomo 6 sabido meu nome tinha sidolançado por fortes elementos pollti-cos do Estado para a presidência domesmo, quando surgiu o de S. Ex.,melhormento apoiado e logo trium-
phante na eleição que em seguida oelevou fi suprema magistratura ser.
glpana.

E porque nada houvesse pedido,acatei os acontecimentos e esperei,sem inveja e sem prevenções, os pri-melros actos de S. Ex. e força é con-fessar, ninguém que conheça Sergipee sua vida intima, até hoje encon-trou razão para negar justiça a co-nhecida honestidade e a pureza deintençfles que S. Ex. vem revelan-do em sua administração. Não co-nheço o coronel Manoel Dantas- vi-opela primeira vez, ao desembarcar
cercado de uma multidão de amigos
políticos, de elementos officiaes e
gTande numero de sergipanos Indo-
pendentes e dignos que lhe foram le-var suas homenagens.

Com a mesma inten.ção nll estivee creio que S. Ex. nem houvesse at-tentado bem em minha pessoa. E'preciso, porem, reconhecer, revendoe pesando o activo de seus actos arelevância dos serviços prestados,com uma firmeza que a todos temadmirado o é bem pouco commum,dada a pieguice de nossa raça c oestreito circulo de nossa sociedadeonde todos somos mais ou menos pa-rentes e compadres.
E' o caso da rescisão do contratodo Banco Estadual, feito com inne-gavel habilidade e decisão; 6 a dis-pensa corajosa de grande massa deempregados, deixados a pesar Incom-

portavelmente sobre o Thesouro; ê aconservação e terminação de muitasobras e instituições e conseqüentesresponsabilidades, devidamente hon-
S?f«81°, Sas*f apesnr de tod!ls asdifficuldades do tempo, e a vida "fis
claras", com a publicação escrúpulo-sa mensalmente feita, não só do de-bito e credito do Thesouro, mastambém de todas as municipalidadesdo Estado; é a intervenção no con.trato do matadouro da capital, ondenao mais se fazia exame das carnese onde cresciam os preços, inter-venção que, a um sõ tempo, acudiu apobreza e a hygiene da capital- é aordem e o trabalho assegurado emtodo o Estado; é, finalmente, o de-sejo evidente, puro e sadio de resol-ver uma das nossas maiores neces-sldades, com o melhoramento de nos-sa barrn, vindo para tal fim fi Capi-tal Federal, para entender-se dire-ctamente com quem de direito noalto mundo administrativo e finan-ceiro.

O presidente do meu Estado ê ho-mem pratico. Quer ver as coisas deperto. Respeito este homem. Ellemesmo quer realizar, para, assimevitar o perigo dos offerecimentos
oficiosos que nem sempre consultam
aos interesses maiores do Estado."

•Concluímos hoje a publicação do dis-
curso que. na sessão inaugural, de 14 do
corrente, do 4° Congresso Brasileiro de
Hygiene, reunido em S. Salvador, da Ba-
hia, pronunciou, com a sua mestria linbi-
tual, o eminente Prof. Miguel Couto :

Nas memórias que com raro saber
espumaram, sob o thema da forma-
ção dos hábitos sadios mas orlanças,
110 Congresso de Hygiene de S. Pau-
Io, os seus autores enaltecem o papelda .professora nessa tarefa. Fernan-
do de Magalhães propõe c justificacom formidável arte de convencer, a
mobilização da mulher como educa-
dora, o Bellsarlo Penna, o athleta
Inoxcedivel das grandes Idéas, como
guardião de saúde na evangellzução
da cultura o hygiene dos campos o
sertões da .nossa terra, diz que & pro-fessora cabe a primeira plalna ao la-
do dos pequenos dlsclpulos.dlriglndo.
o.s o educando-os numa Idade em queo ensino moral é uma simples ortho-
pedia; ela corrllgra mãos hábitos
com brandura de uma segunda mui,
ensinará bons costumes com autor;-
dade de uma mestra, repetindo-os o
replsundo-os até os ver Instalados no
subconsciente tão receptivo dessa
Idade. Para bem comprehender o ai-
çance do meu pensamento, dovo ex-
plicàr que, por professoia, entendo
uma criatura meiga o tão boa quesaiba que toda sua força esta na bon-
dade, tão Instruída que possa com-
prohender a psychologla dlfficil a va-
Havei das crianças, com absoluto es-
pirlto de sacrifício e renuncia, um
ente Ideal, um anjo tutelar, c uma
santa.

Ainda não conjecturel possibilidadeoutra. Dos três, fins principaes da
hygiene Ia me esquecendo de um que,certamente, nSo é 0 ultimo. De vez
em quando a sciencia se servo do ar-
tificlo de pôr, um nome novo na cau-
.111 velha, para retomar o seu estudo
ou saplentür-lhe a, importância em
face das mais recentes acquislções
e trnzel-o emflm, destarte, ao con-'
trõle das .novas' gerações.

Foi o quo se deu com a eugenia,
que significa pelas suas raízes lexio-
genleas, boa gênese, boa formação. À
ld-éa nilo pôde ser mais velha. Na
bellicos.i Espartà os produetos Inva-
lidos para a lueta. Iam conduzidos
ao alto do pothetes e arremessados
pel<i montanha. lEra unia eugenia
porque os Estados, pela robustez, da-vam de si melhores frutos.

¦A Republica de Platão é um tra-
tádo de eug"enla e conceitos de eu-
genia se amontoam em Descartes, emLelbnitz, em Kant. Eugenia é essecapricho da historia natural, da zoo-
logla e da botânica, que estuda o
aperfeiçoamento da espécie. Sir Fran-
cia Galvnn, a quem pertence o ter-
mo eugenia, a elevou á categoria de
sciencia, deflnindo-a: "The science,
whlch deals with ali intluences thalImprove the inbora quulltles of "a
racu". -. . .

Entre nõs, ella foi assumpto datheso de 191-4, do meu Interno 'Ale-
xandre Tenedino, "Da eugenia", o dolivro de Renato Kèhl, "Eugenia e
medicina social nos vegetaes e riasdiversas espécies animaes". A eu-
genia depara para o seu objectivo
um vasto campo de observação e
procede de um sem conto de expe-rlcncias curiosissimas. No quo diz re-speito ú espécie humana, que não se
presta ao methodo experimental, ou-tro fim manifesto ou subentendido
não teve a hygiene desde que foi
erigida com este nome de disciplina,
senilo o aperfeiçoamento do homem,
pois para Isto o protege desde o ven-
tre materne, vigia-lhe a nutrição, le-va-o ao grande ar bemfazejo, acau-tela-o contra as aggressões da natu-
reza e immuniza-o contra as doenças,
o vai com elle á, escola para robuste-
cer-lhe o corpo e lhe .poupar o e3-
pirito, previne-o das ciladas da ju-ventude e ensina-lhe o conforto dahabitação e as regras da velhice o,
se por esta fôrma aperfeiçoa o indi-viduo, eat/i aperfeiçoando a espécie e
n raça, fazendo eugenlsmo.

Naturalmente só me refiro fi sclcc-
ção humana, baseada .no sentimento
e com o respeito devido ao própriohomem.

Assim, o que a campanha contra
a lues tem conseguido 110 Rio de Ja-neiro, com a fundação Gaffré-Guinle,
iniciada lia poucos annos, é Inacredi-tavel. Os clínicos e mais especial1mente os médicos dos hospitaes osentem na clientela dos seus servi-
ços.

Aloysio de Castro pediu, ha doisannos, a atteriçãó da Academia deMedicina pára o decréscimo auspi-cioso e cada vez maior dos casos delesões aorticas de origem luetica
Numa enfermaria de 34 leitos' re-uni uma vez oito ectàrycòs pura umaserie de lições, e este anno, .para to-do o curso, apenas quatro.Nas affeeçõe.s nervosas, é a mesnnverificação de Jullano Moreira, Aus-tregesllo, Roxo e Es-posel: Tabidos de

grande symptomatologia, como ou-trora, ,sã0 raridades e, ou vêm do in-terior a revelia de tratamento, ou sãoa.ntigos casos confirmados no leito,em -perigo do atrophia; contam-"e pe-los dedos.
A verdadeira epidemia da tuber-culose é um grande elemento dysge-nico da espécie; porém, conhecido oseu germen e as vias de sua pene-tração, cada vez menos freqüente setorna o contagio do adulto, graças \campanha anti-tuberculosa, multifa-Ha e activa, aos cuidados da ipro-

phylaxla do Departamento Nacional
de Saúde Publica, confiado .neste mo-mento ã altíssima capacidade do vos-so sábio patrício Dr. Clomentino Fra-
ga-. Outro tanto se não pôde dizer dasua victlma predilecta, a criança,afastada desde logo do seio vivifica-dor, carinhoso e mortífero da malcontaminada, 0 conduzida para ocampo o montanhas, não raro conse-
guo salvar-se. Mas tão poucas vezesisto é 'possível e em numero tão des-
proporcionado, mesmo nos paizes em
que a caridade se acha organizada
nesse sentido, que a morte continua
a dizimar e a quintar impiedosamen-te nesta idade de fagueiras esperan-
ças, talvez mesmo justificadas espo-ranças, e entremostram ao longe com
a vaccina obtida polo bacillo Calmet-te e Guerln—<B. C. G.

Estas dysgenias e outras exercem
o seu malefício multo mais nas ei-dades; outras -ha, ao contrario quedegeneram multo mais a raça nossertões e são as verminoses, o im-
paludlsmo, o alcoolismo e a ignoran-

Depois da organização do serviçode saneamento rural, vai desappare-cendo das proximidades dos centros odos liospitaes a legião de opllados ecacheticos que os enchiam. Na mi-nha enfermaria, 0nde outrora, em
qualquer momento, representaramum quarto e um terço, hoje muitasvezes >nao se encontra nenhum. Ain-da me lembro da noite em que, «mPetropolis, o Dr. Afranlo Peixoto »
eu ao seu lado, obteve do presidenteWencesláo Braz o acto que criou, aomesmo tempo, o serviço de quininado Estado e o de saneamento rural,do tuo assignnlados prestimos á po-pulação dos campos.

Tanta consciência tinha o governodo seu alcance, que o decreto foi
perpetrado em bronze .no salão da

Academia Nacional dó Medicina, efoi o unlco, como o da declaração
ric guerra, que foi asslgnado por to-do o ministério.

Do álcool jíl foi dito mal na se-mr.nn antl-alcoollcn, pelo Brasil afó-ia; através dos seus campos e ser-toes ha um numero Incomputavel denossos patrícios que reúne em si es-tes três agentes do sou próprio rc-bilxamento; depois de ter produzi-do tanto mal no Indivíduo, como Irãoso representar na prole quo é cm
teral numerosa, pois não são prolu-tarios.

Acerca da 'herança dos caracteresse tem dado estampa a Innumeros oalentados volumes, que contem a»eommunloiições dos diversos Congres-sos eugenicos-genetlcos e rovlstac,etc.
Comtudo, todo o empenho de sa-ber o toda a anda do verdade aindanao conseguiram estabelecer os prjn-clploa o multo menos a.s leis defini-Uvas sobre um grande numero deBUbproblemas, cada qual com a suumaior dl.fficuldade na cspccle huma-

mi Cert0 ns qualidades inrtatas dosUlhos derivam daa qualidades dos ge-tutores, com oxcepçoes e resulvas quelevaram a Lconard Darwin a contes-sar, no discurso do abertura do 1Congrerso de Eugenia, em 1912. queconseguir as leis da herança e appll-cal-as fi. regularização da vida, pa-rece-me ser um imperioso devei' quolegamos a posteridade.
No seu magnífico trabalho, Heri-dlvy—"ln relatlo to ougenlp»", e Da-venpore, o director do Instituto Car-netfie, estudaram minuciosamente,

eni faço flas chamadas lõls da her.tn-
Ç.i. nada menos de 4-1- r..iraateres phy-slco^. moraes, hygido.s.e mórbidos enao puderam chegar u nenhuma con-clusa-o; não foi ninis feliz Humphrovna recente obra que publicou, sob osugestivo titulo "As .perspectivas daraça"—"The racial prospect"—, ondechega a conclusões desanlmadora3,
pondo de parte outras causas possi-vels de aviltamento da espécie, comocertas doenças, reglonaes, maláriadoença das chagas, nutrição lnsiiffl-ciente e avltaminoslca monótona, etc.Três «So, como acabamos de ver[as causas geraes de corrunção quecampeam nos sertões. Intercaladas,
gerando e *e complicando mutua-mente e Indefinidamente,-—a ver-mi-nose, o alcoolismo e a Incultura.

Se irie perguntarem qual a maioro peor genetrlz, a que primeiro: deveser combatida com todas as força?concentradas, não hesito em respon-der -que ¦:• a incultura, e se o cultof-c protege, porqne an. mesma fonteonde recebeu a Instrucção literária emoral, recebeu a physlcá". e a hygie-nica, Ao ankylostomlado, que pro.cura a escola, a professora, rio mes-mo dia da cura, lho ensina a' evitar
para jamais iníectação; ao que soalcooliza ou recebeu sangue alcooli-zado, ou tem em casa' exemplo dealcoolismo, ella sabo dramatizar oshorrores do álcool e vencer p vic'ò
pelo carinho; levemos, portanto, iícultura e hygiene aos sertões, comoo evangelho nas .'selvas, apesar das(liftli-uldades. ja quasi exclamando
a impossibilidade! Nas cidades ondea hygiene e cultura são problemasornamenlarlos, quanto a hygiene sei
que não blasphemo, pois não con-
sentiriam Clementino e Afranlo. lEIlaé uma disciplina exacta, cstandardl-
zada, e se as suas doutHnas não sãomathematicas. adiam-sc Cm phasfpremathematica, havendo, onde haexcesso de recursos, como nos Esta-dos Unidos, organizações hygienlcas
serviços hygienicos e medidas hygie-nicas preventivas ou nggressivas, queav.:ngem n perfelçflo e os seus resul-tados ao milagre.

No que concerne á educação, nãolevando porque ignoro e presumoapenas que discute-se pedagogia pe^omenos desde Platão c Aristóteles, masapesar da incessante producção deobras notáveis, «m todas as línguas,
e da diversidade de systemas de paiz« pai'/., no que toca a princípios ge-raes, J. J. Rousseau, Basedow e Peíi..talozzi podiam ser ouvidos o segui-dos ainda hoje.

Emíim, tenho Impressão de que a
pedagogia pratica, nSo obstante oseu objectivo, que diz respeito com
psyohologla sempre eontrovertlvel edas crianças ainda mais quando ta.m-bem apoiada em eonante arrimo 6nas cidades tarefa fácil.

Alas nos sertões! Como leval-as?
Na minha conferência na Associação
Brasileira de Educação tive ensejo dedizer que o ensino da hygiene é omesmo, e os nossos patrícios mergu-lhados nos sertões do Brasil não po-dem permanecer no desamparo dos
poderes .públicos, 110 que concerne Asaúde do corpo, que .na phrase Ingle-
za ô a melhor fortuna: "First Wealthis Healt" — nem quanto á da alma,que nos torna utels a si mesmos e fis
gerações futuras—uma é capital-for-
ça, a outra é o capital-saber, e mais
adianto, quando perguntava onde es-tarja o Brasil daqui a duas ou três
décadas, se tosse decretada a educa-
çuo obrigatória, respondi que a hy-
gione pnrallelamente com o ensino,
penetrando por todo o paiz, teria re-integrado o seu Índice normal de ro-bustez. Toda essa gente reduzida
pela vermina a meio homem, um ter-
ço do homem e um quarto de ho-
mem ?

A solução que aventei á sociedadefluminense é tt que vos venho apre-sentar, tão convencido estou da suaexequlbilidade e da sua eficiência.
A União .penetraria pelo Interior

do Brasil e ella, e sempre, receiberia,
quando portadora do bem para fun-dar escolas em todas as aldeias e
aldeolas, viilas e villetas, logarejos eestações de estradas de ferro, com
uma população escolar de 40 crian-
ças .no âmbito de dois kllometros econstruiria grandes institutos em nu-
mero variável érii cada Estado, onde
serão internadas, sob a tutela do go-verno, todas as crianças domiciliadas
em logares não servidos por escolas
de ensino -primário e compulsório.

Todo o Brasil com um ensino pri-mario único, nas escolas federaes,
nas escolas normaes da União e nosEstados, com um programma unifi-
cado. Aos -Estados competiria o en-
sino nas capitães e nos municípios,
nas suas sedes.

Conta o presidente Coolidge no
poder da lei moral, como desde o co-
meço de sua .fundação, os Estados
Unidos puzeram na cultura os ali-
cerces do seu futuro, e então foi re-
solvido que em cada aldeia, onde o
Senhor augmentasse até .50 o nume-
ro de chefes de família, fosse um des-
ignado para ensinar a todas as crlan-
ças a ler e escrever, e quando esse
algarismo attingisse a 100- famílias,
se intalasse uma escola secundaria.

E' com -este cimento que se levan-
ta uma nação, como se edificou a
America do Norte, onde o chefe do
Estado, ainda insatisfeito, traduz a
sua anciã de perfeição .nos seguintes
termos:—"Ha uma necessidade som-
pre maior de mestres capazes de ln-
spirar e de construir a educação. O
resultado de contacto com um gran-de povo se faz pelo contacto com os
grandes espíritos e a maior necessi-
dade da educação dada por aquelles
quo sabem ver o coração das coisas".

O nosso dever é seguir o seu exem-
plc com • mesma confiança e nos re-

vezarmos para sobraçar estn Ideal
até a victoria.

Os quo de todo o Brasil acudlram
a este Congresso ja conheciam os
si rtos realizados em matéria de cul-
tura e hygiene pela¦ gloriosa Bahia,
que destinou quasi 15 »|» de suas ren-das a primeira o qulntupllcou o qul-•¦hão da segunda.

Acompanhando-os, eu também nãoacabo sem render homenagem ao -ãai'
governo por este admirável exempio
de clarivldencla. Se ha um probfo-ma nuclonal—é a oducaçflo ddpova.
A decadência da raça nSo se ha dofaxer na nossa terra o o remédiosoberano é a cultura. O.culto se faz'¦¦Só, o são só torna forte 00 forteherda a prole a sua robustez. A milculta preside a alimentação dos fl-lhos, acompanha-lhes o desonvolvl-
mento e os conduz pela vida com a
própria hygiene. Dcntro.de casa, amâl inculta é a responsável .pela mor-tandade infantil em que s0 estiolauma nacionalidade; emflm, qualquernue seja a. fôrma de raciocínio que seempregue, o sylloglsnío "orithymen.i
epiehirema sojites-", para haver rio
ápice a prosperidade- ha de haver nabase a cultura.

Foram os Industrlaes, afflrmaHuxley, que mais sallenturum a in-
ferlorldade dos incultos nas fabricas
da Inglaterra e mais contribuíram
pela propaganda c e.ni benefícios pa-ra os progressos da Instrucção po-
pular.

Nesta palestra, que procurei fazer1" eve parti retribuir n vossa bens-
v-0'cncia, tenho os olhos voltados pa-ra os campos e sertões do Brasil; as
cidades, filhas dllectas, estão per.odos olhos e do coração. Não digo queaquelles sejam enteados, mas quemos.ma.ndou estar distantes? Cada vez.
porém, elles se" aproximam máls denos ou nós nos aproximamos delles,
a flor do solo ou no ar infindo, as dis-
tanclas se encurtam e mais e mais
as. cidades e campos se confundem
no menino horizonte e se Irmanam
perto dos olhos'e do coração da,Pa,-
tria; emquanto Isto, as mensageiras
da eulturu e da bondade, como bao-
dos de garças brancas, deixando cairns plumas brancas, IA vão para o seiiapostolado de fazer. de. cada criançu
uni homem forte pelo caracter, ulll
l-e.Ia iiitclligencla e bom pelo cora-
í»fi r\ "

emento professor será saudado pelos pro-fessores Antônio Prado c Valladares —
O director, Dr. Augusto Vianna. "

 Cerca das 11 horas o Dr. MiguelCouto cm companhia do governador visi-tou a Directoria Geral de Estatística eüem Estar Publico, ouvindo a exposiçãoteita com clareza c proniptidão -pelo dire-ctor effectivo da repartição, Dr. MarioBarbosa.
;0 visitante não pôde oceultar a impres-sao colhida que foi de perfeita ordem noserviço, tendo deixado estas palavras 110livro de visitas da Estatística;

(Conduc na 8" pagina,)

çao.
Os trabalhos do Congresso
--S- SALVADOR, 18. — (Serviço doPAI/.) — Continuam a realizar-se com
imponência os trabalhos do Congresso Bra-
sileiro de Hygiene.

Merece registro o (fraude numero de pes-soas ntteritós ao correr dos trabalhos, intei-
ramente entregues a ouvir com acatamento
os congressistas. O assumpto de hontem foi
o thema III das verificações biometricas na
criança e adulto 110 Brasil.

A's 9 horas o Dr. Clementino Fraga,
secretariado pelos Dr. João de Barros Bar-
rçto c Eugênio Coutinho, declarou aberta
a sessão,

O Dr. Clementino Fraga convidou para
presidil-a o Dr. Gouveia Barros, na qua-lidade de representante de Pernambuco. ODr. Gouveia agradeceu a honra que aca-hava de lhe ser conferida e foram discuti-
das, relatadas c approvadas as seguintes
theses:

Dr. João Amarante— " Contribuição pa-ra o_ estudo bionictrico da criança brasi-
leira", trabalho muito applaudido; a segun-
da these, apresentada pelo Dr. Geraldo de
Andrade, versou sobre " Anthropometria
das classes domesticas de Pernambuco",
cujas conclusões muito agradaram; a ter-
ceira these. sustentada pelo Dr. Arthur
Lobo da Silva, estudou a " Anthropologia
do exercito brasileiro", justificada pelos
geraes applausos; a ouarta these, foi-a doDr. Hossannah de Oliveira, que dissertoii
sobre " Ligeiras considerações sobre o pesodo recemnato na Bahia", these acolhida
com sympathia; a quinta these. foi a doDr. Annibal Prata, em torno de " Commcn-
tarios acerca de 1.000 casos de obstetrícia
110 serviço do hospital da Pró-Matre ", sen-
do muito applaudido; a sexta these, sob a
presidência do Dr. Guedes Pereira, dele-
gado da Parahyha, versou sobre " Peso e
altura de escolares fluminenses", susten-
tada pelo Dr. Jansen Mello, de collabora-
ção com o Dr. M. J. Ferreira; a sétima
these. do 'Dr. Marcos -Miglievioh, foi ács-
envolvida sobre "Alguns dados anthropo-
métricos das criáriçís do :Rio de Janeiro ".

Depois do intcrvallo o Dr. Clementino
Fraga ergue-se e convida o Dr. Borges
Vieira, delegado de São Paulo, para presi-dir aos trabalhos, o (piai aceitou e agrade-
ecu a deferencia. A S« these foi do Dr.
Claudelino Scpiilveda, que sustentou sus
these sobre " Dados biometricõs de escola-res tia Bahia". O parecer do relator Dr.
Eugênio Coutinho, que apresentou extenso
memorial resultado de suas investigações
sobre diversas theses discutidas anterior-
mente, foi muito applaudido.

Discussões das theses. — Tostas em or-
dem do dia, as theses relatadas foram dis-
cutidas pelos Drs. Heitor Fróes. Geraldo
Maciel e Gouveia de Barros. aos quaesreplicaram os Drs. -Geraldo Andrade e
Arthur Lobo.

Terminadas as discussões, levantou-se o
Dr. Clementino Fraga que justificou com
phrases eloqüentes o seguinte:"O 4" Congresso Brasileiro de Hygiene
faz appello as organizações sanitárias dosserviços médicos sociaes do paiz. no sen-
tido de que se incrementem as verificações
biometricas do homem brasileiro. '[

Seguiu-se com a palavra o Dr. Arthurlx>bo. que propoz a fundação da Sociedade
Brasileira de Anthropologia, sendo a idéa
approvada. A.'s 21 horas c 15 minutos foi
aberta a sessão sob a presidência do Dr.
Afranio Peixoto.

Teve a palavra o Dr. João de Barros
Barreto, conferencista do dia de trabalho,
que foi illustrado com projecções lumi-
nosas e cuja leitura durou mais de uma
hora, e versou sobre algumas moléstias in-
fecciosas c meios de evital-as na infância.

A assistência ouviu-o com o maior interes-
se, havendo coberto as ultimas palavras com
demorados applausos.

Hontem, ás 15 horas o Dr. Góes
Calmou. Miguel Couto e congressistas diri-
giram-se ao hospital de clinica da FacuI-
dade, no pavilhão construído no hospital.

Depois foram em visita ao velho solarAguiar, onde todos se mostraram admirados
das reliquias do século XVIII ali existen-
tes. Era seguida foram visitar a Faculdade
ne Medicina, onde percorreram todo o vastoedifício e dependências; no salão nobre,
tomaram assento na mesa o governador,Dr. Miguel Couto, Dr. Augusto Vianna,'
Dr. Couto Maia. Dr. Faustino Espozel

CONFERÊNCIA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO

—*—
»-« (Conclusão tia 1* pagina)
Meditem por um instante sobre o quealn fica dito os pessimistas dos congressosc julguem do nosso cnthusiasmo por essasinstituições.
Dentre os trabalhos de effeito um tan-to. moroso, segundo as circuinatanc-as, nasseguros e efficazes, cumpre salientar: As«wtrsidodes c a pesquisa scientifica

(these do Dr. Amoroso Costa) ; Políticaayro-samtaria, colonisudora e educadora
Uhese do Dr. liclisario Penna) ; A edil-cação moral no ensino secundário e sh-
perior (valiosa contribuição do 'Dr KaulBittencourt, delegado gaúcho) ; Pela éilii-cação esthetica, pelo Dr. Nereu .Sampaio;O ensmo pelo cinematographo (these de1). America Xavier Monteiro de Barros);O ensino da physica, pelo professor Fran-cisco Venancio; 0 ensino da geooraphia,pelo professor Renato Jardim, e JSscotis-mo e a unidade nacional, pelos irmãosJ-acombe.

Convém destacar entre as exccllcntescontribuições enviadas á Conferência diContiba a these do illustrado medico nsy-chanalysta brasileiro, Dr. Júlio Porto-Carrero, sobre 0 caracter do escolar, se-í/undo a psychanalyse, pelo seu alto valor«cientifico c de resultados educativos in-cstimaveis c o magnífico trabalho do Dr.Paulo Ottoni de Castro i.Maya- — Edu-copio política ~ verdadeiro catccfcmo pa-triotiço, digno de ser conhecido por to-dos que amam o Brasil, dirigentes e diri^
gidos, pela admirável finalidade dos seusconceitos.

As theses officiaes, em numero redu-rido como dissemos, foram todas apuro-vadas com votos de louvor, deixando verclaramente tjue a assembléa não tinha pon-Io -!e vista assentado, üahi o facto iltterem sido approvadas conclusões de en-contro ao que a pratica vem aconselhan-do e serem discutidos os assumptos, ás ve-zes, de maneira opposta como se deu comrelação a segunda. Expliquemos o casosingular. Lourenço Filho, o brilhante 1
joven pedagogo paulista, tomando comithema de seu trabalho a segunda these of-íicial, discutiu-a tão bem. com tal forçade argumentação que formalmente a con-demnou, intencionalmente já se vê. Essasubstanciosa contribuição veiu para a pri-meira commissão Je ensino primário, queentão presidiamos. Ao relatai-a, OswaldoOrico, com o seu agudo espirito de cri-tica. chamou a attenção do plenário parao caso, .pondo a assembléa num dilemma:ou approvava o magnífico trabalho ilodelegado paulista e neste caso, ipso fadoestava condeninada a expressão da theseofficial, ou approvava-o com a restricçãu
de substituir o vocábulo "uniformização"
do cnbcçalho por "unificação", de si-
gnificação inteiramente opposla c a qu?tinha chegado, com as suas argumenta
çoes, o illustrado professor, o que vinha

a dar 110 mesmo. Pois a assembléa, ou-vida a declaração slo =utor do trabalho,concordando com o que sugerira o pa-recer, approvou-o com" uma salva de pai-mas. Esouecera-se, assim, de que Lourenço1'iHio co-.idcninava no texto a these offi-ciai; Mas para lavar as mãos como Pi-• atos, approvava inimcdiatamenle a outrathese sobre o mesmo assumpto de donaíelia Braime, que a encarava, brilhante-mente também, debaixo doutro aspecto in-terpretando a palavra "uniformização" naexpressão rigorosa do termo c com pon-tos de vista diversos dos de Lourenço Fi-lhos Ambigüidade? Não cremos'; vontade
talvez de se ver livre de um assumpto
que vinha já ôccupándo partes de duassessões plenárias seguidas.

D. Isabel Jacobina Lacombi

A suecessão no Rio Grande
do Sul
—+—

.Sogtio amanhã, as 1G horas, pelovapor "ltapagè", quo atracara no
eáes Mauú, a grnnde comitiva do
deputados, senadores, joiM-.nllstns 

' 
e

representantes das classes conserva-
doras, quo vai 11 actual capital do >Es-
tudo do Rio Grande do Sul assistir,
no dia 25, A posse do presidente Dr.'Cietullo Vargas.

¦A conwrilssuo do rlograndenses do«ul, que dirigiu a organização da re-ferida comitiva, compOc-so do sena-dor Vcspuc-io do .Abreu, doputados
Carlos Penafiel e Arlosto Pinto, Sra.
Affonso Vlzeu e Hermano Barcellos,
altos representantes do commercio
dostn praça.

A embaixada do commerclo, indus.tria e agricultura ficou assim orga-ninada: Srs. Abílio Hordy Alves, pelaA*soclaçflo Commercial; Dr. HeitorBeltrão, pela Federação das AssocK-
ções Commerclaes do Brasil; Dr. Ju-lio Eduardo da Silva Araújo, .pela So-ciedade Nacional de Agricultura; Me-aln.a Coell, pela Liga de Commerclo;
Dr. Paulo Hasslocher,'pelo CentraIndustrial do Brasil, e Hlldebrandu
Gomes Barreto, pelo Centro do Com-merclo 0 Industria.

Os Srs. Hermano Barcellos, -Paulo
Hnsslocher, Jofto Daudt e ZeferlnoMallmann, que reprásentam a Socie-dado «ul-miograndonac, com sedonesta ca.pltal, ja seguiram u 14, novapor "Araraquara", 

para Porto Alo-
gre.

Entre os congressistas, algunaacompanhados de suus família!» e quopartem pelo "ltapagè", com aquellesrepresentantes das associações docommercio, Industria e agricultura
nacionaes, figuram: pelo ParS, Prado
Lopes e senhora, Aarao Itelu e umfilho; Maranhão: Dr. Magalhües deAlmeida, representante o seu IrmAo,
governador do Estado; CcRril: sena-dor João Thomí 0 senhora, depu-
tados Mattos Peixoto, .senhora e umfilho; Manoellto Moreira, senhora ofilho; Nelson Katunda o senhora;
Ilio Grande <lo Norte: Dr.José Au-
susto, ex-governador, e senhora;
deputado Deoclecio Duarte e senho-
ra; Parahybn: Daniel Carneiro; Per-
nambueo: deputado Solnno da Cunhi;
Alagoas: Clementino do Monte o se-
nhora; Sergipe: Dr. Cláudio Ganns,
pelo governador Dr. Humberto Dan-
üiS e pelo deputado Gentil Tavares;
deputado Baptlsta Bittencourt, por si
c polo senador Gilberto Amado; Ba-
fila: deputado Bra/. do Amaral e Dr.
Epamlnondas Berbèrt,""leader" da
Câmara Estadual, pelo governadorGóes' Calnio-n P deputado Berbert do
Castro; Es-pirito Santo: deputado
Bernardòs Sobrinho e senhora; Dis-
tricto Federal: deputados Klavio da
Silveira, Henrique Dodsworth, Ma-
chado Coelho. Nogueira Pcnido o
Salles Filho, esto com senhora o fl-
lhos; intendentes.Cliipp Filho, Mal-
cher de Bacellar e BaptlHta Pereira;
Es-tado do Rio: Galdlno do Valle Fi-

—.—........ (tesempe-nhouse ,ic estudar a primeira these offi-cinl da -A. B. E., apresentando trabalhodigno de nota."^ O professor Renato de Alencar, o Dr.Fernando Osório, as professoras PachecoJordão, Myriam de Souza e Octacilia deOliveira, o Dr. Manoel Pedro de Ma-cedo e o Sr. Helvécio Moraes tambémcuidaram dos dois. primeiros themas com
pontos .'e yistás pessoaes e foram lou-fados, pela assembléa.

A terceira these foi estudada pelo Dr.C. A. Barbosa de Oliveira e a quarta pelolJ-r. Fernando Je Mágalliãesíi
As conclusões do illustrado director daWencesláo Braz", embora além das re-clamadas pela proposição official fora >i

também approvadas cm plenário, dando as-sim a entender que o assumpto, 011 rcachava intimamente ligado a outros, ou aquestão das escolas normaes superiores nãodava motivo por si somente a uni tra-oa.Mio para a conferência-. •
Fernando de Magalhães, cuidando da or-

gamzaçao dos quadros nacionaes, apre-sentou, com a superioridade <;ue lhe é ei-racteristic-í. trabalho de valor extraordi-nano Pena 6 que S. Ex. não temTa ain-da publicado a sua magnífica contribuição
como alguns já fizeram, para melhor apro-reitamento publico.

Para o próximo artigo, se for permitti-do. os .pittorescos da Conferência de Co-ritiba.

P. DEODATO DE MORAES.

UMA ACTIVIDADE
CONSTRÜCTORA

(Conclusão da

e Dr. Prado Valladares.
O Dr. Augusto Vianna, depois de jus-ti ficar a razão da reunião, deu a pala-vra ao Dr. Prado Valladares que pronun-ciou brilhante discurso saudando 05 con-

gressistas.
Agradeceu o professor Espozel com pa-lavras de carinho e. reconhecimento.

A Faculdade de Medicina vai pres-tar homenagem ao Dr.- Miguel Couto; nes-se sentido, foi publicado- o seguinte con-
vtte:"Realizando a Faculdade de Medicina
no dia 18 do corrente, ás 16 horas, umasessão em homenagem ao professor Dr.
Miguel Couto, príncipe,da medicina brasi-
ieira. tenho a satisfação de convidar os
professores das escolas superiores c esta-
belecimentos de ensino secundário e pri-mario e respectivos corpos discentes, se-
nhores médicos, pharmaceuticos, cirurgiões
dentistas, bacharéis, engenheiros, senhores
membros do clero e classes conservadoras,
bem assim como associações de classes,
grêmios c institutos desta capital para as-
jistirem á mesma solennidade, aa qual o

1" pagina)
Wão será impossível, bem se vê, de-

parar erros no seu governo. -Nós mesmos
os temos apontado. Mas de uma única
espécie de erros os homens não se re-
dimem: os da má fé. Na esphera do
governo, a má fé se discrimina pela von-
tade de não cumprir os dois máximos de-
yeres da acção sccial: a assistência ásiniciativas do trabalho e á solicitude" 110
desenvolver taes iniciativas, com o fim
de aproveitar as' capacidades e promovera prosperidade do povo. Ora. S. Ex. vem
a ser, exactamente, um modelo de gene-rosa acolhida a tudo quanto traduza an-
ceios de progresso da nossa terra natal.Esse modo de agir tem em S. Ex. raizes
profundas: dá até a impressão de quebrota da massa do sangue. Outros, cmface das angustias da crise, permanece-ram tranqüilos, na deliciosa quietude dasséstas; íj. Ex., porém, levantou-se, cs-
tendeu a vista .pelo horizonte dessa na-
tureza pródiga, e comprehendeu que ástrevas desse desespera-lo esforço, a' tena-cidade, a coragem fariam sueceder asalegrias de esplendida alvorada. Nes.-e
gosto de animar 05 desanimados, de re-surgir energias mortas, de suscitar ac*ti-vidades úteis, S. Ex. não tem exemplos
que o_ inspirassem. E' um traço da suavocação de homem publico.Os inimigos de S. Ex. o.ue, por sobretres_ annos suecessivos de laboriosa dedi-cação aos destinos dessa gente, derra-mam ásperos apodos, usam apenas de umahberdade semelhante, em direito, á de quelançam mão os governos, quando empas-telan, jornaes. Postos na balança do sensomoral, porém, pesam, afinal de contas, ume outro_ absurdo, peso igual. Isso, entre-tanto, não obsta á consagração que S Exvai receber. Mal de nós. se na jornadapor este mundo, houvéssemos de recuardo bem, porque os passos da nossa mar-cha ameaçam revolver, aos nossos pésa poeira do caminho...

AXCIDES GEXTUfc

lho c duas filhas; Horaclo Magalhães
e uma filha; Minas fleraes: Afranio
M0II0 Franco e uma filha; Daniel deCarvalho e senhora; Alaor Prata e
senhora; Nelson de Senna e' Odilon
Braga; S. Paulo: Manoel Villabolm,
Cardoso de Almeida e César Verguei-
ro, ,qtie tomarão o vapor em Santos;
Santa Cathnrina: Fulvio Aducci.

O senador Buenu Brandão vai re-
presentado pelo seu filho, Dr. Fiavlo
Cueno Brandão, b o Dr. Rego Bar-
ros, presidente da Câmara, pelo D.-.
Oswaldo Orico.

Pela Imprensa do Rio: "Jornal do
Ernsil", Dr. Porto da Silveira; "Cor-
relo da Manhfl", Dr. -Mario Alves;
O PAIZ, Sr. Joilo de Deus Fnlcap;"Gazeta de .Noticias", Dr. Sylvio de
Brito; o "Jornal do Commerclo" deu
representação ao Dr. Heitor Beltrão;
pelo "O Jornal", Dr. Mozart Mon-
teiro; pela "'A Noticia", Fontoura
Barreto; pela "Pátria", Dr. Alencas-
tro Guimarães; "A Rua", Hélio Ri-
beiro; "O Imparcial", Dr. Humberto
Hélio Ribeiro; "A Manhã", Barreto
Leite; "A Esquerda", Osório Borba;
pelos jornaes paulistas: "Correio
Paulistano", Dr. Goulart Penteado;"O Estado de S. Paulo", Dr. Serto--i.õ de Castro; Dr. .Argymiro Zimmer-
rr.r.nn. Adalberto Coelho. Bclfort da
O ivelra e Paulo Leitão, respectiva-
morto, pelos "Correio do Povo" <»"Diário de Noticias", de Porto Ale-
gre, e agencias telegraphlcas Bra.d-
lelra e Americana.

O "Itaipagé" tocara apenas etrt
Santos, chegando a 23 ao porto do
Rio Grande, onde os passageiros da
comitiva transbordarão para o "Ita-
tlriga" e os demais passageiros, não
pertencentes á comitiva, pa,-a o "Ita-
bera".

O primeiro, que não tocara em
Pelotas, chegara a Porto Alegre, de
tarde, no dia 24, e o segundo, aK 8
horas do dia 2'S, data da posse pre-eider.cial,

A volta do Porto Alegre será a 27,
Ss 15 horas, estando o "Itapagv-" deregresso ao Rio na manhã de 1° d'fevereiro próximo.

/. companharão os congressistas •demais membros da caravana o se-rníor Vesputio do Abreu e o depu-tado Carlos Penafiel, que ainda se
encontram no Rio para tal fim.

* ¥
O Dr. Júlio Eduardo da Silva Arau-

jo, representante da Sjociedade Na-cional de Agricultura, farA, em Por-to Alegre, uma conferência sobre "O
problema financeiro do quatriennio"* *

Pelo "ltapagè", segue hoje, tam.bem, para Porto Alegre, o Dr. Go-r>>e« Cardim, representante cíficia! J.tSociedade Brasileira dtí AutoresTheatraes, na solennidade da iposs^
do Dr. Getulio Vargas, oue, ha an-nos, relatou, na Câmara dos Depu-tados, o projecto sobre o ' theatronacional, ora pendente apenas de ap-
provaçAo no Senado.

Na ultima assembléa da S. B. A. T.,o Dr. Bastos Tigre, comniunicando
este facto aos associados, teve ocea-slão de verificar quanto fora feliz asua inspiração de fazer a S. E. .A T.npresentar-se offlclalmcnte nessa'30-
lennidade, como justa homenagem a
quem tao ilevotada o íntelllgente-
mente tem propugnado «pelo theat.-ono Brasil, o vendo unanimemente
applaudida a sua feliz lembrança emdesignar para tal fim um dos maisconsagrados dos nossos homens dotheatro.

Os horários da Central para
o Carnaval

Os horários para o 
"carnaval 

jaforam entregues para publicação.
Constam desses horários muitas
providencias adoptadas dovido âpratica dos annos anteriores En-tre ellas esta o facto de circularem
eápeciaes de cinco em cinco' mlnu-tos, nas horaa de maior affluen- >cia, .para todas as Unhas e ramaes,

A colação de gráo de alu-
mnos da Escola de Agri*
cultura.

j Realiza-se hoje, as 1« horas, acolação de gráo dos alumnos daEscola Superior de Agricultura.
Afim de convidar o Sr. ministroda fazenda, para assistir a esta ce-remoniia, esteve hontem, no The-souro Nacional, uma commissão dealumnos, composta dos Srs. EnnloJ-eituo, Egllberto Zanibraôo • Os-waido Vieira de Andrade.
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D. Sebastião Leme

Anniversarios.
¦ A data dc hoje ¦ reveste-ee de especial

•ighificaçnopnra os círculos catholicos bra-
sileiros, onde D. Se-
bastião Lenie, arce-
bispo coadjutor do
Rio de Janeiro, goza
da mais ampla admi-
ração e';filial, ami-
aade.

' D'. "Sebastião Leine,
1 .çtijó Tinnivcrsario na-

tálicio , passa 
' hoje,

constituiu-se, um dos
iíiáis' altos" pàdrões,.do

;:ciiéíò 
'brasileiro, 

por
exccpcionaés, attribu-
tos de intelligencia,
cultura e bondade,
sempre voltadas para
os mais altos interes-
ses da Igreja e da
Pátria. •

As hoineriagens, que
-hoje lhe serão tribu-

taelas; traduzirão os sentimentos de' vene-
ração e affecto com <]ué o povo brasileiro
envolve o illustre e di«jno prelado,

De hoje : .. • • '
" Â senhorita Dulce' Sayão' dé Carvalho
Araujo, gantilissihia filha cio Dr. Carva-
lilo Araujo, ex-director da Central do
Brasil. ' ' " •;-'- :'>.u :". ...

Figura de" destaque hos altos circulo»
da sociedade, a dístinctisiimà annivcrsa-
riante receberá hoje as mais justas e hon-
rosas demonstrações de estima' e sympa-

.'thiai." 
'¦''

* A Sra. D. Annita Carrica, esposa
oo coemmcrciante. Sr. 'Emílio Carrica. . ....

.. \ * O Dr. Luiz. iFreire 'Capiberibe.
. .,?** O' capitão Manoel ILopes Verçosa,
do Laboratório Militar.• O professor Amador Borges...*.. O çommerciante Sr. Joaquim Pe-
reira do Valle.* O'capitão «le fr.igala phármaceu-
tico 'Egas Muniz Barreto de. AragSo.* O Sr". Jocelyn 'Leal -Ferreira*!

.?:-•"'" O i" tenente Paulo Maia Mgòtto
Castro, pharrhaceutico militar.* 'O Sr.;; Sebastião Vieira dá Silva,• í * A senhorita Lecticia Gigliòtti de
Burros, iuticcionii.ria do Instituto de Pre-
videncia dós" funecionarios Públicos da•União. ."''.••"!

Dli HONTEM ?...
. jFez annos hontein o nosso corif ade Vi-
.ctorinQ.de Oliveira, secretario da Gazeta
de Noticias* 

Infattgavel trabalhador e jornalista de
mérito, o estimado ahniversariantfc. viu-se
hontem cercado das mais sinceras liomc-
nagens dots seus muitos amigos e sinceros
admiradores. .'-.-' -

Manifestações.
Os representantes do Paraná no Con-

gresso Nacional offereccram, hontem,
no Jockey Club, um almoço ao senador
Godofredo Vianna, como '. agradecimento
pelo discurso proferido por.esse congres-
sistae chefe politico maranhense no bán-
quete com que foi festejado rècenterhen-
te o presidente eleito do iParaná, "senador

Affonso de Camargo. ''¦••'•• .,
¦ 'Estiveram 

presentes o presidente ¦ Af-
fonsó de 'Camargo e toda a representação
federal paranaense. . * 

Trocaram-se amistosos brindes, salien-
tando-sè os do senador -Carlos' Cavalcanti,
presidente Affonso de Camargo e sena-
dor. Godofredo Vianna, este. ultimo, ma-
nifeslando o seu agradecimento pela cari-
nliosa homenagem.

* Amigos e admiradores do nosso pre-
zado confrade, deputado Joaquim-de Sal-
les,-vão offerecer-Ihe amanhã',' no--Jockey
Club, um almoço cm regosijo pela sua
eleição para presidente da Companhia
de Loterias Nacionaes.

* 'Realiza-se hoje, no hotel Corco-
v*do; nas Paineiras, o almoço, que. os
amigos do Dr, Armando '¦ Dias- Maia.
lhe oíferecem, em regosijo pela síia re-
cente nomeação pára o cargo de escrivão
substituto da i* provédorjá,- -.¦¦"¦ • ¦*-'"

Falará em nome dos manifestantes -o
Dr; João da Silveira Serpa. ¦

Os convidados terão á sua disposição
um comboio especial, que partirá" dá es-
táção de Cosme Velho.-'ás ii i|*. firjras.''"•"*' 

Vários engenheiros da Central dó
Brasil vão offerecer, amanhã, ao enge-
nheiro Stiner, direetor das estradas de
ferro da Allemanha,.e que se acha actual-
mente em commissão junto á nossa princi-
pai via-ferrea, um almoço, intimo, no"Club dos Bandeirantes.
""Festas^ ¦¦¦ a^-uZ;;:tí^\é

Õ Gáí-ea Club offerécerá ámáhhfi aos
seus associados- uma festa dànsante.

Em acção de graças.• Completarão amanhã 50 annos de'casados
ò coronel Horacio Lemos i sua senhora
D. Francisca de Assis Iremos.

Commemorando tão grato acontecimento,
ós filhos, netos e bisnetos do venturoso
casal farão celebrar amanhã, missa -em
acção de graças, ás 10 horas, na matriz da
Gloria.'

Das 17 horas em diante, serão recebi-
das, na residência do casal, as pessoas de
suas relações. 

Viaiarites.
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Senador Vcspucio
dc Abrún t '

Para assistir á posse
lo Srl Getiílio Var-
ias, ,ci*o governo do
Rio Grande do "Sul,
segue hoje para Por-
'o Me%te o, senador
Vcspucio de Abreu.

O' eminente 'politi-

co', qüé é tiina 'túii

figuras de maior n-
levo da Tepresènlja-
ç3o do ..Rio' Grande
do Sul e do' Congres-
io- e que, na- lon^a
•.erie dc valiosos ser-
liços.ao seu Estado
e ao paiz, alcançou a
autoridade que todos

lhe reconhecem ej a«n-'
tam vai ao «ul leva-

do, não só pelas suas relações deamisaiie
com-o novo presidente, mas também pari
affirmar, da maneira mais expressiv?, o
seu,apoio e a sua solidariedade com a si-
tuação q- -J se Inicia tão justamente pre-
stigiada.
..O senador.yespucio.de Abreu embar-
cará á» irt horas, no. ltapagé.:.:.

'"*..*'-.' A bordo, do
fapàgi, segue - hoje
ara • Porto Alegre o
ilustre deputado Dr;
.'arlos Pennafiel.

..A sua cultura,, evi-'enciada, de ma.iei-
1 tão brilhante, nas
ocasiões mais divo*-
is e os seus servi-
•is valiosissimos aó
:ú partido et ao seu
Cstadoj assegur:.-
'iní-Iiie á posição d*;
usto. relevo que óc-
upa ha politica rio-

grandense, e tambein
i)á/ politica federal,
<) qun tem presí.-.do,

pela sua actuação no Congresso, um con-
curso «lo mais alto valor é justamente
apreciado. O brilhante parlamentar, e;ue
vai assistir á posse do Sr. Getulío Var-

U-^-iv^Biv /í- •-*.--*¦ í*:"'¦-À

¦Deputado Carlos
Pennafiel

gas 110 governo do'Rio Grande do Sul. via
jará no ltapagé, embarcando ás 16 hora.i,

* Com destino a Porto Alegre, onde
vai assistir A' posse do"¦ futuro presiden-

te do Rio Grande
lo Sul, embarca
hoje no Itaimbé o
illustre d e p \itado
Aarão Reis, 1 repre-
sentante do Pará..

Eminente homem
dc sciencia, gloria
indiscutível da nos-
sa engenharia e:dO
nosso - alto prof es-
sóràdo, o Stu.es-
pirito, o seu nome'
se fizeram objectb
de admiração reco-
nhecida de todo o

Deputado Aarão paiz. •. .
;; "Re-jr Antigo' direetor da.

. £strada . de Ferro
Central do Brasii, o. Dr. Aarão Reis tem
o seu-nome ligado^ também, com jus-
tificádei renome',' aô traçado da linda ca-
pitai de Minas Geraes.

O seu embarque realizar-se-ha" ás 16
horas.-

.? E' espèrudo no dia 23 do corren-
te, em Santos, lord Bredisloe, da velha
nobreza ingleza è. ministro parlamentar
da agricultura .'do seu paiz. ,...

Lord. Bredisloe, que viaja no Avelona,
se*á •"«ebido em Santos pêlo Sr. foão
Ayres de Camargo, do, gabinete do'Dr.
•Lyra Castro, ministro da agricultura, 'ifi-
dustria e commercio; e pelo Dr. Paulo

^^K:^?*J^B í: 
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¦De letras a Academia ...
• Que um dicçlonario deseja

Fazer completo e sem'par,
Çom as leis da ethymologla,
Da.expressão "tomar.cerveja"
Fez, o, verbo Siiplmpiir. •

Supimpa
OERVK.TA I)A BRAHMA

Parreiras Horta, direetor geral do servi-
ço dc industria pastoril, e Dr. Franklin
de. Almeida, direetor da secção de car-
nes e derivados do Ministério da Agri-
cultura, sendo recebido officialmente pe-
lo governo do Estado dc S. Paulo.

O. illustre viajante visitará Santos e
S. Paulo, voltando no mesmo dia para
bordo dò Avelona, que o conduzirá a
esta capital. .

A Si Ex. será offerccido um almo-
ço pelo Dr, Lyra Castro,, ministro da
agricultura ç ao qual comparecerão os
Srs: Bellby Alston, embaixador da In-
glatçrrà'; o consiíl geral inglez, pesooas
de destaque da colônia ingleza, o chefe
de gabinete, do Sr. ministro do exterior,
o direetor dos' serviços commerciaes e
consulares daquelle ministério, e os pre-
sidentes dos grandes frigoríficos.

: A permanência de lord Bredisloe no
Rio dc Janeiro será apenas de lim dia,* *. Chegam hoje de S. Paulo:

Pelo primeiro nocturno, os Srs, Au-
gasto Malet, J. , Cambraia, Jayme Cor-reia, coronel Quinta .Reis, H. Rittershan-
sfen, João Silva, Antônio Garcia e lu-venal Martins. ..-• : , .' .,:¦.'

Pelo segundo nocturno. os Srs. JoãoDionysio, Samuel Barreira, Aurélio Cia-ros, Túlio Fazolio e senhora, Ubaid Ca-
lais, Luiz Gonzaga Tocho, Sra. Maria
Leonel Giraldes,' senhorita Leone Girai-
des, frei Élyseu Carmelita, cáv. jóséMortari, Carlos .Bucchianeri. Nelo Buc-
chianeri, Dr. Cáries Conceição e familia,
Manoel Carvalho é Sewro Iguara.

Pelo comboio, de luxo, os Srs. Daniel
Sassi, . Carlos Âlvc?, Sra. Fe rn indo da
Rocha Lima e filho, Dr. C. Pecchio, Fia-
vio de Làmáre, Roberto Siilvcr, Walde-
mar Rodrigues, Antônio Rodrigues Sea-
bra, Dr. Pirajá' Martins, Dr. Horacio
Silva, Costa .Rodrigues, Francisco Macha-
do e Olympq d'a;SiIva.

Pelo comboio .de luto I is, o deputado
Sylvio de Campos,' Srs. Ilvino. Tibiriçá,
Agenor Berárdo' e senhra, M. Berardo,
Dr, César Galvão, Dr. Armando Braga,
Dr. Arthur Norge, Dr. Roxo Pereira,
Dr. Joaquim. Alves de Carvalho, Dr. Pai-
meira Ripper, Pinto Moreno e.Dr. Gas-
par Saldanha.

* Embarca hoje,- no Itãimbê, còm
destino ao Rio Grande do Sul, o Dr.
Luiz Mostnrdeiro Filho, illustre direetor
do Banco do Brasil.

* A bordo do Alsina, segue hoje pa-
ra a Europa o Dr.. Amoroso Costa, lente
da EscoJa Polytechnica, que, designado
pela reitoria da Universidade do Rio dc'
Janeiro, vai reger um dos ciirsós brasi-

leiros n^ rtalizarem-se 110 rorrente 1111110
em Paris, sob os auspícios do Ihstltutc
Fraiico-Brasilciro dc Alta Cultura, da ca-
pitai fránceza.

* A bordo do Itaimbé, segiie hoje
para Porto Alegre, afim de assistir á
posse do Dr. Getulio Vargas na presi-
dencia do Rio Grande do Sul, o Dr. José
Augusto, que viajará em companhia de
sua senhora.

O illustre viajante é um nome que de
ha muito se projecta no scenario federal,
pelas, múltiplas affirmaçõcs dc uma infa-
tigavel c culta capacidade politica e ad-
ministrativa, ainda ha pouco revelada no
seu governo operoso, tolerante e profi-
ctio no Rio Grande do Norte.

* A bordo do ltapagé, segue hoji-
¦ com destino ao Rio Grande do Sul, em
companhia de sua familia, o Sr. Paulo
Leitão, direetor gerente da Agencia Ame-
ricana.

O seu embarque effectuar-se-ha na pra-
ça Mauá, ás 15 lioras.

*' " Acompanhado de siia senhora, se-
gue hoje para S. 'Ltjtiz, no Prudente de
Moraes, o senador Cunha Machado, rc-
presentanté' do" Estado do Maranhão.? Afim de tomar parte nos trabalhos
da Assembléa Legislativa do Mar.i-.ihão,
embarca hoje para aquelle Estado, no
Prudente dc Moraes, o deputado estadual
conimandante Hugo da Cunha Machado.• * * Segue' hoje para Hélio Horir.onte
o çommerciante Sr." M. A. da Silva Fer-
reira, chefe da firma Silva Ferreira >t
Rocha, desta capital. /* Embarca hoje no Ruy 3arbosa;
com destino ao- Rio Grande do Norte, o
nosso confrade da A Republica de.Natal,
Sr..Luiz Torres.

í .A.sanientos. >
Realizou-se hontem o casamento da se-

nhorita Alayde de Souza Coelho, filha do
Sr. José de Souza Coelho, com o Sr. Remo
Busoni, empregado no commercio desta ca-
pitai.-.

¦ As ¦ ceremonias effectuaram-se na resi-'
dencia á rua Itapirú n. 148.*¦ Effectuou-se antet-Iiontcm, em Ni-
tlieroy, o casamento da senhorita Ivárt
Sçares, filha .da viuva D. Adelaide Soares,
com o Dr. Álvaro Braz da Cunha, funecio-
nario do Banco do.Brasil.* Foram..testemunhas no acto civil,
por parte elo noivo, o Sr. Euclyeles Martins
e no religioso, o Sr. Gastão de Oliveira c
esposa Por parte da noiva, no acto civil,
o Sr. Vasco Silveira e esposa, e no reli-
gioso, o Sr. Joaquim Portinlio de Sá Freire
c a mãi da noiva.

. * *• A senhorita Noemia Peixoto, filha
do Sr. .Manoel Peixoto, funecionario elo
Senado Federal, consorciou-se hontem. com

L
o Sr. Adolpho Torres, funecionario daI-entrai ,1o Brasil.

O noto civil realizou-se na 7" pretoriaservincto de testcimnilias o Dr. .Mario Pei.xoto, irináei ela noiva e sua senhora, e, ncreligioso, celebrado na capela do con.ven o francisciiiiei tle C.-isciidura, o Sr Eve-ril*'°. ?í?íjillá c " Sra' Da*ila Torfw,ISffeiCfup11.se hontem ' o enlace ma-triiuciiiial da senhorita Helena Klutige, fi-lha da viuva D. Maria Klunge, com p:sr. tiuillitniic Pinheiro, guarda-livros.
Nascimentos.

Chaniar-se-ha Luiz Fernannes o tilnmlie»recemnascidti do ' Dr. Atlms Aramis eleMattos, professor xathedratico da EscolaiNornicil, c de sua esposa a Sra. D Eme-nta Aramis dé Matto», docente da mesmaescola. •• • ' •

Fallecimehtos.
( Falleceu ante-hontem, em sua residência
a ma dos Araujos 11. nfi, n cotoucI Eduar-«Io Augusto Pinto cie Siqueira, antigo eles-
pacliaiite da Prefeitura Municipal.

O enterro efíèetiíóü-sè hontem, tendosaído o feretro ela residência acima parao cemitério de S. Francisco Xavier.* •-.- Em Nitheroy, falleceu ante-hontemo major Júlio Tibau,. leiloeiro ¦ naquèllacapital. . , .. '
0.ç seus funeraes -realizaram-se hontem,a tarde; no Cemitério de Maruh.v,
Missas.

Na matriz da Candelária, celebrar-se-hão
amanhã, ás 10 horas, missas de 7° dia,
cm suffragio da alma da saudosa senhora
D. Alfida Leite de Magalhães Vianna,
esposa do Dr, Mello Via.p.na, vic.e-presi-
dente da Republica.
.Essas piedosas ceremonias fúnebres se-

rão mandadas- realizar pelo Dr. Mello
Vianna e pela familia Nelson Senna.
_' 

*. f A irmã Paula maiida celebrar hoje,as 8 horas, na capela do Dispensario eleS. Vicepte de Paulo, missa em suffragiocia alma de sua bemfeitora, a Sra. D. Gui-lliermina Guinlc.
,..* 

* °s funecionarÍbs' da portaria doMinistério das Relações Exteriores manda-rao celebrar amanhã, ás 9 i|2 horas, noaltar-mór da igreja iib Boiri Jesus do Cal-vario, á rua ¦ General Câmara, missa dc
;° dia cm suffragio da alma do Sr. Antônio
Joaquim Ferreira ., ,. . , "'.'

Os médicos formados ein 1902 festejarei
hoje o 25° aunivcrfário de sua formatura,
com o seguinte programma: ás 9 horas,
missa na matriz da Candelária, em sufra-
gio da alma dos collegas fallecidos; ás
i' i]2 horas, almoço no Hotel das Pai-
neiras, havendo conducção especiel, ás 11
lioras, na esUção da Estrada dc Ferro do
Corcovado, 110 Cosme Velho, •

F E M mmgmsmm o
or BETtmA LVTZ (presidente) e 0%M1WDA BASTOS (consultora jurídica) dá Federação Brasileira pelo Progresso remintno

... COMPLETADA A IGUALDADE DÉ TODOS OS
DIREITOS: NOS SÃOS SEM DIST1NCÇÂÓ DE SEXO.
DE CONFISSÕES RELIGIOSAS, DE DEPENDÊNCIAS
OU DE ANALPHABETISMO IRÁ O BRASIL REALIZAR
OS SEUS ALTOS E GRANDIOSOS DESTINOS.

Da plataforma de governo de S. Ex., o
Dr. WASHINGTON LDI8.

O DIREiTO DEVOTO
FEMININO

Dnmos, a seyuir, o despacho do juiz de
direito da comarca de.Acary ao retiuev.i-
mento da senhorita Martha-- tle .Medeiros,"diploinádá 

pela Escola Domestica dè X'átal,
pedindo a sua inclusão rio alistamento éléi-
toral daquelle ni-.uiii-i-pio riograndensc do
norte ;.- - - ¦ ..........

" Vistos, etc.' 'A senhorita-Martha Ma-'ria' de Medeiros, com 24 amicis d'e idade,
natural deste ' Estado,' filha legitima ele
Joaquim Paulinc de Medoirüs, solteira,' professora particular, residente 110 sitio
Rajada, cleütè município, •exliibindo os do-,
cumentos de fls. a fls., requer à sua in-
chisão 110 alistamento eleitoral.

O suffragio feminino tem agitado a
imprensa e os parlamentos dos povos mais
ciiltos do-nnineio, o já foi adoptado pelalegislação dé quasi todas as nações civi-
lizadas. As mulheres exercem direitos ciei-
tornes em 39 paizes.

Na Europa, quem primeiro agitou, 110
seio ele uma assembléa legislativa, o voto
das mulheres, foi o grande Stuátt Mill,
que, pleiteando essa medida, exclamava,
em pleno ' Parlamento Inglez: " E' ne-
cessário dar a essas escravas uma pro-lecção legal, porque nós sabemos muito
bem qual a protecção qtie os escravos
pedem esperar, quando as leis são feitas
pelos seus senhores. "

Para os antigos, a missão da mulher
era toda obediência', passividade, sa-
crificio.

. Era. a .submissão incondicional, era um
ente secundário e, cujo único destino -e
encarnava na maternidade. A mulher não
tinha .direitos. Era um animal inferior e
desprezível, tendo apenas devéres. os mais
rudes, os mais dolorosos, os. mais hurrii-
lhantes.

Actualmente, porém, a mulher desem-
penha, dentro das repartições, dos .ni-
nisterios, as mesmas funeções que os ho-
meus.

A lei eleitoral veda accesso político ás
mulheres? — pergunta Augusto de Lima,
deputado federal pelo Estaelo de Minas
Geraes.

Absolutamente não. responde o mesmo
deputado; se o vedasse, infringiria a
Constituição, que o não veda, nem o po-deria vedar,, porque é- uma Constituição
democrática.

A lei eleitoral, copiando a Constituição,
concede o direito de voto aos "cidadãos
brasileiros, maiores de 21 annos, exec-
ptundos: i°, os analphabetos; 2°, os

. niendiàos • 3°,. as praças dc prct;.4°, os rc-
ligíosos dc ordens nonasticas e cutrns,
sujeites a votos de obediência ou outra
qualquer renuncia ou restricção da liber-
elide".

Os cidadãos brasileiros, portanto, maio-
res ele 21 annos, que não estiverem capi-
tulados nessas restricções prohibitivas,
6ão alistaveis, conio eleitores, e juiz nen-
«huni pôde, sem prevaricar, denegar-lhcs o
direito de inseripção, diz Augusto de
Lima.

As multhcres são cidadãos brasileiros ?— pergunta o mesmo deputado.
Se não o fossem, seriam estrangeiros,

mas pertencentes a o.ue paiz, interroga
Augusto de Lima.

A Constituição é clara e. explicita:" São considerailos cidadãos brasileiros:
8) os nascidos no Brasil. "

As mulheres nascidas no Brasil são,
pois, cidadãos brasileiros; e, desde quenão estejam incluídas em nenhuma dasexeepçBes que privam os cidadãos brasi-
leiros do exercicio do voto, não se pôdedeixar de reconhecer-lhes o direito de alis-tar-se eleitor.

Ouçamos agora a opinião do. Dr. TitoFulgeneio.
Este eseriptor. cm seu livro "Cortei-

rinha do Alistando e do Eleitor ", assim seexpressa :"O que é da verdade a mais verda-
deira é que o direito de se inscreverem

o W§^^Mm^^Mm9^M merica no UM PUNHADO DE'::.:: 
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P ÍIC Vtcfnc An I rlir!na«inn -I*™__ _. itn* . .Neste momento en» que as vistas de
toda a America estão voltadas para a Con-
¦ferencia 'Pan-Aniericana Official de Ha-
vana, não nos parece desprovido tle interes-
se fazer uma referencia ao movimento fe-
niinino de aproximação continental. E'
um fruto do movimento feminista deste
continente, pois á sua frente se acham as
as mulheres entre os que formam o corpo
de eleitores do paiz, está rigidamente ga-rantido. 110 texto . expresso da Constitui-
ção: cidadãos são ellas, e está escnpto no
artigo 6cj da Constituição, tanto que exer-
cem direitos politicos, participando, aos
olhos de toda gente, do exercicio dcfuneções publicas, e, desde que saibam ler
e escrever, e não sejam mendigas, nem
praças de pret, nem religiosos com voto
de obediência, eleitores são, e assim u
diz c manda o preceito inilludivei do ar-
tigo 70 da Lei Fundamental. O juiz bra-
sileiro, continua Tito Fulgcncio, que, em
verdade, o queira ser, não éxclue, não
cércea; não restringe direitos, senão quais-do isso lhe é soado aos ouvidos pelo teor
da lei, pela sua expressão verbal.

Por _ argumentos, por subtilezas, porconveniência... isso. não, que é fôrma es-
pecifica de denegação de justiça.

Se a lei qdjzésse excluir a mulher do
suffragio politico, o teria expressado, elo
mesmo modo ejue o expressou, quanto aos
analphabetos, ás praças de pret, mendigos
e religiosos. "

Demais, é principio immutavel de inter-
pretação juridica que, em direito, não se
restringe por inducção, conforme afíir-
ma o senador Juvenal Lamartine, em sua'Plataforma", e mesmo porque "um lex
NON D1STINGUIT, NEC INTKRVRES DISTIN-
GUERE POTEST".

Não ha motivo para se recusar á mu-
lher o direito do voto.

A historia de todos os povos e de épo-
cas, lida attenciosamenHe, encerra, cm
cada pagina, a eloqüência de um vulto
feminino. A mulher foi sempre a inspi-
radora do homem: teve sempre uma in-
fluencia incontestaviel nos assumptos po-liticos e sociaes.

Desde Catharina Paraguassu', auxüian-
do com efficiencia a aproximação de duasraças; Clara Camarão e D. Maria ue
Souza, as protagonistas da restauração dc
Pernambuco; Barbara Heliodora, que tudosacrificou pelo dever .e pela virtude, to-maneio parte saliente n Coniuração Mi-
neira; Annita Garibaldi, no Rio Grande
do Sul, fazendo quasi todo a campanha
de "Guerra dos Farrapos"; D. Anna
Nery, a valorosa bahiana, constituindo-se
enfermeira nos campos de batalha da
guerra do Faraguay; D. Roca da Fon-seca, içando a bandeira nacional nafrente de sua casa, .para fe-trjar a vicio-

dirigentes desse movimento nos differcn
tes paizes americanos. Inspirada no mais
alto ideal humanitário, obedece a União
Interánwriçafli de Mulheres a um critério
amplo de fraternidade, abrangendo as duas
grandes federações deste continente — osEstados Unidos da America do Norte e
osEstados Unidos do Brasil — e as repu-
blicas de origem hispânica que, mercê de'

factores geograpliicos e outros, permaue-ceram isoladas não se consolidando numa
federação. Despreza.a orientação mesqui-
ilha que, pela aproximação das duas raças
latinas, com exclusão da terceira, saxoni-
ca, encobre p intuito velado de operar, não
um movimento] de cordialidade, mas, sim,
de dissidência, orientação iniqua num con-
túicnte em que não existem, e logicamente
Hão podem existir, iniiiiisades raeiaes. -

ria de Itororó, na qual suecumbira o seu
filho Eduardo, até Bcrtha Lutz, que re-
presente, no Brasil, a mais alta expressão
dò' feminismo, batendo-se dcsiissonibrá-
lamente pela emancipação politica elo sexo
feminino, a mulher tem dado sempre pro-vas irreflagaveis de - seu valor intelbe-
ctua! no seio da sociedade brasileira, onde
tem sido representada com brilhantismo,
110 magistério, na literatura, no jomalis-mo, no coninrercio, na lavoura, na b.urocra-
cia, na medicina, na engenharia, ria advo-
cacia, na pintura e nn musica.

Numa regimen democrático como é o
nojso, diz o senador ¦ Juvenal Lamartine,
é absurdo que se prive metade da popu-laçãó brasileira cie exercer os seus direi-
tos politicos. c;iianilo 11 mulher vem coita-
borando em todas as resoluções do paiz,agindo pela palavra, pela penna, em um
esforço constante c dedicado, para que«•e ;effectuem as grandes aspirações collo-
ctivas.

Isto posto: e, - • Si
Considerando que o artigo 77 da lein. C60, de 25 de outubro do correntemino. que regula o serviço ¦ eleitoral doEstado; estaltie que, " n<; .Rio Grande do

Norte, poderão votar c ser votados, semdistincção de sexos, todos os cidadãos quereunirem as condições exigidas por lei " ;Considerando que, seguiylo prescreve íartigo 7o, do decreto ri, 17.627. de 10 denovembro de 1926. o requerimento para o
fim de alistamento deve ser instruído com1 prova de idade maior de 21 annos, ren-
da que assegure a subsistência e residen-
cia no munÍTipio pelo prazo de quatro me-zes ininterruptos;

Considerando que a requerente provoua idade maior de 21 annos. com a certidão"extraída do registro civil c exhiliida afls., a renda e residência com os- dò-cumentos dé fls. a fls.. festaadiY r.s fir-mas dos mesmos devidamente- reconheci-
das por tabelião publico, conforme exige
ç § 4o, letra D, do artigo 7°, do referido
decreto;

Considerando o que fica expendido e omais dos autos : - . -.. ¦
Defiro o requerimento ¦ de D. MarthaMana de Medeiros, e mando que se lheinclua o nome no alistamento eleitoralleste município, expedindo-se-lhe o com-

petento titulo.
Sem custas.
Aracy, ro de dezembro «le 1927 João Francisco Dantas Saltes. "

SEXTA CONFEREN
CIA INTERNACIO-
NAL AMERICANA,
ORA REUNIDA EM
HAVANA, CUBA
•'Estando.agora reunida em Havana, ca-

pitai de Cuba, a 6" Conferência Interna-
cional Americana, é dé toda a' opportuni-
dade recordar o que, a respeito da mulher
e dos seus direitos,. resolveu a anteripr
conferência, reunida em Santiago, Chile,
em abril de 1927.

Com effeito, no correr dos trabalhos
dessa conferência, que foi a quinta, a as-
seni-bléa dos representantes dos governos
ejue fazem parte ela União Americana, ele-
pois ele haver prestado, por proposta do
Sr. Agustin Edwarels. presidente ela. mes-
ma, homenagem á mulher do continente
americano, ponclo-se de pé. resolveu, por
proposta do Sr. Solo Hall, delegado de
Guatemala," cem o parecer favorável do
Sr. Rivas Vicuiia, delegado do Chile, e por
acclamação unanime da assembléa, fazer
aos respectivos governos as seguintes re-
cc-miiKmdações :

" Que 110 progranima das próximas con-
ferenciás fossem incluídos assumptos re-
Iacioriados cpm os direitos da mulher e os
mesmos governos fizessem a revisão das
leis, afim de modificar os dispositivos que
mantém uma injustificável desigualdade
entre os dois sexos;'

Que as delegações ás próximas confe-
rencias pan-americanas fossem completa-
das corri elementos femininos; sobretudo
quando houvessem de ser tratados assum-
ptos que interessam á mulher. *'

Foi observada a primeira dessas recom-
mendações, por;ua:ito o progranima da

Da a União.Interamericana ele Mulheres
a prova da sua largueza de vistas pelaaceitação no sou seio do Canadá, reconhe-
cendo que. embora não seja unia Rejiubli-ea, é uma democracia verdadeira. Aomesmo tempo, affirma ç elemento feinim-
no a sua independência e. a suá disciplina,
confiando ao Brasil a presidência e A pe-quenina Republica elo Panamá a vice-pre-
sidencia. geral, emq'ua'tj'tó que o Chile, os
actual conferência de Havana inchie na
parte 2", sob o titulo Matérias-dc natureza
jurídica interamericana, àliriéa 3", letras d
e /, as seguintes determinações : mediilas
legislativas para estender ás m.ulhcres os
mesmos direitos civis que os atiribuiilus
ao sexo masculino; legislação destinada a
previnir a perda da nacionalidade pela
mulher por causa do casamento.

Quanto á segunda daqtiell.as recoiiinieii-
(lações, relativa ao envio de representantes
femininas á actual conferência', não foi at-
tendida. E' dè'lamentar esse lapso dos go-
vemos componentes! da Uniãu Americana,
visto como, tendo elles dado cumprimento
á primeira .parte das resoluções da confe-
rencia de Santiago, altirientes hos direitos
femininos, não podiam, logicamente, dei-
xar de dal-o também á segunda, corollario
daquella. -

Esperemos i|tic, para a próxima confe-
rencia, se corrija o. esquecimento.

A propósito da legislação destinada a
prevenir a perda da nacionalidade da
mulher erii razão do casamento] cumpre
evidenciar que no Brasil se tem cogitado
do assumpto c seriamente.

A presidente da Federação Brasileira
pelo Progresso.Feminino, senhorita Bertha
Lutz, enviou.ao Senado Federal, as " Su-
gestões para um projecto de lei ", abaixo
transcriptas. que o senador Adolpho Gordo
¦rondou publicar, adoptando-o como do-
ciimcnto da commissão de legislação e jus-
tiça :••

"O Congresso Nacional decreta :
Art. 1" — O casamento" da. mulher

estrangeira com brasileiro, mesmo que não

Estados Unidos e Costa .Rica oecupam asvice-presidências çontinenfaes e a thesoti-raria fica a cargo da delegada elo Canadá,ifc. uma associação nova que conta eorii
poucos annos de existência, mas que viráainda a prestar serviços de valor. Vai sedesenvolvendo, lenta mas seguramente,confiando no seu leniiua ele: "Trabalhar
pela manutenção-perpetua da paz c da jus-tiça no hcmispherio occidenlal".

A mulher no funecionalismo
Por oceasião da recente reforma do

Thesouro Estadual do .Rio' Grande do
Norte, que o presidente' J. I.aiiiartine
acaba de decretar, foram nomeadas duas
senhoras para , exercerem o cargo de 

'
quartas escripturarias.

 —r-*--'

Associação' Allèmã das Pro-
fessoras de Universidade
Acaba tle- constiluir-sc na Allcninnha

uma associação dc mulheres professorasda Universidade, sob a presidência da
Dra,' Rhoclã lErdmarih'; Esta associação
tem por - fim unir mais cstrictamcntc as
professoras de universidade e- dar base
mais solida aos seus esforços.

A Dra. Lydia Rabinowitscli-Kempner,
directora. do Instituto Bacteriológico do
Hospital de 'Berlim—Moabit, é membro
honorário. Até agora é a medicina queConta o maior numero de representan-
tos'; tem sete na nova associação. Exis-
tem quatro para a lingüística; tres paraa chimica, tres para a economia politica,duas para a philologia, duas para a bo-
tanicà e uma para cada um dos outros
doniinios scientificos.

'orlará na
;ièlh lei

.-nio cerni
Ia sua na-

tenha residência 110 llrp "

naturalização da riiullii
dc seu paiz dc prigee
estrangeiro determinar a pc
cioriãlidade.

Art. 2° — O casanienío com brasileiro
da mulher estrangeira, natural -le paiz cuja
lei não attribue a rierda de cidadania á

' mulher que casa com estrangeiro, não lhe
assegurará a nacionalidade brasileira, salvo
se requerer a sua naturalização, cjiie lhe
será concedida em qualquer tempo, median-
te requerimento eseripto e prova de ido-
nei.l.-ide, mesmo se não tiver residência 110rirastl. • • • ¦ ¦¦ ¦ -

Art. 3" — 0 casamento ela mulher bra-s-ileirn com estrangeiro . não importa naperda da sua cidadania, que lhe é assegu-rada pela Constituição Federal.
Art. 4"• ¦— .\., priiíièi.ra oppbrtunidadc«pie se otferecer, o Brasil promoverá umaccordo com eis demais paizes, afim de re-'guiar o assumpto, nas suas relações como direito internacional.• Art. 5" _ .Revogam-se as disposiçõesem contrario. '
Justificação — A questão da nacionali-«ade da mulher casaela aprèsénta-se sob otríplice aspecto : 1") 0 «Ia mulher brasi-lcira casada com estrangeiro; 2") o ciaímilher estrangeira natural dc paiz quenao a priva da cidadania ele origem pelocasamento com estrangeiro; 3") da 

',lni.
lher estrangeira casada com brasileiro enatural ele paiz cuja legislação dispõe queperde .1 sua nacionalidade cm virtude decasamento com estrangeiro. E' uni pro-bleina ao mesmo tempo de direito nacionale internacional. Afim de resolvel-o sa-tisfatonaniente, cm todos os seus-aspectos
e dc prevenir as diíficuldades, torna-senecessário estabelecer uma legislação que,assegurando medidas equitativas e presti-Kiando a nacionalidade brasileira, venhaarticular-se com as diffcrentès legislações
estrangeiras vigentes, aguardando o im-
prescindivel accordo internacional.

D. Jülia Lacourt Penna
Acha-se no Rio, em gozo dc ferias, a

Sra. Julia Lacourt Penna, elemento de
destaque nas rodas intellectuaes femini-
nas do Espirito. Santo, directora de um
notável estabelecimento de ensino na ca-
pitai daquelle Estado. Por estes dias seráfestejada esta disdncta senhora pelaelirectoria . da . .Federação Brasileira peloProgresso Feminino.

O eleitorado feminino no Rio
Grande do Norte

¦ Continuam a afiliar ao alistamento as
senhoras norte-rio-graiidçnses. -Entre as
ultimas alistadas convém citar. a espusa
do procurador geral do lEstado.

As mulheres e a T. S. F.
Tomando em consideração o grande nu-mero de pedidos das obras de caridade

inglezas de que sejam irradiadas noti-cias suas, a " Britisli Bdardeastirig Com-
pány*' (Sociedade Britannica dc Radio-telephonia). resolveu organizar uma
cõiiimfssãò consultiva de .-qipellos pararesolver sobre os casos dessa natureza.
Lady Enimont, a presidente do conselho
nacional de mulheres d.i Grã Bretanha
foi escolhida para representar o elementofeminino nessa commissão,

Medica, ha meio século
A 22 do corrente será celebrada pelasmulheres russas a primeira metade do

século da formatura cia primeira medica
a I>a. Anna Chabanoff.

Foi um acontecimento naquèlla época
causou verdadeira sensação.

Apesar de beirar os, oitenta annos, con-tinúa essa pioneira -da emancipação in-
tcllectual da mulher russa, activiimente
o seu trabalho profissional. -E' professorada Hygiene, e chefe de serviço do hospi-
tol de crianças de Leningrad, onde terá
logar a solemnidadc que comníemórá cer-
tamente um dos primeiros triumphos da
mulher.

A campeã internacional da
• Dactylographia

Acaba de se realizar o campeonato in-
ternacional de dactylographia, na cidade
ele Poris. Foi vencedora uma senhorita
ingleza. miss MltclieSÍ, que ganhou o
campeonato, escrevendo 12.000 letras emvinte miniitcs.

Intendentes na África do Sul
Nas ultimas eleições parn intendentes

do Conselho 'Municipal de Prcoria. foram
eleitas duas senhoras. Mr<;. K. Malher-
be, directora da revista feminina " Die
Bperevrou" e Mrs. Greenless, elemento
de destaque nas rodas intellectuaes da-
quella cidade.

•J --•«"T. SI2S* ^j^^Sm
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O RELATÓRIO DO PREFEITO, DR. J. DE SOUZA DANTAS
O Dr. J. de Souza Dantas, prefeito

municipal de Santos, cm sessão es-

peclal da Câmara Municipal recente-
monto realizada, deu conta dos actos
da sua administração, em relatório
minucioso e bem elaborado, quo é
um Índice irretorqulvcl da sua acti-
vldado c da sua clarlvldencla no ar-
duo esforço de bem administrar.

Eis esse relatório:
"Exmos. Srs. presidente o demais

dignos vereadores.
Na fôrma regimental venho, como

prefeito municipal e pela segunda
vez, prestar a VV. EEx. as informa-
ções e contas de minha gestão.

Antes de fazel-o, porém, quero dei-
xnr consignado aqui o meu reconhe-
cimento pelo apoio que ininterrupta-
menta mereci de VV. EEx. — apoio
em que fui buscar forças para, em
boa parte, levar a termo o program-
mu que traçara o que era o natural-
mente indicado pela própria situa-
ção da Prefeitura.

De como agi e quaes os resultados
obtidos, dirá a succlnta e leal expo-
sicão que se segue, na qual procurei
ser*tão minucioso quanto possível,
dado o pequeno espaço de tempo
que medeia entre o fim do exerci-
cio e a data asslgnada para a apre-
sentação deste relatório, que d com-
pletado pelos unnexos que o acom-
panham, das diversas repartições da
.Prefeitura.

DIRECTORIA GERAR
Secretaria

No relatório anterior frlznra que,
dado o crescimento do expediente da
Prefeitura, não mais era aceitável o
systema de "protocolo" que vigora-
va, systema quo entorpecia a mar-
cha dos papols," prejudicando quer o
«orviço publico, quer o das partes.

Foi, por isso, e a contar de 1" de
julho, substituído tal synte.mii pelo de
fichas alphabctlco-numericas, pas-
atendo desde então todo o serviço de
rogistro o distribuição de papeis a
ser feito na secretaria, abolidos os
protocolos parciaos existentes nas va-
rias dlrectorins e repartições. O novo
systema, que obedece a orientação
diversa da que geralmente tem sido
adoptada por outras administrações,
tem dado optlrnos resultados. Com
elle não somente tornou Incompara-
volmente mais rápida a marcha dos
papeis, como estuibeleceu-se a fisea-
lização dlrecta do prefeito quanto à
sua permanência nas diversas repar-
tições. E' que a distribuição dos pa-
pels não mais é feita pelos diversos
dlrectores e sim pela secretaria, que
os remette dlrectamente ás varias
"secções", permlttlndo assim ao pre-
feito conhecer a todo o Instante não
hô o andamento de cada processo,
mas também os serviços de cada
"secção"; Além disso, tornou faclll-
ma a Informação ás partes, permlt-
tindo que com rapidez sejam atten-
dldas quaesquer reclamações e isso
evitando-se que cilas .percorram as
repartições cm busca dos seus pro-
cessos. Pôde sem exagero dizer.se
que, dentro de um minuto, dirlgln-
do-se á secretaria, qualquer Interes-
sado é Informado do todos os traml-
tes por que está passando o seu pro-
cesso.

Foi volumoso o movimento da se-
cretaria. Durante o 1° semestre, no
qual vigorou o antigo systema de
"protocolo", deram entrada, na se-
cretaria, 8.563 requerimentos e 1.774
offlclos e no 2" semestre, depois de
introduzido o systema de "fichas",
foram processados 9.915 papeis, sen-
do quo estes transitaram pela secre-
taria 73.277 vezes. Durante o anno
foram expedidos 964 officios, 434
memoranda e cartas, 214 portarias,
78 editaes, 8 ordens de serviço, 34
certidões, 119 termos c promulga-
das 23 leis.

A todo esse serviço, prestado pela
secretaria, devo-se acerescentar o
que esta sendo executado quanto á"fé de officio" dos funecionarios e
que tem por fim dirimir a difflcul-
dado com quo luetava a Prefeitura
para aferlr do tempo de serviço e do
valor dos seus empregados, o que
tudo era Indispensável pura a appll-
cação rigorosa das leis que regulam
seus direitos, notadamente quanto a
licenças, férias, aposentadorias e
percepção de addicionaes. Depois de
penosas buscas nos archivos, tem a
.secretaria quasi concluídas 756 fl-
chás relativas a "fés de offlclo", o
que permltte Instantâneo conheci-
mento da vida funcclonal do em-
pregado.

Como complemento da organiza-
ção dada á secretaria, foi também in.
stltuido um novo systema do assl-
gnatura de ponto, que entrou em vi-
gor a Io de janeiro corrente. Não se
pôde ainda ajuizar do todo o seu ai-
cance, mas ô certo que. permltte ao
prefeito saber de prompto quaes os
ompregados faltosos, dispensando as
communicações que recebia dos di-
versos chefes de repartição. E' bom
de. ver que a centralização de todos
esses serviços na secretaria, centra-
lização tendente a trazer» o prefeito
a par de tudo quanto se passa nas
diversas depndencias da Prufeitura,
exigiu o augmento do pessoal. Mas
se assim e, também 6 certo que a
suppressão dos protocolos em todas,
as outras repartições importou no
aproveitamento do pessoal deste cn-
carregado, em outras funeções, o que
evitou nellas o augmento do quadro
oxigldo pelo crescimento do seus de-
mais serviços.

Vehiculos e transito publico
Promulgada em 18 de dezembro

de 1926 a lei 796, dispondo sobro o
transito publico, foi regulamentada
pela Prefeitura, em 31 de jnnolro
(Io anno findo. O regulamento, que
contém 280 artigos, entrou em vi-
gor om março, tendo consultado as
conveniências do transito publico,
que cresce dlariamcnto. Em Santos
trafegaram, além de seus vehiculos,
14.700 automóveis do outros muni-
clpios.

A Guarda Municipal continua a
prestar valioso serviço â regularida-
de do transito, sendo, porém, indls-
pensavel o uso de signaes lumino-
sos, do que a Prefeitura está cui-
dando.

Limpeza Publica

ta a contento. Continua a Prefel-
tura a fazer, na medida do possl-
vel, a substituição dos vehiculos de
trneção animal por automóveis. Pelo
serviço do aterro, annexo á limpe-
za, foram beneficiadas as ruas Ro-
drigo Silva, 28 de Setembro, Padru
Anchieta, Senador Dantas, Florlano
Peixoto, Rio Grande do Norte, Os-
waldo Cruz, Almirante Tnmandarô,
Conselheiro João Alfredo, Bahia,
Evarlsto da Veiga, Carlos Gomes,
Lobo Vlanna, Benjamin Constant,
José Clemente Pereira, João Caeta-
no, 'forres Homem e avenida AImi-
rante Coclcrane.

Cemitérios
Os serviços que lhe são próprios

correram normalmente, sendo per-
manente a construcção de campas e
carneiras. Os de Paquetá e da Philo-
sophla receberam melhoramentos. O
de Paquetá na capella, que foi com-
pletamentc reformada, Interna e ex-
ternamento, Bem modificação do suas
linhas geraes, tradtelonac-a nesta ei-
dade. Os moveis que a guarneciam
o que so achavam por demais velhos
foram substituídos. No da Phlloso-
phla foram feitas obras de maior
vulto '¦—' dronagom completa e pa-
vimentação a betume de sua avenl-
da principal. Ambos ainda exigem
molhoramentos — o primeiro pavi-
mentação o o segundo n reforma da
casa do administração. Com os me-
lhoramentos do dn Phllosophla, que
trouxeram o melhor aprovoltamen-
to de sua área para inhumações, fl-
cou resolvido por três ou quatro rn-
nos o problema dos cemitérios, do
qual, no entanto, como disso no meu
primeiro relatório, a Munlcipalldado
precisa cuidar o quanto antes-

Mercado
Foi construído o pavilhão de aves

o soffreram reformas o pavilhão cen-
tml — drenagem — e os pavilhões
extoiyios, pintura e reparos. Todos
foram dotados do toldas, ficando em
boan condições de hygleno.

Matadouro
De conformidade com as determi-

nações da Câmara, foram feitas por
escriptura publica, trazida ao seu
conhecimento, modificações no con-
trato da Companhia Frigorífica, ti-
cando também resolvida a questão
da entrada de carnes proced-mtea de
outros municípios.' A matança foi
feita com regularidade o com as cau-
telas exigidas.

Corpo de Bombeiros
Com a aposentadoria do major Jo-

sé Martlniano de Carvalho, foi no-
meado commnndante do corpo o ma-
jor João Pedroso de Oliveira, que
multo se tem dedicado ás funeções
que lhe foram confiadas. Infellzmen-
to reinava no Corpo certo espirito de
indisciplina, o que deu logar ao afãs-
tamento de alguns officiaes e A. ex-
clusão de vários Inferiores e praças.
Apesar dessas medidas è da vigllun-
cia do commando, o mal não foi de.
todo extirpado, culminando num fa-
cto luctuoao, qual fosse a morte no
dia 29 de dezembro do 3" sargento
Düryal de Oliveira Mello, inferior
brioso e competente. A Prafoltuta
está agindo para apurar responsa-
billdades, tendo para esse fim a-birto
Inquérito administrativo, que está em
andamento. Concluido este, serão to-
madas, com o maior rigor, todas as
providencias nocessarias.

Aluioxa rifado
Não tendo a Prefeitura própria-

mente um almoxarlfádo, pois que
não dlspõo de deposito, nem de
"stock" o sim uma repartição inter-
mediaria de compras, Introduzi, lo-
go que assumi a Prefeitura, o sys-
tema de exigir dos fornecedores lis-
ta de preços das diversas mercado-
rias empregadas nos serviços muni-
cipaes. As compras são feitas ape-
nas ás casas qu'e fornecem taes lis-
tas de preços o assim ficou eslaber
lecida uma verdadeira concurrencia
devidamente fiscalizada. Além disso
foi restringido o fornecimento. Es-
sas providencias deram bons resulta-
dos, como se verifica de haverem às
compras attlngldo, cm 1927, a réis
792:596$480, 

' contra 1.321:23G$400
no anno anterior, resultando dahi
uma economia de 522:6393920 e is-
so apesar de haverem os materiaes
de provcnioncla estrangeira encare-
eido na proporção da baixa do iam-
bio. As contas têm sido processadas
o pagas com regularidade.

c fiscaes. Por elles se vô que a Pre-
feitura sô tem que louvar a compo-
tencla e dedicação doa dlstlnctos pro-
fisslonaes, aoa quaes estão confia-
dos taes interesses.

Directoria de Obras © VlnçSo
Não foi menor do que em 1926 a

actlvidade empregada em 1927, pela
Dlroctorla de Obras nos serviços a
seu cargo\ Do confronto daa obras
publicas realizadas nos dois exerci-
cios, se verifica que, se em 1926 fo-
ram maiores do que em 1927 as
obras de galoria e pavimentação a
betume e a macadam, em 1927 a
anea calçada: a paralleleplpedos foi
muito mais ampla do que a de 1926,
conformo" se vê do quadro seguinte:
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No Bank of London e
South America.. .. 3.300:000$

No Banco de Credito do
Estado 105:OOOS

Em Caixa 300:000$

Inspcctoria Sanitária
Foi intenso o movimento do fia-

calização realizado pela Insrçoel.oria.
No posto situado na estação da ;->ão
Paulo Raihvay foram feitos 23.904
exames de leite e no Laboratório
4.783. Foram appllcadas 300 mui-
tas o feitas 693 visitas a estabulos.
Reallzaram-so 2.496 exames de ge-
neros alimentícios.

Como o posto da S. Paulo Raihvay
se acha mal instalado, a Companhia
Docas de Santos so promptificDU
graciosamente a adaptar a ala de um
de seus armazéns, que tem accesso
ao pateo da Estrada, ao serviço de
fiscalização municipal, ficando assim
sanado o inconveniente observado,

Inspcctoria de Instrucção

Tem sido observada com rigor a
lcl 801, pela qual foi reformada a
Instrucção municipal, lei cujos effei-
tos benéficos estão se fazendo sen-
tir.

As Caixas Escolares de Santos e
Galeão Carvalhal tüm trazido auxi-
lio poderoso fis crianças pobres, for-
necendo roupas e assistência denta-
ria. A Prefeitura, por sua vez, man-
tém um medico especialmente in-
cumbtdo da Inspocção dos alumnos
das escolas munlclpaes.

A instrucção municipal resente-se,
porém, da falta dn prédios apropria-
dos para o funecionamento de suas
escolas, sendo esse assumpto que de-
ve merecer particular attenção da
Municipalidade. Vem a propósito
lembrar aqui a acção vordadeiramen-
te meritoria do Dr. Canuto Waldo-
mar Nogueira Ortlz, que, na Ponta
da Praia, está construindo para doar
á Municipalidade um magnífico edl-
Oclo, destinado a um grupo escolar.

Procuradoria Judicial c Piscai
Dos anncxos inclusos consta o mo-

vimento das duas dependências _ da
Prefeitura, ás quaes estão confiados

A limpeza da cidade tem sido fc-i- os seus Interesses jurídicos, judlclaes

Banco dos Funecionarios Públicos
CAPITAL REALIZADO 10.000:000$000

RECEBE DINHEIRO EM DEPOSITO, PAGANDO OS JUROS
SEGUINTES:

A prazo fixo de 6 mezes

A prazo fixo de 9 mezes 9 *

A prazo fixo de 18 mezes
Em c/c, movimento até

10:000*000 

10 %

O expediente nos dias utcLs inclusive aos sabb&dos, principia ás 12
o termina ás 19 lioras.
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Issim, a firea pavimentada foi,
om 1926. do 33,498m2, c em 1927,
de 40.281,m2.

Foram concluídas esto anno as
obras de calçamento das ruas Ju-
lio de Mesquita, Azevedo Sodrô,
avenida Bernardlno de Campos, en-
tro as nuas Florlano Peixoto e Eu-
clldos da Cunha, São 'Bento e ave-
nfda Bandeirantes, desde o largo
da Saudade, inclusive, até á. estrada
do Mar. Foram construídas gale-
rias da avenida Barthlomeu de
Gusmão, entre a rua Oswaldo Co-
chrane, e avenida Almirante Co-
chrane, na avenida Epitacio Pessoa,
entre a avenida Dlno Bueno e a rua
Ossvaldo Cruz, nesta rua, desde a
avenida Epitacio Pessoa até á ave-
nlda Bartholomeu de Gusmão, e
nesta, desde a rua Oswaldo Cruz
até o inicio da avenida Vicente de
Carvalho; além de vários ramaes,
beneficiando trechos da rua Dr.
Cochrane, da rua Parahyba a ave-
nlda Bernardlno de Campos.

Receberam pavimentação a ave-
nlda Bartholomeu de Gusmão, dee-
de a nua Oswaldo Cochrane até á
avenida Almirante Cochrane, um
trecho da praça Iguatemy Martins,
a rua Santa Catharlna, a rua Rio
Grande do Sul, a rua Antônio Ben-
to, de Monsenhor Paula Rodrigues
a Carvalho de Mendonça, a rua 13
de Maio ,a rua Commendador Mar-
tins, de João Eboll a Rangel Pes-
tana, e rua Antônio Bento, de Ran-
gel Pestana a Francisco Manoel e
praça Correia de Mello.

Acham-se em andamento os cal-
çamentos das ruas Senador Fcljó e
Floriano Peixoto, estando contrata-
dos para serem iniciados por estea
dias os serviços de drenagem e cal-
çamento da rua Luiz de Faria e def
galerias na rua 'Antônio Bento, des-
de a rua Prudente de Moraes até
á avenida Bernardlno de Campos.
Estão correndo os editaes de con-
cumencla para a continuação dos
serviços de drenagem e pavimenta-
ção da avenida Bartholomeu' de
Gusmão, desde a avenida Almirante
Coclyane até o prédio do Instituto
Escholastlca Rosa. Acha-se quasi
concluído o recalçamonto da faixa
de paralleleplpedos do material exis-
tente, excepto em parte, dos meios
fios,, os calçamentos das ruas Mar-
tini 

"Affonso, Itororó, Vaaconcellos
Tavares, Visconde dp Vergueiro, 24
de Maio, e travessa Ablas, Foi fei-
ta a conservação de todas as ruas,
de macadam, as quaes, aliás, já lie.-
çessitam de novo repasse. Ainda
soffreram repasses varias ruas do
centro. Quanto a melos-flos, foram
assentados 0.158 metros, em vários
pontos, estando sendo collocados
cerca de 5.000 ms., em varias ruas
do Macuco e adjacências das -praias.

Estão en> via de conclusão as
obras de alargamento da ponte da
rua Senador Feijó, custeada pela
companhia City e da reparação da
ponte do Saboô. Ainda está tam-
bem em via de conclusão a ponte
sobre o canal n. 1, em frente á Be-
neflcencla Portugueza, pela qual de-
verá passar a linha da companhia
Docas, que accedeu ao pedido da
Prefeitura de dar-lhe largura suf-
flcionte para o transito vehicular.
A companhia Docas, além do posto
de fiscalização do \elte, quo esti
preparando na estação da Ingleza,
além da ponte acima referida, con-
certou os compressores da Prefei-
tura e deu accesso ao cães, pelas
ruas 7 de Setembro, Luiza Macuco,
Senador Dantas e Xavier Pinheiro,
com o quo multo auxiliou a Pre-
feitura.

Apesar de se haverem executado
em 1927 mais obras . do que em
1926, foi notável a economia reali-
zada na directoria de obras, No an-
no de 1926, as obras publicas cor-
riam pela rubrica unlca "Trabalha-
dores, materlaes o obras", ..-e- por
essa rubriea foram despendidos réis
2.628:491*150.' No anno de' 1927,
tal rubrica foi dividida em quatro— -"Limpeza é conservação de ca-
naes", "Conservação dos próprios
munlcipaes", "Recalçamento, mate-
rlaes e obras nas vias publicas" e"Salários", despèndendo-se por ei-
Ias, respectivamente, «3:882*875, réis
25:393*600, 1.141:430*421 e réis
295:780*875, ou sejam o total de
1.526:407*081, de onde uma eco-
nomia nas obras publicas, em ger-il
de 1.102:084*069.-

Dos serviços confiados á directo-
ria de obras, o de arborização da cl-
dade muito deixa a desejar. E' que
a Prefeitura não dispõe de viveiro
onde se possa sortir de mudas. Pa-
ra corrigir essa falta, a Prefeitura,
devidamente autorizada pela lllus-
trada Câmara, permuíou com a
comjjanhla Docas, a sétima parte da
ilha Barnahé, por um terreno de
cerca de 32.000 metros quadrados,
situado em Jabaquara. Nesse ter-
reno. pensa a Prefeitura fazer o
horto Municipal, para o que foi

consignada verba no orçamento vi-
sente.

Quanto ás construcções partícula-
res, tiveram ellas o movimento con-
stante dos an nexos, sendo de notar
que no 2° semestre tomaram grande
Incremento.

Aa companhias sujeitas á. fiscali-
zaçõo da Prefeitura tem, desempe-
nhado a contento os seus serviços,
estando em estudos a reforma do
contrato da Companhia Telephonl-
ca. Tendo terminado o contrata
da energia electrica e gaz, da com-
panhia City, foi elle reformado, por
tempo Indeterminado e mediante as
condições prc-exlsttnt«fl.

Directoria do fazenda
A receita do exercício de 1927,

que fora orçada em 14.'627:375$271,
attlnglu a 145.417:527*24», haven-
do, pois, um excesso de arrecada-
ção de 790:151*978. A despesa, que
fora calculada em quantia igual â
orçada, para, a refeito, foi de rela
14.029:134*027, havendo, poli," um
saldo entre a arrecadação e a des-
pesa de 1.388:4035222. Comparados
receita, e despesa do anno ílndo,
com as do anno anterior, verifica-
se que houve, naquella um cresci-
mento de 1.873:514*100, e nesta, na
diSposa, uma diminuição de réis
•l.ti71:947*556, visto como, ' em
1926, a receita foi de réis ........

• 13.544:013*146, <e a despesa, .de
15.700:071*583.

A, dlfferença verificada a favor
da despesa, da qual resultou o sal-
do referido, ê devido &¦ cessação
do serviço da divida consolidada e
da da divida fluetuante, desde 26
de julho passado, data em que foi
fechado o empréstimo de consoli-
dação.

Abstraídos nos dois exercícios os
serviços das dividas munlclpaes,
com as quaes em 1926 foram des-
pendidos 6.002:659*236, e em 1927
«.308:786*930, verifica-se que em
serviços administrativos proprlamen-
te ditos foram gastos, no primeiro
anno, 9.607:412*347, c no segun-
do 9.720:337*097, ou seja a mais
em 1927 112:924*750. Mas, compa-
radas separadamente ais diversas
verbas das despesas num exercício
e noutro, chefa-se á conclusão de
que, em 1927, a administração foi

.muito mais economlda do que em
1926. B' que, em 1927, foram pa-
gos de indemnizações judlclaes réis
409:115*856, e de desapropriações
da parte restante do terreno ne-
cessario para a construcção do Pa-
ço Mjunlclpal, 300:000*, despesas es-
sas quo não tiveram equivalente
em 1926. So do total gasto em
1927 foram deduzidas essas duas
Verbas, chega-se â conclusão de que
em 1927 com os serviços com muna,
da administração, desp*ndeu-3e me-
nos 596:191*106, do que em 1926.

As economias se fazem sentir prln-
cipalmente nas obras publicas, em
que foram gastos menos réis 
1.10!2:084S069 do que em 1926, na
verba "Eventuaes" e Custeio e Ex-
pedlehte do Corpo de Bombeiros, ver-
bas em que as dlfferenças para' mo-
nos foram, respectivamente, de réis
94:31Y?041 e 90':452*110. Crescerá
ainda a dlfferença a favor do anno
de 1927, so se observar que das con-
tas da Prefeitura «penas as de no-
vembro deixaram do ser pagas pela
natural demora do respectivo pro-
cesso, ao passo que no anno anterior,
Isso aconteceu com as contas de se-
tambro, ouüfbro -e novembro. Ab-
sim e que, por exemplo, pela verba"Illumlnação Publica" foram pagos,
em 1926, 596:1675870 e, em 1927,
611:9668500, não porque a despesa
tenha crescido na proporção que
a dlfferença faz suppor e sim
porque os pagamentos foram feitoa
em dia. Isso que acontece com essa
verba se extende a todas as outras,
¦devendo ter sua confirmação na ru-
brica "Exercícios findos" de 1928, na
qual .fatalmente a despesa tem que
ser menor do que em 1927'. Observe-
se tamibem.què a.Prefeitura teve con-
tra si o éncíireci-mênto ' do material
em geral e o crescimento inevitável
das despesas com funecionarios no-
vòa, exigidos peío desenvolvimento
dos serviços públicos e vêr-se-â. qual
o esforço empregado para que che-
gasse ao resultado alcançado.

Outro, aliás, não podia ser o pro-
cedlmento da Prefeitura. JA no re-
latorlo referente a 1926, ,fnz sentir
que para a supressão de serviços, sô
havia um remédio, impedir que a
despesa crescesse, dando tempo a
que o augmento natural da receita
permlttisse melhor dotação para as
diversas rubricas da despesa.

Foi essa semipre a mlnh-a orienta-
ção, se bem que comprehendesse que
para chegar a um resultado positivo
serão necessários alguns annos, so-
bretudo tendo em vista que, emquan-
to se não chegasse ao equilíbrio, o"deifict" teria que pesar nã divida
fluetuante, augmentando assim as
despesas dolla conseqüentes.

O Empréstimo de Consolidação,
que mereceu a approvação da illus-
trada Câmara e do qual prestei con-
tas minuciosas na minha oxposlção
de lG__de agosto ultimo, velo resolver
a situação, tornando sé não folgada
•pelo menos desembaraçada a vida fl-
nancetra da Municipalidade.

AOflrmel na minha exposição reíe-
rida textualmente que—'¦ "o saldo do empréstimo, ac-

crescido do da Caixa Orçamenta-
ria existente em bancos e dos
juros que forem contados em
todos os depósitos attinglrá a
quantia sufflciente para o paga-
mento integral de toda a divl-
da fluetuante do município, que,
por essa fôrma, ficará com o seu
passivo unificado."

Os foctos vieram confirmar a mi-
nha affirmação. A Prefeitura desde
que contraiu b empréstimo não emit-
tiu titulo algum, tendo resgatado to-
dos aquelles que se venceram des-
•de então, e descontando, .1 taxa de
8 'Io, todas as letras que lhe foram
apresentadas para resgate antecipa-
do. Assim, desde a data do empres-
tlmo íoram resgatadas todas as le-
trás, que montaram a 5.097:720*694,
e entre as quaes 16 por tuiteclpação.

Com esse resgate ficou a divida
fluetuante' sendo, em 31 de dezem-
bro ultimo, a seguinte:

Dollars 1.856.7S2 equivalentes a
15.689:807*900, -pela taxa cambial
negociada com o Banco do Brasil e
constante da minha exposição refe-
rida e 15.889:373*282 de letras des-
contadas na praça e a se vencerem
em 1928 13.133:295*622; em 1929,
2.431:989*500; em 1930, 54:6S0$800
e 1931, 189:192*160, além de
80:815*200 de letras já vencidas e
não apresentadas para resgate.

Para o pagamento da letra dollars
que se vence a 6 de fevereiro proxi-
mo, encontra-se depositada no -mes-
mo Banco do Brasil a importância
correspondente, ou sejam
15.689:S07$900*. Para o pagamento
das letras descontadas na praça, ou
sejam 15.S89:973S282. contava a
Prefeitura, em 31 de dezembro ulti-
mo, com os seguintes recursos:
No Banco de São Paulo 400:000$
No Banco Noroeste do

Estado de São Paulo 90:000*
No Cpmmurcinl do Es-

tado de'São Paulo.. 1.510:000$
No Banco do Estado de

São Paulo  1.003:000*

A essa quantia devem ser aceros-
centadas as seguintes:
Juros a receber do Ban-

co do Brasil, do Ban-
co do Estado de São
iPaulo' e do Bank of
London, de depósitos
a prazo fixo a ee von-
cerem em fevorelro
iproxlmo.. 

Idem, de Erlangers ,
'de Londres, até 30 de
abril próximo, cerca
de £ 27.000, a 40*000

ou sejam de juros.. ,.
a. serem acerescentadoa

l.,lll:000$

1.080:000»
2.191:000$

¦13.713:000$

o que perfaz 15.904:000$
para attender a 1B.889:973$282 e isso
sem computar os juros de todos os
demais depósitos c-ommuns, a se -con-
tarem durante o exercício.

Asslnn pois, numericamente fica
demonstrado que a Prefeitura eeta
apparelhada a resgatar toda a eua
•divida fluetuante, ficando a dever
somente £ 2.260.000, ou sejam rela
90.847:298$630, do Empréstimo de
Consolidação.

Eis clara e nitidamente exposta a
situação financeira da Prefeitura, da
qual se conclue que ê necessário agir
por mais algum tempo com rigorosa
economia, vivendo sempre dentro das
dotações orçamentarias e esperando
que a força e pujança do Município,
nunca desmentidos, tragam a folga
que ê -licito esperar dentro em bre-
ve.

Collocando-me & disposição dos
meus dignos coílegas para. fornecer-
lhes todos os esclarecimentos que de-
«ejarem, congratulb-me.com a Ca-
mara pela situação llsonjeira com
que ê iniciado o novo anno flhan-
ceiro — ISantos, 15 de janeiro de
1928 — J. do Souza Dantas, Prefeito
municipal."

A VIDA THEATRAL CARIOCA
UMA EMPBEZA ESFORÇADA E POPULAR

Dizer algo dos esforços multiformes que
a Empresa Paschoal Scgrcto sempre ein-
pregou para não desmentir a preferencia do
povo dest caaital, é supérfluo, porquanto
essa actividade é bem conhecida da platéa
culta que enche as suas oasas de espe-
C tapuios.

Pnra dar um exemplo concreto, basta
mencionar o theatro S. José que vem sendo
cada vez in»Í9 o ponto de convergência da
elite carioca, de todos aquelles que sabem

1NSPECT0RIA DE VE-
HICULOS

EXAMES DE MOTORISTAS
E3H0 sendo chamados; para se submeti:-

rem a exame, os seguintes candidatos a mo-
torista, os quaes devem comparecer, hoje, na
Inspcctoria de Vehiculos:

A's 8 horas — David da Cunha, Lau-
rentino Gomes da Motta Filho< Antônio Quiit-tanilha Pereira, Ireno Gonçalves, Antatnio
Martins Guimar&es, Domingos Marapodi, Mi-
guel João Oakin, Jayme Çherman, Uermo-
«enes Leal da Silveira e Cypriano Castello
Branco.

Prova regulamentar — José Rodrigues e
Domingos Ribeiro.

Turma supplementar — Antônio Augusto
Gonçalves, Francisco Hilário Fernandes, An-
tonio Gonçalves Martins, Sylvestre Teixeira
Campos, Augusto Dias do Valle e Serafim
Vieira de Faria.

A's 12 1|2 horas — Álvaro _ Neves, Celso
Bernardlno de Souza, Frederico da Silva
Neves, Cândido Alberto Pereira, Joio Pedro
Verdier, Luiz José de Souza, Manoel Baptista
Garcia, Francisco Luzia da Silva, Manoel
Antunes da Silva e Oscar Pereira de Oli-
vèira.

Prova regulamentar — Novcllino Domiu
gos e Gilberto Gouveia.

Turma supplementar — José Fernandes
Ferreira e Simplicio Alacrino.

Resultado dos exames cffcctuados em 18 c
19 d» corrente:

Motoristas approvados — Mario Nciva de
Lima Rocha, João Pereira da Silva Fonseca,
Lelio Vieira Machado, Jorge Kirchkofcr Cn-
bral, Antônio Franco, José Barhos.-u José dos
Santos Loureiro. Francisco dos Santos Vi-
ctorino, Joio Giialhcrto Lomba e Gonçálo
José de Souza. Reprovados, 5.

+ * *
Estão sendo chamados á Inspcctoria de

Vchiculos, os motoristas tios carros abaixo
mencionados, responsáveis pelas seguintes fui-
tas:

Desobediência ao signal:
8513 6321 1.1037 13018

5368 1277
8512 10485

10336 11728
7045 10422
4006 9598
1940 440
2776 5883
7688 13034

Estacionar em logar nlo permirtido:
193 4636 7137 2161 9904
5186 6198 8261 10214 1890
6152 1266 8816 11782 4652
2009 5863 8263 7616 10222

. 37 6774 64 7745 2025
ExceMO de velocidade:

12653 12885 2624 10488 9039
6454 11147 12751 12698 13021
9041 7699 2020 —

Não diminuir a marcha no cruaamento:
¦1146 601 . 9032

Dirigir de chapéo:
5329

Contra mão:
2001 3651 617 4799 9828

Desobediência para acender as lanternas:
12997 12071 3746 7383 10061 12020

7285 8639 5434 — —
Fazer uso de pharóes:

9049
Mcio-fio e bonde:

7684 1060 4238
Contra-mão de direccão:

4253 363 12942 874
Í3 473J

Transitar depois da hora:
6073 3614 

Descarga livre:
4234 1898

Interromper o transito:
6738 9032

Circular para angariar passageiros;
12133

Dirigido por pessoa não habilitada;
5406

PASCHOAL SEGRETO

apreciar devidamente as grandes produ-
cçõeí artísticas, mestras de esthetica, de
elegância e de bom gosto, que são as pro-
ducções cinematographicas das grandes em-
presas produetoras norte-americanas «, ai-
lemas.

Além dos films semanaes que constituem
a grande attracção da magnífica casa de
espectaculos, ha ainda a circumstancia de
ali pontificarem os dois grandes e po-
pulares astros do theatro ligeiro nacional,
que o são incontestavelmente os queridos
artistas Pinto Filho e Alda Garrido.

O theatro S. José, que ha bem pouco
tempo soffreu reformas radicaes, ao ser
adaptado para cine-tlieatro, é hoje uma
das nossas melhores casas de diversões,

offerccciulo Iodas as vantagens de uma or«
ganização magnífica, com optimo serviço de
ventilação c arejamento, além das diinen-
soes que permittcin fácil circulação, ainda
nos dias das maiores enchentes.

Outro tanto se pôde repetir dos theatros
Carlos Gomes e S. Pedro, para onde a
população desta capital acorre, afim de se
divertir com as revistas de actualidadcs,
'entremeadas de ditos espirituosc-s que são
como um lenitivo á vida vertiginosa e
cheia de af-an desta grande metrópole. "

Com a preoecupação incessante de sa-
tisfazer ás justas exigências da numerosa
clientela e da technica theatral moderna,
a Empresa Paschoal Segreto não poupa
esforços nem dinheiro cm melhorar pro-
gressivamente quer o recinto das suas casas
de espectaculos, provendo-as dos melhora-
mentos imprescindíveis aconselhados pela
hygiene c pela commodidade dos «spe-
ctadores, quer contratando competentes
scenartstas que produzem os scenarios ar-
tisticos e feéricos que é já um dos attri-
butos mais apreciáveis do nosso theatro de
revistas, além de riquíssimo^ guarda-roupa
e o magnífico corpo de coristas.

• Tudo isso é necessário se fazer ver ao
publico, que nem sempre tem a curiosidade
de verificar, tantas e tão sumptuosas süo
as scenas que se suecedera á medida que
uma nova producção sobe ao cartaz.

Por tudo o que acabamos de ver, é jus-
tissima a preferencia que a nata das nossas
classes sociaes vem dando aos estabeleci-
mentos da Empresa Paschoal Segreto e
principalmente ao theatro S. José que,
pelo cuidado com que são confeccionados
e escolhidos os seus magníficos program-
mas, conta com uma concurrencia sempre
numerosa, quer nas suas secções das moças,
quer nas nocturnas.

O critério que preside a seleeção doa
programntas do theatro S. José tem sido
tão apreciado pelo publico, que por si sós
constituem unia garantia do suecesso dos
films e sketches que ali se exhibem.

E, apesar de tudo, os preços continuam
a ser eminentemente populares, convidando
todos a passarem algumas horas num am-
biente de arte e de elegância.

7450 3514
12133 459
1508 8811
6454 11761

11446 8357
12977 13025
11639 7369

3113

7045
11728
7987

12992
10988

8598
3931
7081
8596

10699
4SB

1315
8007
8835
5574

12827
42o'7

4704
8035
8439

-.1

1893
11770

3695 4755

A situação das estradas de
ferro que gozavam de ga
rantia de juros.

—-¥¦—

Apuração das restituições devidas
O Dr. Victor Konder, ministro da

viação, designou o bacharel Carlos
Baptista de Castro Júnior para su'b-
stituir o Dr. Eugênio de 'Lucena,
consultor jurídico do ministério, na
commissão incumbida <je examinar a
situaçío das estradas do ferro, que,
por haver cessado a garnntia de ju-
ros de que gozavam, entraram já nu
phase de restituição das importnncin.i
recebidas aquelle titulo, e de Indicar,
depois de apuradas as contas de re-
celta e despesa das mesmas estradas,
as importâncias que forem devidas ã
União, bem como as medidas que, n-i
conformidade dos contratos e em face
da tradição legislativa, evitem as con-
troversias que têm dlfficultndo a apu-
ração do "quantum" das restituições
devidas.

RENDIMENTOS FISCAES
A thesouraria da Alfândega arre-

cadou honteim a renda, na Importan-
cia de 530:325?199. sendo em ouro
250:793*422 e em papel 279:531$777.

 Mil

Tomada de contas da Leo-
poldina RaSway

Tendo o decreto n. 7.4Í9, de 29
do julho de 1909, modificado o regi-
men estabelecido pelo do n. 8.72>5,
de 4 de novembro de 1S82, para a
construcção, uso e gozo da E. F. do
(Norte, a cargo da Lcopoldina 'Rail-
wail Company Limited, creàndo para
a União ônus não previstos no pri-
mltivo contrato, o Sr. ministro da
viação determinou á inspcctoria fe-
deral das estradas entrar em enten-
dimento com aquella companhia,
afim de estabelecer-se o regimen de
tomadas de contas regula res para fl-
xação do respectivo capital, propondo
a fôrma de avaliação da mesma li-
nha, construída no regimen do con-
trato de 1S82. e de todu.i os serviços
e obras executadas até a presente
data, por forço, do contrato de 19U9.

0 regimento de custas da
justiça local

—*—
OS 1NTER1ES.SAULXOS TÊM 15 DIAS

PARA APKIHSEJntAIR SUGKS-
TôES

Reuniu-se hontem, no gabinete do
Sr. ministro da justiça, a commissão
nomeada por 8. 'Ex. para rever o
regimento de custas da justiça local,
do accordo com a autorização legls-
latlva.

Essa commissão, quo «é presidida
pelo desembargador Ataulpho de Pai-
va e que está composta dos Srs. dos-
embargador Moraes Sarmento, Dr.
Bellsario Tavora, Dr. Edmundo de
Miranda Jordão, Dr. 'Raul Camargo
e Dr. IRenato Campos, fez entrega ao
Sr. ministro dos orlglnaes do novo
regimento, agora concluído, apôs 57
regiões conjuntas.

Feito o relatório 'verbal das tabe-
Ias pelo desembargador Ataulpho de
Paiva, que se referiu largamente aos
serviços prestados pelos mombros da
commissão, inclusive pelo respectivo
secretario, Dr, Caselano Tavares Bas-
tos, o ,Sr. ministro agradeceu a todos
a valiosa col!a'boraçao que acabaram
de prestar ao governo e á justiça do
Districto Federal, deliberando, im-
mediatamente, mandar publicar, no
"Diário Official", o projocto npresen-
tado, afim de receber sugestões dos
Interessados, durante o prazo de 15
dias.

Findo esse ¦prazo, a commissão re-
unlr-se-ha mais uma vez, ao'b a pre-
sldencia do -Dr. Vlanna do Castello,
e examinara, as sugestõeB que forem
encaminhadas ao seu gabinete, a'nte.5
dp ser expedido o decreto de appro-
vaçflo do novo regimento.

¦» 1 ¦¦

Para o novo "raid" de Sar-
mento de Beires

—*—
Foram rcnicttldns mais 1.000 Hbrnn

ao "íui" portuguez
A subacrlpção popular, iniciada

pela "Pátria Portuguoza", para a
compra de um poderoso avião, destí-
nado aos grandes projectos do avia-
ção do commnndante Sarmento de
Beires, continua a receber valiosas
adhesões, sendo de esperar que, atí
o fim do corrente mez, estejam re-
colhidas todas as listas que ee acham
ainda em circulação, afim de se apu-
rar o seu resultado final.

O total das listas a serem publica-
das ultrapassa já de 20'0:0*0$', estan-
do Incluído o resultado da stibscri-
pção de ManAos o 1RI0 Grande do Sul,
cujo produeto ainda não foi arrecn-
dado. A commissão quo patrocinou a
subscripção. om S. Paulo também já
aceusou um saldo do 8:000$, que,
opportunamcnte, será annexado &
subscripção popular.

O Sr. Alfredo Nunes acaba de re-
metter, por via telegraphlca, sobre o
Midland Bank, de Londres, á ordem
do commanda-nte Sarmento de Bei-
res, a somma de 1.000 libras estéril-
nas, destinadas ao pagamento da se-
gunda prestação do avião encommon-
dado por aquelle avludor portuguez c
que está sendo construído para servir
no surprehendehte "raid" que vai
ser tentado pelo ex-commandante do
"Argos" e pelo mecânico Gouveia.

Associação Brasileira de Ur-
banismo

A sessão do ante-hoiitem na Escola-
Nacional do Bcllas Artes

Reuniu-se ante-hontenru ria Escola
Na(»inal de Bellas Artes, para a
eleição dos diversas 'commissões te-
chnicas pertencentes ao conselho dl-
rector, a directoria da Associação
Brasileira de Urbanismo.

Presentes vinte consocios, foi de-
clarada aberta a sessão, procedendo-
se á leitura da acta da fiess&o an-
terlor, -e 'inlclando-se uma serie de
pareceres com relação á melhor fór-
ma de acção 'publica da novel asso-
clação.

Em seguida, o seu presidente pro-
nunciou algumas palavras sobre as vi-
sitas que a presidência da Associa-
ção Brasileira de Urbanismo fez ao
Conselho 'Municipal e ao Sr. prefeito
Dr. Antônio Prado Júnior, e sobre
o apoio empenhado pelo Coneelho *
pelo prefeito.

A seguir 'procedeu-se á eleição das
commissões, aselm constituídas:

Morpliologla e csthotica =— Pro fes-
eor Correia Lima, Dr. N-ereu Sam-
paio, Dr. José Marlano, professor A.
Morales Filho e Henrique Vasconcel-
los.

Viação — Drs. Jeronymo Montei-
ro, J. Prata Sobrinho, Floreeta do
Miranda, Mario 'Machado e S. S. Bas-
tos.

Hyglcaio e saneamento — Dra. Sa-
turnlno de Brito, Amaury de Medei-
ros, Armando de Qodoy, Mattos Pi-
inenta o Castro Barreto.

Atü<iicçãò o turismo —¦ Drs. E. Vis-
conti, F, de Oliveira Passos, Carlos
Guinle, Ed. Pederneiras c Bcnevenu-
to Be-rna.

ilicfrislação — Drs. Mário Freire,
Gladosch, Flôxa Ribeiro, Ed. Passos
o Pinto Lima.

.Propaganda — Drs. Marcollo Tay-
lor, 'EurycleH de Mattos, Júlio" Aguiar,
Nogueira da Silva e A. Monteiro de
Carvalho.

Economia urbana — Drs. Victor
Viana, 'Bulhões Pedreira, Castro
Maya, Benjamin Rocha Faria, Gas-
tão Bahlana, Júlio Celllni e Ângelo
Bruhn».

Confecção do regimento interno —
Gladosch, Henrique Vasconcellos,
Marcello Taylor e Glabert de Slmae,
sob a presidência do presidente da
associação.

Antes de ser encerrada a sessão,
o presidente convocou para quinta-
folra próxima uma nova 'reunião, 'ia
Escola Nacional do 'Bellas Artes, pa-
ra tratar da escolha dos oradores
para as conferências publicas, sobre
assumptos urbanistas, da questão das
habitações baratas no Brasil o dos
protestos do Dr. Nereu Sampaio.

Nomeações na fazenda
O Sr. ministro da fazenda no-

meou Elias Pomer Pedrosa, colle-
ctor federal em Porto da Moz; Theo-
philo Santos Rocha, para idêntico
logar em Macabu', Bahia; Francis-
co Silveira e Arlstldes Mllitão de
Albuquerque, respectivamente, col-
lector o escrivão da collectorla fe-
deral em Cedro, Ceará; José de
Souza Cabral, servente, em commis-
são, da Caixa de Estabilização, e
Manoel Dias. Mala, fiscal de clubs
de mercadorias na capital do Pa-
râ, e exonerou a pedido, daquelle
logar. Alfredo Soares.

Ida do Lauíier Hancini
e massa-

and

Partelra diplomada
gista.

Qualified In Madewifery
Massage.

Consultas ás terças, quintas e
sabbados, das 5 ãs 6 \i.

Av. Rio Branco, 177, li andar

Tel. Central 21

<-

Bibtiottteca de Lopes
Trovão

O Sr. ministro da justiça consultoa
ao seu collega da fazenda se os re-
cursos do Thesouro Nacional permlt-
tem a abertura de um credito espe-
ciai de 20:000$, para a aequislçâo da
bibliotheca que pertenceu a Lopea
Trovão.

11— i —i ' .

Orfanato Presbyteriano
Hoje, ás lã horas, na sede da

Associação Christã Feminina, no
largo da Carioca n. 11, realiza o
Orfanato Presbyteriano de Jacaré-
paguft, a abertura do mealhelro ar-
recadndo durante o anno passado,
em favor das crianças que est3o
sob a sua protecção.

Na mesma oceasião, será servido
um chá em beneífcio do referido
instituto, que merece a protecção
do publico, pois elle é mantido pela
contribuição de pessoas generosas e
constitue uma prova flagrante do
desinteresse e abnegação da sua di-
rectoria.

NA CENTRAL DO BRASIL
Será designado intendente lnte-

rino desta estrada, durante o impe-
dimento d# Dr. Benjamin do Monte,
que oecupa, actualmente, o logar dn
sub-director da 1" divisão, o Dr. Ju-
lio César Barbosa Pe-nna, chefe do
laboratório de ensaios desta ferrovia,
e que continuará na direccão deste
laboratório.

— Despachos da 4* divisão: Joa-
qulni de Araújo Filho c Franciscj
Ferreira Don, pedindo licença —¦
"Permitto a ausência do serviço, sem
vencimentos, pelo tempo solicitado";
José Miranda Outelro Filho, pedindo
transferencia — ''Aguarde opportu-
nidade"; Ma-noel Esteves das Dores,
pedindo lnscripçáo para dois filhos,
no exame da Escola de Aprendizes —
"Indeferido, quanto ao menor Mario
Estaves das Dores, por não ter a Ida-
de exigida."
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MANAOS, 19 <A. A.) — Htt tres
dias quo chove torrenclnlmcnte nes-
ta cn pitai.

—A borracho, está koihIo cotada
nesta capital a 4?200 e a castanha a
80Ç0OO.

—São esperados nesta capital, no
dia 22 do corrente, o senador A ris-
tidos Rocha, os deputados Dorval
Porto o Jorge do Moraes e o jorna-
Jiata Benjnmin Lima.

—Exonerado a pedido do cargo de
ofricial de gabinete da presidência do
Estado o bacharel Antenor Vlllela,
foi nomendo para substltull-o o Dr.
Leopoldo Peres.

O reeem-nomeudo oecupa o cargo
do rednetor do "Estado do Amazo-
nas" e faz parto da Assembléa Le--
glslàtlva, ondo exerce o cargo dc se-
fi-etarlo da mesa.

PARÁ
BEBEM, 19 (O PAIZ) — Dentre

Os copiosos protestos de solidui-leiia-
de, feitos A grande cómmissão pro-
motora das homenagens ao Dr. Dio-
nyslo Bentos, resulta, pela sua eleva-
da Importância, a eloqüente demon-
«tração de, civismo e valiosa adhesão
do 24 sociedades proletárias. Tam-
bem a com missão executiva do P.
11. F. reune.so hoje, afim do rpsol-
ver o melhor melo de tes,temunhur o
leu alto apreço ao governador.

BELE-Sl; 19 (O PAUS) — O Si-,
¦llyoji. Noda, secretario da embaixa-
da do Japão no Kio de Janeiro, ora
hospedado no Grande Hotel, conce-
deu unia entrevista ã "Folha do
Norte!--, da qual destaco o seguinte:

"ipjs^.e que não viera A Amazônia
om missão ofjfielal, mas no caracter
de sim pios observador, que deseja
verificar de visti as coisas fantas-
ticas que tem lido e ouvido. dizer
a nosso respeito, pois, como publl-
elstá, pretendo escrevei' 'uni livro"esta terra empolgando c prodígio-'
sa". O-Japão ate" aqui não tom ro-
lacõoí-, coniniei-cines com 9 Pará,
principalmente porque ignora os rer
curso.'! c produetos detsn privilegia-
da região, sabendo apenas que, .além
da borracha, possue exeellentes ma-.
delrá.1:. E' preciso'estudar as condi-
(,'ões o meios de unia propaganda
eflflcaz, entre-os Industriaes e com-
merciantes. japonezes e brasileiros,
sendo o seu intuito aproximar o seu
paiz do nosso- pelos lagos fortes do
interesse merçaniíl o econômico.
Em seguida, cxihibindo um mappa-
ínundi; traçou a. rota dos vapores
quo o Japão mantém coni o Brasil
o a Argentina, que, partindo ' de
Yokoliama o Kobe, so dirigem para
Maluca, ocenn.0 1 Indico. África do
Sul, Rio de Janeiro,- Santos e até
Buenos Aires. .0 Japão 6 um gran-
do comprador de algodão, . consu-
mindo. mais de quinhentas mil tone-
lidas annualmente o.üosde-que hou«
vesse- c'arga neste Estado, facll: .se-'
ria estender até aqui uma. linha da*-
nuelles vànores, mie também-pode-
rlaní ^carregar protluctos-- destinados
nos portos--americanos - oo Pacifico.
Depois de varias ólitras considera-

-ções, o illustre diplomata nlpponi-
co aecroscOnta ao »eu Interlocutor,
com os olhos fixos naquelles olhos
riisgndos,- A feição (te amêndoa, com
a q u e 1 le .riso' caractèristicamente
oriental, que a gente não sabe se

ri do noa ou para nú.s. Aceitamos
as justas ponderações do Sr. Ryojl
Noda, diplomata arguto b sóbrio,
que, num requinto de gentileza, dis-
se que o neu desejo é tornar-se bra-
slioiro, por adorar o admirai- multo
o Brasil."

BEBEM, 19 (O PAIZ) —'-O Dr:
Theod.oro Braga seguiu pura Ma-
r/ioli, hontem, a bordo do vajpõr"Districto Eedoral", e encerrou com
um magnífico artigo, sob. o titulo"Resumindo", uma série de critério-
sas apreciações oue vinha fazendo
no "Correio do Paru" sobre,o.gò-
verno, do Dr. Dlonyslo Bentes,' e
cuja syri.the.se é a seguinte:
. ,"Que leva de sua terra.'lià.tal, a
melhor Impressão o agrndq.idd. .que
viu e observou. Pura onde o -cíesti-
nó o "conduzir, ha do ! pr"óelám'ar
bem'alto que deixou aqui na su-
prenia .direcção do Estado uni "ho-
niem estolco, abnegado, .pi-òbldoso e
tolerante, para com todos,p sobre-
tudo pára com os seus Inúteis, ino-
cuos e gratuitos desaffeotos". .Desse
modo, estíl fazendo uma administra-
ção efficlente de paz, amor e garau-
tias. Dirá aos seus iimi/ios e a to-
dos os- brasileiros dignos o isentos
de paixões o que tem sido a ádmí-i
ni.stra-ção benéfica do Dr. .Dl.0ny.3l,)
Bentes no governo do Parti, - até
então encharcado da mais dolorosa
situação dc desleixo e amorUlidade
desregrada."

Em seguida, relatara quein silo
os poucos que aqui so reúnem, sem
um nome do responsabilidade defl-
nida para. ehefial-os no afan único
de tentar destruir a obra do actuai
governo."

BEBEM, 19 (A. A.) — O coro-
hei ¦ Antônio Odoi-lco Henriques,
comm.-indante da S* região militar,
com sede nesta capital, seguiu lioj-?
pela manha para os depósitos Aura,
afim do syndicar sobre a aceusa-
ção feita.ao tenente Mala, como in-¦ digitado no caso da explosão xle
uma bomba de dyrinmité, a, rua Ga-
ma 'Abreu.

¦i mesma autoridade ordenou a
abertura de um rigoroso Inquérito,
afim de apurar convenientemente
a quem cabe a responsabilidade da-
quelle attentado. ''"PARAHYBA 

:[
PARAHYBA, 19 (O PAIZ) — .A."União" reproduziu na sua columna

do honra o artigo que o "O Diário
da Manhã", de S. Paulo, publicou
sob o titulo "O senador Epltacio
Pessoa e a Constituição da' Para-
hyba", artigo que causou a melhor
impressão em todas us rodns.

Foi recebida com geral conten-
tamento a noticia de que as compa-
nhias que exploram o serviço postal
aoreo promottenim fazer escala'na
Parahyba.

Falleceu o padre Ayrès, fèlriõ
politicodo império, que contava mais
dc 90 

"amtús.
—•. Os jornaes clamam contra "õ

provável' augmento das tarifas tlá.
Great .Western. ", 

'•'•'"'
. —• Já appareceu o romance "E' tia-;

gaceira", de autoria do Sr'.' José
Américo de Almeida.

PERNAMBUCO
RECIFE, 19 (A. A.) — Encerrou-

se o Congresso de Credito Agrícola
Popular. Foram approvadas inter-

essantes indicações, ontre' aa- quaesavalia a quo crea a Federação Ço-operativa do Credito o a quo 
'cornou-

te. algumas medidas reputadas ab-
surdas, que figuram' '<i'ps estatutos
elaborados pola 

"Diréctoria 
áo Fo-

monto Agrícola. 
' 

,
Antos do se encerrar a scssãó,,'fol

apresentado um voto do louvor A
acção do secretario da agricultura,
a quem so deve a Iniciativa do cor-
.tamèri. Apôs o encerramento do
Congresso, os congressistas offeroce-
ram no Dr. Samuel Barilmaiin uma
lembrança, falando, por essa ocea-
slão,. o Dr. Apolonlò"Pores,

., O governo do Estado offereceu um
Jantar aos congressistas, 110 Cnsiiio
de Boa Viagem, sendo o agapo pro-
sldldo pelo secretario da agricultura.
Offere.condo o jantar, falou 

"o 
Dr.

Andrade Bezerra, agradecendo, em
nomo dos congressistas, o Sr. Looca-
diq Porto. Em seguida, .0 Dr.-.fadei-
de Andrade levantou um brindo .ao
governador om exercício. Usou da
puluvra ainda o Dr. .Samuel Hard-
mann, quo levantou o brindo de hon-
ra aos Drs. .Estacio-Coimbra e Lyra
Castro.

Os jornaes publicam.longas repor-
tageris da homenagem..

ALAGOAS
MACEIÓ', 18 (Rot. A. A.)—Fal-

loceu hontem o Dr. Francisco Au--
gusto Silvai

—Falleceu hoje a baroneza .do
Truipu'. .¦.'-'

A extineta era sogra dos Drs. Eu-
elydes Malta.e- Espíndola Oliveira. ¦

—A bordo do "Urarangiiày"','-se-'
guiu nojo, com destino ao Rio, o Dr.
Clovis Oliveira. .....

ESPIRITO SANTO
VICTORIA, 19 (O' PAIZ) — Com

a próxima inauguração da grande
ponte de ligação entro Victoria e .0
continente, as casas exportadoras de
café do interior do Estado e das lo-
calidades • servidas pela. - estrada de
automóveis, vão montar armazéns
.nesta capital já tendo a firma .G.
Relsett da Companhia de Saiita Leo-
poldlna, montado um armazém no
an-abalde de Caratohyra. ..; .... .' —.O "stook"de café, hontem,. na
•praça era de 103.8511 sacas. Já on-
barcaram na Europa mais seis vãos
da iponte do Rio Doce, que o'góvor-
no está construindo 110 município "de
Co|latÍ-ria. '

0 PETRÓLEO DO PARÁ
l*EI,EM, 19 (Serviço do PAIZ) —

A "Folha do Norte" noticia quo a
coiiimlssão de gi-ologlu- e 111.11c1.tI0-
gia quo trabalha nn região do Ta-
pajós, em novas pòrfuriiçfiés do só-
lo, obteve na profundidade de '"00
metros oniaiiação, dc; gaz siilTlclcnte
para a lllumiiiiiçíío do seu acampa-
mento, illustrando 11 noticia com a
photogi-apliiii do -tres focos de luz,
cujo a-specto Inédito lui-iucllo rico
yallo attesta nfio só a e.vistçncln do
petróleo como a futm-a griuideza da
terra prtracnsc.

DIÁRIAS)
i«o»i^iaf»irsc*<Mi.^^

BAHIA
S. SAI.VADOR, 19 (A. A.) — O

engenheiro Frederico Fontes o. faml-
lia offerecéram hontem,-¦•• nos- salões-
do Bahiauo de Tennis, um chá,ao Dr.
Gilberto Moura, delegado ab.Con.-'
gresso' de Hygiene, e familia.

—O mercado do cacáo funecionou
hontem firmo, com os seguintes pre-cos: 28Ç300, 27Ç300 e-2G$300. - •

.: SÃO PAULO ,
. S. PL\trBÕ, 19 (A.' A.) — Prose-
guom com enthusia.stlca- actividade

:0s trabalhos dçselbòção. dbs. concúr-
rentes aogíandeircertanien.de robus-
tez infantil, cujas provas 

'flliaes 
e

entrega dos prêmios so realizara.o
no dia 26 do corrente. 

' 
»

- -Jfr Na sedo do Banco de Commer-
cio o Industria reuniram-se hontem
cm assenibléa geral extraordinária.os
acclonistas do Banco, para resolves
rem sobre a proposta da diréctoria

referente, ao augmento de capital dobanco e reforma dos estatutos.
(Presentes aoclonifetas representan-

do 21-5.534 acções; mais do dois ter-
ços do capital, o sonadòr Padua Sal-les, presidente, declarou aberta a sos-são, Lido o.edital do convocação peloDr, Molrolles dos Rels.é om seguidalida-a exposição da' diréctoria acom-
punhada da respectiva proposta, de-
pois de feita a leitura do parecer do
conselho fiscal.'Submettida.á, discussão o voto, C
upprovada a proposta-

Em seguida, o director Numa de
Oliveira apresenta e justifica as ai--terações dos estatutos, alterações queSão postas om discussão o approva-•das. . ... ..... -:

O presidente decÍara,,que.hav.en(ío
entre as declarações -pr-opostas é ap-
provadas uma importante creação de
mais um cargo de. director, vai pro-ceder, a, eleição para preenchimento
do cargo. . .' '

O, Dr. Cardoso de Almeida propõe
que a, eleição se...faça .por aecúinia-
ção, segundo o permiUem o'estatUr
tos. Approvada.a proposta, o Sr. Car-
doso de Almeida propõe quo.a asgèm-
bíéa eleja para o novo cargo o acclo-
nlsta .Ernesto Iiudgo -Ramos, aiitigo
director do Banco Hypothecario .do
Estado de S. Baiilo, em cuja admi-
nlstração, durftlilc dezcseLe annos iv-
prosentou o Banco de Commeròio o
lndllstriá."

Approvada, a ihdk-ação, foi procla-
mado' eleito''p ;|S1-'. Ramos."'

O pi-esidenWcpngratúiu-sb' com a
assembléa pela acertada escolha do
iiovb' director,' de cuja collaboração
provirá proventos para o estabele-
cimento. " ¦¦ '¦

, O Sr. Ramos agradecendo a honra
com que foi: disliriguldb pela assem-
bléá,'-áffirmou que no exercício do
cargo de diréütor fcontinuará na mes-
ma linha de dedicação ;aos interessei,
üo banco que'tem mantido até-hoje.

O Dr. Carlosde Magalhães propõe
um voto de applausos á dlroòtoria pe-
lós excellenttés resultados até agora
obtidos. -;-' ¦'¦•" ¦:¦¦-.-• ¦: -¦••
'—: A chefatura de policia foi in-

formada de que na fazenda de Santo
Antônio, nó-munícipio- de Pirajuhy,
0 cozinheiro da turma'João da Rocha
e Souza, Irritado com o colono João
Sarrugcnira, que reclamou contra a
má qualidade- da comida, ábriu-lhe
o ventre com a faca de cozinha. ' .— A Associação Christã de Moços
organizou uma interessante campa-
riba de propaganda pró-saudo;¦Dos dias.tí a 11 de fevereiro pro-

xinio; a Associação 'realizará uin
curioso cortamen quo consistirá cm
ourtazes sobro a hyglono individual,
quo serão expostos nos bondes, sa-
guáos o vitrines desta cidade. Além•dt.iso, 'fará/ realizar unia .sério de
conferências sobre hyglono, saude,
etc, Irradiação de palestras, publi-
cações, artigos pela liiitpioii.sá, desti-
nados a tornar mais 11111 pln o officaz
a cruzada promovida pola Associa-
ção.
. — O delegado! do Rio Preto com-
munlcqu ao éliefe do policia que foi
encontrado boiando «nas aguns do
Rio Claro,, o'cadáver de um desço-
nhecido. .- " - •¦ -¦

Na rua Floróncio de lAbi-éü é
estabelecida a firma J, Imperato
<fe C, com casa de armas e muni-
çõos.

Hoje pela manhã, ao abrir o esta-
bolecimento, notou um dos sócios quouma dns portas estava aberta, pare-condo-lhe ter servido de salda a ai-
guem.

. Penetrando no estabelecimento,
notou elle um, grande rombo 110 te-cto,^ do qual pendia unia corda.• Examinando as vitrines constatou

,o dcsapparecimonto de 3G revólvers,
no valor total de 9:000$000.

. A victima apresentou queixa a de-l.egacia de roubos quo encetou as dl-•ligenclas necessárias.
A condessa Faccl realiza hojono Iheatro Municipal, ás 21 lioras,a sua annunclnda conferência sobreo futuro da mulher diante do senti-mento masculino,

A conferencista é nomo multo co-nhecido na America do Sul, que per-correu durante cinco annos, tendoConquistado os mais francos applau-
.sos na sua campanha feminista.Está prestes a inaugurar-se asegunda Grande Feira Industrial de.
„S. Paulo, 110 Palácio das Industrias.

No certamen de 1928 estarão re-
presentadas todas as industrias dek. Paulo e muitas dos outros Esta-dos do paiz.O .juiz de menores acaba dobaixar uma portaria regulando o tra-balho dos menores nas fabricas. Do
;accordo com -essá ordem fica prohl-bido o trabalho dc qualquer espéciedos menores de 12 annos. salvo se otrabalho fôr indispensável á sua sub-sistencia e de sua familia, inda nestocaso, com autorização do juiz, desde
quo o menor receba instrucção esco-lar. .'..•¦

Fica prohldo o trabalho de mono-res de 14 annos, salvo com autoriza-
ção do juízo, pelos motivos acima ex-
postos. ., ' ¦

E' prohlbido aos menores do 18annos, qualquer trabalho perigoso ávida, saude e moralidade ou exeessi-vãmente fatigante, bem como a con-fecção ou. venda de imagens, gravu-¦ras e outros objectos como-contra-
rios aos bons costumes. ¦' Os menores até í4 aniios não po-• derão. trabalhar além de tres. horas,
diárias; os de ,14 a 16, seis horas dia-
rias, . .

A portaria dispõe ainda sobre os
deveres e obrigações industriaes! ..—- O Dr. Aclililes Guimarã.es, dé-.
legado de falsificações, em gera],
acaba de apresentar ao. director do
gabinete de investigações,. um exten.-
so relatório sobre o movimento go-
ral de sua delegacia.

Dessa' Interessante peça extraímos
alguns dados assim resumidos:

Foram concluídos '60 Inquéritos,

prisões: por
81, indiciado»

havendo 3S em. niidumento. Dos do-
elimentos falsos tipprohenilldos 212
oram sobro grlllos do torra, 151 so-
bre passaportes o cinco sobre curtol-
ras do identidades.

Forann abertos 730- promptuarios,
feitas 830 lntlmaçflos.

Foram cffoetundas
falsificações em geral
om moedas falsas o profissionaes des-
so crime 32, por ostollionatos o ou-
tros dollctos 45, indiciados em falsi-
ficações 19, falsai-los profissionaes
16, num total do 193.

Bolsa official de café de San-
tos:

Janeiro anterior, 34$97n; abertura,
M4$925; fechamento, 34*>S25. Goleio,
baixa le $150.

Fevereiro, 34$975; 34J925; 3-4$750.
Baixa de $325. 

'
Março, 35$; 34$875; 33Í750'. Bal-

xa do $250.
'Mercado calmo. Vendas anterior,

1.000.
Disponível na base official de

33$000. Mercado calmo.
Sendo convidado a comparecer

ao quartel da 2" região militar, o
Io tenente Orlando Leite Ribeiro, sob
pena de ser considerado desertor.

¦O tenente Deite Ribeiro, como já
noticiámos, evadiu-so do Hospital Mi-
litar onde estava recolhido proso,
como participante nos últimos mo-
vimentos revolucionários.

SANTOS, 19 (A. A.) — A bordo
do "Sierra Morena" chegou a esto
porto o rol Fernando I, da Bulgária-

Embora .. tenha - passado a noite
conv bastante febre, sua majestade,
aceitou o convite-que lhe foi feito
pelo Sr. Antônio* Zei-rennor, seguiu-
do de automóvel para S. Paulo com
este senhor o cm companhia da prin-
coza Solms e regressando 'á tardo
para-aqui. •-; !,''•

As autoridades locaes cumprimen-
taram ¦ o ex-tzar a bordo, tendo o
"Sierra Morena" zarpado ás 19 ho-
ras para o sul.

MINAS GERAES
S. LOURENÇO, 19 (A. A.) —

Está sondo esperado nesta cidade o
urbanista Div Prata Sobrinho, con-
tratado, pela Prefeitura de S. Lou-
ronco para 

'-apresentai' um plano de
remodelação da estância,' t.-gunao os
methodos modernos.

JUIZ DE FORA, 19 (A. A.) —i
Realizou-se hontem a reunião do Ro-
tary Club desta cidade, liõàndo rc-
solvida a creação de uma oscola em
Juiz do Fora, por essa instituição.

—O Banco de Credito Real desta
cidade vai instalar dentro de pou-
cos dias uma agencia na' (--dade do
Araguary neste. Estado.

—Os guardas . civis desta cidade
vão offerecer o retrato do delegado
de policia Salles Oliveira, afim de
s.er. Inaugurado., no quartel da refe-
rida corporação. - - *

. —No. stand.de tiro da Cervejaria
José -ÃVeciso realiza-se no próximo
domingo o concurso de tiro aos
pontos, havendo numerosos prêmios
q tomando parte, amadores desta cl-
(lado. e. do outras.

S. LOURENÇO, 19 (A. Á.) —
Esta estância conta presentemente
grande numero de veranistas.

Entre outros, contam-se o maré-
chnl Argolo' e sua familia, que se
acham hpspediidos no Palácio Hotel.

BELLO HORIZONTE, 18 (O PAIZ)
— O presidente do Estado asslgnou

decretos:.exonerando, a-podido, o juizmunicipal de Mirahy, bacharel Anto»
nio Martins Vlllas Boas; declarando
pèm effeito o acto 0111 virtude do qua!foi nomeado o Sr. Atabullpa, Josí
Perolru, para fiscal do rondas; remo»
vendo, a pedido, para a comarca de
Ariiguary, o promotor do justiça- do
Sacramento, hne.liarel Francisco llor-
monegildo R. Vnllo Filho; pura t
comarca do Sacramento, o promotoido justiça do Rio Novo, bacharo;
José Augusto do Almeida; pura. i
do Rio Novo, o promotor de justiçs
de Araguary, bacharel Altlno Ca-
bral Botelho Benjnmin; nomeando,
para o cargo do ohofe Cs seeção dc
Archlvo Publico Mineiro o 1" offl-
ciai bacharol Thoophllo Féu Carva-
Iho; removendo para o Archlvo Pu.
bllco Mineiro o 1" official da Secre«
taria de Finanças, Abilio- Barreto;
ampliando a oompotcncla íunecional
do promotor do justiça da comarca
de Entre Rios, bacharel Aloyyslo
Leite Guimarães, na comarca do
Bomflm;; pára servir no processo do
ox-delegado João Climaco da Silva;
ficando som effeito a designação pa-
ra promotor de justiça do Sabará, p_a-
ra o mesmo fim; ampliando á co-
marca de Salinas a competência
funccional do promotor de Grão Mo-
gol, para servir no processo instau-
rado contra os soldados da força pu-
bllca; revogando o auto que designou
o promotor de Montes Claros, que
se encontra licenciado

— O presidente, tendo em vista a
inundação du cidade dc Arassuahy,
resolveu conceder 11, -remissão total
do imposto do industrias o profissões
os contribuintes residentes" na mos-,
ma localidade o qiie já' tenham sido'
eolleçtados para o corrente exercício

SANTA CATHARINA
1 FLORIANÓPOLIS, 18. (A. A.) —

•Informam de Araranguá:
"O Conselho Alunicipurdesta cida-

do, encerrando hoje os seus traba-
lhos, approvou, .por unanimidade de [.
votos, unia moção do solidariedade
ao governo do Estado."

PARANÁ' i' CORITIBA, 19 (A.: A.) — Falior'ceu nesta capital a senhora Anna
Moreira dc Barros, yiijva do dosem- „
bargadoi- Barros Júnior e progonlto- .,
ra dos .Drs. IJugo o Mario-Bai-ros. -

—Desceu hoje para Paranaguá,
afim de tomar passagem a bordo
de um ayião da "Konder Syndicat",
com destino a Santos, o. Dr. Gaspar
Saldanha.

—Pola. passagem do 4n anniver-
sario do fallecimento do coronel João
Eugênio Gonçalves, pai do deputado
1'linio Marques, foi rezada hoje uma. .
missa, na- Cathedral- desta capital,
sendo offio.iante D. João Francisco
Braga, bispo de Coritiba.

MATTO GROSSO
CUY"ABA', 19 (A. A.) — A casa .

civil e militar do presidente do E3_
tado offereceu hontem um banquete
ao Dr. Arno Konder, delegado da
Exposição Ibero-Amoricana de Sevi-
lha, ora ém excursão por oste Esta-
do. "

Durante o agapo, fórum trocados
vários brindes, tendo" o prefeito, Dr,
Fenolon Mullor, levantado o brinde
do honra ao Dr. Mario Correia da
Costa, presidente do Estado.

ESTADO DO RIO
Por motivo de sua posse no governo

do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Ma-
lioèl Duarte recebeu, por meio de cartões,
cartas c telegraniim.s, cumprimentos das
seguintes posfoas:

Raul Alves..Ferreira Braga, Dorval Por-
to, Mello Franco. Nelson Catunda, Wal-
deniiro Magalhães, José Braz, Dioclecio
Duarte, Albertino Druniond, César Ver-
guciro, Francisco Valladares, Paes dc
Oliveira, João Penido, I-tiiz Silveira, Ta-
vares Cavalcanti, José Accioly, Mattos
Peixoto; Dr. Aristeu Aguiar, Dr. Carlos
Costa, Dr. Rodolpho Miranda, Dr. Padua
Salles, almirante José Maria Penido, des-
enibargadores Bittencourt Sampaio, Sil-
va Brandão e Ataulpho Nápoles de Pai-
va; Dr. Pires do Rio, Dr. Belisario de
Souza, Dr. Carvalho de Brito, Dr. Mi-
Ruel Couto, Dr. Carlos Guinle, C. A.
cilvcstre, Dr. Alexandre Mackenzie, vi-

^-almirante Souza c Silva, Dr. Alfredo
jlavignier, Dr. Moncorvo Filho. Dr. Je-
/onynio Monteiro, D. André Arcoverde,
D. Henrique Mourão, Dr. Leon Rousse-
üére, Dr. Mario Gadin. Dr. Artlmr Tor-
les, vice-almirante Oliveira Sampaio,
Dr. Mario Guzatingue, Affonso Vizeu,
Dr. Plinio Uchpa, marechal Eduardo So-
írates, Dr. Majin Caetano, Dr-. Castro"iraujo, Dr. Hstellita Mendes, Henrique
Lage, Dr. Frederico Soppcr, comman-
dantes Antônio César e Thiers Fleming,
contra-almirante Álvaro Nunes de Car-
/alho, Dr. Adalberto Ferreira, Dr. Car-
calho Arnujo, Dr. Leopoldo de Bu-
Ihões, Dr. Carvalho de Azevedo, Dr.
Rocha Faria, Dr. José Júnior Saboya,
Dr, Octavio Martins Rodrigues, Dr. Mi-
randa Manso, Dr. Nelson Pinto, Dr. Luiz
de Moraes, Dr. Paranhos da Silva, ca-
pitüo de fragata Egas Moniz, Dr, Ma-
rio Lisboa, Dr. Moreira Lima, Dr. Cesa-
rio de Mello, Dr. Abrahão Leite, Dr.
A. Lima, Dr. Gabriel Bernardes, tenente
Newton Braga, Dr. Duarte de Abreu, Dr.
Pedro Coutto, Dr. Dulphe Pinheiro Ma-
chado, José Ortigão, Dr. Moura Brasil,
Dr. Eduardo Tourinho. Dr. César Ma-
galhães, Valentim F. Bolsas, Dr. Al-
varo de Oliveira Castro, Dr. Heitor Mo-
niz, Dr. VirgiHo de Mello Franco. Dr.
João Tavares Dias Pessoa, Dr. Julio
Eduardo (ia Silva Araújo, barão de Tef-
fé, Dr. Othon Leonardos, Dr. Ferreira.
Ramos, Hermano Barccllos, Antônio Ja-
uiizzi, Oscar Dardeau, Dr. Antônio Luiz
dc ('astro Barbosa, almirante índio do
Brasil, Dr. Solidonio Leite, barão de
Peixoto Serra, Dr. Mario Brant, Dr. Ruy
Pinheiro. Dr. Alfredo Cesario Alvim, Dr.
Oscar Varady, commandante Luiz de
Alencástro, contra-almirante Damião, Dr.
Saturnino de Brito, Dr! Victor Vianna,
general Pantaleão Telles, Dr. Pio de
Carvalho Azevedo, general Ximeno Vil-
leroy, Dr. Azevedo Sodré, deputado
Custodio Padilha, Dr. Augusto Correia
Rocha, Srs. Ramalho Ortigão, Bastos Ti-
gre, Dr. Julio Barbosa, Dr. Cândido de
Campos, Dr. Drümond Júnior, Dr. F.
Sucupira, Dr. Getulio das Neves, Dr.
Nunes de Silva, Dr. Eduardo Lopes, Dr.
Américo Brasil, Dr. Viçoso Jardim, Dr.
Tavares Bastos, Dr. Jarbas de Carvalho,
Dr. Evaristo de Moraes, Dr. Nicanor
do Nascimento, intendente Mario An-*T.i,es, Juvenal Marques, Dr. Américo
I.assance, Adão da Costa Lima, Dr. Saul
de Gusmão, Dr. Teixeira Leite, coronel
Elpidio Boamorte, Dr. Baptista de Cas-
tro Junior, Dr. Cluistiano Brasil, Dr. Be-
lisario Tavora, Francisco Marcondes, Dr.
Josino Wemeclc, Dr. Oswaldo Soares dc
Souza, Dr. M. Nogueira da SilVa, Dr.
Severino Neiva, David Romagnoli, com-
mandante Vasco Ortigão, Dr. Renato Pa-
checo, DJ»nysio Silveira, Dr. Luciano Al-
ves Ferreira, Dr. Francisco de Souza
João Bravo, Dr. Julio Olivier, Pedro
Cunha, Euclydcs Machado. Carlos de Oli-
veira, Antônio Maria, Nelson Pereira.
Dr. Augusto Tinoco, José Marra Casta-

nha, Dr. Alfredo Cunha Lima, Dr. Mi-
randa Sobrinho, Dr. Alfredo Rudge,
Luiz Bello de Souza Breve, Arthur Si-
111011, Dr. Arcolino Pacheco, Francisco
de Salles Oliveira, Olympio Miguel Si-
mões, Gilberto Soares, Dr. Arthur Tra-
vassos, Dr. Mello Alvim, Associação Bra-
sileira de Imprensa, diréctoria de Melhò-
ramentos da Baixada Fluminense, Dr.
Epaminondas de Carvalho, Lindolpho
Fernandes, Augusto Baptista, Dr. Hora-
cio Braga, tenente Octavio Ubi.Uino, So-
ciedade Sul-riograndense, Dr. Bernardo
José da Fonseca Vásconcellos, Dr. Al-
fredo de Alíneida Russell, J. L. Fer-
nandes Braga Junior, Dr. Joaquim Por-
tella de Almeida Santos. Dr. |osé de
Oliveira Figueiredo, Dr. Galdino do Vai-
le, Dr. Antônio Alves Teixeira, Dr. Ma-
noel Airosa, Manoel Miranda, José Fro-
ta, Dr. João Martins Teixeira Jiinior, ca-
pitão-tenente Carlos Carneiro, Henrique
Morei, Diogo Martins Billet, Dr. C. de
Assis Ribeiro, capitão de fragata Mene-
zes de Aragão, Dr. Waldemar da SilvaFaro, Dr. José Tavares Bastos, Dr. R.Pereira Guimarães, Dr. Joaquim Eugênio
Peixoto, Dr. Fíorimundo Loureiro Sam-
paio, Pedro Tostes, Dr. Carolino Lengru-
ber, A. L. Ribeiro, Dr. Mario de To-ledo da Fonseca, Julio Pereira Lopes,
Badare Esteve, Dr. "Castello 

Branco,Eustaclno Adolpho Cavalheiro,
ASSEMBLÉA LEGISLATIVA

.Realizou-se hontem, ás 15 horas, a
sessão solenne de encerramento dós
trabalhos da Assembléa Legislativa
que havia sido convocada extrãor-
dinarlamente pelo presidente do Es-
tado-.

Nessa sessão a Assembléa appro-
vou a redacção final do projecto nú-
mero 3.4CG, e 1927, que reforma ó
Regimento de Custas Judiciarias.

Foram também approvadas duas
moções ide apoio e solidariedade,
uma ao Sr. presidente do Estado
do Rio e outra ao Sr. Presidente
da Republica.

A seguir, o Sr. Alfredo Rangel,
presidente da Aissembléa, encerran-
do os trabalhos da sessão, pronun-ciou. do pé, um formoso e eloquen-
te discurso cujas ultimas palavrasrece-beram applausos e palmas de to-
dos os presentes. '

Depois da sessão os deputados dl-
rlgiram-se, em bondes especiaes, ao
palácio do governo, onde foram apre-
sentar cumprimentos ao Sr. Manoel
Duarte,
O COVERNADOR DE SANTA CA-

TIIARINA EM NITHEROY
Em visita ao Sr. presidente do

Estado, esteve hontem nesta capital,
acompanhado do Sr. ministro da via-
ção, o Sr. Adolpho Konder, gover-
nador de Santa-Catharlna.

Aproveitando a . opportunidade, o
Sr. Manoel Duarte offereceu ao II-
lustre visitante um almoço no Sacco
de São Francisco, um dos bairros
mais pitorescos da cidade.

Tomaram parte nesse almoço to-
dos os membros do governo do Esta-
do. o senador Celso Bayma, depu-
tados Edmundo Luz Pinto, Miranda
Rosa e Alfredo Rangel.

Sempre acompanhado pelo Sr. ml-
nistro da viação, o iSr. Adolpho Kon-
der regressou ao Rio, ás 15 horas.
A FAJ/TA DE ÁGUA EM NITHE

ROY
Felizmente, depois de vários dias

de lueta desesperada contra a falta
de água, ã população da vizinha
cidade de Nitheroy, que vinha sendo,
parclmoniosamente abastecida, ape-
nas uma vez por dia, do precioso li-
quido pelos vagOes de Irrigação da
Cantareira, teve-o na tarde de hon-
lem, senão com abundância, mas

o bastante para encher as caixas e
reservatórios" de suas casas. '

Teria assumido proporções db ver-
dadeiro flàgcllo se niio fossem as
subins providencias que vem toman-
db o -prefeito Ribeiro de Almeida no
sentido de debo-llar a crise.
, Consta-nos quo amanhã já haverá
água bastante para o abastecimento
regular de tffda a cidade.

NO «TUIZO DA 3" VARA
O Dr. Oldemar Pacheco, juiz cri-

minai de Nitheroy, mandou dar vis-
tá ao Dr. Severo Bomíim, promotor¦publico, dos processos movidos con-
tra Bonifácio Ferreira, Joaquim de
Oliveira, Manoel Paulino da Silva,
Marinho José Correia, Manoel do
Nascimento e outros, Walter Tilli o
outro, Abílio do Jesus Montoiro e
Nelson Gallndp.

»—• Foi recebido o llbello offerecido
contra. Bonifácio Ferreira.

.— Nos processos em que são réos
Manoel da Costa Guimarães, Vital
Ferreira da Silva. Elpidio Soares,
José Bernardino e Jacob José Cam-
pos Oliveira, o Dr. Oldemar Pache-
co, juiz criminal de Nitheroy, des-
pachou mandando -que fossem todos
apresentados a julgameinto, na' pro-xlma sossão do Tribunal do Jury.
O GOVERNO FLUMINENSE E OS

ESCOTEIROS
Para o acampamento Uo Frlburgo

Partem hoje pela manhã para Fri-
burgo, os escoteiros do Fluminenso
F. C, e alguns outros de 'outras'
tropas filiadas á. União dos Escotei-
ros dò Brasil, que vão aquella cidade
serrana fazer um acampamento .de
férias sol) a" direcção do instruetor
Gabriel Skinner.

O Sr. Manoel Duurte, presidente
do Estado do Rio, que, aò assumir
o governo fluminense prometteu pro-
pagar o escotelrismo .naqueila
antiga província, scientlficado dos
intuitos da União- dos Escotei-
ros, e bem assim, das dif-
ficuldades com que ella estava
luetando para realizar o seu acam-
pamento deste anno, determinou . ao
Sr. Arnaldo Tavares, secretario do
interior, que tomasse as providencias
precisas para que. aos escoteiros tudo-
fosse facilitado.

Assim, hontem,- o Dr, Arnaldo Ta-
vares fez chegar ás mãos' do Dr.
Mozurt Lago, secretario geral dos es-
coteiros, uma requisição para o tráns-
porte dos mesmos e de suas barra-
cas de acampamento, na E. de
F. Leopoldina.

•O prefeito de Friburgo, Dr. Bàl-
thazar da Silveira, támbem está mui-
to empenhado em auxiliar os esco-
telros cariocas, já tendo entrado, em
entendimento, com elles. e indicado
a Praça do Suspiro para sua locall-
zação. ' ''' ; - ; '.

Por estes dias, o Dr. Affonso Pen-
na Junior, presidente daU.; E. B.ye
outros . directores dessa entidade es-
coteira, subirão 'também 

para Fri-
burgo, em visita; ao" acampamento.

Nova denominação de uma
praça

Hoje, ás--9 l|2 horas, será inau-
guradá a praça Reverendo Álvaro
Reis,'sendo descerradas as cortinas
Idas ¦ placas, .fundidas em bronze,
que foram òffereciftas a Prefeitura,
pela Igreja Presbyteriana Livre.

Estarão presentes todos os 
'anil-

gos do pranteado pastor, pertencen-
tes ás varias denominações evange-
llcas e outras associações que se di-
gnarem comparecer.

O Sr. Cremilde Lelle de Aguiar,
presbytero-directór da Igreja Pres-
byteriana Livre, Será o orador of-
Xicial..

OS 8ERVI008 DE POLICIA
EM SÃO PAOLfl

(Conclusão da Ia pugina)
O que surpreende, 110 actuai clieM de

policia, são a sua grande activodade, o
seu devotamento ao cargo, não tendo hora.
nem momento para bem servir á jiopulá-
ção de ,São Paulo. A a-cção do -Sr. Bas-
tos Cruz não é limitada, apenas, á -capital;
mas^ estende-se por todo ò Estado. Não
precisaria, talvea. maior elogio do que se
-mencionar a actividade e a vig-ila-a-cia do
chefe de policia espalhadas eiii todo o ter-
ritorio e abrangendo -um total de oito ini-'ihões de almas!

A obra do Sr. Manio .Bastos Cruz nes-
tes primeiros inczes da administração
Prestes é notável. Não .poderia se-r de
outra maneira. O exemplo vem do presi-
dente -paulista que tem se a-ffinuado um
brilhante e raro administrador, um poli-
ti«x) eminentemente conscio de seus deve-
res e responsabilidades.

O .Sr. Bastos Cruz, que « tini espirito
lúcido' e justo,- úmá itilelligencia ciará, en-
trou numa repartição que -lhe era faimi-
liar, coiíhecendo-lhe as excellenci-as e as
deficieiícias, as qualidades e as neces-
sktades. Dahi ter atacado os serviços de
construcção do ínáis um andar 110 edifieio
da policia central, e a limpeza que o mesmo
reclamava, alem de meMioramentos -ur-
gentes já iniciados', em vários departa-
mentos. .Como é do domínio publico,. foi
feita, pela lei n. 2.210, dte 28 «te novem-
bro de 102-7, uma reforma na classificação
das diversas delegacias de policia do in-
terior, todas divididas. cm classes, sendo
algumas elevadas, outras supprimidas. bem

.como ¦ci-eadas diversas. O Sr. Bastos
Cruz restabeleceu as duas delegacias da
capital que haviam sido supprimidas em
r.924, elevando-se actualinente seu nu-

-mero a oito, correspondente ás diversas
circumscriipções em que ó dividido o muni-
cipio da capital. Compreendendo a in-
efficacia dos -cargos de •commissarios, o
Sr. .Bastos , Cruz os extinguiu, compen-
sando com o augmento, do ..numero....do
delegacias. ..... -,"'

(Ninguém ignora as'vátitageiis advindas
dessa divisão de trabalhos, desta mèrho-
dização, tendo em vista o grande desen-
vòWimento. a march.i ascensioiial que vai
tendo a capital paulista. O serviço de
alienados ,0 indigentes nãõ' fi-cou esquecido
pelo joven chefe de policia. .Para o re-
colhimento de alie-rrados, não só da capital,
como de todo o Estado, existe o Hospital
de Juquery, que de 'longa data vem In-
.ciando com diffcuidados de farta de Io-
gares, em virtude do crpscido numero dé
enfermos que buscam sua protecção. Pará
aguardarem vagas em Juquery eram aqui,
em São Paulo, recolhidos os insanos de
ambos os sexos no Recolhimento'das Per-
dizes.

Por interferência do. Sr. chefe de po-
Kcia, foram iniciadas diversas obras .no
Hospital de Juquery, aifim de serem para
ali transferidos todos os doentes, não só
do Recolhimento, como os.qne, em ele-
vado numero, se encontram mas cadeias do
interior. Destes, grande.-parte é .consti-
tirlda. de criminosos, para os quaes .acaíba
de ser crea«lo,- por- lei recente,, obra do
governo .Prestes, o Manicômio Judiciário,
annexo ao mesmo 'hospital, e cujos in-
estimaveis e relerantissimos serviços dis-
pensam, qualquer coiumcntario. ¦ :.

O combate á mendicidade mereceu' do
Sr. (Bastos Cruz especial attenção, não só
no tocante á punição dos falsos mendigos,
mas dando abrigo e conforto aos verda-
deiras necessitados. Mais. E' objecto de
estudos, nesso momento,. a construcção de
um asylo em logar apropriado, com área
sufficiente para que esses in-felizes gozem,
nao só de ampla liberdade, tomo tenham
espaço cru que, consoaute suas forças, pós-

sam tra.ba-Hiar.' A lueta para a extineção
da 'vadiagem alastra-se hoje t>or todo o

.paiz, e sabido como -é. que a- vadiagpin
é um., dos maiores. ía-ctores dc crimina-
lidade, e, attendendo- a- quo, da longa
data, vinlia a policia do São Paulo lu-
ciando com seriais dif ficuldades. na sua
repressão, em. virtude da falta de lei quefacilitasse e regulasse' esso encargo, 110
Inicio de sua gestão o 'Sr. Bastos Cruz
solicitou e obteve que o Congresso desse
andamento ao projecto ali apresentado e
que-, _transformado em'lei, veiu munir a
policia dos elementos necessários para uma
acção efficaz nesse sentido. Para- se en-
carregar, desta seeção foi designado um
delegado auxiliar. ¦ São Paulo tem se li-
vrado, ultimamente, graças á vigilância
do chefe dc policia, de um grande manéro
de miáos «^trángeiros a elles a.ppI-icado
o processo de expulsão, do accordo com a
Constituição Federal. Desse modo tom se
saneado o Estado com a saida dc diversos•ladrões, caftens, vendedores do entorpo-
centes e outros-.

-, Para os desastres e accidt-ntes dc auto-
inoveis .foi designado um delegado auxi-
liar .para preparar os inquéritos, tornando
assim o serviço efficicnte e-uniforme.

•Continuando a sadia e esclarecida orien-
tação que sempre teve, como delegado dt
costumes e jogos, o Sr. Bastos Cruz de-
terminou que se incrementasse o combate
aos jogos de azar. Do resultado dessa be-
nemerita campanha, falam, com elo-
qu-encia, os algarismos do relatório apre-
sentado, ha pouco, pelo delegado dessa es-
peeial-idade, do qual se verifica terem sido
applicadas multas em numeTo tão conside-
ravel. nue, na capital, renderam, só -para
a União, a elevada somma de mil cento
e trinta e seis contos. Isso quanto ao
jogo chamado do bicho.

rHiKontrando em pleno, funecionamento
diversas casas de diversões, denominadas
boliches, cyclo-ball, etc. em que o jogo
manifestava seus .malefícios, -fez estudar
a situação de cada uma dellas, determi-
nando, cm seguida, o fechamento de todas.
Como-era natural, os interessados pro-
curaram fazer grande ruido e alarma na
d-afesá-dos seus direitos, não tendo, porém,
encontrado apoio, nem na opinião pu-
blica que ápplaudiu o gesto do chefe de
policia, nem nos Iribunacs a cujas portas
foram bater.

Tem-ainda a guarda civil, com exemplar
organização, c a -censura theatral e cine-
matographica que é feita. em, prédio da
policia com apparítyamentp próprio.•Escreverei um outro artigo pormenori-
zando esses serviços e sobre o gabinete de
investigação <» identificação que honra c
orgulha o Estado de .São Paulo.

'Não se pódc, pois, silenciar nem negar
louvores á obra «lo 'Sr. Mario Bastos
Cruz. que é realmente notável. Confirmam-
se, assim, as palavras iniciaes desse artigo
quanto á clara -visão do grande presidente
que é.ojSr. Julio Prestes, na escolha de
seus auxiliares

ATltGITJO MAUmciO.

Exposição de carros
A Ford Motor Company inaugura

no dia 26 do corrente, das 17 &é 19
horas, no Casünq Boira-Mair, uma ex-
posição dos sfeus novos cainros.

COMMERCIO CARIOCA
• A'Casa Graphica, A avònida liem

de.Sá.n. 295, acaba de passar por
importantes melHoramentos, teindo
sido reformado todos os seus' machi-,
nismos, ficando, portanto, api)árelha-
da para executar todo e qualquer
trabalho que se refira ás artes gra-
phicas.

São seus actuaes proprietários os
Srs. Dr-. Antônio Marques dos Róis
e -Ernesto Braggio, sob a razão social
de Braggio & lieis, que acabam de
adquirir Importante material e cori-
tratado um excellente corpo de pro-
fissionaes. ' .

0 3o Congresso Odontologico
. Latino-Americano

¦—¦¥¦—'

A adlicsão da Associarão (U« Coni-
pinas

Está despertando grande interesso
entre o.s cirurgiões-dentistas -nacio-
nãos, a reunião, nesta capital, do 3"
Congresso Odontologico Latino-Ame-
ricano, sob os auspícios da Federação
Odontologica Latlno-Americana.

i Em todos os Estados, ha um mo-
vimento de enthusiasino iielo cori-
gresso, cabendo A Associação dos Cl-
rurgiões-Dentistas de Campinas a
gloria de ser a primeira associação
nacional que organizou o seu comitê
regional, que ficou assim constituído:

Presidente — Prof. Dr. Gumercin-
do Guimarães; vice-presidente — Dr.
A. de Faria Alvim; 1" secretario —
Dr. Oscar Alves Cyrino; 2" secreta-
rio — Dr. João B. de Queiroz; the-
soureiro — Dr. Joaquim Floriano do
Camargo; vogaes — Drs. Jorge Pen-
teado e Djalnia Guimarães.

Para assistir; A posse deste comitê
e o da capitai, segue amanhã para
S. Paulo o presidente da Federação
Odontologica Latlno-Americana, om
companhia dos Drs. Walter Salles e
Trajano Costa Menezes, secretario e
radiologisXa da Assistência Dentaria
Infantil.

Annexo ao congresso, haverá uma
grande exposição internacional do
artigos dentários.

Dentro do poucos dias, deve estar
organizado o comitê da Federação
Odontologica Latlno-Amoricana, do
Districto Federal, composto dos no-,
mes mais illustres da odontologia ca-
rioca.

As inundações de Arassuahy
Os soecorros ás victimas

' JUIZ DE FORA, 19 (A. A. — Os
cacotieiros - desta cidade realizaram
hoje pela man.hã um toando ipa-iecato-
rito (è-m -bonieiflicio das victimas da Jm-
inridoçãb idé Aaiassiüahy, tendo ateco--lWido avuilradOB donativos entre a po-.pultaçüio.

O ipnokluoto deste l>ando será em-
tinetgue ao-juliz de Diiiéi.tlo da Câmara
ojulo l'hio dará o. dels-til-no conveniente.

* * *
Tolegiramma -í-ece.bMW peila firma

AMli-ie!d.o -.SiqueiJra «& Cia. estubellkfc.lda
á omío. de São Pedira n. 84, au-jo ende-
reco teilesn-a.phitío -é "Chapeos", pelo
qual os -nlogocüanties d'o Airassua-hy, i-e-
pi-.esentaidba .pxílo -si-. Homero Alves
Bastos, 'priei3ádpnte da Associação
Commercial. local, soMeltam sua di-
v.ulgaçao pela im-pi-«nsa paira conhe-
olmiento de todos os i(iteiJessaidos, da
tti*ua«}ão «m «juíe s)e enlcoiitiram iean
vii-tude da catas.tlrophe (pite vem de
assolar aquella cidade:
¦ "ARASSUAHY, 18|1|2S "Ch-apeoS"
Rio de ,Janeir«>..— Negoiciantos Io-
cães hoje reuinüidos sob -pi1esilde.ncla
delibeiraji-am- Ipedir essa pitiça vinda
urgiehte isie^us ategoeios «aqui afim po-
derem solvea- compromissos accordo
estaido financeiro, o qluie os obriga
«51'tastrophe inundação que acatoa vlc-
tlimar população.

• Commleirrío tomou oste alvitre uni-
co capaz a-esoirver situaçãio compa-
ülviel sua ti-adição !h'onostidaid«.

CoTnim'ercio 'con.fialdo Ipati-üotismo
collegas »?stá ceirto que adviii-a justiça.
Esta se fará por obeseí-vação ag'cnte
«l.ucSfedimos o mo qual «.Toscainçamos
i-esolução nossos Siitiuitas p-edimos pu-
blioação imprensa afim . chegar co-
nh'ck?.iniento inteiressados, (ásslgiraídoj
llometro Alves Bastos, pr>esid<.nte As-
sociação Commercial»

Supimpa! Desta cerveji
O nome veiu a calhar:
E' o quo de bom se deseja;
Supimpa . 110 paladar , . •

li Pita
C. C. 

'BRAIIMA

E
-•—"A GUERRA AO ÁLCOOL" — Em con-

timiação A série de conferências que o Club
dos Bandeirantes, semanalmente, vem reali-
znndo, em sua sede, cffectuar-se-ha hoje, ás
21 horas, a segunda dellas, pelo Dr. Fran-
çois Norbert, sobre o thema: "A guerra ao
álcool", achando-.se os convites á disposição
dos interessados, na secretaria do club.

"RELIGIÃO PA HUMANIDADE" —
Na sua terceira conferência publica, que terá
loKar domingo próximo, 22 do corrente, ás
12 horas, na igreja positivista, á rua Ben-
jamin Consíantn. 74, o Sr. Bagueira Leal
tratará do seguinte assümpto: "Necessidade ,
do concurso feminino para terminar a revo-
lução moderna". "

 m» i m» —

Sociedade Brasileira de
Bellas Artes

Realizar-se-ha, depois de amanhf,
21 do corrente, As 20- horas, em sua
sede, (L rua Uruguayana ri: 6-2, a a3-
sembléa geral extraordinária, em 2*
convocação, dessa sociedade, para
tratar da reforma dos estatutos.

O seu presidente, Dr. José Marian.
no Filho, pede o còmparccimento de
todos os consocios. ,

' *¦ I mm 

A revolução de Nicarágua
—*—

OS IXQUEHITOvS SOBRE A SITCA-
ÇÃO DO TAIZ

' "VV1A|?iHIN-GTON, 19 (U. P.) r—
Os esforços da facção conservadora
,do general Chamorro, na Nicarágua,
afim de conseguir derrotar a lei elel-
toral proposta, pela qual os Estados
Unidos superintenderão as próximas
eleições presidenciaes no ipaiz. estão
causando preoecupação.

Sabe-se que o general Chamarro,
conseguiu maioria na Câmara dos
Deputados, com a qual tenciona mo-
dificar a proposta de lei, com o ílm
de restringir a autoridade do gene-
ral McCoy, que foi indicado pelo go-
verno dos Estados Unidos para dirl-
gir os trabalhos do . pleito de julho.

Observa-se que o general Chamar-
ro, depois de haver visitado Washin-
gton, onde verificou que a sua can-
didatura á presidência da Republica
seria inaceitável para os Estados Uni-
dos, regressou á Nicarágua e adoptou
uma politica que é a da derrota doa
seus principaes adversários.

¦ .MANAGUA, 19 (U. P.) — Até
agora não se obteve nenhuma confir-
mação da noticia de que o general
Sandino, chefe dos rebeldes niea-
raguenses. havia sido morto, no
bombardeio.-de sabbado levado a ef-
feito pelos fuslleiros navaes, perto,
de Chipote.•WASHINGTON, 19 (A. A.) —
Nos círculos políticos, especialmente
nos corredores do Senado, affirma-se
que a cimmissão de diplomacia da
Câmara Alta approvara a indicação
do senador Boren para que se proce-
da a inquérito parlamentar sobre a
situação na Nicarágua e a acção doa
Estados Unidos na represssão da re-
volta dos liberaes, a pedido do pre-
sidente daquella Republica centro-
americana.»

;¦¦¦"

>i
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CONFERENCIA PAN-
AMERICANA DE

HAVANA
A SUSPE.MSAO DAS SESSÕES PLE-

XARIAS
HAVANA, 19 (A. A.).—-Torrai-

nada a sessão de hontem, a Conferen-
cia Pan-Amerlcana suspendeu "clne-
dle" os reuniões plenárias.¦Os delegados estão se reunindo em
sessão de commissão.
O • PI-KSIIMONTE DA CÒ>IM_SSAO
J>E CODIFICAÇÃO DO DIREryO

„ INTERNAOIONAÍ. PRIVADO
HAVANA, 19 (.A. A.) — A com-

mlssAo de codificação do direito ln-
ternacional privado e vigilância' das
fronteiras, por proposta da delegação
de Cuba, apoiada pela norte-amerl-
cana, aeclamou para seu «presidente o
Sr. Ouerrero, delegado da Republica
do Salvador.

Agradecendo a escolha, 6 Sr. Guer-
rero pronunciou um brilhante dis-
curso, em <juo teve oceasião de frl-
zar que o direito Internacional não
está limitado ao continente america-
no, e, sim, aberto a todos os esforços
o contribuições dos povos civilizados,
om bem de suas relaçOes mutuas no
mundo.
A NOMEAÇÃO DE OITO RELATO-
RIOS PARA A COMMISSÃO DE DI-

REITO INTERNACIONAL PU-".-',, ;\;;^/'biaco.,'
HA VÂNIA,' 19 '(U. P.) — A'com-

missão de direito Internacional pu-
bllco, .de que o Dr. Raul Fernandes
ê vice-presidente, nomeou oito rela-
tores, que dividirão os-trabalhos nos
seguintes assumptos:.

l)-.a base fundamental do direito
Internacional; 2) a cOndlçüó dos es-
tráhgelros; .3) tratados; 4) Inteiram-
bio de publicações e estudantes; po-'licia de fronteiras;. 5) funecionarios
diplomáticos e consulares; 0) neutra-
lldade marítima; 7) deveres dos Es-
tadoa èm. caso dé guerra civil;' 8)
solução dos coníllíjtps Internacionaes.

A commissão «íe direito Intérrtíi.-
clonal «privado aceitou a sugestão do
delegado Btistamante,- no sentido de
que haja um relator para a codifica-
ção dò' direito Internacional privado,
um para a uniformização do direito
civil, um,par.\G direito niercantí ter:
restre e outro para o direito,
commerclal marítimo, um para o di-
relto administrativo e outro para a
igualdade civil das mulheres.
TRÊS NOVAS PROPOSTAS EM AN-

, . DAMIENTO
HAVANA, 19 (U. P.) Soube-se

que tíes novas propostas importai)-
tes, affectando a União Pan-Ameri-
cana, se acham agora em andamento,¦_ quo os s*as proponentes não ae
acham promptos.ainda para annun-
ciar a sua origem, mas tencionam
apresental-as, mais tarde, ü. commis-
são da UnlSo Pan-Americana.

A primeira proposta sugerirá quo
a presidência da directoi-ia-soja roti-
tlva. A directoria, actualmente, tem
direito de eleger o seu presidente
mas urna pratica diplomática seguida
dá sempre esse posto ao secretario
de Estado dos Estados Unidos.

A segunda proposta sugerirá que
o .director geral da União Pan-Àme-
ritiana seja escolhido por tempo de-
terminado. " ¦';

A tei-caira proposta sugere que a'
8«c-de da Unido Pan-Amerlcana seja
transferida de .Washington, possível-
jnonte, para Havana, Panamá ou òu-
tro qualquer local.

O PRESIDENTE E O VICE-PRE-
SIDENTE DA POMIMISSAO DE
COMMUNICAÇÕES.
HAVANA, 19 (U. P.) — O dele-

gado brasileiro, Dr. Sampaio Cor-
rela foi eleito hoje presidente Aa
commissão de communicações da
Conferência Pan-Amerlcana, caben-
do õ logar de vloe-presldente ao de-
legado dominicano Sr. Tulío Ceste-
res.

O Dr.' Sampaio Correia foi apon-
tado para esse loicar pelo delegado
venezuelano, Sr. Santia.g-o Oliya. A
commiJisão decidiu realizar três ses-
soes por semana e suspendeu os
Heus trabalhos até sabbado, quando
as qjiestões dn agenda serão entre-
gues aos relatores escolhidos.

HAVANA, 19 (A.. A.) — Na re-
união da commissão pela união pan-americana, a delegação do Uruguay
projyiz que fosse designado para
presidente da mesma o Sr. Hughes,
delegado dos Estados Unidos, alie-
çando os innumeros serviços ipor elle
prestados fi. causa pan-americana, a
íua elevada competência e reconhe-
ítda autoridade.

O Sr, Hughes declinou da honra
da designação, dizendo, com bom
humor, que tinha multas outras oc-
eupações que o Impossibilitavam de

. prestar os. serviços da presidência
da conimlsgão, além da'aj;g*i-avante•Je nflo saber o castelhano, Lembrou
sntüo o nome do Sr. Honorlo Pueyr-
redon, chefe dá delegação- argentl-
ba, tendo 'este" também declinado e
igradecldo a designação, allegando
is mesmas razões de reserva que ti-
/.era Já ocenatãò de expor dlanto
ia commissão pán-ariierlcariá de
ÇVashingtòn.' '' '¦"¦"

Foi então proposta pela delegação
uruguaya a candidatura do St. Olaya,
chefe da delegação da Republica d?.
Colom»bla, procedendo-se então á1
eleição, cujo resiultado foi a confir-
maqao. do nome do Sr. Olaya, poronze votos em quatorze. -

. O Sr. Olaya, aceitando a investi-
dura. agradeceu a honra da esco-
lha; e prestou uma Brilhante home-
nagem á figura .do'-'»:. Hughes, a
quem classificou de "grande amigo
de todas as republicas latinas".

O programma dos trabalhos dessacommissão está já ápprovado portodos os governos americanos.jf :—

A» eleições municipaes na
Hespanha

MADRID, 19 (TJ. P.) — O pre-•Idente do Directorlo, general Pri-
lho de Rivera, informou ao comi-
té executivo da União Patriótica
«jue as eleições municipaes se rea-
ltzarão em toda a Hespanha em
¦ov^mbro, pelo systema da repre-
tentação proporcional, com candt-

., *tturas englobada* em grupos ro-
jílonaes e com plataformas pura-mente municipaes.

No caso da nova lef eleitoral ser
re'tardada, as eleições realizar-se-
hão de accordo com as disposições
actuaes.

Instituto Internacional de
Cinema

j • • —*— ¦ -. ¦
(ConuiilMilcado cpfcitolur da Uiütefl' Press por Adolfo RoBa)

LTSDCiA, (U. »P.) — O governo
•italiano .por Intermédio do seu ml-
nlstro em- Lisboa, pediu a Portugal
que adherlfise fi. criação de um In-
stltuto Internacional de Cinema Edu-
cn.tlvo. • ,

iNfio reispondeu ainda definitiva-
mente a esta iproposta o governo por-
tirguez, mas as nossas Informações
dizam-inos que elle está no propósito
de dar a sua ad:hesâo a-esse instituto,
attendendo ao ele«va.do fim qu-ó.se
procura attlngir, ique é a da defesa
da mocldade contra as detestáveis
•protpaigandas su1>verSlvus 

' da Ordem
social, assim, como o; extraordinário
valor qu»e representa como lristru-
mento educativo.

Prorniptlfica-se a Itália a installar
gratuitamente o referido instituto c
a. fornecer os fundos necessários ao
aeu funecionamento, inão recaindo
assim sobre os Estados ; adherentes
qualquer q,nus «financeiro e sendo to-
dos o.s paizes tratados em condições
de absoluta igualdade. As dlfiferen-
tes secções do Instituto. Internacional
de Cinema Educativo tratarão do w-
sino e propaganda, agricola, direcção
e producção de fitas de .^nsino. pi-o-
fissional e tlroclnio Mchnlco, de ar-
te, da vida religiosa de todos os po-
vos, de historia, _teographia, scien-
cias iblologlcas, physico-ohlmlcas, hy1-
glene, previdência social, etc.

Os fins do instituto sâ.o expostos
noma memória -que acompanha o i»e.-
dido «le adhesão de Portugal, «oujas
princípaes cláusulas são as seguintes:"Incitar e disciplinar a . literatura

. clnemutographlca no, que diz respeito
aos films educativos « a collaiboração
intima que deverá existir entre o II-
vro e o cinema. .- ¦•

iFundar um orgãq' 'internacional de
consulta para, através do cinema, se
conseguii-em o*-llabora«jõ.Í3 interna-
c.lonaes dentro do domínio da scien-
cia e da educação.

Indicar qual deve ser o critério me-
thodlco e pedagoglco.éo ensino cihe-
mato-graphico^

Promover em cada paiz a creação
de cursos de pedagogia clnematogra-¦phica; estudar todos os-ai>epfelçoa-,
mtentos de caracter 'technlco q>i_ se
possam aliupllcár^ a producção de
ffilms escolares; ipr-omòvier'.' à troca
dos ifllms escolares, orga»nlzarido-sè,
por conseguinte, um catalogo inter-
nacional de films ipedagogicos e <le
proipaganda; estudar as pautas' ai-
fandegarlas no. que diz respeito a
films educativos e escolares em con-
fron to com os industriaes;' divulgar
os films de hygiene dé accordo. cbm
as organizações j«a existentes; Liga
Internacional da Cruz Vermelha e
Liga I-nternaclo.nal contra Tuberculo-
se; obter dos differentes .governos
que não sejam' censurados oú prohl-
bldos os «fllms Indicados è escolher
03 ifllms que reproduzem os iprogres-
sos agrícolas nos systemas mecani-
cos e chlmlcos appllcadós íi. ágrl«.u«lr
tura, assim como os films recreatl
vos, 'especialmente destinados a
cnlanças ou destinados & adultos, mas
com uma base moral ou de sã iprofpa-«ganda; fundar üm orgêo de mutuo
corehecimento' entre o.s diversos ,pal-
zes, do trabalho qüe se desenvolve
em cada um, dos progressos obtidos
no camipo de actividade'humaina, das
obras «publicas, eteí

Desenvolver h expensão inti-ilnaeio-
nal de todos os fllms de illustração
e documentação artística e archeo-
lógica. Neste camipo de cultura a
collaboração pôde "assuimlr oxcepolo-
nal lmiportanela; draenvolver a ex-
pansão Internacional dos films me-dicos e cirúrgicos, etc."

A amisade entre Portugal e
a Inglaterra

T.V-IDOA, Ú (A. A.) —. O.ai-
mirante em chefe" di- esquadra ln-
glezu, hoje uqüi chegada, cnti-evls-
tadd-por vários ' 

jornalistas, afflr-
mou-lhes que a'Inglaterra, hoje, co-
mo sempre, tudo procura fazer pa-
ra' e->.i-eltar ainda mais os laços
de ámlsadé e "de alliança que à,'.-,
gari a .Portugal, iiccrescentando que
a «'isltá da esquadra sob o sèu com-
mando é' apenas uma nova afflr-
2,i.ação -desses desejos amistosos do
governo britannico. .'

0 exame dos milagres de
D. Bosco

ROMA, 19 (A. A.) -- Annuncia-
se para terça-feira próxima no Vatl-
cano grande reunião da Congregação
dos Ritos, para examinar os mlla-
gres attribuldos a D. Bosco, o >íun-
dador da Ordem dos iSalesianos, nos
preparativos para a beatificação doex-celso servo de Deus,

• ' ¦ .,

Os trabalhos parlamentares
no Canadá'OSIO, 

19 (A. A.) 
'—¦ 

Inaugura-
ram-s'e os trabalhos da nova sessão
parlamentar. .*—.

Heróis de um quarto de
bora
—+—

TROTSKY DESTERRADO, A BEM
DA RÚSSIA

Boletim diário de informa-
$ões mexicanas :

TfMA GRANDE • EXPERIÊNCIA
DE COLONIZAÇÃO

MÉXICO, 18—' Para fins de co-
lontaição, o governo, mexicano, por
decreto presidencial, adquiriu uma
vasta extensão, agrícola no Estado
de Durango.

A superfície cultlyavel passa de
70.000 hectares. Este terreno, qu*
será pago com bens de proprleda-
de nacional, serl» exclusivamente
dedicado a-fins de colonização.-.-
A VISITA DO COURAÇADO "CAP-

TOWN"
MÉXICO, 18 — Chegarão hoje. a

esta capital os officiaes e mariphel-
roa do couraçado inglez "Captown"
e serão apresentados em; visita de
coi-tezia ao presidente Calles; e ao
secretario da. guerra.-
AEROPLANOS PARA O SERVIÇO

DE CARGA
MEXfOÓ, 18 — A Secretaria .dê.

Communicacõe.s Iii-f.oi-nia que.se, uf.i-" Hzarão aei-oplanos, dos recentemen».
te adquiridos pelo governo, paraestabelecer um serviço rápido de
expresso. - Os fei-rocarrls , naeionaes
já asslgnaram um contrato com a
Companhia Mexicana de Aviação,
para organizar o referido serviço,
desile a capital mexicana até. A
fronteira norte, para posteriormenri
te se ligar a todas as rotas que de-
pendem das' linhas dè ferrocarris
naeionaes.'¦'——.. . -• , , 

'

Londres ligada a Nova York
pela radio-televisão

LONiDRIES, 17 («A. A.) — Annün-
da-sei .offllclalnientcl, o estalbeleel-
mento definitivo dos serviços de ra-
dio-telev-lsão entre' Londres e NovaYork.

Durante as ultimas semanas, asexiperienclas produziram o imeíihor ré-sultado .para a vislonia de cabeças envãos. podendo-se antecipar e.m fu-turo muito .próximo outras photogra-iphiasjque serão transm.lttld.as. '

0 campeão mundial de xa-
drez chegou^ Barcelona

•BARCELONA, 19 (U. ,P.) _. Chegouaqui,- hoje, vindo da America do Sul, oSr. Alexandre Aleldiine, campeão mundialde xadrez. - , . , . '

A paz duradoura na Syri
it<«->-«-«_r--^-^-i--.-.i.i----.....---.-.....-n^.r>^.r>1tl^nn()^ww^^^^

a
Ooinmuiilondo epistolar da United
«¦— Press, de .Tòlm OBrlcn --

—PARIS (U. P„) — So Soltan-el-
Attrach, qúè chefiou as trl_tisvdru-
zas contra.0.1 françezes na iSyria, o
fugiu ^ara-; 0. exílio, depois da qué-da da eua capital, desejar fazer uma

,paz reai e. duradoura eom o palz a
quem a-Liga. das Nações confiou, o
mandato. da^ A Syrla,.. encontrará a.
França disposta a ouvir as suas pro-mossas. .¦•* Alguns Jornaes na França o na In-:
glaterra protestaram contra o queèlles chamavam uma fraqueza da
França em haver permlttldo que o'.chefe druzo .fugisse, depois da sua
esmagadora derrota pelas tropas do
general Oamelln, em 1926.. Os mes-
mos Jornaes a.fflrmam.qije.SoItan-el-
Attrnch ee estft preparando'pára Inl-
c'ar uma nova. revolta-na Syrla. AUnited Press foi Informada de fonte
offlclosa que, na realidade, Soltan-
el-Attrach estft, áo contrario, em dif-
fleuldades, absolutamente sem dl-
nheiro e sem amigos e nada mais de-
seja do que a • .permissão para re-
gressnr fts siias montanhas nativas e
viver em paz os. ultlmog dias de vida«.ue lhe restam; '¦'«

•SoItan-el-Attraah está segundo as
ultimas Informações, no Nejdl.um
recanto "deserto do leste da Pales-
tina, território que se, acha sob a

.'protècção da . Inglaterra. O chefe
druzo atlrou-se aos pés do emir Ab-
dullah, reinante do Nejd, e pediu-lhehospitalidade. '

O. emir respondeu-lhe.; que/. „pa.damais podia fazer.do que trnnsmlttlr
b seu pedido, ao • alto copamlssario"brltannioo ' .na Palestina, , 1-ord plu-mer, , . s f , . ..

Sabe-se aqui que o-presldente geralfrancez na Syrla, .Sr.,.Auguste pon-sot, acredita que um'. tratamento li-
beral, dispensado péÍo<$,.franceze<i, aSoltan-el-À'ttrach porá termo' ftamea-
ça de perturbação no. palz .dos dru-zòs. . . • ..

Nâo é certo que a (França conslnta
110 regresso de Soltan.-el-A.ttraçh- áSyrla. preferindo «que elle ,-permane-
ça- sob a vigilância britannica; maselle poderia estabelecer a sua resl-
dencia em Gaza, na Palestina, e re-
ceber.a .sua renda da região .druza,onde-tem grandes.,interesses de pro-
prledade. Uma coisa e essencial,- to-
davia....Soifan-eI-Attrach desve apre-
sentar, a sua submissão, e pe«llr"man", «perdão, oomo ,0 fez Abd-el-
Krlm, em Marrocos, quando, viu os
exércitos .francez e- hespanhòi aper l
tando; o cerco das suas tropas..'

.-., --— -—•¦ 
', ,•.;¦', ' '

"Tornádo,' em Cincinatti eoutras cidades '
OS PIlETÚIiSÓS SE ELEVAR A

ALGUNS MliíjftõES DE' " •
-¦ - .,,- .DOLI_ÀRSi.- ".. :'':

¦. cincinatti,-; 19 ;(u." p.y —•l.'s«>-
pi-ou aqnl liojo lim furacão com ii've.»
l«M»i(ln«le liorarla de. 200 milhas." 

',
Os prejuízos As cldatícs stto nvaíla -

dos num milhão de dollars c os dns
fazendiis se elevam ' a muitos m_» 

"
lliões. Ha umn pessoa morta e 55 fo-
ridas. MnLs de 100 cidades e villasforam at tingidas pelo vento. Quinze
pessoas receberam ferimentos gra-

0 tratado de arbitragem
entre Portu^l e a Hes-

-; panha.' - - "/;¦•
LI8BOA, 19 (A.: A.) — A im-

prensa desta capital se oecupa ho-
je, çom ueleyp,,. do tratado ,40 ar-
blti*agem hontem asslgnado entre
Portugal e Hespanha, tecendo elo-
glosos commentarios em torno do
mosmo. * « ,. ¦

O .referido tratado, estabelece a
constituição de uma commissão per-
manente de consolidação, firmada
por elementos de ambos os paizes,
e com o encargo de procurVr resol-
ver quaesquer duvidas que venham
a surgir •nas relações diplomáticas,
políticas e còmtn«rclaes dos dois
paizes, 'domo mesmo - de • submet--
tel-os á arbitragem.-

-' -—»-l *_  -, Mi

O iècord de pèrmaiiehciá no
../*rí àr.'«. ,' ~U'':

SAN • FRANCISCO (Califórnia),• 19
(U. P.)-«- O .aviador -Kingsford Smith
aterrou ás. 10 horas e 13 minutos de hoje;
depois de 50-horas, e 4 minutos de voo,
sem conseguir estabelecer um novo record
de permanência no ar,. ^

,—-__*____ j ,

Foi encontrado o cadáver do
marquez de Torres Casa
PAiRIS, 19 (U. P.) — A policia.encon-

trou hoje o cadáver de Alfonso Mendoia,
marquez de Torres Casa, grande de Hes-
panha. 'v

. Acredita-se «que elle se haja suicidado; ¦
• ': ¦¦¦ -. :-'"*' 

'il' 
rn .'-...

À inauguraçãp do Instituto
pe; Seiencias Econômicas

, é Sociaes de Roma^ ¦
ROMA, 1_ ¦ (A. A.) - — Com ittoda

a solieinida<l«e, dnwugurou-se. 'ihoje o
Instituto Superior de -Seiencias-Eco-

n«om!!icais e Sololaeis. , :.-¦ ¦' ...-.-,.
Esitllivtcim-m ipaieBaniüeis & cenilrhohla- os

mlinlfitros Voi-pH,- Belluzao, cldteUmrtado..
Acerbo t» o aearetiainln>-g«nul «doipar-¦tido Fosclstia, sr, Turaitl.: «O . imitnlstirlo iN-elluzao « o- senador
Menmia .i>roii«uii.ciialram ddsaursos, que
foram multo applaudidos. ¦ ¦•.;.•

;..:._, f__ .*,  ,;;

0 goverriò britannico trata
da arbitragem,;

. íGJENDBRA;' 19' (A. A.) — A Conn-•nulissão de Arblta-aigem, da'-Liga das
Nações, .rlsiciab^u a nota -na qual o.g>o-
yierno.da Gi-iain,-Bi«at)ainiha trata «dá
fliuiablãò ,-da .lalnfoirtiragieim. -.'.: '.'
'. Nla etila nota, aliás verdiaklleiiro me-
iiioranduni, a Gina-Enetártha rlenova a
ne-cíusa de attsiumlT iiòvos leilcalréos ipa-
ra a segulnalnça da." ipaz,'explicando
tufão qiulanito item .feito- 'e conibl'n'üia á
íazeíi*'.nési_e sentido. ; ' " -' ¦¦¦'
*• ;¦ -¦''• '- 1- ,-',¦¦; -jr ¦¦-  „ ... .,.
Uma escola, eni Santos,

reconhecida pelo .^jo-
verno portuguez.:

ÜSIBÒA, I9 (À. A.) — O'governo.ppr-
tuguez vai reconhecer . conio escola oífi-ciahzada a.que é mantida em Santos,
porto brasileiro, pelo Centro,.Republicano
Portuguez; dessa cidade.

A suecessão presidencial da
Argentina %%*%

BUENOS AIRES, 19 (IX. F.) -~
•Os "leadere." de todos 03 grupos po-lltlcos estão organizando uma 'cólll-
gação afim de apoiar a chapa presl-
denclal. Melo-Gallo, ficando decidido
que uma commissão visite o presiden-
te Alvear e lhe exponha a situação,
fazendo ver ao chefe do Estado a
necessidade de que faça saber se
apoia ou não a colligação.

Consta do fonte digna de credito
qu,é' 6 abandono na continuação da
campanha, da colligação de»pende da
.resposta do presidente.- BUENOS AIRES, 19 (A. A.) -4
Segundo Informação -colhida á,"Siltl-
ma. hora'-pelo vespertino "La Razon",
o Sr. Melo, candidato antl-persona-
lista &, suecessão presidencial, estava
em longa conferencia corfl\o -presl-
dente Alvear. de quem pretenderiaoibter untá declaração «categórica so-
bre a sua posição deante de tal can-
dldatura.

• —»- .
0 nascimento de um princi-

pe yugo-slavo
ROMA, 19 (A. A.) •— Telégram-

ma de Belgrado annuncia «jue a Tá-
Inha Maria, da Yugoslavla deu íi luz
a uma criança do sexo masculino. '

JSua majestade- e o novo príncipeestavam passando sem novIdád»es.___. - .

^ÃÍ\1aJsWWWÍSTãS

0 novo ministro da defesa
da Allemanha

BERLIM. 19 (U. P.) .— 0 ma-
rechal Hlndenburg,. presidente da
Republica, nomeou o general Croe-
ner, chefe militar durante a grando
guerra, para o cargo de ministro
.da defesa, em substituição, ao .mi-
nlstro resignatarlo Sr. Gessleiy

ROMA, 19 (A. A.) — Tclegram-
ma de Moscou, de origem offlclosa.
confirma a noticia do banimento de
Trotsky para a fronteira do Turquês»
tão, no extremo da Russia Contrai
Asiática.

Segundo o referido telegranuna, o
ex-comniLssarlo soviético de Bcfesii
Nacional já chegou a VJcmi, local
designado para a sua estadia.

_— '

Escaparam milagrosamente
á morte

BUENOS AIRES, 19 (U.. P.).¦ rr*
Lord Bledisloe, o Sr. Luís Duhau,
presidente da Sociedade Rural Ar-
gentina e muitas «pessoas proeminen-
tes, Inclusive o embaixador brltannl-
co, Sir Malcolm Robertson; o em-

.balxador francez, Sr. Georges Plcot;
n addido commeroiail dos, Estados
Unidos. Sr. Alexander Day, escapa-
rma milagrosamente A morte, ao des-
carrllar o trem especial em que via-
javam, perto de Junln, província de
Buenos Aires.

Dois machinistas estão, desappare-
cldos e um está' ferido gravemente.

Os passageiros nada soffreram.—, ___
A importação do trigo em

Portugal
LISBOA, 19 (U. P.) — Annun-

cla-se offlclalmente que Portugal
despendeu, nos últimos cinco annos,
um milhão e trezentos mil «contos
na compra de trigo e farinha, vindos
do estrangeiro.-_
A eleição presidencial em

Portugal
—*—

RENUNCIA BOS blKECTOWOS
BOS PARTIDOS POUTICOS

LISBOA, 19 (U. P.) — Annun-
cia-se que haverá brevemente uma
reunião em que tomarão parte os
dlrectorios dos partidos políticos,
afim de assentar-se sobre a attltude
definitiva dos mesmos .partidos dlan-
tt da eleição presidencial, conform.i
a liberdade de votos que o governo
conceder.

THEATROS
. THEATI.0 SAO JOSÉ' — Doeè"de coco, "revUette" de Edgard

de Alencar, pela •companhia-
Alda «Garnido-IPinto .Filho.

*C "So José teve hontiein duas sessões
repletas, com a estréa da revuctte de
Edga-rd de Alenor, Doce de coco.

A companhia Alda. Garrido-Pinto.' Filho
obtev*e, com essa pequena revista, mais um
íixcollente suecesso. ' ¦' . ..

iNiuineros, variados, anusica ligeira, epi-
so^ice com'ico9, charges, «íue agradaram
•bastante ao gosto da .platéa.

Doce de coco fará, por certo, a julgar
.pela estréa, boa carreira no cartai.'

•A festa da Associação Brasileira de
Imprensa; .. .»***'

Honten\, ao nieio-dla] tinha sido já to-
mada mais de metade da.lotação do thea-
tró João Caetano, para a festa que, na
próxima segunda-feira,' 23 do corrente,. ali.
se realizará, eni.h«ihra da Associação' Bra-

Vira.de Imprensa. Não podia ficar' mais
patente o interesse despertado. .por esse
espectaculo na'nossa sociedade. -E-.o caso
é perfeitamente natural. Aléni das'sym'pa-
thias e do respeito de que goza á nossa
nobre aigremiação de classe, tinha que in».
fluir para aquelle resultado a própria na-
turez.a do espectaculo, que reüne da ma-
neira mais ditosa o escol dos' representan-,
tes da nossa literatura, do nosso jornalis-
mo e do nosso theaifró, num programma
inteiramente' composto de..obras de.autores
brasileiros.

Já (hontem dêmos a organização deta-
lhgda da primeira parte do' programma :
Os poetas. Eis como se compõe a segunda
parte, que é a d^í músicos :

2* parte— Os músicos— Aurora Brou-
2<>a, piano: a) Caixinha de musica; b) Avida das abelhas, de João Nunes; iLottrdes
Milone Vaz, piano: d) Noeturno, op! 10;
de »L. Miguez; b) Marioncttcs, de João-Nunes; Maria Emma, canto: a) Numa-
concha, de A. Nepomuceno; b) e c) Cóii-
ção da felicidade e Canção da saudade, de
Barroso -Netto; Marietta Caimpello Bar-
roso. canto:,;) Canção de^SybilIa, de Arau-'jo Vianna; b) Crepúsculo, de Edgardo
Guerra; c) Flor de maracujá, de Antônio
Carlos Junior; Barroso Netto, piano:a) Valsa-capricho; b) Sinos da aldeia;
«O 2* Valsa-capricho, de sua autoria; He-
ckel Tavares, piano: Canções -modernas,
de sua- autoria.; J. Octaviano, piano:' Estu-
do e Filciisè,'de sua autoria; Pery Ma-chadOfc •violino: - ii) Lendo do caboclo;
6) Canto do cysne negro, de Villa-Lobos:
Sérgio da> «Rocha Miranda,-canto: Cançõestnbdcrhas, de «Heckd-Tavares." •

' •¦_¦ *' 
-.

O CARTA- DO TRIAHON. .
Minha prima está íottea terá uma pas-sagem rápida pelo Trianon.' A engraçadis»

sima comedia e a revelação creadora do
papel de Procopio sairão dentro em poucodo cartaz. Irá substituir o inrmenso papeldo notável actor-e a peça dos dr&matur-
gos argentinas, o mais esfuziante algazar-ra de réplicas e diálogos gargalhantes. Ocanário é a comedia escolhida para a estréada graciosa actriz Elza -Gomes. Procopiotem pressa, em mostrar .ao publico essafigura de mulher, porque, dizem os com»mentanos,. (Elza «Gomes é um plagio-hu-mano de Procopio.

. . - , 
' 

* 
'.'

" Conheceu, papudo ?,'*, , 
"

Continua a attrair multidões ao theatroCarlos ^nxa a super-revistahirfnoristica
Conheceu, papudo T, que é umã gafga-lhada que dura duas hor_3 e que registrou
o primeiro grande suecesso do anno. ]Ra-ramente uma re\-ista agrada tanto ao pu-

btieo como suecedeü com Conheceu, ba-
pudot e

-¦'- 
.»-¦* -'"Que buraco, seu, Luís'!....", noCarlos Gomks, na próxima semana.

A Trô-ló-ló vai dar-nos, ha próxima se-mana, 110 Carlos Gomes, as primeiras re-
presentações da revista carnavalesca Queburaco, seu Luis!...., original.de GastãoTojeiro, com musica dos maestros M;Grau Pixinguinha. e Donga. Na nova re-vista estrearão quatro novos elementos,
qu«t passarão,a fazer parte do elenco daTro-Io-ló. ' '• —•. " '

.-. ; •'; .,..'• '"*':'' M ,- ;.-*• 
'.">;•

A ultima semana"
Dehtro de cinco'dias a revista Ouro. âbcssal vai debear o cartaz do theatro

João «Caetano, tendo festejado 100 repre».sentações Consecutivas.
A companhia de revistas Margarida

Max dará a revista-/. _n. de Djalma Nu-nes, Jeronymò Castilho e Lamartine Babo,ate o dia 35 dò «xirrente, há rriontagem quea empresa M. Pinto lhe deu. '
Domingo, haverá à ultima viatiiiée ele-

gante de Ouro á bessá!, dedicada ás ex-cellentissimas famílias cariocas';•"
Segunda-feira, na .segunda sessão, • a: As»sociação Brasileira' de' Tmprensa fará a

sua festa, artística no theatro João Cae-tano, havendo somente'ás 19 3I4 a rfc.
vista Ouro á¦ bessa/¦• ' • l" '('::•,

Quarta-feira, 23, ultima representação
em festival do actor, Carlos Santos.'-.' 

V .* —¦'."iGato, Baeta & ICaramcú".•Cardoso de Menezes creou uma quânti-uadé de situações engraçadissimas na suarevista carnavalesca Gato, Baeta it Ca-rapieú, que a companhia de revistas Mar.
garida IMax vai apresentar a 27 .do cor-
rente, no theatro João Caetano, cora uma-magnífica montagem, da empresa M.- Pin-,
'*.-. O*».Quadros comicos-têm' situações.es-
pirituosissimas, que provocarão perma-nente bõm humor no publico. Não é de-mais louvar a .partitura, essencialmente po-
pular, que Sinhõ, Onninha, Careca e ou-tros compuzeram para a revista carnava-
lesca de Cardoso de Menezes,' em que ossambas, catêrêtês, choros, canções, des»
afios e descantes de terreiro são em grandenumero e todos de.òuvido; para serem lán»
çadbs no próximo carnaval. ,

¦*¦'-

Theatro. de.Brinoúedó;  '.
Amanhã, no salão Renascença, <3o Beira-«Mar Casino, o Theatro de Brinquedo _ará

ò seu ultimo Espectaculo^^ do Arco da Ve-lha; antes de partir para S. Paulo, onde
fará uma serie de espectaculos, a convite
de associações intellectuaes daquella culta
capital. O programma de arpanht-com-
pprta as Canções modernas, de Heclcel Ta-
vares, com Sérgio da -Rocha Miranda «
acompanhadas pelo seu uator; a cortina de
satyr*. Intervalo tio Municipal, em qüe Al»
varo Moreyra e Luiz Peixoto debitam as
maiores boutodes, .com grande gozo .da 

"pia:.
téa; a pantomima Subúrbio, com JonicyCamargo, ;Aida .Procopio (Ferreira, F. "de
Andrade è NicoUs; O tirco, com Eugenia
Álvaro Moreyra, Luiz Peixoto, Alvarus,
F, de .Andrade; Sérgio, dá Ã«>cha Miranda
e Álvaro Moreyra,' que ,.é u^ia chdrge de
muito - espirito;-..à estupenda "blagtie'"
Onde se aprende'a falar, com -Eugenia Al-
varo Moreyra, Vasco da Cunha, Álvaro
Moreyra ;e Brutía, Pedreira. Há ainda
uma serie.de cortinas, evoca«jões, qua-dros, scenas <k ruas, etc,:";".._'; " -

.-. .^ •
Trio Espeianza-íDiesv
INo próximo dia 23 teremos,, no Lyrico,

a auspiciosa estréa do Trio Esperanza-
EWez, que -vam precedida de alviçítieitfa
no-Tteadan ¦" '-- .;.*¦-*>•.'

¦Sãoi artista* excentri«»f. ijçie visitam pela
pnimeira vez o.!Rio, »oom' fortes»desejos de
agradar a platéa caííkxsi. ¦ - ' . ...

: /'.' ¦ :'•*' 
'." - '¦¦:""-• 

-'•' -

•"i&azeta Theatral". *

Circula hoje mais unt numero do sema-
nario illustrado Gazeta Theatral, oorre-
spondenté a esta semana, .como sempre,
bem «confeccionado c jirt-idameitte, im-
presso.

. O^téx-tõ,' «jue é variacfo e interessante,
contém leitura agradável, «niurtas :nòticias
e informações detalhadas sobre o nossotheatro, assim como do -estrangeiro, alenide novidades sobre os cinemas, turf. foot-bali, etc, - 1

A cà.pa .traz uma «bella piotogravura daactriz GJnu ¦Gomes'; da companhia .Ra-ta-
Pbn-, que está actualmente em São Tauio'.

*
S, B..A. T. .". " 

' '

iXa sokmniidade da pedra fundamental
da ''Casa dei Teatro", que terá logar nodia » de fevereiro, sob os,'altos auspíciosda Exnu. Sra. D. Regina Pacini deAlvear, « para a qual a iS. B. A. T.foi conv,i«lada, esta já providenciou solici-tantíp os bons offiaios do .Dr. Gastão doRio Biuiíc- para ncHpresental-a official-mente na solennidade.

¦ ' 
«% :•'"A Mascara".

/Mais um numero inte.r-esaiite fe_ hojecircular este popular s-mana-rio artisticocarioca.
Trazendo n«a -capa stigestiva photogra-phia da actriz Horteiiciá Santos, á- par deimiumeras g"ra,vuiias^e attraenties coito*»-ração, o r«feri«3o numerq, que temos sobrea mesa, recomm-onda-se a todos que se.in-teressam pela vida theatral, artística emundana da cidade.

¦¦ •.-. 
, 

* 
. 

'¦*. 

-

"O CONDE BARiO", HOJE, AMANHÃ E
DEPOIS.

Leopoldo Fróes o Òhaby Pinheiro terãonojeartaz do iRepüblica-,' ainda hoje, ama-nhã « depois a desopüánte comedia por-"tugueza O conde barão, a. peça «íe garga-'Ihada^•franca. Qiio isto sw.v-ade aviso aosretar<lat.-vrios que, porventura, hão «t»enham
ido ainda ao Republica assistir as rèpre-
presentações dessa engraçadissima co-media, o melhor*.original portuítuêz até. a
pnèlsenté data levado á sççtta ho Brasil.

,Q conde'barão é unia peça dé tal ordeáii«sngraçada qiie o espectador,' meia horadepois de s:«I:ir dp theatro, ainda não pôde•conter o. riso. «De unais, a mais, a peçanãò contém a., menor. ' escabrosidade, desorte que è. recommen<lai«Ia: «como o .espç-ctaçulo mais ..proçtió para 
"famílias.. 

,ÓSprimeiros bilhetes'a ve'ndèrem-sc, todas as.noites ho. Republica, são as frisas e os'camarotes. ...''¦".
. Na próxima segunda-fèirã a companhia'dará a primeira representação da comedia¦A musa do tango, peça também «jngraça-
diasima .e destinada a êxito completo.¦Musa dà tango ê~ uma comedia em trêsactos. de Pierne Weber, traduzida por um
joitnahita sur-riograridenso. Vai ser outra
peça a cõnservar-se nó cartaz por muito
tempo, pois são três actos «sfuzianfes""de
comicidado e quê aqui jâ, agradou .bas-
tante. "-: ¦• •'-'•.'¦••.-'-:. -y. .':.

'.:>*¦¦ 

¦¦*¦¦ 
¦-¦ •.,:;;';

_";AbAt-jo'dr", no Casiní». • - •' >
Continua iem scena,. no.. Casino, a peçaAbat-jour,. de-.-Renato Viaiina, com ique

«streou- o theatro»da letvertia Magioa.
Todaa as noites o'Casino se enche <k> queo 'ltío\ tem de mais «iirto- e elij^ante, qut_ali vai levaros seu9 applausos a- Renato
Vianna * aos 'interpretes. da sua peça.

* 
¦

"•A MANCHA »E:SA'!»ÍGTTB-,V
¦Intítula^se A mancha de sangue a se-

gunda peça a ser representada pela com-
panhia do theatro da Caverna Mágica e
da autoria da Renato Vianna e' Antoine-Cassai, a qual subirá á scena, em segunda
ré«iita.,<_e assiénatura.

Trátá-se de uma alta «xanedia.de niol-
«ka.inteiramente diversos dos qüe o' pu-blico c<>nhece, Os scenarios-foraim confia-
dos & «ximptabeinicia de Jayme iSilvá: Só o
ào 2e acto bastaria para ©onsagrá!-»o.'Os papeis da A mancha de sangue estão
sendo..distribuídos depois d© escrupuloso
estudo «fe.competências e isso de accordo
com as exigências da rubrica dos aiuto-

\res^

0 novo embaixador; da
França junto ao quirinal
recebido pelo Sr. Mus-
«ohni. ''"; ;;l; 

'¦„.;
ROM1A, 19 (A. A.) O Sn Mus».

sollnl recebeu -em -conferencia o novo
emíbaixador de Franga junto ao Qul-rinal, Sr. Beaumarchais.

—1

As relações franco-italianas
iROMA, 19 (A. A.) — Em entre-

•vlata concedida hontem ao enviado
especial de "Parls-Midt", .0 Sr.
Mussollni -encareceu o excellente es-
tado das relações franco-ltallanas,
ia«3cresceiitando estar certo , de>-.--que
dentro de pouco tenipo o accordo £1-
nal-estará concluído. . '. ',

A tRLSE DA BORRACHA
wuisBajfaiioiy, íe ?»u. p.) — o

secretario do Conumorclo, Sr. Hoover,
declarou hoje que o "mundo está pe-rlgosunicnto próximo" de umn ' ca-
renda do borracha, om virtude da
rosiri<;vã«) da produegão nas áreas
controladas pelos inglezcs, de accor»
dò cdín a lei Stevcnson. .'.>•/::..-.

"_i *: ^_ji ¦-. 
.-

A descoberta de uma çònspi-;: ração de espionagem *
; húngara ; 

"

. VIENNA, 19 (U. P.) Annuncl-ü-se.
officlalmente de Bucarest que as au-
toridades descobriram uma vasta
conspiração de espionagem húngara.

Forneceu o fio da meada, o estUr
dante Stephan Silal, que tentou su-
bornar soldados para- roubar do-
cumentos. ••:..;.

lA organização tem sua sede, aceres-
centam as noticias, na Universidade
de iSzegedin, na Hungria. -,, .

IDlversas pessoas -forani,. presas. ,e
outrasfugiram da Hungria.'. ;— ——- V..';
As dissenções religiosas

IjONORES, 19 (A. A.) — Foi pu-
blicado hontem o relatório geral so-
bre as convençiJes realizadas em Ma-
Unes, na Bélgica, entre os grupos,
das Igrejas Catholica e Anglicana, no
sentido de procurar uma conciliação
dos pontos de vista doutrinários. . ....

, O relatório consta de duas partes.
Numa os anglicanos expõem, a- sua
opinião, -"vis <&. vis" do arcebispo da
Canterbury, considerado o chefe da
igreja britannica; na outra, o mem-
bro catholico da conferencia apre-
senta o seu memoranãlim-.

Pela leitura succlnta do relatório,
verifica-se a possibilidade do ajusta-
mento dos pontos de vista, no que
concerne a assumptos disciplinarei
mantendo, porém, ambos os credos a

. sua unidade de doutrina'.
:_

A radio-telepbonia
diversas nações

¦: .IiO-JDIREB, 19 (A.. A.), rr Como
antecipamos, o servl-so radio telepb0.»
nico entre Cuba, Estados Unidos)'e
a-Grã Bretanha, será. hoje amipliado
para Bruxellas e Antueri»Ia, -na Bel-
glea.

iAs -e_perlenchjs ifeitas atê agora
deram o melhor resultado, e o ser-
viço será franqueado ao publico a
partir da tarde de hoje. <' -.

A estação radio telegraphica Rü-
§pby é a «encarregada de trainsmittlr
e receber as mensagens tel-ephona-
das. df além Atlântico e das estações
con.Inentaes, como (posto de lilgação.
para as Unhas terrestres.
- .. _+ __"

Homenagens ao presidente
da França

«OAÜIRÒ, 19 A(. A.) — O rei Fuad
assignou o d«»creto concedendo ao.
presidente da iRapiublúca íranijeza,

Sr. Doumèrgue, o colar da Ordem de
Moamed AU.

Ao Sr. Polncarê, oh«efe do governo
francez, íoi conferido o grande cor-,
dão da mesma ordem.
¦¦-¦¦--—* •* rr-i.-.fi

0 trabalho na Inglaterra
LO-NIORIES, VS (A. A.) — O Mi

nisterlo dò Trabalho deu hoje 4 _>n-•blicldade «estatísticas nas quaes se
demonstra a melhora gwal nas con
dições de trabalho da industria-bri-
tann.ca durante o anno «próximo ipas.
sado, não obstante as _ roímndas de-
pressões verificadas em certas indus

.trlae Importantes.'Presentemente-a. «media dos ope-
raflos em serviço é superior não.-«6
a do anno passado como a de qual-

: _üer dos annos anteriores. O' numiero
de (questões d-etermlnatlvos da eus-
ipensão tempoarria da actividade. In-
diistrlaí constituiu «m -1927 - ver«la-
delró record, superior ao de todos os-annos anteriores. Decorrentemente
diminuiu -e-m «multo o «total de ope-¦rarlos sem -trabalho.

-Mlonetarlamiente, as .perdas soífrl-
das .pela industria são representadas
por -algarismos ibafagee, accentuando-
se iprlnclpalmente, -essas melhoras, no
qiie concerne as industrias de trans-
porte, têxtil e de ferro e aço.

0. núncio apostólico .no
Brasil embarca Jboje

para o Rio de Janeiro '
BUENOS -AI«R«ES, 19 (U. P.) — Abordo do vapor Avelona, embarca amanhi

para o Rio de Janeiro o núncio apostólico
aa 'Brasil monsenhor Masella.

Voo «em etapas Detrolt-
Havana

DETROIT, 19 (U. P.) — O t«5Í'nento Flo,:,que. partiu um aeropla-
no desta oldade, tentandp um voo
sem etapas 4 Havana, telegraphQu
a seus parentes eommunicando tersido forçado a descer om Parls-Is»
land, no Estado úè Carolina ''da
•Sul,'. :. '"¦

A sKuaçAo religiosa n«
MaxSco ..- .

ROMA, 19 (U. P.) — Ahnüni-
cla-se que o papa Pio XII ést4 cstii»
dando uma hoya encyollca sobre msituação da Igreja no México.

.• __-•¦'••¦
A retribuição da visita do

príncipe Humberto ao. 1 .
V; Uruguay ""¦'-¦-" ^'-i, •

CrÉNpyA,';i9',' iV. P,.)' -r- Cha.
éou.a este porto á míssào uruguay»chefiada pelo. Dr. PedVo ' MahlnJ, '
que vem devolver a vlslita do prin-clpe .Humberto a àiojitevldéo.

A missão serft. recebida em Ro-ma, com todas as honras, observai!-
dò-se uni progrramma especial.

A politica e as finanças de
Portugal

LISBOA, 19 (U. P.) — u con."selho de Ministros resolveu auto»rizar o reg-resso 4 metrópole de va-rios sargentos deportados para osAçores, e tomou conhecimento dobalanço provisório do Estado, eri-tre os moiaes de junho a nòvembrb
de 1927. Deste modo, encerrou-se,
a g-erencia doa negócios, com'' um.saldo de 65.328 àjnios.e o onno

V «conomigo com um saldo ãé'20.735¦'~>ntos. ¦;,.,.,.,:

0 governo portuguez vai
adquirir seis hydrò- ;

aviões ',
. x>rSBOA, 19 (U; P;) '— Ç) g*.verno encarregou os ritficíaes dá
aviação naval a li- ao estrangeiro,
afim ¦ de adquirir seis -hydro-avioe_,

__ it^.—__ __, ,

Q serviço militar.'na^França
;.PÂRIS,- & CÚ.-Tp.r:^ A Oa-mara' dós Depütadóâ, "ém sua Sés-

.p4o desta tarde,' aprovou uma 'mo-
ç4o dó confiança ao governo chefia-:do pelo'Sr.'Folheará; ria questão daflxa»qao do serviço militar obrigató-rio ein um ahno.' Voíàram a favordo governo 332' deputados, o Í8icontra. Esse caso ameaçava tornar-so o Uontcde partida de um sériomovimento político, tendente, a' dei-»-rubar • o» gabinete Poincaré.

¦—* 
' 

,"•- , .—-...

As embaixadas allemãs na
Argentina, Brasil è Chile;
BERLIM, 19 ^U. P,;) •_ A com.

..missão orçamenjtària do ReicÜstàg
esteve reunida! IiHntem;'%. 0 dèpu-
tadp .nacionalista, Sr. HoètscH,aconâelho%'qúe as .egações'da Alie-
manha no Brasil, Argentina e Chlla
fossem elevadas 4 categoria de em-baixadas.

A partida de Goste» e de Le
Brix para Barranquilla

,'OARACAS, 19 .(U. P.)—Òs'. avíà-i"-dores françezes Costes e Le Brix an-,.nunclam que partirão no próximo¦sabbado para Barranquilla.

Almoço ao Dr. Hélio Lobo,
em Montevidéo

iMONTEVI-DÉO, 19 (A. 'A.) — Osdelegadtjs uruguayos, qiie fàzcm parte da'orniiiíssao mibeta dte íiimites' brasileiro»'
uru«uay_, dé .partida para'a «rronteira, nu '
dosclmpenho d-i sua missa»,.'offórecerkwn
hontem um almoço ao Dr. H«ãio'Í,bhd,' raUn-:«stro. do Brasil.aqui acnoditadD>do qual
pr&:,param s -Drs. . Kúfm ¦ IDbuigU-s e
Alvará Sàrafcgiú, respectiva^ióiite, actuij *
ex-ni.inistro das relações..exteriores, r,

- ' ¦•, ,. 

',," 

,"¦ ::: :;.,«

Ainda se espera a restaura-
ção monarchica na

-ABemania- -:'..-Jj.i
BBRLIIlM:, ij>.(A. iA.),.— Q.ieader.3»

naic:onl*Iismo. -allemão, voíi Wastarp, to-
mando parte nas oomnwn^arações do an-
níversàrio do «Partido' 'Nacionalista, pro-feriu hotutem impòrtiainte . «Jjscurso, no
rfual declai»u que os na^oria-listás não
desistiam, d<! mixto ,nenhu«qi, da esperar
e promovfr a restauração' da monarchia
na A-Homa-nha. . ,

0 chanceller da Rumania vai
visitar a ItaÜa

IRQMA, 19 (A. 
"A.')' — ó ministro de.

estrangeiros da 'Riimanáa, que e esperado' '
em Ronia no tliá 24 «lo' corrente, será'
hosj)e<ia official dó governo (italiano.

;"'. '-^-*— " ' L';'"' .
Conferência dos Estados

allemães
OBRDIM, 19 (A. A.) — jEncerraráíl'ee hontem os trabalhos ,da iConferenci»

«tos/-.Estados Allemães..
iNos debates, ficou d'emonstra4o. que 

'«,
Prússia é partidania da unificação per-manente - do Rcich, ao passo que outro.*
Estados* sobretudo a Baviera. se mostram,
adversários-dessa união. ''•.,¦

S%- •—_ _-./'

A cotação da peseta em' Paris'- . :,Wtâi
jRÀRIS, 10 («A. A.-)-'—-A p«séu foi-

cotada,'ao'meio'dia; á'4j6.-«: .' '¦••. i»it-.-«
,'¦:.'.'.-; ,;,—-•¦". ."""-—_;'-r 

¦¦:'-.-

0 relatório da questão Glose!
,,BÁIRIS,',i9 (A."A.)"—..lifoV pubiic-d«.'o relatório ,refer«>nte -á questão 

"Üíosel,
constituindo veniarfeirp requisitorio1. 

' 
\ 

';'.

-¦¦¦'¦¦^—- —*—-—¦. ¦".'.'. 
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A esquadra ingleza dò
Atlântico fundeado no Teji
: iLÍSBOÁ, 19 (A- A.) — A's 11 'hora'
justas, -fundeou nq Tejo a esquadra ia;,
glezá doj Atlan£:íò".'.'. -t '"'•

¦O álnhiraiite t«hefe <Ia esquadra'•^.i,ism -
â terra, recíbeiido então os cumprimento»
«ias autoridades navaes.

Hoje, á noite, realiza-se.o •tyanqiiÇitó òf»
tiçial, no qual tomarão «parte o presi»
derite; Carmona e todos os' ministros..

, Annuricrain-se festas populares, ©m :hb»menagem % officia-Iidade è. á -n_rmhagem
dà. esquadra, «íavendo essas festas se
prolongarem ate o dia 24,

iLrSBOA, 19 (U. 
'P,) — O presidente

Carmona e altos f»jnccion^.rios do go've.nioassistirão a um banquete offerecido esta
noite na embaixada britannica^ em honra
dá checada a esta capital de uma esquadra
do cruzadores ingleres.

**/ . -***¦*• --*~T~ 1
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IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HYGIENE

A TÉmp pipa ila ram. A talam di Prol. Miguel Coi, ei
luminosa oração, exalta o valor Oo p brasileiro.

í nomeia dos tratamos
(Conclusão da 4' pagina)

"Acabo dc ver que o Brasil oecupa o
segundo logar no mundo, quanto á produ-
cçSo de cacáo e o terceiro «juanto ao fumo,
graças á Bahia, que è ainda a primeira
exportadora de pelles do «Brasil. Acabo de
ver, digo, de ver <_ não de ler, a prospe-
ridade espantosa deste Estado, lierço da nos-
sa pátria! Gloria ao glorioso EstatloI Bra-
vos ao inex«divel funecionario que tem to-
do este grande progr-esso, demonstrado cm
um «lance. "

Em seguida visitou a Directoria do Ser-
viço Agronômico,' onde foram prestadas so-
licita» informações pelo chefe do serviço,
Dr. Julio R-equião. O. Dr. Miguel Couto,
no mostruario permanente de produetos, de-
teve-se na apreciação minuciosa «los exeni-
plarès da .riqueza bahiana ali guardados.

Depois, o professor 
'Miguel Couto, em

Domixinhia do governador, visitou a Dire-
ctoria de Hygiene Infantil, sendo rece-
bido pêlo Dr. Martagão Gestcira e func-
cionaTios, percorrendo os departamentos
dessa repartição, manifestando francos ap-
plausos pela efficiente organizaçã-o e, r«-
tirando-se com o governador da Directoria
de 'Hygiene infantil, visitou o hospital
de Prompto Soecorro, onde colheu a- me-
lhor impressão.

Tambem pela manhã de hontem, acom-
panhado «lo governador, esteve no Gymna-

cio da Bahia, percorrendo todas as depen-
dencias, os pavilhSes « o amphitheatro cuja
construcção se está concluindo, não cess-an-
do dc proclamar o .enthusiasmo pelo cari-
nho com que o governo do Estado cuida do
magno próblwna do ensino.

 A primeira sessão do curso de fé-
rias se inaugurará com a pres«ença do pro-
fessorado.

 A Escola Normal foi visitada pelo
professor Miguel Couto em companhia do
Dr. Góes «Calmon', dirigindo-se para <> sa-
lão onde o curso se effectuava. Os visitan-
tes ouviram a segunda aula do curso; ter-
minada, o director geral da instrucção em
nome do professorado, disse ao professor
Miguel Couto a alegria c emoção com que
o recebiam ali ao se iniciarem as suas ses-
58es de estudos.

Depois o eminente seientista começou à
falar sobre os professores, sendo a sua
palavra ouvida religiosamente. Disse pri-
meiro como na sua alongada vida de m_d co
se viera progressivamente impressionando
pela mais grave das moléstias brasileiras—
a ignorância — que nio eru só uma doença,
mas a inais grave de todas as doenças. :

" O ignorante é cego porque não pódc
ler a verdade e c surdo porque não pôde
comprehender. -Qual o maior doente a
cuidar-se do que o ignorante ?"

Dahi o voltar-se para o Brasil e pedir
com todo o empenho de que era capaz o
tratamento dessa grande moiestia nacional,
a ignorância — que devia ser considerada"
como uma calamidade publica. Trinta e
3eis milhões de habitantes tem o Brasil, e
trinta e seis milhões de habitantes intelli-
gentes e capazes, por que seria que o Bra-
sil não valia o que vale a França, com a
mesma população?

Por que não valeria elle metade da Al-
lemanha, que tem 70 milhões?

Por que não vale elle um terço do que
valem os Estados Unidos? Que differença
vai entre essa população e a população dos
iutros paizes?

A differença é de instrucção, pois que
o analphabeto é peso morto. E' que o anal-
•habeto não conta. E, de facto, o Brasil
tem apenas cinco milhões de habitantes —
mas queriam outra prova? ahi estava — O
Japão era um pequeno paiz — e um dia o
Japão despertou.

O imperador baixou um primeiro edito e
foi o seguinte:" Não haverá no Japão mais um unico
ignorante — haverá escolas em todo o paiz
e do Japão serão enviados a todos os pon-
tos do mundo homens em busca de cultura,
onde ella se encontrar. "

E o problema foi assim encarado seria-
mente para -uma solução definitiva e inte-
gral — o resultado todos vimos, foi se tor-
nar a terceira potência do inundo. Centu-
plicou a sua capacidade de producção, cen-
tuplicou <j poder em todos os sentidos.

A ignorância é uma calamidade nacional,
e grande inimigo, constante e mina".. Mas
na Bahia, graças á obra do Dr. Góes Cal-
mon, já 9e está praticando essa verdade —
a Bahia já comprehende que é esse o maior
e o unico inimigo.

Eu penso que ao governo federal deve
competir a grande responsabilidade da ex-
tincçâo desse inimigo nacional. A Bahia,
entretanto, está se fazendo por si.

" Eu víi.o que aqui já se pratica o lem-

ma: " a educação c o unico problema bra-
sileiro",

«Foi commovMamente applaudido o Dr.
Miguel Couto que deixou algumas palavras
autographa» no li\ro de visitas e retirou-
se acompanhado de todo o professorado
até o portão da escola, onde se despediu
entre palmas. Os Drs. Amaury de Medeiros, de
Pernambuco; Faustino Espozel, da-Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro, c
Plinio Olyntho, da Sociedade de Neurologia
do Rio de Janeiro, visitaram, hontem, pe-;
la manhã, o hospital ds São João de Deus,
acompanhados do Dr. Mario Leal, director
do estabelecimento, a quem -felicitaram pe-
la organização <|tie tem sabido dar ao ser-
viço de assistência aos alienados do Es-
tado.

O Dr. «Góes Calmou offereceu hon-
tein em palácio um jantar ao Dr. Gouveia
de Barros, chefe da delegação de Pérnam-
buco ao Congresso de iHygicne, ao qual
compareceram, além do Dr. Miguel Couto,
que é hospede de S. Ex., outros congres-
sistas.

Ao champagne o Dr. Gouveia de Barros
saudou o chefe do executivo estadoal que
agradeceu.

 Hoje, ás 8 1 |-c horas, o professor
Miguel Couto, acompanhado do Dr. Góes
Calmon e senhoras Góes Calmon, Dr. Cie-
mentino Fraga, Fortunato Silva, e senhori-
ta Maria Olivia Fraga, médicos e acade-
micos, visitou o Hospital Sant-, Isabel.

A' entrada foram recebidos pelo desem-
bargador Newton Lemos, provedor da San-
ta Casa. professor Aristides Novis, director
do hospital; Drs. Adriano Vianna, mordo-
mo; José Anisio Teixeira e outros medi-
cos, sendo conduzidos á capela para assis-
tirem missa.

Depois o Dr. Miguel Couto acom«*anha-
do de todos os presentes visitou as enfer-
márias e outras dependências do hospital.

* * *
'BAHIA, 19 (A. A.) — O Dr. Afranio

Peixoto real"zou «hontem, ria Escola Nor-
mal, uma conferência sobre o thema:
" Antes de instruir a criança compete ao
mostre oducar os pais".

A palestra do eminente professar e -rea-
demico foi uma das melhores que .sc têm
realizado nasta capital, pelos delegados
¦10 Congresso de Hygiene.

BAHIA, 18 (RetarcLuto—-A. A.) — O
-•¦,,--Tiíidc.r do .Estado e o chefe de policia
vis-it irr-11 hoje, 110 «Grande Hotel, a dele-
gaçiio •». * -iiitiucana ao Congresso de Hy-
«ien* ,-•• «•(-•'.tinua sendo anuilo fes-
tein¦'.-• ' *n!<> o governador òfferecido
uni i—r.ir ao chefe da delegação.

O Dr. Cronvèa de Barrou realiza hoje
uma conferência. A palavra tio medico
pernambucano é esperada com grande
interesse.

«A cou ferencia versará sobre -co «pontos
de vista da aetual administração sanitária
de Pernambuco.

«BAHIA, 19 (A. A.) — A respeito da
delegação pernambucana que concorre no
Congresso de Hygfcne, a Tarde diz o se-
guinte:"«A tradicional an-isade que sempre
uniu Pernambiux) á Bahia, teve presente
o Congresso de Hygiene na demonstra-
ção digna de especial registro, emquanto
os demais Estados, aliás como era licito
esperar, mandaram, no ri.awirnò; dois rc-
presentantes, o " Leão do Norte ", de ac-
cordo c<vm os desejos do aetual director
do Departamento dc .Saude e Assistência,
Dr. Gouveia de 'Barros*. fez presentes ao
importante certame.1, cinco delegados.

«Assim é que sc encontram a-etuntaiente
entre nós, aiém daquelle conhecido «hygie-
nista. que vc.11 na 'qualidade de delegadii
especial, os Drs. Aggeu de Magalhães,
director de «hygiene do interior; Costa
Carvalho, director do lLa«borator'o Vacci-
nogenico; Oscar de Brito, chefe iía Inspe-
ctoria «Rural de Erradicação da Peste e
Geraldo Andrade, inspector d«a .Hygiene
Social, que representam aquelle dcpnrta-
¦mento.

'São todos profissionais de muita acti-
v.idade scientifica. exercendo Gouveia de
Barros, Aggeu Magalhães e Costa Car-
valho calhcdras n«a Faculdade de Medicina
do 'Recife.

Jíl, a primeira sessão plenária do Con-
ijresso so oecupou com um trabaího <ta de-
losação pernanibucin.., discutindo c a-ppro-
vando a monographia do 'Dr. Costa «Car-
valho, a qual mereceu 'honrosas referen-
cias do respectivo relator, Dr. Emygdio
de Mattos e que se intitula "Condições cie
n«b"ast«"tei.mentò da.etia ás pequenas cidades.
Anialyse o mcthodos de purificação das
acuas".

Os viajantes commerciaes
e a sua mobilização as-

sociativa
—*— •

UM APPBI.LO A TODAS AS AS-
SOOIAÇÕES ->JB AUXIMARES
DO CaSOIERClO DO BRASIL.
A secretaria da União dos Cai-

xelros Viajantes do Brasil solicita-
nos a publlcaqão da seguinte nota:

"A União dos Caixeiros Vlajan-
tes do Brasil continua activamente
os trabalhos para a sua mobiliza-
«jão associativa, «cebendo numero-
sus adhesões dc quasi todos oa Es-
tados. A's associações de auxilia-
res do commercio o mesmo órgão
de classe enviou o seguinte appello:

"Illmo. Sr. — No intuito de fa-
cllltar a inscriipçao dos viajantes
commerciaes no -quadro social da
União dos Caixeiros Viajantes do
Brasil, tomamos a liberdade de an-
nunclar nos Jornaes do Rio de Ja-
neiro que faríamos collocar nas as-
soclacões irmfls, localizadas nos Es-
tados, diversas propostas em bran-
co. Na relação das associações coi-
locámos com muito prazer esse re-
apeltavol órgão associativo, sabia-
mente dirigido por V. S. Attenden-
do & natureza do assumpto, roga-
mos a V. S. a fineza de acolher os
viajantes comme«-cla«i que pro-
curam essa sede gocial, em busca
das mesmas propostas, esperando
que V. S., accusando a presente
mlpsiva, determine a devolução dos
referidos documentos, logo que es-
tejam devidamente preenchidos, dan-
do essa missão aos próprios vlajan-
tes commerciaes, afim de evitar o
dispendio, acarretado com a mesma
correspondência. Muito agradecere-
mos a essa valorosa associação tüo
alto e amável obséquio, na especta-
tiva de que saberá comprehender
as difficuldades que nos determina
a mobilização de elementos que, por
força da sua profissionalidade, são
obrigados a viajar continuamente,
muitos dos quaes não chegam ao
Rio de Janeiro. Queira V. S. aeel-
tar, com a affirmativa do nosso re-
conhecimento, os «protestos da nos-
aa mais elevada consideração e ra-
speitosa estima. — Fernando Bas-
tos, secretario.

P. S. —Rogamos communlcar aos
viajantes que a nossa mensalidade
& de cinco mil réis, sendo de crin-
coenta mil réis a jóia, que poderá
ser paga em duas vezes. Os valo-
re3 ou autorizações deverão ser en-
viados ao thesoureiro da U. C. V. B.,
em nossa sede social."

Esse appello foi enviado ás se-
guinte associações: Associação dos
Aüxiliares do Commercio de Igua-
tu'; Aasoci.ii.ão Cortibana dos Em-
pregados no •Commercio; Phenix
Calxeiral do Ceará; Phenix Caixel-

ral Paraense, Uniflo dos Emprega-
dos do Commercio de Bello Horl-
zonte; União dos Empregados do
Commercio de Cruz Alta, Untío dos
Empregados do 'Commercio de Dia-
mantlna; União doi Empregados no
Commercio de Petropolis; União
dos Aüxiliares do Commercio de
Natal; União Calxeiral da Bahia;
União Calxeiral Caruaruense; União
Caixéiral Gabrielense, União Cal-
xelral de Parnahyba; Club Caixei-
ral Portoalegrenso; Club Calxeiral
Rio Cirande; Club «Caixéiral de Pe-
lotas;. Club Calxeiral de SanfAnna
do 'Livramento, Liga dos Emprega-
dos no Çon.mercto de Santos, As-
sociação dos Empregados no Com-
mercio da Alagoa Orande, Associa-
çfio dos Empregados no Commercio
do .Amazonas, Associação dos Em-
pregados no Commercio da Bahia,
Associação dos Empregados no
Commercio de Campos, Associação
dos Empregados no «Commercio de
Campinas, Associação dos Empre-
gados no Commercio de Catagua-
zes, Associação dos Enmpregados no
Commercio de Crato; Associação dos
Empregados no Commercio de Fio-
rlanopolls, Associação dos Empre-
gados no Commercio de Guaratln-
guetá, Associação dos Empregados
no Commercio de Ilhéos, Associação
dos Empregados no 'Commercio de
Juiz de Fora, Associação dos Em-
pregados no Co«mmerclo do Mara-
nhão, Associação dos Empregados
no Commercio da Parahybá do Nor-
te, Associação dos Empregados no
Commercio de Patos, Associação dos
Empregados no Commercio de Per-
nambuco. Associação dos Emprega-
dos no Commercio de Porto Ale-
gre, Associação dos Empregados
no Commer<"'n de S. Paulo, Asso-
ciação dos Empregados no Com-
mercio de Sergipe, Associação dos
Empregados no Commercio de So-
bi-al.

Associação BrtasJtefra de
Pharmaceutico*

A «commcimoração do seu anni-
versarlo

Hoje, festejará a Associação Bra-
sileira de Pharmaceutlcos o seu 2o
anniversario.

A sessüo commemoratlva reali-
zar-se-ha ás 21 horas, á rua Almií-
rante Barroso n. 54, fazendo o pre-
sidente da associação, Sr. Orlando
Rangel, uma conferência sobre "Ar-
senotherapla".

C A R NAVAL
 -<m

AS MIMOSAS CRAVINAS E PARASITAS* DE RAMOS
COMMEMORAM HOJE O ANNIVERSARIO DE SUA
FUNDAÇÃO !... — A REUNIÃO DAS PEQUENAS SOCIE-

DADES DOMINGO PRÓXIMO — OUTRAS NOTAS

Designações na viação
O Dr. Victor Konder, ministro

.da viação, designou os engínhelros
Armando Salgado e Alfred Nle-
meyer, este chefe de fiscalização
da Baixada Fluminense, e aquelle
chefe da fiscalização do porto de
Pará.

O dia dos ranchos
A REUNIÃO DE IM»HNGO PRO-

XIMO
IMeúdo, o popular e bemqulsto

chronista carnavalesco do "'Jornal
do Brasil", em sua bem cuidada se-
cção carnavalesca; estA já. ehanian-
do a postos os ranchos, parte inte-
grante ao ..brilhantismo do Carnaval
carioca.

E' que mais uma vez o povo te-
rá oceasião de assistir ao espectacúlo
deslumbrante do desfile dos luxuosos
cortejos desses ranchos em uma ver-
dadelra competição de arte e luxo.

Haverá no próximo domingo, ás
13 lioras, na redacção do "Jornal do
Brasil", a reunião dos representan-
tes das pequenas sociedades.

Cada rancho designará um repre-
sentante para tomar parte nessa re-
união, com plenos poderes para dis-
cutlr os assumptos que se ventilarem
e accordar com o que ficar assenta-
do pela maioria dos delegados pre-sentes.
Ã:í-bawa__jha de oo_\i«*eti*i.i>a

AVENIDA:
Desanuviam-se os horizontes car-

navalescos do Districto Federal.
E,' que a nova fora deveras descon-,

certante para a alma das ruas, feita
de um punhado de confetti e de um
jacto de lança perfutpe.

Diazia-se (mas o que é que nfto
se diz?) que o «Sr. Antonio Prado não
queria batalhas de confetti. S. J2X.era inimigo fidagal do Deus Momo.
Agora, porém, com o decorrer do
tempo, sempre o tempo em tudo, fi-
cou apurado que tal não ora verdade.
O que o prefeito não quer são 03 co-
reto» na Avenida. Lamentemos, mas
concordemos: são horríveis, anti-es-
thetlcos os nossos palanques, depois
atrapalham o transito.

Esta ê a verdade sem paixões, sem
querer fazer salamaleques a quem
quer que seja, mas apenas dizer a
verdade núa e crua. Isso, porém, 6
uma questão de arte e nesse assum-
pto...

Passemos adiante: o carnaval na
Avenida no dia de hoie será deslum-
brante. Uma coisa prohibida ê sem-
pre mais querida, diz o axloma. Fin-
jamos que a batalha foi prohibida e
calamos na pândega no dia do pa-
droelro da cidade, porque a batalha
vai ser da ponta.
ANDRÉ" VENTO, O LAUREADO

ARTISTA, VAI CONKKOCIO.JWAR
O PRESTITO DOS FENIANOS
O Club dos Fenianos honrando as

suas tradições, acaba de par o grito
de carnaval na rua!...

Outro gesto não se podia esperar
dos intrépidos foliões da travessa
Flora, que, correspondendo á espe-
ctatlvà' da população carioca, con-
fiou á confecção do seu artistico
prestito ao perito scehographo An-
drê Vento, que tem como companhel-
ros da espinhosa missão o pintor
Aprigio, esculptor Armando Correia
e machjnista Julio Silva.

Irá, pois, os Fenianos concorrer
ao monumental prello de arte na
terça-feira gorda!. ..

Clubs
FENLVNpS

O baile de amanhã ho Poleiro, ca-
be á iniciativa do*valoroso grupo Vo-
cé Vai! que, commemorando o 5° an-
niversario de sua fundação, realiza-
i*á grandiosa festividade, para a qual
nada faltará em vista dos esforços
envidados pela directoria do pujan-
te grupo.

Foliões de reconhecido valor os do
grupo Vovê Vai!... estarão firmes
no seu posto ile honra, conquistando
para os gloriosos Fenianos mais uma
brilhante victoria-

Abrilhantará a festa do grupo Vo-
cê Vai!... a banda do 5o batalhão
da Policia Militar, sob a regência do
tenente Camargo, executando o seu
variado repertório, não dando tre-
guas aos bailarinos.

DEMOCRÁTICOS
O grupo dos Independentes, folião-

mõr do Castello, dará amanhã em
continuação aos festejos commemo-
ratlvos do 61o anniversario do Club
dos Democráticos, super-magèstoso
baile, o qual terá o concurso de uma
banda de musica militar e um jazz-
band.

Irrequietos Carapicús, frementes
de enthusiasmos pelo decorrer de
mais um anno de luetas, ao estima-
do Democráticos, encherão os vastos
salões do Castello, fazendo-o vibrar
de alegria.

Domingo, os Independentes offere-
cem aos amigos do Castello apimen-
tado angu á bahiana, fechando com
chave de ouro a série de festejos.

TENEÍMIÜBS
O grupo dos Resistentes, composto

de denodados foliões da directoria
dos Tenentes e Cordão dos Anjinhos,
dará amanhã, o seu monumental bàl-
le com o concurso de uma banda de
musica militar.

Os resistentes pronvetttem coisas
do arco da velha, para as tentado-
ras dlavolinàs que, cértamentte, não
deixarão de prestar o seu concurso.

«Em reunião de directoria, realiza-
da terça-feira ultima, foi designada a
seguinte commissão central de Car-
naval: presidente, Domingos iMiar-
zurattl; Io secretario, Marques Junior
(Marquesinho); 2» secretario Jos'6
Ribeiro (Zêca); Io thesoureiro, Abi-
lio Fernandes (Martèlló); 2o thesoü-
relro, Arlindo Couto (Bahianinho);
e chefe de barracão, Eugênio Falque
(Rios).

G5TMNASTICO PORTUGUÊS
Effectuar-se-ha depois de ama-

nhã uma grandiosa vespreal dansan-
te, nos bellos salões do Gymnastico
Põrtuguez.

«Durante essa brilhante reunião, se-
rão entregues os prêmios aos vence-
dores do grande concurso de pro
postas, que são os seguintes Srs- João
de Amorim (prêmio "Magalhães Pa
checo"); Raul Crespo, prêmio "Vlllas
Boas"; ITorquato Pereira, prêmio"Borges de -Almeida"; Dario Novaes,
prêmio "Torquato Pereira"; Arthur
Cardoso, prêmio "Francisco Rama-
lho"; e Mariano Filho, prêmio "«Ma-
noel Fernandes", sendo que os tres
primeiros prêmios constam de ricos
relógios pulseira ,de ouro, e os res
tantes de lindas medalhas de ouro.

Durante a bella festa, serã. servi-
do a todos os convivas profuso è de
Hcado serviço de buffet.

ATHENEU LÜSO-OARIOOA
A directoria dò Atheneu Luso-

Carioca resolveu que o baile mensal
a realizar-se amanhã seja em ho-
menagem ao Sr. Victorino Teixeira.

Tendo sabido conquistar o melhor
conceito entre as distinetas. famílias
do populoso bairro, é hoje em dia o
Atheneu Luso-Carioca iima agremla-
ção vencedora e que vê sem duvida,
na contingência de conseguir uma sé-
de mais espaçosa para as suas instai-
lações, principalmente, o salão de
baile, por que o da sede aetual Já
se torna por demais acanhado.

ORPEAO PORTUGAL ,.
A -Commissão TIra«-Telma, fllladn

ao Orfeâo Portugal, realizará ama-
nhã um grande baile, que, tendo
inicio ás 22 horas, se prolongara até
tx madrugada do ala seguinte.

ATHENEU LUSO-BRASILEIRO
Pnra encantadora vesperal dan-

sante, a diroctorla do Atheneu Lu-
so-BrasIleiro fará abrir hoje os seus
confortáveis salões.

O grando numero de damas que
vul comparecer á .vesperal é de ma-
neira a assegurar, logo no seu Ini-
cio, o suecesso da festa.

]»LVRQFES_iA F. C.
A "Ala dos Embaixadores" da (Mar-

quezaF. C. encarregou-se das fes-
tas com que será commemorada, no
próximo sabbado. a posse da sua
nova directoria que está assim orga-
nizada: .

Presidente, Jorge de* Castro Lo-
bo; vice-presidente, Vicente Lobo Si-
mões; secretario geral, Cid B. Tel-
xeira; Io secretario, Waldemar Bar-
cellos; V secretario, José de Almcl-
da Filho; Io thesoureiro, Fulgenclo
Lima;* 2o thesoureiro, Dldimo B. SU-
va; Io director de sports, José Bar-
cellos; 2* director de sports, Alfredo
Cunha; procurador, Gurt Nagelsch-
midt.
, 'Para animar as contradansas «foi
contratada a magnífica "jaza" Peter-
Pon, que possue linda collecção de
musicas modernas "para dansas.

-A sede do- Marquesa apresentará
encantadora ornamentação, na qual
as flores, brinde da natureza, se ca-
sarfto a caprichosos «enfeites executa-
dos por delicadas mãos feminina.1*.

FI^TB-lRfníDADE LU-MTANA
Sorá uma festa de arromba a que

vai ter logar depois de amanhã, nos
salões da Fraternidade Lusitana.

Gente que sabe o que ê brincar,
os componentes da Fraternidade não
descansarão um minuto, desde que
nesta sebuatlanopolis haja um ser
triste e meditabundo.

A ardorosa phalange de recreatl-
vista, com o Raphael Gatto á fren-
te, está tomando todas as provlden-
cias para quo nada falte 6. imponen-
cia da festa de domingo. A orna-
mentaçao primorosa e "sui-genoris"
toda constituída de flores naturaes
será um mimo de graça e elegância;
a Illuminàção, vasta e surprehendcn-
te; o "jazz.band" Ideal, impeccavel
e vasto constituído de nove figuras,
sob a hábil dlrecção do professor An-
tonio Gomes Ferreira, apresentr-se-á
com um encantador repertório de chô-
ros, tngos, "foxtrots" e "blak-bot-
tons." de sua especialidade; «tudo isso
e mais innumeras surpresas que a
gloriosa commissão está reservando
aos seus convidados, farão com que
a festa da "Ala" seja monumental.

Será exigido trajo completo e ve-
dado o irfgresso a menores de doze
annos.

RAMOS CLUB
O Jú consagrado club dos subur-

bios. da Leopoldina que é o Ramos
Club, abrirá, conforme já tem sido
annunciado, amanhã, os seus am-
pios salões para uma festa monu-
montai que promette ganhar fama
nos annaes carnavalescos do anno
presente.

Esse extraordinário.festival-,terá a
abrilhantal-o o esplendido conjunto
Ângelo, que "promette deliciar os
convivas com o seu modernlsslmo ,e
Inesgotável repertório.

Mario Barroso, Norberto e Teixei-
ra lá estarão, tudo providenciando
para ò completo exito da festa.

A directoria aproveita o enseio
para prevenir qué será exigido trajo
completo e o ingresso se fará me-
diante a apresentação do recibo na-
mero 1.

.Não será permittida^ a entrada a
menores de doze anuos"*.

«Além deste monumental baile um
programma monumental está sendo
organizado para o período de carna-
vai e constará de duas esplendidas
dominguelnras carnavalescas de 5 a
12 de fevereiro, com animadas bata-
lhas de lança-perfumes e confetti ln-
terna; grande matinée infantil ter-
minando em domlnguelra; 2 monu-
mentaes e grandiosos bailes, a fanta-
sia .na sabbado e segunda-feira de
carnaval.

Em todas estas festas tocará o ex-
cellente "jazz. band" Ângelo.

A commissão de carnaval, compôs-
ta de foliões da tempera de Norberto
Santos, presidente; Antonio Teixeira,
thesoureiro; e Augusto Vieira, secre-
tario; tudo providenciará para que
nada falte para maior brilhantismo
das festas.

OLUB DOS DEM-OCRATICOS DE
MADU'REIRA

No "castello" invicto, á rua Ca-
rollna Machado, realizou-se uma
reunião, afim de escolher os mem-
bros da commissão, que ficará

encarregada dos festejos carnavales-
cos do corrente anno.

A reunião foi renhldisslma, tor-
nando-se a discussão ás vezes extre-
mada, mas na melhor ordem pos-
sivel. Feita a verificação, foi esco-
Ihida a seguinte commissão:

•Presidente, Perephan Fernandes
(lord Bacalháo); secretario, «Fran-
cisco Silva, e thesoureiro, Pedro
Silva.

Com taes homens â frente da
commissão de carnaval, é de prever
o que seríf a festa de sabbado, pro-
movida pela Ala Venenosa, que pro-
mettft envenenar de prazer todos
quantos a ella comparecerem.

Ranchos
PARASITAS DEvRAMOS

6* anniversario da sua fundação
— Um pouco dè historia «carnavalesca
desto baluarte do carnaval suburbano

E* unia socedade que, eom certeza,
ha <?ie tar ainda mtidtos anh<Xs de tri-
«umphtHs, não 96 «para. gáudio «doa seus
dilr-ecto-tea «e associados como tatm-bem
«paira «todtos oa «flolliões em gerai.

Contando «oom a «a-hilda die -espíritos
caclairlocildols, e-nipenhados «m deisien-
volh-ítr «o m«_ixi_m-> de «en«r-_j.a «m'ipli-ol
da sua ailKHsiperidade, lease girem-o tão
eyn.piá.thStoo Veim sempre «oomquistando
toda uma bwí-í«ô d«e ma^nUCíca vilctòriias
nas pugmias do carrtaval.

Nâo seWa descaibUdo nem InWppar-
tuno «dlairmos aetvíl, num rápido histor
irlfao. a vida d«ewe ftoffieBaente nucleo.
orgulho de muitos foliões ^ubuiribanos.

H-isa ifutu/rtoba aocftedad-s surgiu «em
20 «dle jan«e«i--o die 1922, igiraças á ünl-
ciatíva lute-da «doa f iilhos,. sobrinhos e
aenhwra d-ots irmãos Coelho, do tn-. Al-
varo Dias, Argamíitt-o Mala e outiros
mwudoires do «logaa-.

Prewnjctanidla o erti-butsiasmo com
que outrgia «essa ipTinhfmge ¦esperançosa,
o ar. Enno.nl Oo'«ei!«ho iparu «logo se
p.iom-ptSif-Oou a fazletr o ¦c-arn.i v-al á sua
custo, sendo o estíanda-rte «gentilmente
boirdado ipela ex. sr. D. Manta Ribeiro.

A prfirieiTa dUWefcSoirta iflot le-mipossa-
da apõls «os folguedos do D«teus Mbmo
e tficou assim constituída:

PnesWente Ernani de Souaa Oo^.ho,
Seetietairtlü Arg-emi-Tio Maia, Theisou-
neAro An-tonllo de Brito.

Em 1923, os Srs. Arthur da Souza
Ooielho, A-vaino 'Diaia « nwfltKxa outro-»

ton-ian-nm a oorpo a coniPecção «d'o pre-
tilito, o qutó vem ao veiriificando atô«hoje.

A primeira séAo fo«l . gentilmente
©editía p«elo sr. Airthua' de Souza Oco-
lho, até que Jra__b Bruno «dto Souza
Coefthjo nHioiveiu «construir um jvne-dio
pai-a o iranoho, nweidilo quto foi «levan-
tado á «rua dos M-ilasõe.» n. 312 e pelo
quml fal occupaido .pelo «eaimçoi de dois
eimnoe indennendienltie dle qualquer pa-
gamiemto.

Em 1925 em v_r«.udie do ertto de
iini-osperidadie dia soctedado ii^etáolvàu
a «sua dimecta-.iia m«udal-o imira a Ave-
i._du doia !D«emoc_*__tlcÒ3 1,176 o que
foil feito, e onde me «oonníea-wi ainda,

Contam «ols Pan'afeitas d«_- Ramos ja
com um«a ffeiil«e d«e prêmios conquisi-
tadon brllhíinteunentJe; uio todo uns
}!0, oiMaij-et-Aíli*** peüos En-Hti.lM-adloH de
Rumos e p-eta. «famllllti, Evaristo de
Souaa.

Em 1926 o wmmailcilb de Ramos
oiíPaviecl-iu-lhe irtquisslma taça, e alu-
da n«-ll-ie mesmo anno co-nqiJltetou o
t-tulio die campeão lextria nio carnaval
dos Ranc'hos «promovido «por Mjisteirlo-
so, na zona da Lctoipoldilna e iteso por
tiã.0 ©a ter i'n|Tcii*iI'Pto icini temjio.

«Em 1927 — ganhou —• titulo de
camjpeAo «da zona proTnovrtdo pelo
mesmo chironisita, (piriemio quo ainda
nato KW-abem.

Fttguiroiu no conou)a*o do dia dos
Ra.nt(hcl* «pkl&movíilló -plelo "Jornal do
Brasil''; giiiinh-âindo o (pre-m.» de "En-
redo", rapiü-l lentado num Wndo bronze
e ao da "A Patmiia" ogualmenide ne-ee-
lJcm-illo com o titulo de vitoe campeão
iü:1'.I.i'_I«co bronze.

A au,a aetual 'dülnectolria está as-*!m
argu.nfl ií-dla:

iPtij.-iidente — Ernani d«e Sauí-a. Coe-
lho, vítié ipnei-tideinte — Manoel G-irri-
do, Io .l.i-i.ietaji-tO' — José Rodirtgue3,
í" feiíatái.no — Manoel Ei-an-cisco de
O'1'.v-ci'v.x 1° thiswo-UT^Hro — J. «Nazaircth
Ae «Souza Co>_!«ho, 2o thdáoauneiii-o —
FlU'\"..o dioi- ¦Siair.-os, Io :p:ro«ouinaid'oir —:
AU.BI--M.0 R. dle M-aittois, 2o ipa-ociuiradoa-
— Cairia. MJáhttliroi Io 'fl-lscal — Do-
mln-sct. Farnandi-B, 2" íteca'1 «— João
d«a Silva.
. Oomim.l «,-*ão de «ciairnavsul — ,presi-
dente — Ernani «dia Souaa Coelho,
thicHO-uiitllro — J'o«ã«o CWriho, techinico

Aii-th'i-1*.- de Souza C«cie«lho, gíoenotfi-11-
ipho — Alvumici de Soxiííx Ocielho, ale-
c«tni:ill.'t»a — DomCmigoa Ooista.

A«uxili!.a.ii-»s die blaipracão — Moini»!
do ISdtuai Coelho,. Luciano Roduilírues,
M«n;r.iijl?il H!-Ci.ilò Noibeinta.'

Ocin-ílidiaiiivnido o«s oiptlimos seii-viços
prestados á i_rociI'«2da.i«e' feram canferi-
di*. oa i;lcigulnt(?B títulos .-Mi-s-dente
ijue-upetuio: Ern«:in,l d«e Souaa Coelho;
BenenveinlBols — João Riibtclino', Artliur
do Souai Ooeilivo, J,oã.o Na_-aii-e.bh ilo
Soujja Cdel-ho. Álvaro Dia-.-., José Ro-

Honoinilnl«os — Tenen«tie Buifliialhim
do Olhlellfa, temenlbe Eduardo Maga-
lhãies, Cairtas idie Caii-valhO, João Bru-
nc» «die «Souza. Coelho.

Poiiu oonuniiemoii-air a ipai-Fagem jio
aex,to artiillvareamlo da' suia fu.nidaçao,
Heirá llavaidla a efiPi-.Ro uma sessão so-
iene que «comoçará ãis 21 hoirae-.

MIMOSAS CRAVINAS
O 17° anniversario de sua fundação

)_;• motivo de Intenso júbilo, no
mundo carnavalesco, a data de hoje,
em que uma das pequenas sociedades
que a toda a população carioca ad-
mira e guarda as mais doces recor-
dações, trazento em monte as gio-
rias conquistadas.por este sympatbi-
co rancho, que hoje vê passar 17 an-
nos de luetas sem tréguas, com vi-
ctorlus adquiridas nas competições
onde, aluada a idéa á originalidade,
a arte imperava em sua plenitude,
numa verdadeira demonstração de
esforços para a conquista de lou-
ros." Porque não dizemos nos — que
nestes 17 annos não tiveram tambem
os seus dias aziagoa, a sua phase cri-
tica?... ,

Tiveram o talvez se, neste nucleo
de foliões, o desanimo vencesse, hoje
com pezar para aquelles que conhe-
cem de perto a sua vida, seria um
dos • gigantes adormecidos!...

Mas, possuídos da mais extraordi-
naria força de vontade, resistindo a
todas as intempéries, sobrepondo to-
dos os obstáculos, os defensores das
Mimosas Cravinas têm conseguido
levar dè vencida todas as difficul-
dades, conquistando, dia a dia, gio-
rias para o seu altivo pavilhão.

Devido o exemplo vivificanfe de
que a mulher tem o lemma de "Que-
ror é poder", hoje o Grêmio das Epo-
méas, o garboso conjunto de gracio-
sas patrícias que emprestam a sua
actividade nas Mimosas Cravinas, to-
mou a si o encargo da festividade, o
que marca mais uma. etapa na es-
trada cuja meta almejada é a gloria.

Sob o patrócinio da mulher cravi-
nense, será realizada hoje a mngesto-
sa festa commemoratlva do 17° an-
niversario de fundação das Mimosas
Cravinas, e isto basta para que se
diga ser esta festa mais uma victo-
ria.

A festividade terá Inicio ás 21 ho-
rns, com uma sessão solenne presi-
dida pelo nosso collega do "Jornal do
Brasil" Azul, tendo logar o baptismo
do seu novo pavilhão.

Batalhas de confetti
PARA HOJE

Na Avenida Rio Branco — Gran-
de batalha de confetti,. promovida
pelo Centro de Chronistas Carnava-
lescos.

PARA DEPOIS DE AMANHA
Na rn» Anna Ncirj- — Entre o lar-

go do Jockey Club e a estação do
Riachuelo — Promovida pelos Srs.
João Arruda, José Assoval e Acade-
mia Suburbana de Box.

NO DIA 26
No largo dos Pilares (Em Inhau-

ma) — Organizada pelos moradores
da localidade acima, realizar-se-ha
no dia 26 do corrente uma renhida
batalha de confetti.

Lindos prêmios serão conferidos
aos ranchos, automóveis e fantasias
que mais se distinguirem.

NO DIA IDE FEVEREIRO
-.Na Villa. Souza. «Cabral —-Por ini-

ciativa dos moradores da Villa Souza
Cabral, realiza-se no dia 4 do mez
de fevereiro Interessante e elegante
batalha de confetti com um pro-
gramma encantador, com bandas de
musica e dansas ao ar livre.

No, rua Barão de Ubá — Promo-
vida pelos Srs. João Kahl Netto, João
França (.tomes, João Fonseca, José
Vasco Alves, Francisco Mattos e Ma-
rio C. Vieira, em 4 de fevereiro pro-
ximo, será levada a effeito uma gran-
de batalha de confetti.

Aviso
Avisamos aos clubs carnavalescos

e demais congêneres que esta secção
se acha a cargo dos nossos compa-
nheiros Virgílio Rigas, "Ministro";
João Guimarães Machado, "K. D.
T.", auxiliados, na zona da Leopol-
dina, por Tercio Machado, "Pien-òt
Negro", únicos autorizados a repre-
sental-a em quaesquer festividades.

Toda correspondência relativa ao
assumpto deverá, porém, ser ende-
reçada para esta redacção, a

MINISTRO.

NOS MINISTÉRIOS,
Justiçai ,____, ¦

O Sr. ministro solicitou do seu collega da
fazenda a distribuição, 110 Thesouro Nacio-
nal, do credito do -H:J41$58S, paia paga-mento do augmento dc vencimentos relativos
a 1927, «lo pessoal das officinas grapliicas e
de encadernação da Bibliotheca Nacional.O Sr. ministro autoriiou o director do
Instituto Osivaldo Cnu a contratar um ra-
dioloçista para servir 110 Hospital dc Doenças
Tropicaes.

O Sr. ministro solicitou do Tribunal
de Contas os pagamentos, ho Thesouro Na-
cional, das quantias de 60:000$ e .1:750$, re-
lativas ás subvenções, que competem ao Dis-
pensario S. Vicente de Paulo e ao Hospital
de Caridade de Sauta Luzia dc Carangola.Foi nomeado o bacharel Mario Penna
d. Rocha para exercer, interinamente, o lo-
gar de depositário geral do Districto Federal.Foi declarado, pelo Sr. ministro, quefica restabelecido o logar de nrctiivista do
Hospital Nacional de Psychopath.is da Assis»
tencia a sycliopathas no Districto Federal,
voltando a exercer o mesmo logàr Gabriel
Cerqueira dc Carvalho.No' requerimento dc Mr.nocl Vicente Al-
ves Jacaraudá, reclamando contra a prohihi-
ção feita pelo director da Casa dc Detenção
da sua entrada nesse estabelecimento, o Sr.
ministro proferiu o seguinte.despacho: "Man-
tenho o acto do director, baseado no artigo
12,1 do regulamento em vigor."Foram concedidas as seguintes licenças:
dc seis mezes. ao. 1° tenente da policia mi-
litar. do Districto Federal, João José Soares,
devendo entrar 110 gozo da mesma dentro do
prazo dc oito dias, podendo ser a mesma
gozada em parcelas dc tres mezes cada umn;
de dois mezes, ao Dr. Thomaz Antônio tle
Mello Filho, sul,.inspector de saude dos por-
tos do Departamento Nacional de Saude Pu-
Itüca; de tres mezes, .1 Maria de Lourdes
Pedreira, microscnpista do serviço de sanea-
mento do Departamento Nacional de Saude
Publica, e, de tres mezes, a Alcides Manoel
da Silveira. Servente de 2* classe da inspecto-
ria de serviços de prophylaxia do mesmo
departamento.

Fazenda *
O Sr. ministro solicitou reconsideração ao'

acto do Tribunal de Contas recusando regis»
tro ao pagamento, por exercícios findos, da
quantia de 71í$666 a José Rodrigues fiar-
bosa Filho, 3o offieial da secretaria da jus-
tiça, proveniente dc differença de vencimentos,
por substituição, que o mesmo deixou de re-
ceber cm 1923.

Para satisfação de exigências, o Sr.
ministro da justiça restituiu o processo rela-
tivo ao pagamento de H:10.1$.18O á firma
Beltrão, Faria & C proveniente de forne-
(..mentos ao serviço de saneamento rural, na
Bahia, para os trabalhos de combate á febre
amarela, nos mezes de junho, julho, agosto e
setembro de 192..

O director da receita publica commu»
nicou á Casa da Moeda qué o supprinicntn
de sellos ás collectorías federaes do Estado
do Rio de Janeiro deveria ser feito por in-
termedio da respectiva delegacia.

O Sr. ministro rusolvcu approvar o acto
da delegacia fiscal no Espirito Santo, pelo
qual foi concedido á Société Minieiict In-
«íiistrielle Franco Brasilicnsc, com sédc em
Guarapany, naquelle Estado, o abatimento
de 40 «"l0 na taxa de viação referente ao
embarque de. areia» monaziticas ém bruto,
no porto daquella localidade.

O Sr. ministro manteve o despacho -an-
terior, nó pedido de reconsideração de Ma-
noel José Pereira dc Albuquerque, relativa-
mente i suspensão por IS dias do exercicio
de ajudante do fiscal dc loterias.

Devolvendo ao seu collega da justiça
o processo relativo aos requerimentos em que

vários officiaes do corpo de bombeiros pedemrestituição de quantias com que contribuíram
a inais para o montepio, o Sr. ministro
solicitou providencias no sentido de serem
as dividas processadas c reconhecidas, e rc-
quisitado o pagamento por credor, separad»-»
incute.

Viação.
O Sr. ministro approvou o projectodc augmento de desvio, da construcção decasa dc morada para empregado e de um edi»ficio para o posto telegraphlco "Miranda do

Azevedo", no ramal de Tibagy, d*i E. F.Sorocabana, e o respectivo orçamento, no to»tal de '7:S_9$t)„2.
Tendo cm vista a proposta da Inspecto*

ria Federal das Estradas e o parecer »lacommissão dc tarifas da Contadoria CentralFerroviária, o Sr.- ministro baixou porta-ria mandando adoptar, nas estradas de ferro
Central do Rio Grande do Norte, Central doPiauhy. S. Luiz a Tlierezina e Petrolina a
Therezinn, as hases-padrão, bem como o rc*
gulamento geral dos transportes, a» taxas ar-.*
cessorias e a classificação geral das merca*
dorias cm vigor, nas estradas filiadas s\ re-
ferida contadoria, com as modificações feita»
pela mesma commissão de tarifas,Attendendo em parte ao que requereu
a "Madeira Mamoré Railway Company", a
Sr. ministro, por despacho de 18 do correu-
te, autorizou a reconhecer-se como despesa de
representação, na capital da Republica, na
conformidade do disposto na cláusula I do
decreto n. 6.755, de 28 dc novembro de
1907, combinado com o artigo 173 do regu-
lamento baixado com o decreto n. 15.673, de
7 dc setembro de 1922, as que forem apre-
sentadas cm tomadas de contas e devidamente
comprovadas, até o máximo de 30:000$ porsemestre, "

O Sr. ministro não se oppnz ao afora»
mento de «lois terrenos de marinha, sitos á
rua Treze de Maio, cm Boa Vista, Recife,
pretendido por Alfredo Osório de Cerqueira. '

Quanto ao pretendido por José Mario Men-
des, de um terceiro, situado á rua Barão
de Mauá. em Nitheroy. S. Ex. manifestou-
se contrario, porque a zona em questão de»
frouta com o canal de accesso ao porto do*
quelle Estado. .._'., -.-;- "

Agricultura.
O Sr, ministro indeferiu o requerimento oe

J. Lopes de Sá, de Victoria, Espirito Sau»
to, que propunha o arrendamento ou com-
pra dos terrenos do fundo da Inspectoria-.
Agricola naquelle Estado.

O Sr*, minislru, de accordo com o ar-
tigo 70, ns. 1 e 71, do regulamento annexo
ao decreto n. 16.264, de 19 «le dezembr»
de 1923, declarou caduca a carta-patente nu*
mero 9.767, concedida a Albino de Souza
Pinheiro, privilegio de invenção para um for*
no continuo, destinado a assar e cozer pães
e massas alimentares, visto não terem sido
pagas annuidades, no prazo legal.

Tambem por acto dc hontem, foi decla*
rada caduca a carta-patente n. 12.553, con-
cedida ao Dr. Fernand de l.uzino, privilegio
para um apparelho destinado a applicar rc-
médios, fazer desinfecções c curar as vias
respiratórias dos animaes domésticos, pelos
mesmos motivos,Ao requerimento pelo qual a Companhia
Rural e Urbana do Districto Federal recorre
do despacho da Junta Commercial, que lhe
deneflou o arcluvamcnto do contrato social,
o Sr. ministro proferiu o seguinte despacho:"Dou provimento ao recurso, de accordo com
a doutrina firmada no despacho de 22 d.
janeiro dc 1926."

O Sr. ministro exonerou, por abandono
dc emprego, Jacintho Oscar Martins Falcat',,
do cargo de guarda sanitário, do serviço de
industria pastoril.

Escola Silva FreSre

Concurso dc admlssüa

Serão chamados a exame medico,
para o concurso de admissão na
Escola Silva Frfelre, da 4* divisão,'
amanhã, os seguintes candidatos:
Lindolpho dos ÍSantos, Danillo de
Azevedo Coutinho, Rivaldo de Cas-
tro, Edson Rosentlno dos Santo-,
Ary Borges. Vieira, Hamilton da
Graça Leitão, Otto Oom*- Rodri-
gues, Sylvio de Castro Guimarães,
Antonio Miguel Peregrino, Sylvio
•Rodrigues de Alvarenga, Moacyr
Pimenta, Henrique de Mattos, An-
tenor Alves Rodrigues, Nelson Cer-
queira Carvalho, Ttliamar de Mat-
tos Ribeiro, Miguel Archanjo da
Silva, Arnoud Gomes da Silva, Sa-
tyro Brasil, Benedicto José do Al-
meida, João Rodrigues, Arnaldo
Gonqalve.? Pinheiro, Rubens Telles
Barbosa. Antônio Augusto «Mala, Is-
rael Aquino Ferreira de Souza, Ho-
mero Ribeiro Bastos, Raphael da
Silveira Avlla, Durval Ferreira Dias,
Oscar Siqueira dc Carvalho, Mario
Innocencio ò José Fraga Rosa.

PRECISA DE DINHEIRO ?
. Emprestamos , qualquer Importou-

cl», a Juros excepcionalmente linixo-i
Especialidade em penhores de

jotas. Aceitamos tambem mercado-
rias.

J. J. ANDRADE — ÀVEXIDA
PASSOS N. 14-A—TELEPH. N. 001.

n uONTEM 6r IIOJE
—4—

HON TE. _V_Ç
Cambio: .

5 31|32, soberanos, 41$800; libras-papcl,
42$; doliar, 8$-35 j franco, $328; lira, $441;
escudo, $410; peseta, 1$430.

APÓLICES — Uniformizadas, 685$; Div.
emissões, 680$; geraes (port.), 663$000.

Cotu«j*ões de mercadorias:
Typo 7, 36$50O por arroba; assucar, 59$;

algodão, -45$; manteiga, kilo, 6$600; xarque,
2$400 a 3$000.

XSOJE3
O tempo:

BOLETIM DA DIRECTORIA
DE METEOROLOGIA

Previsões para o periodo de 18 horas de hon-
tem até 18 horas de hoje

Districto Federal e Nitheroy — Tempo:
bom, com augmento de nebulosidade; tem-
peratura: embora cle«-ada, soffrerá ligeiro de-
clinio; ventos: normaes, predominando os do
quadrante sul, frescos.

Estado dõ Rio — Tempo: bom, com au-
gmento dé nebulosidade e trovoadas locaes;
temperatura: ainda elevada.

Estados do -lil :— Tempo: instável, su-
jeito a chuvas, salvo no centro e norte de
S. Paulo, onde será bom, com nebulosidade;
temperatura: ligeiro declínio; ventos: varia-
veis e frescos.

Pagamentos:

NO THESOURO — Na 1» pagadoria se-
rão pagas hoje as seguintes folhas do 19° dia
útil: montepio civil «Ia viação, de E a K.

Movimento dc vapores:

Esperados — "Uno", de Tutoya e escs.;"Carl Hoepeck" c "Alsnir", de Buenos Ai-
res e escs.

A sair — "Ávila", para Buenos Aires
e escs.; "Baependy", para Montevidéo e
esçs.; «'Ruy Barbosa", para Hamburgo e
escs.; "Itaipava", para Aracaju" e escs.;"Asp. Nascimento", para Laguna e escs. ;"Coreovado", para Mossorô e escs", e"Cubatão", para Porto Alegre e escalas.

Espectàculos.
MUNICIPAL — Fechado.
PHENIX — Fechado.
TRIANON — "Minha prima está louca".

ás 20 e 22 horas.
S. JOSE' — "Doce de coco", ás 20 e 22

horas.
JOÃO CAETANO — "Ouro tx bessa", ás

19 314 e 21 3|4.
CARLOS GOMES —"Conheceu, papudo?",ás

19 314 e 21 3|4.
REPUBLICA — "Conde Barão", ás 20 3|4.
CASINO — "Abat-jour", ás 21 horas.
Pollc-fi. -*

Está de plantão na policia, central • 3» de-
legado auxiliar.

jflLlWt^-.TXff-lHEÂ.

Pagamentos:
NA PREFEITURA — Pagam-se as se-

guintes folhas de vencimentos do mez findo:
Professores adjuntos dc Ia ciasse, dc A a I:
titulados da secção dos próprios municipaes e
pessoal da 4* circumscripçâo de obras.

VIDA ESCOLAR

Matrículas
Academia de Sciencla.i Jurídicas e

Econômicas do Kstado do Rio do
Janeiro.

Até o dia 2 de fevereiro, estão abertas as
inscripções para os exames vestibulares do
curso superior e as de admissão ao -' curso
superior dc preparatórios, c até o dia 29,
ás matrículas em todos os cursos da aca-
demia.

A secretaria está funcclonando provisória-
mente no edificio da Associação Commercial
dc Nitheroy, á rua Visconde do Rio Branco
u. 409, sobrado.

Collegio Pedro II (Externato).
A directoria previne aos interessados que se

destinam aos cursos das escolas superiores,
cujas matrículas terminam no dia 31 do cor-
rente, c que tenham urgência dos cSrtificados
das approvações obtidas nos exames realiza*
•Jos neste externato, que deixem ficar 03 seus
nomes registrados lia lista, que, das 13 ás la.
horas, diariamente, estará na secção de infor-
inações, ao dispor dos estudantes.

No gabinete do Sr. minis-
tro da fazenda

Estiveram honteni, á tarde, na
gabinete do Sr. ministro da fazen-
da, oa deputados Daniel Carneiro,
Domingos Barbosa, José Accioly,.
Carlos Penafiel, Graccho Cardoso e
Lindolpho Pessoa e Drs. Müller de
Campos, Benito Amarante e Fonseca
Costa.

 ¦¦¦ I ¦ 

A Caixa dos Ferroviários
A apuração honteni, á noite, foi feita

nté á 41* secção, sendo este o resultado :
iBarbosa Junior, 13.624 votos; J, A. de

Magalhães, 6.551; Carlos «Pereira, 5.701;
Marcii.es dos Santos, 5.121 i Heitor Gui-
marJes, 2.023; Vieira «Sampaio, 1.922;
Souza Valente, 1.866; Lo-pc» Chaves,
1.844; Adamastor «Lopes, 55-6; A. Gui-
marães, 481 ; Costa «Lima, 380, e Alves da
Cunha, 5-si.

Reclamações
Recebômos.a seguinte carta:
"Sr. redaotor. — Decididamente,

a Inspectoria de Vehiculos precisa
tomar sérias e enérgicas medidas
para conter os autos particulares,
na fur-ia d«?sordenada em que vão
'Impunemente affrontando as pos-
turas vigentes. A pratica entre e=i-
tes senhores é a de menoscabarem
com -assombroso desplanto de todaa
as regras estabelecidas pela inspe-
ctoria, afim de melhor ser falto o
transito publico, sem atropelos, sem
victimas. Ha certos moços, em at-
titude de absoluto desprezo, que vi-
vom a dilarlamente fazer corridas
de "steeple-chase" pelas avenidas s
runs da cidade, numa triste con*
cepção de que o auto foi adoptada
para "voar"!... Pouco se lhes dá
que as victimas tombem contundi-
das, ou que os esbjirros em outro.,
vehiculos provoquem sérios e perl-
gosos conflictos.

Na rua Voluntários da Pátria, o
sport dos moijos, donos de autop,
culminou até onde pôde chegar,
sem o menor embara«ço, produziu-
do-sé diariamente accidentes bem
lamentáveis.

Ainda hoje, um deases autos, pe-
Ia altura da rua Sorocaba, paj-aly-
sou o transito normal, pelo choque
violento produzido com um bond»
da Light, damrdficando-o bastan-
te. Logo em seguida, os passageiros
que desciam do auto-omnibus des«
ta companhia, ao chegarem a ave*
nlda Beira-Mar, tiveram o seu car»
ro sempre cercado por um auto
particular, cujos passageiros vle-
ram se divertindo assim, até que,
por altura do Sjiogeu, os do omni-
bus, indignados, appellaram para
um guarda civil, que resolveu pren-
der o chauflfeur do auto-omni-
bus!...

Os mogos do auto particular, re-
matftfido a furla em que vinham,
chegaram ao desplante de ameagaf
com tiros os passa-re-ros, que tive.
ram a "ousadia" de protestar con-
tra semelhante acto.

No melo da vozeria, c-ònseguiu-
se destacar nm desses senhores, qu»»
•e dizia eer autoridade, mas alguém
¦•xplicou ser o mesmo mu ex-depu-
tado fluminense. Talvez engano,
mas a verdade ê que a Inspectori».
de Vehiculos precisa ter suas vis»
fias particulairmente voltadas par»
aquellas bandas, pois os moradores
jfi so alarmaram, com sobejas r»*>

' zi-es. — F. B."

1
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" Dá-me 10.000 dòltars ' e
darei um tiro nos mio-
los l"

iA vida tem -contrastes chocantes,
S entre os quaes o dá riqueza facll de'uns e o dá árdua miséria de outros,

é dos mais dolorosos, sem duvida.
Tendo feito a guerra, o joven Al-

lnn Bekenit lá obtiver» uma nierta-
lha de valor. Miis, (tue vale a frio-
ria... no "prego"? Pela sua me-,
clallia de bronze, o judeu onzenurio
offereceu apenas, por favor, uma

¦ pratlnha. Para que mais medalhas'.'
,Jfi, tinha tantas empenhadas! B o
usiirarlò mbsü'a;Íh.Q', umii estujjenda
eollecçao de medalhas' de ouro, prn-
ta e com" Incrustuções! Gerrcrnes, ai-'mirantes, diplomatas... Iodos na
gaveta daquellé immuiído lionietn de
dinheiro. E Allan rejeita n offerta
o .'¦¦Te com a alma amargurada, ven-
do que o dinheiro, afinal, spbrepu-
java tudo no mundo! Chovia a enii-
táros! B elle 

' 
nao" havia' ainda co-

inido. Tinha fome o tirltava dê frio.
Na guerra fora um heroe —; mas
que lhe valia?

A gloria não d.1 de comer!
O desespero Invadia n alma j do

moço, e ello resolveu aceitar a pro-
posta tremenda, que vira. um anno
antes, ser rejeitada por outro mísero,
nas suas condições. Dlrlglu-sé ao
palacete do opulento Andrew Xorth'.
Que deslumbramento era aquella re-
sldcncla de nababo! Xorth fizera
fortuna principalmente no contra-
bando de bebidas,. mas outros cri-
mes tinham concorrido para a sua
opulencla-. ... 

' c
. Introduzido no sumptuqso escrl-

ptorlo do capitalista, AJlah. fql lopró
dizendo: "Senhor, aceito á proposta
que lhe ouvi fazer a Gordon, iio anno
passado. Dí-me 10.000 dollárs, .e,
no, fim de um anno,-porei uma bala
nos miolos, delxando-lhe um seguro
cie 100.000!"

E o pacto terrível foi combinado!"Começa dessa maneira empolgante
o extraordinário film "Dedo do des-
tino", 

'supervisionado 
pelo genlo de.

Ceei! B. de Mllle, e cujos pròtago-
nistas silo Rod. La' Roque, Marguerl-
te La Motte, AV.alter Loiig e Gustav
von Selfferts. ¦•'"'¦' ''¦'

E já segunda-feira tel-o-hemos na
tela' do Lyrlco, cujos projçframmas,
como se vê, ...dia a dia melhoram,'..graças; ff'boa "; vontade- '"e-'á,;iiiiíill-
gencla dos dirigentes do programma
Uranla. : ¦'" .-..] . '• .
O maior, triumpho aFcari-

çadõ por Florence Vidor
"Mulher contra innlher", no Capl-

tõllo
"Mulher contra mulher", o film

nue, desde segunda-feira,' a Para-
ttiount está exhlblndo, no Capitólio,

• e, ainda hoje, depois de quasi uma-
semana de cartaz, o film que mais
attrae e mais seduz .o publico do
Rio, o publico que consagra a Fio-
renec VIdor.uma admlrarjílo illiml-
tada. ... ....

Agora, seria interessante pergun-tar, com uma justa curiosidade:— Que mais agrada ao publico: a
artista ou o film? .

Náo é uma pergunta facll de.respo.nr
der, dadas as circumstancias que
devem ser observadas. De um lado,
se ê verdade que "Mulher contra
mulher" .aprcsonta^Umá serie;:fle si-
tuuçfies extraordinárias, exjplrjrando
um thenia emocional e admirável,
nfio se pôde negar também que Fio-
rence é, nesse fllnr, ninls do que em
qualquer outro, uma "estrella", cujo
trabalho encarna e cuia Interpreta-
ção ultrapassa tudo quê cila mesma
nos tem dado; Se o film, por si sô,
vale pelas emoções que offereee, o
trabalho da «ijllsta júnvalspúde ser
esquecido pelo valor que empresta ao
film. ' - ••

A verdade, a grande verdade, que.
ninguém se atreverá, a iyegai\"6 que"Mulher contra. iT|úl.lier"*,t.epi ^ .-.;.'-
principal clemeijto ,de triíiiiiplíq 'na
erèaçflò que Florencé Vld.oí, ora
apresenta. Ella .6 sempre, como foi
em "Maridos o mulheres", em "Com
o mundo a seus..',pes*;' e' em .."Com
medo de ninar", a emocional de attl-
tudes completas, 

'a"mulher elegante
por exeellencla, á mulher que mara-
vllha e seduz. . ".

E não se pódc 
'negar 

que está- na
Interpretação da. artista o elemento
máximo dc suecesso do fjlni. ."Á mulher que eu amei",

com Charles Ray e Patsy
Ruth Miller

"A mulher que eu amei" ê mais
um trabalho de Charles Ray, o que
quer dizer que se trata de mais
um trabalho interessante, porquan-
to ,o querido artista, um dos mais
perfeitos da tela americana,. 

' 
nflü.

trabalha senílo .pn.r fllnis íi, altura
dos seua méritos. Além do mais, elle
n.ppurece ao lado de • Patsy . R.ulh'
Miller; que significa muito como
artista e como.mulher, esplendida
interprete dos sentimentos feminl-
nos. e toda ella uma criatura, en-
cántodora.

Além disso, "A mulher .que „ eu
amei" é uma producção.da United
Artlsts, que se ecmern sempre fias
boas producções, de modo . que o
simples facto de se dizer que o film
é dos Artistas Unidos, nffirma por
isso mesmo o valor do produeto.

No programniia do Gloria ha ain-
da a çonulnuaçfio 'desse romance
sensacional, que é. ',«£>, deteotlyé" pre-
cócc". essa história dè crimes sen-
sacionaes, praticados por umai' qua-
drllha dirigido por-uma mulher,
crimes que são descobertos por um
mei/no! O rrogrojirínia. Serrador
tem obtido coin esse romance, di-
vldldo em seis'capítulos (ê* bom
notar que- não :'se trata de. um
film em series) á. acqitação que era/
de esperar. , ';:}¦¦¦-.-•.•';-.-•

Richard Dix e Mary Brian
Dois grandes uri lutas oiji íun grande

.min. •'."¦ $;

O publico reconhece,', agora; . querazão bastante.nos' assistia qtiando,
ao annunciar "Pela fòrçã de vonta-
de", o magistral fllmv.fle Richard
Dix, que ora esta no cartaz do Im-
perlò, diziamos ,que elle era o - mais
forte e mais -perfeito ' que o grande

artista atei.então já^pfl-Jiavla^^ado. . .'novo 
'film 

ajndfu^m 
'eiuboraçiio,

mffr > xi8» (ómiiié+tmtmmmtmJv

Hoje, depois "de cinco 'dlnVque^aqüer-
le trabalho está em cartaz, os mui-tos espectadores ,que,)á, tiveram op-
portunldade. de assistir ó film «Souiiurilíiio^ em dizer; .como dissemos
algures, .que o gaiajovlal dá marca
das "esticllas". tem, eni "Pela força
df. voijta:le", a sua maior creuçfio
cinematograplilc(i.:

Basta lembrar que 
'Dix 

era um
artista cujos louros estavam limita-
dos ao rumo estreito da comédia;
basta vêl-o, agora; èm um'drama de
emoção e de vida, para se ter a.cer-
teza absoluta da verdade do que af-
firmámos,;' .' 

" ' '¦' 
¦> 

'¦
Nuó ha diivhVa- que o enredo : do

trahalhcf.f profüiidaínoníe Interessan--
te; niná'p'-qlié se- mostra'lricònteste 6
que metade ' dó válor'd.o film' fehé-
ceria, se não fosse a vida que-a elle
empresta o artista admirável.

Ao Iadó 'de Richard Dix, Mary
Brian, a ingênua admirável e en-
ca.ntadora, tem uma creação extra-
ordinária', que acaba de dar ao film
um valor Inigualável. O sorriso dá
menina admirável, junto á figura:niascüia-do galã, portentoso, formam
os attractlvos: principaes desse dra-
m'à'Insuperável. '. £ '¦ ?

Attendendo a ser preciso^economia, gastará ape-
, nas..,"i-\ cento e tii*nta
mil contos 1'

.Quanto custa um film? Quanto se
pagii.a um.bòm artista?, Por quan-
tó. fica o c.üste.lo de,.u;ni s-'iüdlo?

.São perguntas, que ouvimos sem-
pre, ç aliás perguntas respondidas
em. particular quanto a este, film,
ou a este artista, ou ao preparo de-

. um studio para determinado traba-
lho., Mas, em -.globo, quánilp se diz
que ujna fabrica;, vai gastar, ém um
anno nada menos de 15.000.000 t\e
dol.lars ~ 'quinze 

milhões, de. dol-
lnrs! i— já se pode-, i avaliar, por
quanto, fica cada uma de.ssas. çòl-sa». E note-se que gastairá "apenas"
essa jiequena que ntia, que corre-
sppiide mais ou menos a uns cen-
to d trinta mil ..'contos-.. dn' nossa,
moeda, porque o momento é de eco-
nomias. Um pouco mais. de dez mil
contos por mez, cerca de quatro-
centos contoa: por . dia, .a fazer
films! ... ..,. . ,_. . ,

Isso suecede com a TiEfaiiy-Stah,
a formidável agremiação americana,
que de dia,para dia se torna maior,
por se lhe juntarem directores ftfec
fama, como artista de mais furna,
ainda; a grande, {abriea, que pos-
sue. só ella, a nova grande lnven-
ção da "terceira dimensão", isto^é,
dos flhms eim relevo; a unlca que-
estabelece uma fabricação de- dois
fllnis coloridos, inteiramente, pormez. ..-•¦'•'' ¦' .'-. ..'Ainda, 

ha dias, demos aqui' notl-
cia sobre os' artistas' da'Tiffany,. o
podemos acereseeritar nomes dos'
que' farám" contratados íècentèmèn-
te, segundo noticiário coploso íiue
nos chega daquella fabrica. Anto-
nio'Moreno, o heroe de "Maré Nos-
trüni". é um delles,' e' apparecerá
ao indo de ClairewWindsor, em lira

sob n direcção dè 'ChrlsfS' Cabane,
cujo nune basta por uma, af firma-

, tlva, Victor Vurconyl,' o esplendi-
ao' galã'nllcmãb, 6 outra nequlsi-
ção^r.eeente da marca vlctoriaiia.
"Imojíene Robertson" è o

sèü': brilhante triünipho
no. Lyrico em "Adorável
pettüeha^ *;

Iniògene.Robertson, a , .deliciosa
protagonista deste rfllrii, ,e Xlls As-
ther, ,seu esplendido compiuihel',o: -In
trabalho^ continuará a deleitar 

' 
a-

plaíéa parie-ia,' còin á 'excellente in-
terpretaçãb que ,dii'o Aos '¦' personu-
tíe'is.,"qüié, 'Inearnám, 'ella cóhiò Iola

,V\'ihter, .'e',çlle' cóiuo' Hnn.s.'" "'" i..
O publico nfio se "tem cunsíidó de

HPPjiiu.dll-os, beni 
'.coriio 

os exeelleiir
tes .números de iialco", execavflos
pelo corpo de bi\lladbs LVanili, queé )?a espécie, o que' de melhor bè
apresenta tiV.Rlo actuuri(ietíte. Q
proçruniima , Ura.nla apWÍiè'ntar'á- na
proxlnia 

'seniáná, 
no Lyrliio," nume-

ros. de, ,-pálcV'sensuplonáes.',''..'
. .Além.'.do excellente. film, que o
Programma ' Uránia' Irá' apresentar
no próximo, dia 2S,'"Dados do des-
tino», c.om o ,esplend,Ído Ròd Ia Ro-
que e á encuntadòrá Margúêrittè Ia
Motte, será tamihern a estréá do"Brysil aniriiailp. , 

* 
magnífica pro-ducçãp humorística do ¦ Programma

Uranla, de caracter' regional. O pu-blico terá ensejo de presenciar'nu-mero» de palco vérdadeli-aunènte ;ex--ççllentes, ,taes, como. o celebre frioEsperpnza Dies, de fama. mundial,
bailados,.. clássicos, .executados pelocorpo.,de .bailados. Uranla',, e .canções
russas; àdmiravelnjenté interpreta-'
das pela ..bjcilhapte .cantora ..Krassit-
wlna, que.;çpusou ruidoso suecesso
no 'theatro 

Álhámbra,. de -Paris,' e riòtheatro Çojyseu'; dé' Londres.

O suecesso de "Á ilha en-
cantada", no.( Odeon

,,0 Odepn cera tido unia linda" se-
mana corri 6 sèúijctual progniiiiiini.B" que está'.'álf ém.'exhjiiição urii
film lindo, e. ó nosso publico sabe
distinguir- os;fllnis qúe se lhe ai>rer
sentam. "A ilha .encantada." possue
encantos, que lhe vêm do nome, co-' mo do' enredo, e dos seus artistas,
e esse .encanto attrae, o -que. expli-
cavçsse, enoriue-.-exUo- de, que fa-- lámqs. ... -, „s . •' ,s .. , .. r••"'A llh'a. éúcantada;".-.. parece um.¦'-titulo-dè umi.contò dé fad/is.; Entre-
tanto, ella nos narra uiii 

"romance
de palxãq, jpaasado. em uma - ilha;

que possue enoantos, í.niási nem porisso. teve a bater-lhe as •moii£i)nhns
:llndas, us quédnside. águas,vá poro-
sas^as mattas. magnilllcas, .as prajas:\ soberbas, e apenas >.parece.. haver* so-"bre'-elln o -encantaiiiento q.ue; leva
os seus. filhos a- terem ;ahmirâ .aci-
ma de tmlo!'-:E, por causásicíessa
honra.- são elles capazes de tildo; e
mais que tudo, .dn morte. E' a'terra•da ,"v.cndettn", essa Cursega fumo'-
sn. Mlle's. Forzanne e Iten6e:;.Heri-
bel, dois •-bijoiiü'"', também são dois

.encantos, E b "ro,nianòe,' côrrip- era-
dé "esperai',"'CcirPè'todo ^'m'-melo.-de
scenas do sensação, o que torna esse
fllni um pouco dlfferente do rame-
rão fltis- firoduoções de todos 'os
dlivs, • E" um -Programma Serrador
—o essa marca Indica tudo: que si-
gnlflca exeellencla.-. ; . •-

- B, 'por -fnlarmov Odeon,'que ex-
hlbe esse film, dlganios que o mais
èlfishníè,! cinema do Rio .exhibe tam-
l)em uma comedia- ,lnteressan,tlssl-
ma, om que o heroe ê. o celebre
macaco Snoàky, e ainda um-' nin
Viet-> -í; - Revista- Odeon, com um;iioticiárlo variado,^.e.Modas, de Puv
ris.' com imodelos -lindos e attraén-

Ues.- '¦' • . -V'.- ,.- ¦ 
',-

Porquê se chama; "Dados
do destino" üm grande
film Cecil B. De IVÍikie
...-¦¦ i
Já narrámos em'que condlçjões dpá."

esperadas, d,a';vida o;joveri' Allan Ba-
kewith fechara cóm , o milionário
sem escrúpulo que era Áridrèw North
uquelle tremendo pãetò; receberia
delle 10.000 dòlliirs, procuraria cóm
elles gozar a, vida ilm anno, e de-
pois s.ulcld.ar-se, delx/indoi no outj-o
lim seguro de vida d'e 'io'Ó.OOO, dol-
laris. Para não morrer dé'fome o ÍI-
zeraç.^üsÇadas .na. corijiljções, combi-
nadq_ tudo,. A.llan;'qiíe era um joven'ás*' direitas e' 

'nuricú'TÚTtufa aos^sèus^
compromissos, indagou do inlliona-
rio: . ..' . :

- —E em.que dia ordena o amigo
que eu me mate?. .

•7-rNão tenho . preferencia por este
ou aqüelle dia! Òr.i, deixeinos .isso
pára ã sorte decidir; Não .sçra;.mé-
Ihor qiie òs dados',deoldiiin? pergun-
tou Xorth fleiigmatico, tirando .unia
fumaça do seuHciis-toao charuto. 

'
"—^Seja! '.' ¦' .'¦ 

'-,, ".' '-. 
,:Passáram,; então...á faustpsa ¦ sala

de jogo do .'-palacete do aristocrático
e riquíssimo contrabandista. Abrindo
uma guvetn, North tirou delia um" co-
po; de.'couro, lindamente, trabalhado
eni relevo .e,'segurando com-.o:.poié-
glir e. ò.lndlcndor da hino direita dois
dudòs vermellios, jiiritinhos,./disse
rindo a Allan, .còm.a maior Indlfíe--
rença- deste! mundo,.estes dados são-
os dados .-;¦.' do destino. "

. Poz òs dedos no copo, sacolejou.
E, 

"displiconte, 
iitirou-osisòbre o pano

verde.ide urria'' das ' riieslnhns.; Allnn
olhou taníbem ihdlfferente piirn os-|
dados—Sairam-o 2'P o''4. -Será; pois,
a •24/ a 2'4 de deüembro;: n. Sun . írior-
te, disse North,'sorrindo, com'o cliã-
ruto entre o's' dentes, e dando, pan-.'cãdtrihfts amáveis fios hombros d'o
rapaz;1 -Eis mais uma scéna desse
film original e forte .que o grande
CécllB: de MÍllé produziu coni Rod
La' Rocque no protagonista,, com a
formosíssima Marguerite Lu . Motte,
Waller Lorig, Gustav von SelpertI-
tzer nos derimis papeis.."Dados dó'destino", piie tal é o
titulo' dò film, será exhlbido seguh-
dá-feira, no Lyrico." ' '¦ ''•'-

Não deixe de apreciar "Án-
n|e .Laurie'*

"Anule Laurle" é a. sensacional
estréa que o Rialto vai ¦¦offectuir

dentro de tres dias: segunda-íelra,
tóse1 grande film da Metro Gpld-
wyn Mnyer será estreado náqüéilá
casa de espectuculos, e o» seus pre-
diendos ,de. film artístico, além. de
per .'essa polilcula lnterprétrfdá ,port
Lllllan GÍsh, garantem 0 imils-rui-
doso suecesso, já porque o nome da
sua Interprete encontra iirofunda
«dmlrnÁáo .- entre o nosso Vpublico,
já-,pq^nue.o. Valor do; seu.ciítreejfio
rdhiárillco encontre conVmentaVIos
en,thuslastlcos' entre ns pf,Msons quo
o assistirem:."Anrile Laua-iie", tal -ijual ílél-
mente nol-o mostra a Metro, Goldr
wyn 'Mayer, é versão de um fnmo-
so romance, que se. diz haver veri-:
ficado- na lDspbssIn antiga. Üm lln-,.
do"romance entre- uma terna cria-' tuva — Annle Laurle —- iinia fa-i-.

.. d,n-dos/vordejnntes prados 
'da 

linda'
terra escosseza—e lnn Mac Donald,
um forte e bravo defensor dos di-,
relto.Sjde sua família, òs' feüdaes:d.oW ddmtinlos de C'lenooe, "Annle
Laurle", se bem que seja um ro-
mnjiiee encantador e suave,- 6 nota-
vél também pela força violenta c,
arrebatadora que caracteriza itiúl*!¦tos • dos seus momento.s, -instantes
fortes e giwjndlosos, pela I realização
que os'produptorés do film-lhe sou-
bernrn Imprimir."•Annie Laurle" vale por tuiri' es-•plendldo regalo liara o espirito. Se-
rá estreado segunân-ifelra próxima,
e do, , progiramma do Rialto nessa
semnnri. cònstnrãr ainda: "Xadrez
dois actos, espiendldamente creu--Hospitaleiro'", ' uma hilnrtdáde. em
dos pela' Hal Roach 'Metrb Gold-
wyn Mnyer; e mais uni ".numero
muito recente fle:<'M. P.' M. Xews»,
completo repositório de- Informa-
ções einematographieás.

ilm jbéijo na facev,..
Adniltte a gentil leitora a hypothe-

se de uni beijo roubado?.:v. '
.¦Positivamente, não! .

Jlas quando esse' beijo constitue
promesa' bom-vlsivel, não serfl, lògi-,
co,; riaturaíissiriió que o vosso anclo-
so "s\veeth.eart", cansado de esperar
o dia radioso, vos fbree áo cumpri-
mento do dever?
. .A. resposta ficará para qúaiido vir-
des. b debute deste 'galante 

problemana' encantadora scená db'b'èljo entre
Biíck ;Jones, o grande astro dn Fox,
e Dione Ellis, a linda estrellinha de"Entre luzes e luvas", cujo idylliò
decorre no. meio das mais éxtraordi-
narlas peripécias em "O ifaisca" —
film. que possue todos os predicados
para vos inebriar de prazer. .¦E'como se Isto.nfui fora bastante,
tendes Ted Mac Xamarn, o Rei do
Riso e incompuravel "Klper" de"Sangue por gloria": Gene Gameron,
o ^.tímido "Belmlrinho" de .".Somna.
mbulanclns"; Jack Baston, o rival de
Buck, e Wllliam Weleh, o tio dn, dl-
va, num elenco excepcional, em proTducções do Far West, ciipnzlde vos
fazer sonhar com o amor constante
dos principaes Interpretes.
. "O faísca'' —, o mais beilo e ar-
rojado trabalho de Buck Jones para'
a ¦ Fox Film, seríí apresentado, riixv

próxima segunda-feira, no cinema
PíLtliô,. quê. se .vestirá dó galas para¦receber "0s'-iidm1rfidorÓ8dè;:;tiucU.ÍJo-
nes^ Ted Mac Numaru e Dione Ellis,
tãq; festejados pèlilsmins felicíssimas
.lnt'erpi'ctúçõ'eH;'':.;; 

'.'•¦ «. ¦...--.>.. 'V
* i- 

™^% 
X^TiSl ¦' '••¦¦' ir> •:

Os continues triumphos do
S. José: "Irmãos - na" luotá, irmãos no amor! "

' -segunda-fc)ira;.v v >
.E.' já segunda-feira 'próxima 

que
essa grande obra ila,Páruii}òujit, "Ir-
mfios..na, lueta,-irmãça t)6 ahipt!'', se-
rá.e.sti;piid^,n.q,.cIii'o-,t\ièutrb1 da praça
Tlriidentes.. Én,çnre]éer,;,prvaÍo'r formi»
..duvçl. desse .filni super 

'é 
quasi des»

iieceBS".rio, .porq.ue,.' ,. táâoãVdellè-,' da
sua. belleza,. i'já.p\iv))-ani' cpliiiliehta-
•rios; enthvsln§inudog,','7Irmitbs' na lu-
cta, irmãos np amoi!'''.—'.'uma. re-
producção- perfeita, 

'da, epbèa. exalta-
da em qpefol ins.taurnda-:ii'inde'pen.
dencia cubánu,' é uma ! pelllcivla" quo

, cnntá. essa. cpopOa. de i válot;' e.' gloria
de mqdp erripblgante!. Sãô'fortes os
motivos eni que vemos essa repon.
Stl.tuição' réallzi|.dif,' e são perfeitos os
mínimos detalhes; iiias 'sobre Isso,
ainda; talvez nials grato parn b publi-
co que teiri consagrado esse.film, ha
a belleza do seu romance, extrttor-
dlnarlamente deTéndldo por Máry
Astor-CharlesFarrell, auxiliados por
Xoah Beery,. Geprge Bancroft,' Char- .
les Emmett Muçk e outrbs.!: E.'. linda
a narrativa dos enipções qúe :'jissola-
vam o coração" dp Dolly 'Gtóy-^Mary
Astor) npt; um' bravo "róujjh^.rlder",
um militar quéreniprestòújtood o va-
lor de sua còrhgêui ft, cuumii -para a
qual o Impelllu o dever: orni<ivlmen-
to independente ;.de Cuba',- A' linda
Ilha tropical -rebelava-se contra a. ty-
rannia ibérica, então,- —- 'e-.o ¦ coração
daquella lltida joven-soffreu ás maio-
res.angustias com esse>.aéè-iiteolmon-
to. ,porqup nelle çstava o _ perigo da
.perda ,.do sçu grande, aindr?. O va-
lente ihilltár', effectivamêntè, morre,
;—mas a ternura de DPlly encontra
um novo possuldorv porque também-
Van_Brunt. (Chártés/Farrelí)',-— um
irmão na. lüctá,' um'-Irmão hb amor,
do denodudo combatente, merecia
todo o thesouro do-curinho daquella .
doce criaturaL Còmp se vC, '.'Irmãos
na lueta, Irmãos np nmor[",não co- •
mo, .motivo' prlncipár'dò :,s.u'a; belleza
a grinideza épica que se lhe nota no
entrecho, mas; também' ha' sHin vida-
de do seu rómanée, dbs: seiis Idyllios
e dos seus 'muitos mòrhentos. senti- '
mentiies. E' um grande fll)h, nin-
cueni deixaráde npreeinl-o! Nas ma-
tinées dã-proxlmn' semana/ o São
José também apresentara. "Leão sem
juba", uma satyra dlv.ertidlssimn da
nPrnmount, Gom AV. F. Flelds e Mary
Brian, A "revuette" "Doce de oôco",
no palco, continuará envcnptaz,"Venus mei'gúlha'dora-'',:'CO'm Bebe'
Daniels, Getrude Ederle,, James Hnll
e. Josephlne. Dunn! ,.'íNn hora de
ninãr.'^ com Rnymònd. tiriffith. e Ve-
ra Vorbrilhn (n penas 

"nus mátlnées),
e á noite, "Doce de coco", rqyuette
com a graça de Aldn Garrido ,e a
serie" esplendida dos ¦ espectaculos
desta-semana.

IMPRENSA CARIOCA
' '"DIÁRIO PORTUGUÊS"

Circulou hontem nesta capital o
-primeiro numero do "Diário ¦ Portu-•giiez", sob a direcção do' Sr. Cunha
Sotto Maior, destinando-se íi defesa
na nossa imprensa e aas Interesses da
colônia portugueza,•São do sou artigo programma as
seguintes palavras:"Com o "Diário Português", com
a publicação, dia a. dia, dos aconte-
eimentos mais empolgantes da nos-
sa vida nacional, dos principaes fa-
ctos e oecorrenclas da terra de cada
mil de nõfij da exposição fiel e im-
.parcial da nossa vida politica, do
dibaie dos problemas que interessam
fi. nossa vida econômica em que as-
senta o bem estar das nossas fa-
milias: de tudo, em summu, quantonos ponha a par do movimento pro-
gressivo de Portugal — vimos aipe-
nas satisfazer o desejo ardente, a
ánclédade constante, a aspiração ma-
xima dos nossos verdadeiros compa-
triotas, servindo, ao mesmo tempo,
Portugal e o Brasil. "

O nosso collega traz abundante no-
tlciarlo, telegrammas, varias secções
interessantes e vasta reportagem do
que se passa eni Portugal.

Ca-udando o "©iarlp Português",
desejamos ao nosso collega brilhante
actuação na imprensa. . ..

Os tripulantes do "Rei
>i

-*—

Providencias da Alfândega
nos armazéns do cáes

do porto
Á. lnspectoria da Alfândega aca-

Iba de tomar'mais providencias, ex-
pedidas por Intermédio da guarda-
moria, relativamente.' ao abuso de
pessoas estranhas ao serviço aduanei-
ro, transitarem livremente pelos ar-
mazens de cabotagem do Cáes do•Porto. Esse ahuso ficou agora tpi--
mlnantemente, prohi-bido, assim como
entrar e sair dos mestrips ármázen»
eobraçando embrulhos e outros obje-
ctos.

NA PREFEITURA"
Foram concedidas as seguintes 11-

cenças:
De site mezes. á professora adjun-

ta de segunda classe. Eulina Cou-
tlnho Marques; de tres mezes, ao
amanuenae :1a secretaria do gabine-
te do prefeito. Manoel Epiphanlo de
Andrade, ao terceiro escrip.turaíip da
Directoria Geral de Kazenda, Anto-
nlo Avelino de Andrade Junior, e
áo gunrda-porlão, titulado, da Supe-
rliitenilencia da Limpeza Publica,
José Silveira Duarte; de dois mezes,
ao calcetciro. titulado, da Directoria•de Obras, Manoel Gomes de Figuel-
rodo, e ao ajudante de porteiro, tltu-
lado, do Thesouro Municipal,' Fran-
cisco de Souza; de quarenta e cinco

-dias, á auxiliar de èscriptã, do Almo-
xarlfado Geral, Jurema Altino Dorla.Aos traballia-lores, não titula-
doe, da Superintendência da Limpeza
Publica. João ISeraphim e Paulino
Rodrigues, o Sr. prefeito concedeu,
hontem, dispensa do ponto, durante
dois mezes, com direito a percepçãode dois terços do respectivo salário.O Sr. Prado Junior, prefeito, fez
hontem, em companhia do Dr. Al-
fredo Duarte Ribeiro, director das
obras municipaes, demorada execur-
«ã-o na zona rural, tendo inspecclona-
do os tra.balhos de construcqão e con-
eervaç&o das estradas de rodagem
que servem Campo Grande e Guará-
ttba.

-.'

1 isentas do PAIZ na Europa: I

) Bsvrgnon Beurdst S C. )
lt,RUETRO?fCUBr, PARIS C

\ 19. 21 23. LudfjãtS Mi, (
Londres. I

A SUA PARTIDA PARA ANTCER-
PIA

(No paquete "Ruy ¦ Bivrtiosa.", do
Lloyd Brasileiro, a sair hoje para. a
Europa, seguem cpm destl.no.. a An-
tuerpia. porto da' sViai.matriçiila, os
trl-pu-lantes do, .cargueiro bejga "Rei
Leopoldo", que'.spfírèu, còmp noticia-
mos detalhadaiueiUe, um gravissinib
sinistro' nos biiixips dé.. São. Tliomó,
onde ainda se encontra. :í ' '..,.

Esses tripulantes, que se achavam
hospedados nD-liotel da França, .por
conta do Lloyd Brasileiro, são os
seguintes:

Bousse, Hoex, lrans Wold, Gode-
froy Don Cyrp, Arthuii Karlsson, Isi-
doro Karlsson, Prosper Viyne, Rene
Deyraere, aiostmans',- Theodore Wiil-
laent. V. "Wontcrs, 'Verbore \Noelsky,
Meyers Louis, Oscar Villemore,
Arents, J. Cbmelis, Morbyr René,
Vandendvon G., Nicola Mare-fuet,
Daerotu E., Paul Ossis, Brucken-
burg, Eylane J. e Checourel.

O capitão Júlio Popienil. acompa-
nhado de alguns peritos, esteve hon-
tem no local do sinistro, afim de. co-
lher dados .para- o seu protesto.

Pesagem dos vehiculos
O serviço de pesagem dos vehl-

culos, segundo resolução do respe-
ctlvo encarregado, Sr. José Tavares
Arêas, funecionarâ hoje, das 8, as
11 horas e das 12 ás 1G horas.. A
respeito do feriado, não será Inter-
rompido hoje o serviço de pesagem
dos automóveis, que estão sendo li-
cenciados .pela Municipalidade, sen-
do essa providencia uma conse-
quénela do desejo que tem a actuai
administração de facilitar, por to-
dos os meios práticos, a concessão
das licenças de tal natureza.
—'———¦— <m I i— —

PUBLICAÇÕES
"SHI-MMV" — .SShimíiij"¦ a-pparèce hoje

decretando como de coBtuíne a alegria dos
seus leitores « o credito aTtistico 

"da 
cinprcza

que se responsabiliza pela sua •edição.' O de
noje, n. 130 cstA incomparavel de inalicia e,.ironias desferidas com propriedade absoluta.
Vale bem uma leitura o n. 130, de "Sliimmy".

"1ÍEVUE DE L-AMiERIQÚE. LaTINE;,— Temos em mãos o ultimo,.numero-,dessa
magnífica publicação de aproximação franco-
americana, que se publica mensalmente em
Paris sobre assumptos latino-americanos, pro-curando divulgar em França a literatura e
arte dos paizes sul-americanos.

"11RASIL FERRO CARRIL — Recebe-
mos hontem mais um exesmplar dessa útil
reytsta semanal que ie publica nesta capital
sobre assumptos industriaes e sobre a mar-
cha progressiva das vias de commumcação
no Brasil e no estrangeiro. '-:''-r. •'

"CHRONIQUE DES AVIONs'LOUIS
BTvEGUET — O ultimo correio trouxe-nos
um exemplar desse opthno vehiculo de divul-
guçáo dos estudos technicos das offícinas Bre-
guet, trazendo uma descripção delaHiada dá
construcção do ".Vungesser-Coli".

BOLETIM DE PREVIDÊNCIA SO-
CIAI." — Recebemos honícm a visita dos
números 13, 14 e 15 dessa publicação do
Instituto de Seguros Sociacs Obrigatórios e
de Treviidenci.i Geral, do Ministério do Tra-onlho da Republica Portugueza."LA SEMANA GRAPIIICA" — Com a
pontualiif.itte habitual recebemos hontem mais
do,is cxcmpla.res dessa magnífica revista ee-
mana,] illuytrada, que se publica em Valencia,
Ilespaivha, sob a direcção do Sr. EsteiaAífoiiío.

"BOLETIM DO DEPARTAMENTO ES-TAD17AL DO TRABALHO" — Do Depar-
tanicito E. do Trabalho, da secretaria da
a-gTi-ctilt-jaa, industria e comnierao do Estado
de S. Paulo, recebemos o bo'et-hn n. 57, re-la*ivo an 4» trimestre de 1925.

^EVOCATION" — Viiitou-nos hontem
mais uni numero dessa magnífica revista deaproximação e paz internacion;il, qúe se editaem Paris, sob a orientação de Victor Mar-

Recebemos ainda :" Boletim do Buneaii Internacional do Tra-ballio";
"Revírta de Importação e Exportação

Graphicus . "Bolethn Demographo Sanitário" do Esta-
do de S. I*au1o;•' Boletim da Câmara Portugueza de Com-
mercio «• Tn'l'—»ria do Rio de Janeiro".
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das 16 ás 17 horas — Hora certa ,ei discos
ariàdos "Victor", da Casa Paul J. Cliris,

íoj>h; das 17 em diante — Boletim coinmer-
ciai ~c noticioso c previsão do tempo; -das
ly.. ás 20,15 horar, — Orchestra do Hotel
Central; regida pelo maestro Affimsirtljiígére-Y.

¦ê discos variados " Victor*', - da Casa Paul J.
f*í]rísíopli,"e lirttãs dé hiteressiTgt^al,' : das'

^0,15, ás 20 112' horas — Boletim, noticioso' *-fiíu*á, o interior.dq paiz.; «das 2ü'ilJSS ás^Sl ho-:
Vas-j— Progrurnivn er,pecinl de :1 í.scTos *•Bnins*»
"wiclt", .dl Casa -Assumjição S: C.V Ltd.,. á.
.,-iy/ii.ida. Kio Branco n. 1-17; da 21 .ás 21;'2Ü
horas — Atila de inglez (!lu fascicnloVrpelo
J-Voí. Jorge" SoViparto; das 21,20 horas em
íihntíí-.--• Irradt:icão r.imultaneji «cpm ,a ¦ So-,
íTÍedade^ J^ajlfp , ICçhicad-vra riinüsta,' cojn. o.
políaiísÕ da CdnipaV.hia Telephnnica Bra-;!-
•leÍFa.- ihv .concerto a realizar-*=e no stndio d.i

•leíedadir Uadio F.ducadora Paulista. ' •
tB^S»- -^--CC»*—

^^'actcrla. de Navegação
rr^i-^^^SÍÍo de' -plinrócs..está ti visando

¦'.;:[(Dá;-lfi.;i'.v4suntos-que se aclifi ni5nffn.dn
.:.^'-Íu"í-.'(1o-)Ji)OSte uuuimiit.ico do Quebra
jÁíauxcui-, uio.KsfAdó do Dnhia. (i.\. ,S'l;
;'íltv "IjIíTii -de -PhardPS), e.-.ffjo .iá ' sS-.timiíi. npvnializada-iii luz.- divjjbarór de
<All;aivíàoj n" ,l3stndo .do TíltrfOraiulc-
•(lu'.Stil„ÍN-..."«fi -da -."Lirta de-Phiu
.róes',)' '¦ • •',: .' ;
¦'.. -^—.. . —j«^—c/~qná». ; ...'-y-.r:—:—

Mhya .Quadre, da- Inspecíoria
de Gciítratos Municipaes

x i.íiim '.vlrtiulc do decreto legislatl--: -yo- .çiiiç». IransCoriiiou em sub-dlre-
;ctòjíltt--.a.. jjViiniiiva iíisjjeçtQrlá de
j c-ãij.lVií-tpá ',é. .euncf^õe.s, cia Prefei-

.liiii"ii, fóiarn. la\:r;ulá.-i holitçni as se-
-íCUintes. noiiieayões, iiiirové.itnjido-.-ie

. p. pessoal já existente no quadro da'.dlrectoria 
de obras; eiiRèrílielros: o

ajudante de 1" clases du dlreotoria
de olras, eiiiíeiilieiio civil Jlairlò
Soares, Pereira; o ajudante da di-¦iVeetoriá do . aba.-:toclincnto', .engre-
.iihciio'_eivU' Octavio 

"• 
.Matuis lléu-

des, e o auxiliai- da dlrectoria de
.Qlii.as, .engenheiro civil Hugo Thotii-
.hispn ¦ :'Ni)gÜeiiá; ajudante de 1"
classe, o anr.uuiense da directoria
de' inslIi-ucQão, engenheiro civil
Wíildcniar Ferreira do Sçuza; aju-
dantes dc.2:1 cla.sse, o praticante
extranumerario da directoriii de
obras, engenheiro civil Haroldo Be-
izerra. Cavalcanti. c,o ensenheíro ei-
vil Antônio de Paula Souza; ama-
nuenses, o apontador, titulado, 

"dji
directoria de obras, Guilherme Frá'-

,gã-, .e o auxiHar de escrlpta, extra'"--
ji um erário, da niesina íii.spectoriá,
Jorge Clapp; conduetores, o fisca'1
de medição, titulado, da dk-ectoria
de obras, Albc-ito "Hamos Reis; e .o
cbnductor extranumeraiiio da i(ep~
rida lnspectoria, -Mar.io Chaves; àr-
chivista, o auxülar de escripta, ex-
Iranumerai-io, da alludida In^peclo'-
ria, João naptis-ta O.ddffiífp^Ôfiftn?
mond. e auxiiliarea cl.o escrii^a,' sís
dactylographas extranunievâriua'¦¦''da
inspectoria, -Maria Cnaves:;^;'2;õ,r.áli.
de Siníões Lobato. - -í.-.-..,'.'•;

Instituto Dermo-Capillar
Brasjiljeôro

Assim se externou o director da
Saúde Publica a respeito dessa nova
escola profissional:"Departamento Nacional de Sau-
de Publica — Rio de Janeiro, 17 de
janeiro de 1928 — Exmo. Sr. se-
cretario do Instituto Dermo-Capillar
Brasileiro. Tenho, em nome do Dr.
director geral, o prazer de agradecer
a V. Ex. a comunicação que esse
Instituto se dignou de fazer com re-
ferencia .1 abertura das matriculas
do curso de melhor educação á. nu-
merosa classe dos barbeiros.

Applaudindo com real sympathia
a corporiíicaçã.0 da louvabilissima
idea do Dr.- Arthur Arictor, apresento
a V. Ex. os protestos de minha altaestima e consideração — Dr. Mauri-
cio de Abreu, secretario geral."

RADIOTELEPHONIA
A Radio Sociedade, com onda de 400 me-

tros, irradiará hoje:
A's 8 1[2 horas — Hora certa — "Jornal

da .Manhã '.; ás 12 horas — Hora certa —
"Jornal do Mcio-Dia" — Suniilcmento mu-
sical ate as 1J lioras; ás 17 horas — Hora
certa — Música do studio da Radio Socie-
dade; ás lü^horas 4- "Jornal da Tarde" -^
(Informações" coiiimerciaes, especialmente para
o interior dojpaii;) ; ás 19 horas — Hora cern— "Jornal >;da Noite"; ás 19,15 horas —
Discos de .musica ligeira; ás 20,10 horas —
Discos seleccionados; ás 21,05 horas — Con-
certo no studio da -Radio Sociedade, com o
concurso da Proi. Maria Em ma Freire c
do Prof. Asdrubal l.imá" e. da orchestra da
Radio Sociedade, obedecendo-ao seguinte pro-'
gramnia: -

Primeira parte:
T — Carlos Gomes — "Salvador Rosa",

oüverture, pela' orchestra; II— ücnizetti —
** La Kavorita". *' Víen Lconura", aría, pelo
Prof. Asdrubal Lima'; III — Mendèlsohn -"Sonirc d'une miit d*êtc", pcía orchestra;TA' — McndelsoMi -~ Concerto, ops. 25t a

dois pianos — Piano solo: Prof. Mario rie
Azevedo e Souza; piano acofnpanhador: mães-
tro Romeu Dorsclli; V — Schumman — a)"Lotus mystiiiue"; b) "J'ai 

pardoné", canto,
pe.la ProU" Maria Einma Freire; VI —
Schubert — " lJ'etranger . erraiit", pela i:-
chcsiraj^.. .. _ ,

Depois de pequeno Intervalo, a segunda
parte:

VII — Verdi_.—. "Falstaff", niinuctto do
.1° acto. pela orchestra'; VIII -^ Vèrdi —i
"Qthelo", "Sogno di Cassio".' canto, pelo
Prof. Asdrubal Lima; IX — Massenet-Wer-
ther — "Fantasia", pela .orchestra; X —:a)
Masscnet-Werther — "Les larmes".; li) "Les:
lettres", canto, pela Prof. Maria Kimua Frei-
re; XI —a) "Sento nel cuore";b) — G.
Caccini — "Amaryllis",."Mia bella", canto,
pelo Prof. Asdrubal Lima: -XII — Fran-
cisco Manoel — "Hymno Nacional".

Da «tação SQAB, o Radio Club do Bra-
sil'. cont "oTrrla de 310 metros.- irradiará-hoje:

Das 13 :',5 14 horas — Hnra certa — Bo-
tetliri commercial c uoticiosti e discos varia-
dos "Victor", da Casa Paul I. Clirislosh-

i ASSOCIAÇÕES
Sociedade Bcncflt-entc Dr* TPercIía

Junior, dos fiuitfloimi-los ' 'rfó
Miiiistcrio tia Jilstiya. .

. Está convocada a assembléa geral extra-
ordinária dos sócios quites da Sociedade Be-'
ncficcntc Dr. Pereira Junior, para hoje.
afim de resolver. sobre a reforma do regula-
mento da caixa, ás 17 horas;

; ¦ Vnlãp. dos Trafoalliores Giai»lii< os.
. E' o seguinte o .comnunHcado deita se-

manav cm.que os representantes s5o convidados
á- coniparecer: á rcunião dc hoje: . ."Prezado companheiro — Lembro-vos'' que
a próxima sessão do C. G. R. effcctuar-se-ha
slexta-feirn, 20 do corrente, ás 17 1|2 horas.

s. Urdem do dia : Expediente — Conununi-
cações da'CE. e dos representantes — P.e-
latorio semanal da Commissão dc Auxílios—
Lei de férias — Explicações robre o rcsul-
tado da acçSo do Comitê Pró-Lei de Ferias
junto ao Conselho Nao-onal do Tiabutho e
do ministro da agricultura — Programnia da
«iheiuiíilade de hiaiigüracão da Cooperativa du
Instituto de Artes Graphicas — Festival pro-movido pelo Núcleo Syudicai Aniixos da¦V.T. G. em beneficio da União — Assumptos'
geraes.

Cobrança — A thesouraria avisa aos repre-
«eutantei que as prestações de contos não

eífectuada-s a-té o ultimo dia' ile *càda mez,
iMrão registradas sóniciite;.no...iuez segtlinte.
Assim, os representantes devem esforçar-se
para que- suas- contas possam ser prestadas
denj-ro do iíiesiiio mez em que fpr effectuada.' -.FostivaL-T-. Eátando ,em-. organizvição' para
o-próximo dia.28 (sabliado), um grande íes-
tival eni Beíieflcíó dos' íofres" socíács-, a^C. E. .
esporít que todos os rqirc.scntantes.e fíeniait i
ássoòi.Tdfts * esfnrçar-se-hãrj¦'. pc|c? complctg- exite
dii mesmo, tendo em viSUi:as,graiidc-,-j ré>pousa-
.bflidadci que-pésini sobre a*'U.- T. G.;';

, P9.lm,!Í.ssi"10. (li.lilhogiaplios e encaíleriiadorcs
Jianto á Bolsa de Trabalho — A ¦ajséniblca
geral de domingo uhimo approvou' a 

'consti-
tuiçiia' dessa c-jmmissão, que ficou jassim or-
ffaruzadà :. LltlirigráplioS — Domingos Ferrei-
ra Bento (inai-liíuista), Anfoimo Maohadó (mi-chmista), c -Torquato ' Magalhães ¦ (transpor. ¦
tadpf) ; Eiica<lci-na(l.>i-cs — Alfredo dc Al-
me-da Santos e An-tonio ile .Oliveira Prado.

A estas dnas ipiportaiites comniissões ca-l.iern a .solução, das questões relàtivqi 'aos eu-caílWultjorei* litliográplios e mie íe .venham
.venMirtr m Bolsa "de Trar.-.fllio oii nas offi-
çnims c que sejam de natureza echú-ica,

Coniierativa do Instituto de. Artes- flrâ-pliicis
rj- A. directoriic da' Cooperativa está^proco-'•ifc-ndo ; a; cobrança da jóia e das acçõis (no.¦tv.do <iu em prratação). Os compaulioiros qúeSc 5iil!.!erevoram un Livro de Ouro, de\-teni pio- 

-
í':!''?1'. ,p\ .;ol!S i-cdi)os...na sede daU^T G '

iCtn, 
-quajqiiei-. 

dia, "; ¦ '•'' ¦ > <V-

Assofiaçãò Coíiinicrcial dc Qui-¦XIKlii.

A l.«.d,.; çprurilte tomou po«c a directoria
.da /Vvsoeiaçao- ¦ Coiumercial de Quinada; elr-itaun (lia -I d;' dezembro ultinio, pnrti' reger osde.Umos foaáes no' corrente amiío, 

'á 
qual•-1'ienii. a:-,íi:n cáusiitu^hi.':, v.'.-; 

Presidente. Qr. Oscar Peixoto de Alencar;
yice.pi-es.denK-, José'- de Queiroz 

'Pessoa;
l" sraclano, João Mona SobrinhoòtZ" se-w-çtar-m GeiH-niano Omeía Xolire; ;thesou-
W •'•l,;A,'":'<i vkM^ '""'J- 'tl'^ureiro,
Jinenrao A ves de Olivei.-a; directores : Mn-noel Camtido nautIHas. Firmo ^ HollaudaCavalcante Paula Soares Vianna, ÍTIiOmazPonipeu Magalhães, Emygdio Freire da Sil-i'e,ra, T„l'.„ Antônio da Silva. José Anastacicde .Souza Aguiar e Francisco Alves ;de Oli-

Gi-emlo Ropubllcano PoitiigHcz.
Convido os senhores assoc/tidos 'deite 

grc.mio para Comparecerem, amanhã,-2ldn cor.rente, as 21 liorai,', na sede social, 
'a,fi„, 

dese procetler a eííição dos corpos 'sociaes 
|vira.1928 e tomarem conhecimento do relatório econta, ,!'= 1927 -_ Francisco Queiroz de le!bre Sealu-a, presidente da assemblça geral.

RADIOLOGIA
..CiJ^-:;yi?íiraJTii dh moÍraes

Ratllolosl.sía do Hospital dò IJojd
íiidiiçtríjil;- .Siil-Americano,' applica-
ções ;àe;í'aj<)s ultra-violeta e infra-
Ví?W,"£' • ílP' ^ciàctrícidade, medica
efri-; 'S^íf 

^I.VGXÒS^ICOS ÇELO.SilMÓS ^ifSnfi'. It; S. ,Tósc, 84-é° and
.(elevador) ^'Xçl. C. 5293; lies. r.
Vlscoiulo tiiniyisjlas, 21, Tel S. 3201.

ff^plVERSÕES! 
'"

Festa popular .ijõrtugiieza,
>• Promovida jjçr..uma commissão, réallza-se"P.liroxmid ilpuinigo, no. antigo campo dc Jo*gos..do;CIul|-de,Kegatas Vasco da.Gama, árua -Moraes e ..Silya,. upia .festa-popular, quetera.miçio as 1? Kprás;. nrolongatidoíse ité aIner.i.noite.-'•¦''•;-.¦ .'. , *

: JfaveVA illiiiniiiações.ávMiioda portugueza ar-raiai,-, fogos,.presos<.e ;f\a;axi sendo, durante a•noite, lançados; ni.niioicrojsuaei-ostatos ;com fo-

• 
'"^''v^n—í^cm'.'flÍ'.?.'íScfá 

travadaírenliidis-
.nnabalTilhadc confetti, tomará parte-o Gruriodas Sabmas. :

O. festival terminará com a : apCcsentação(le uma marcha carnavalesca, que nela nri-meira vez é cxhibida no Rio. ¦ '

* + *
AS. B. União Portugueza realiza, no dit22 do corrente, na sua sede. uma testa dan-sante. que se .prenuncia animadissiniá.

RELIGIÃO
CATHOLICISMá:

l*edia de Giituatibiu.
Reaüza-se boje. na capela de S. Pedro, naI edra de Guaratiba, a festa do glorioso SãoSebastião, constando de missa cantada ás 11¦horas, ás 17 horas prociwão, ás 19 horaa,

ladainha, leilão de prendas.
Xo coreto tocará o grupo musical Quinie

de Xovcmbno.

~rz > -,. #.^ ^l
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O DERB^CLUB
A COBRIDA DE HOJE, IM BENEFICIO DO
CENTRO DOS CKRONXSTAS SPOBTIVOS

O Derby Club realiza hoje, no
(pitoresco pirado 

'do Itamaraty, a
corrida ánnual, em beneficio do
Centro do» Chronlstas Sporti vos. Pa-
ra esse festival, que deve aer bem
acolhido peloa turfmen, foi» orga-
nlzado um programma assás at-
traente, composto do nove carrel-
Tas das quaes a de maior dotação
é a In-titulada "Di'. IFron-tin", na
distancia de 1.800 metros, cujo
campo deve reunir Rolante, Malí-
cioso, Falueho e Kstylo. quo é o
•favorito doa "cathedratlcos". To-
daa aa demais carreiras offerccem,
igualmente, ensejo para lindas e
(emocionantes p'ugnns. De accordo
com aa informações que lográmos
obter, aprosehtamos aos leitores os
eegilintei

Palpites

Prova — Gardênia.
Arruda — Saca-Kolhas.
Rook — Molford
Dunga — Qá-vea.
Bataclan — Itaquera.
Patusco — Esplendor.
Quito — Bombarda.
Estylo — Rolante. -
Pachola — Cecy.

Montaria*) prováveis
1* carreira — Prêmio "Associa-

?ão dos Chronlstas Esportivos de
Sflo Paulo" — 1-100 metros:

Lady Mlldmay, 49 kilos, 'R. Cruz.
(Gardênia, 52 kilos, R. Rodrt-

fuez.
Panurgo, 52 kilos, A. Rosa.
Prosa, 52 kilos, C. Ferreira.
Arlette, 50 kilos, N. Gonzalez.
Audaz, 50 kilos, C. Fernandes.
2* carreira — Prêmio. "6 de

Harço" — 1.500 metros:
Saca-Rolhas, 52 kilos, A. Rosa.
Arruda, 52 kilos, C. Ferreira.
Brilhante, 52 kilos, N. Gonzalex.
Cervantes, 50 kilos, D. Suarez.
Carmela, 49 kilos, B. Cruz' Ju-

nlòr.
Barbara, 50 kilos, J. Escóbar.
3* 'carreira — Prêmio "2 de

Agosto" — 1.250 metros:
Mllford, 52 kilos, W. Lima.
Orange, 53 kilos, D. Suarez.
Rook,- 50 kilos, Ir-.Souza. .

Coequldan, 52 kilos, C. Ferreira.
Ptyuyo, 52 kilos, A. Rosa.
•Tandyra, 50 kilos, R. Rodrigues.
4* carreira — Prêmio "Associa-

ção dos Chronlstas Desportivos" —
J.609 metros:

Reducto, 52 kilos, D. Suarez!
Dunga, 51 kilos, «. Rodriguez.
Gávea, 51 kilos, C. Fernandez.
Itáqul, 50 kilos. N. Gonzalez.
Sansovlno, '50 kilos, C. Ferreira.
Capanga, 53 kilos, A. Rosa.
E' carreira — Prêmio "Conimen-

dailor G. O. Seuivra" — 1.609 me-
troa:

Bataclan, 51 klíos, C. Fernandez.
Itaquera, 53 kilos. A. Rosa.
Bonina, 49 kilos, D. Suarez. ,
Zlg, 52 kilo», F. Andrade.
Saudosa. 51 klloa, C. Ferreira..
Gaby. 50 kilos, B. Cruz Junlòr.
6* carreira — Prêmio "Centro

d-e-- Chronlatus Sportlvos" —1.609
metros:

Esplendor, 51 kilos, C. Fernan-
dez.

Prudente, 53 kilos, J. Escobar.
Peraonoro, 49 kilos, "W. Siqueira.
Plnon, 53 kilos, C. Ferreira.
Paccador, 49 kilos, N. Gonzalez.
Patusco, 53 kilos, D. Suarez.
Menino, 49 kilos, R. Rodrigues.
Anchoa, 53 kilos, A. Rosa.
Meudo, 50 kllon, P. Zabala.
7* carreira — Prêmio "Derby

Club" — 1.750 metros:
Quito. 53 kilos, B. Crilfc Júnior.
itaberá, 50 kilos, .1. Escobar.
Dogma. 49 kilos, A. Rosa.
Bombarda, 52 kilos, R. Rodrl-

gliez.
Cônsul, 52 kilos, Nio correra. .
8* carreira — Prêmio "Dr. Fron-

tin" — 1.800 metros:
Rolante, 53 kilos, D. Suarez.
Malicioso, 53 kilos, . P. Zabala.
Falucho, 57 kilos, A. Rosa.
Estylo, 55 kilos, I. Souza. • /
9* carreira — Prêmio ",Tc-cl;ey

Club" — 1.609 metros:
Pachola, 53 kilos, C. Ferreira. .
Aventureiro, 4 9 kilos — Nâo coiv

rerá.
Cecy, 50 kilos, D. Suarez.
Marreco, 50 'kilos, P. Zabala.
Gefahr, 48 kilos, F. Andrade.
Gloria, 49 kilos, N. (G-onzalez.

ASSOCIAÇÃO I>K OintOJÍJSTAS
DI-SPORTIVOS

Os palpites referentes a. corrida
de depois de amanhã, no Derby
Club, devem ser apresentados na sé-
de social, amanhã, até as 20 ho-
ras.

VARIAS
O Inicio da corrida de hoje, con-

forme foi annuncicdo, está .marcado
para as 12 .horas, e 45 minutos.

Foram jogados para a corrida
de hoje os seguintes parelheiros:
Pachola, Itaberá, Rook, Jandyra,
Estylo e Gávea.

Será conhecido amanhã o pro--
jecto de inscripção para a corrida
do dia 22, no hippodromo do Jo-
ckey Club.

—De "Um coruja" recebemos os
seguintes (prognósticos, para a cor-
rida de hojo, no Derby Club: Pro-
sa e Gardênia; Arruda e Barbara;
Rook e Milford; Dunga e Reducto;

Saudosa e Itaquera; Patusco e Es-
plendor; Itaberá <\ Bombarda; Es-
tylb e Falucho; o Pachola e Mar-
reco. Também fovam objecto de
apostas os cavallos Patusco e Ar-
ruda.

No prêmio /"Jpckcy Cinto", «N
que constava, não tomarão.,-r*
Aventureiro, Marreco e, talvez, Ge-
fahr.

Para tomar parte na corrida
de hoje, chegou de São Paulo hon-
tem, o jockey Ranion Rodrlguez.

'Registramos, com multo pra-
zer, a passagem, na data de hoje,
do annlvcrsttrlo natallclo do Sr. Jo-
sé Calrtíon, dedicado chefe, ha mui-
tos annos da secretaria do Jpckey
Otliib, que lhe deve assignalados ser-
vlços, e nosso antigo confrade. Bas-
tnnte relacionado o multo estimado
por todos os seus amigos, o annl-
versarianto nüo chegará, estamos
certos, para os abraços que vai re-
ceber.

Ha -muita fé na égua Jandyra,
oue 'trabalhou, em «ondigões de po-
der ganhar.

NOTAS DO DIA
]>. GERALDINA OllUSS FERRFJRA

Festeja hoje mais um anniversa-
rio natalicio a Exma. Sra. D. Geral-
dina Cruz Ferreira, dlstincta esposa
do sympathico spprtman Manoel Fer-
relra, -dlrector do C. R. Vasco da
Gama e sócio da firma Soares, Lavra-
dor Sc C, de nossa praça.

A Illustre senhora que 6 um dos
ornamentos de nossa sociedade, terá
hoje ensejo de verificar mais uma
vez quanto as suas Invulgares qua-
lldades de espirito e coração a tor-
naram justamente adlmlruda e, Ibem-
qul.sta dos que partilham da. intimi-
dade de seu lar.

Por motivo da data de hoje o dis-
tlncto casal Manoel Ferreira abrirá
os salões de sua residência A rua do
Riachuelo n. 127, para receber ns
passoas amigas,
O AMEIUOA EMBARCA HOJE PA-

RA RECIFE
Afim de disputar uma série d-e jo-

gos de football. segue hoje para Re-
clfe, no paquete "Ruy Barbosa" o
team do America F. C.
A FESTA MENSAL DO AMERICA

F. C.
O departamento social communica

aos associados que a reunião mensal
de janeiro será realizada amanhã,
das 21 A 1 hora.

Tocará; como de costume, durante
essa.solrée um dos mais aprecia-
dos jazz bands do Rio.

Os sócios terão ingresso com.o re-
cibo n. 1 e poderão se fazer acom-
panhar das pessoas de sua familia:
esposa, filhas, mãi e Irmãs solteiras.

Pede-se, como traje, de prefereni
cia, o branco.
FALLECIMENTO I>E UM CAMPEÃO

DE CORRIDAS DE OBST&-
OULOS

Ura telegramma de Philadelphlà,
informa ter fallecldo naquella cida-
de, no dia 6 do corrente m.ez, o Dr.
Alvim C. Kraenzleln, que estabeleceu
o record -mundial das 220 jardas em

corridos de obstáculos, no tempo de
23 segundos o 6|10, quando tinha 26.
annos. .

O lafamado corredor (falleceu aos
51 annos do Idade. .. -

Os jogos olympicos de
Amsterdam

CABA DELEGAÇÃO TERÁ' UM
VDJMDO INTERPRETE

Para facilitar as relações entre o
comitê organizador e as delegações
do cada enação, o Comitê dos Jogos
Olympicos de Amsterdam tem a fa-
unidade de designar1 uma pess>a cue
tenha n missão de "addldo" junto a
cada delegação.

Esse "addldo" deverá conhecer a
língua a que pertence a delegação
que representa.

A designação desse "addldo" se
fará de accordo com o comitê or-
gnnlzndor do paiz Interessado.

O "addldo" deverá por-se em en-
tendimento com o cóinlt» organiza-
dor pelo menos seis mezes antes da
abertura dos jogos.

Cada "addldo", sob o controle do
comíté organizador, tem por mis-
são:

a) velar pela boa organização da
viagem dns turmas eoncurrentes;

b) collaborar na organização da
viagem das turmas;,

c) receber .os delegações nas fron-
teiras;'

d) collaborar na organização dos
alojamentos; .

e) Interferir junto ao comitê cr-
gnnlzador, sobre qualquer reclama-
ção ou demanda, tanto Individual co-
mo collectiva, 'sob-o aspecto admlnls-
tratlvo exclusivamente;

f) examinar as petições ou recla-
inações e, se as encontrar fundadas,
trnnsmlttil-as ao comitê orsaniza-
dor.

Liga Metropolitana
A NOVA DIRECTORIA- CONSÈ-

LHO SUPERIOR E OOMMIS-
SOES "DE CONTAS. .,

A assemblea geral realizada em 10
do corrente, resolveu:

a) Approvar o relatório da dire-
ctoria, referente ao anno de 1927;

BR. LEITE 0£ CASTRO
( Da Beneficência Portugueza )Tratamento das affecçfles trau-
matleas de sport. Cura radical
das contusões, entoraes, luxa*
çoes, arthrites, rheumatlsmoe,
hydarthrose (água na articula-
.ção) e - todas as complicações
advindas dos accidentes spor-' ti vos. .
Tratamento pela electrlcldade

medica.
Dlathermla Alta-frequenela

Una Gonçalves Dias, 50
(2* andar)

Diariamente de 10 ás 16 hora*
Central 2488

b) Approvar o orçamento da recel-
ta e despesa para o corrente anno;

c) Eleger para a dlrectoria:
Presidente, Dr. Oswaldo Gome3

(reeleito); vice-presidente, Ernesto
Baptista da Silva (reeleito); síoreta-
rio geral, tenento Godofredo Barba-
rlz (reeleito); 1° secretario, Galdino
Santiago; 2o secretario,- Jansónio
Genserlco Daemon; 1" thesourjlro,
Norberto Paiva Anciães (reeleito);
2o thcsourélro, tenente Manoel José
Martins.

Para o conselho superior — Dr.
Miguel J. Pedro, Dr. Edmundo JosG
Vieira, Dr. Adauto de Assis. Annlbal
Arthur Peixoto, Jayme Bíireellos (re-
eleitos), Dr. Antônio d'A.vlla o Fre-
derlco" Mauro Moore.

Para a commissão de informações—Tenente Godofredo Barbariz, Dr.
Antônio d'Avila e Carlos de Oliveira'.

.Pura a commlsaão do contas —
Ismael Martino, Hermes Pereira
Dias e Nicnnor Vieira Borges.

0 Vasco da Gama não
aceita a "lei" Leite Ri-
beiro.

A dlrectoria do CR. Vasco da
Gama, em sua reunião de ante-hon-
tem, tomando conhecimento do lon-
go memorial do presidente da Fe-
deração Brasileira das Sociedades do
Remo, cm que pedia o apoio paraa chamada "lei" Leite Ribeiro, qua
manda cobrar de "todos os associa-
dos contribuintes, pelo prazo de ein-
co annos, a quota mensal de mil
réis", para restaurar ns finanças dá
entidade náutica, resolvou por una-
nimldade de votos, votar contra o
alludldo projecto, não só por ser
uma lei absurda, como também por
vir sobrecarregar os seus oito mil e
tantos associados a um pagamento,
cujo resultado não trará, nenhuma
vantagem para o club e somente pro-
ata á entidade da rua Sete de Setem-
bro.

BAS4CETBALL
TORNEIO INTERNO "DO. C. R.

VASCO DA GAMA *

Iniciando a disputa deste torneio,
domingo realizam-se os seguintes jo-
gos:

Afranlo Grlllo x Jaymo .
Carlos Paes x Nelson Paes.-
Antônio Castro Reis x Adelino Me-

delros.
TEAM MOURA

Realizando-se, hoje, ás 16 horas,
um rigoroso ensaio, afim do ser or-
ganlzado, definitivamente, o quadro
que disputará o torneio, solicito,
com grande empenho. o compareci-
mento, á hora marcada, no stadium,
dos seguinte» jogadores:

Adriano, Paes, Coruja, Mario, Fer-
nandes. Romualdo, Amandio, Lcvy e
Adherbal.

THEREZA DE JESUS
em extrema miséria o cega de ambas
as vistas, pede ás pessoas humanlta-
rias um obolo para a sua manuten-
Cão.
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NATAÇÃO-WATER-POLO]
A FESTA AQUÁTICA DO O. R.

BOTAFOGO
•O Club dé Regatas Botafogo, como

n'os annos anteriores, realiza, hoje,
A tarde, na «nseada de Botafogo, em
frente a sua déde social, a festa aqua-
tica entre os seus associados, para a
disputa do campeonato de natação,
na distancia do 1.000 metros, im-
iportante prova entre os rapazes bo-
tafogioenses, e que consiste na tra-
vessla da enseada do Botafogo, pe-
los melhores nadadores. O program-
ma organizado consta de 14 provas,
todas ellas reservadas a um bellissl-
mo resultado, tendo om vista o pre-.paro a que vê-m sujeitando todos os
amadores Inscrlptos,. facto este ba,3-
•tante promissor para. P. b.rilhantilèmó
da reunião, a qual, por certo, nada
faltará.
A FESTA AQUÁTICA' PROMOVIDA

PELO C. 11.. ICARAHY
Com um programma bastante in-

teressante, realiza (hoje a djrectpria
do Club de Regatas Icarahy,' ha VI-
zihha cidade d-e Nltheroy. na praia
que lhe -emipresta o nome, lima festa
aquática entre os associados que, a
jutear pelos preparativos, promette
magnífico resultado.

A festa terá Inicio Aa 9 horas, de-
ve-ndo os . eoncurrentes inscrlptos
comparecerem ao local determina-
do, quinze minutos, pelo menos, an-
tes de cada prova, afim de evitar
qualquer reclamação a respeito.

Eis o programma dá exccllen-•te reunião:
1" pareô — Qualquer classe —

100 metros, nado á ia brasse.
2° ipareo — Infantis, categoria fra-

ca — 50 metros, nado livre.
3" pareô —¦ Qualquer classe — 50metros, nado livre.' 4° pareô — Senhoritas, qualquerclasse — 100 metros, nado livre.'5Ü ipareo — Infantis, qualquer ca-tegorla -(-100 metros, nado livre
6? ipareo — Juniòrs — 100 metros,nado livre.
7° (pareô — Novíssimos — 100 me-tros. nado livre. 

8o ipareo — Qualquer classe ~ 100
¦metros, nado de costas.

9" pareô — Meninas — 50 metros,
nado livro.

10° ipareo — Qualquer claíise, tur-
mus de 4 x 100 rmetros, nado livre.

Prêmios — .MJedaihas de prata •
bronze para os l" e 2" collocndoa.

OS JOGOS DE WATBRPOLO
MARCADOS PARA HOJE

Em continuação á disputa dos tor-
nelos dos 2* e 3" quadros e camipeo-
nato da cidade, a Federação Brusl-
loira das Sociedades do R-emo reali-
za (hoje, dia feriado os i*ffulut»s
JogOvS.

TORNIE-IO DOS Io" QUADROS
Flamengo x Guanabara — iA's 10

horas, na enseada de Botafogo, em•frente aos cluibs Botafogo e Guana-
bara.

Juiz — Sr. Heitor Borghet.h Tel-
xelra.

'Chronometrista — Sr. Pedro The-
berg.

Representante — Sr. José de Oll-
veira Gomes.

1' DIVISÃO
Boqueirão x Guanabara — A's

15 112 horas, segundos quadros; as
16 horas, primeiros quadros, no Re-
tiro da Saudade, na Lagoa Rodrigo
de Freitas, Gávea,

Juiz — Sr. Arhemar de Mello.
iClironometrlsta — Sr. Adolpli»

Macios.
Representante — Sr. Agostinho

Sampaio Sá, director de waterpolo»
CLUB INTERNACIONAL

DE REGATAS
De ordeni do presidente, convido

todos os Srs. membros do conselho
deliberativo, os rccom-eleltos hon-
tem. o os associados de todos as cias-
ses, assistirem a ipoase da nova dire-
ctoria, em sessão sólen-ne, que será
realizada hoje, 20 de janeiro, ás 15
horas, nn, sede social..'

Rio do Janeiro, 19 de janeiro ds
19(28 — A. A. ATJMBIDA, ipelo secro-
tarlo.

S*^s*sssss^^^^^^^^Í^^^^^^^^^-*ãB5ELECTRO-BALL
51 Rua Visconde do Elo Branco, 51
HOJE --- t4 HOKAS -*- HOJE

(situes)JU LIO

VERGARA

0 ITUARTE
contra

e 0 N A I N D I A (vermelhos)Em breve:
O GRANDE ENCONTRO RIO-S.PAULO: BLF.NER o ERMUA (panlistss) vorsus >|to e ONAIN-

DIA (cariocas).
Nb CÍNÈMA '

IV7A.L,r>Ar>TS3 TBi IX3"taSI_I_.3aDaSA.
Seis actos encantadores, desempenhados por
STANBV FORREST.

EXCELLENTES
PROGRAMMAS NO

EXOEIjIJENTES
PROGRAMMAS

ÊLECTRO-BALI.
51 Eua Visconde do Rio Branco 51
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Geradores,
Motores,

Transforma-
dores .1

Instalações
de força

eluz
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Bombas,:
yentilado-
lliiliw
Jelephoh.es

automáticos,
fíeíogiòs
electricos

MACHINAS
rARi TODOS OS FINS

Serras de fitas e circular es;
piai nas, lim0ores, tornos me-

cariiGos,

perfuradores, K*
apparelhos para soldar,

etc, etc.

COMPANHIA BRASILEIRA DE ELECTRICIDADE
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RIO DE JANEIRO
Io de Março, 88 Telephone, Norte 7993
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«A Eqtiitativa dos Estados
do Brasil»

Sociedade de Seguros Sobre a Vida
Unidos

Sétlo soclul — AVENIDA RIO BRANCO, 125 — RIO DE JANEIRO
(EDIFÍCIO DE SUA PROPRIEDADE')

Relação dun apólices sorteadas <?m dinheiro, em vida do segurado —*í
.« sorteio — 10 de Janeiro de iU28. -¦• ''¦ 86'

.- 
' 

120.809—-•• Eugênio -Ágcnore Clambassi

175 .462- — Oswaldo Rodrigues da. Ciiiihu
94,398 — -Tancredo Freire* Ribeiro.

170.623 — Antônio Pereira Burros. 

112.010 — Bcnjamln de Omena Farias

106.337 — Guilherme Braeschcr 

162.171 —i Paulino do Árftujo Jorge

173.193 r-r D. Llll Behs de Aguiar..

163.960 —¦ Manoel «le Souza Leal
164.407 — Manoel Ferreira Coutinho...;.....
115.897 — Hugo Rocha ....";

134.583 — Manoel Sndoc Cysne
163.4118.— Agripplno Ubaldo de Castro...

163.718'— Antônio Gomes de:Souza

116.710 —José cie Oliveira Santos............

106.684 — Walter Zolllnger

i'—'131,692 — Armando da Costa Brito

103,278 — Oscar Arcellno de Souza Raposo...
£-¦—134.607 — "Walfredo 1'cssoa de Mello
S°—102.470 — Archlmedes de Oliveira Souza .

175.717 — Jacob Marretto

4'—125.489 — Noé. Vieira de Andrade
128.139 —Jòse Pinto de CamixjH Figueiredo..,

147.41'4 
"-"- 

Adolpho. José Pimentel.'........

145.689— Virgílio Regiiialdo ; Monnerat. .......

161.591 — Pe. José Torquato. «Ia R. Filgueiras. ,

148. 604 — José Amánclò Fernandes

138.497 — Cláudio* Carvalho de Miranda...". . . ,

164.648 — MRrlnho Carlos de Souza
132.963 — Joaquim A. Nogueira e esposa
125.886 — Francisco Grisolla Filho

168.302 — Américo Ribeiro 
138.657 — Manoel Martins de Freitas

158 . 71 8 — Miíton Soares Campos

129.156 — Torquato Alves de Almeida

112 . 571'— Paschoal Bernardlno Felippe

172.711 — José Cordeiro '.

176.618 — Augusto Paccinini

109 ,800 — Waldemar Motta Bastos
162.063 — Zulmiro Fernandes Teixeira
14(1.517 

'—¦- 
Manoel Alves Correia

172 .046 — Joaquim Marcellino Antunes
143.5X7 — Álvaro de Mello Alves
160.536 — Olégario de Oliveira Marcondes ,
' 97.036 — Antônio do Prado Lopes Pereira

- 147.457 ¦—- Luiz Lavino de Souza e Silva
' 162.600 — Alfredo Bnrcellos" Borges

6«__] 70 .838 — Ernesto Blonz
143.345 — César Marques Seixas e Antônio Mar-
,,; ¦ . quos Seixa.s 
120.077— Germano Domingues 

' 153.517 — José Herminlo de Castro....'
jo—125.707.— Octavio Guinle 
.•;'.' 101 .'760 — ,Otto Thielc .."...
' 

- 168.871:¦-— Moacyr de Campos Oliveira
176.070 — Joaquim Thomaz de Aqulno
17' '""¦'. — Pedro Chiavone 

96.527 — Luiz Marinho de Azevedo
70—i3fl.054 — Jonquim Pereira da Silva Porto

144 . 525 — Alexandre Calionelli .

169.301 — Laudellno Vllla Boas 
173.273 — José de Paula Tavares
168. 362 Luiz Gonzaga Assumpqão .-
168 . 690 — Bernardlno Pires Alves
81.114 — Henry Sumons

168.859 — Augusto Bltelli 
j»—137.281 — Antônio Silva Parada -¦

165.349 — Vicente Callegarl 
167.542 — Mnysé-s Ayoub
171 .250 — Fructuoso Perez

169.203
159.363

-' Jorge' RIzzo ......
- Lourenço Pires de Campos.

177.887 — Benedicto Leme de Souza....
170.728 —^ Fellciano Narciso de Camargo.

Tonta 
"Grossa —

Páriina"
Jatahy — Goyaz
Betume — .Ser--

glpe --'-''. ¦';
Thorezlna — Plr

auhy
Muníios — Ama**

zonas
Porto Alegre -**!

. . R. G. Sul' Miicciô. — Alar
•-gou.s

S. Luiz '—Mara-
¦' nhão¦¦••"':

Vigia i— Tura. j
Belém —1 Idem
Fortaleza —- Cea-

ra
Idem — Idem
Veado —- Espirl-

to Santo"'
S. Pedro .I.tííba-

pon na — Idem
Conquista —-Ba-

hla ':>'¦"!'... 
y

São Salvador"—•—
Idem

Recife' •— Per -
nambuco,....

Idem — Idem
Idem — Idem
Idem 

'—I Idem
Sta. M. Magdale-

ria •*— E: Rio'"'. 
NittítM-oy *-~,I<lcm
Varre - .Sane"' ¦'—

Idem'
B. J. Itnbapoiina

— Idem
S. J. Rio Preto

..-¦¦ -^-f Idem ¦•
Barb.acena—- Mi-

• nas
B. Horizonte —

Idem
Dores, Munhu-

merim — Idem
Ciirnngola—Idem
Queluz-•¦•-— Tdem
Sta. Barbara —

Idem •
Bicas — Idem
Montes Claros'—

Idem
B. Horizonte —

.Idem
Para de Minas—

Idem;
S. Piiulo Muria-

hé — Idem
B. Horizonte —

Idem
Villa Arary ....—

Idem
Capital Federal
Idém ¦
Idem
Ideni; ';_..' 

...
Idem,'..'.",,
Idem "í 

...",,. ,, :
Idém . 

'.' '.' ;
Idem' .','".;.
Idem . .,.- 

''¦

Idem. ... j

Idem ' \.n
Idem ¦ ..
Idem "\'"\\'
Idei..
S. Paulo —{.Suo

Paulo.
Santos —. iò>m.
Palmarei) —---Idem.
São Paulo 

' —
• Idem''

I Idem -— Idem
Idem —- Idem

. Sta. Isabel —
Idem

Barretos — idem
Duartlna—Idem
Idem — Idem
Ribeirão Preto—

Idem
S. Paulo — Idem
¦Idem — Idem
Idem — Idem
Idem -— Idem
Arnraquara —

Idem
Pinheiros—Idem
S. João. da Bo-

cairia — Idem
S. Paulo — Idem
Idem — Idem

VIDA J UDI CIA RI A
AUDIÊNCIAS DE HOJE
Varas eiveis e pretorias

Juizo «le «Ilícito da •_-•¦ vara clvcl,
ú.s 13 horas.

Juízo do direito, du 5" vnra clvcl,
as 1» 1|2 horas.

Juízo «lc direito da 0" vara clvcl,
aá 

'1ÍT1|2 
Iiotiih/ ..;*.'!

Juízo da 1» iirctoi.n clvcl, áà 18
libras}; •„ i a d,';..';':'}'•

Juízo da 2" prctoi-lu clvcjl, as 13 i|8
liorns' .-' ':n,.v'-.>,'./;'

Jnizo da 3" pretoria clvcl,'''ás 13 llií
lioiiiH. ¦'-'-'.-(,,

As aiulieiicíiis «Tn.s pretorias criittl-
mu;.! são «liiuiuH c iíh 12 horas,

JUSTIÇA FEDERAI '
Supremo Tribunal Federal

OAV.SAS QlTfl SEIUO .TULCADAS
NA SESSÃO DE 1IOJÉ

Revisões crliiiliincs —- _Sf.''í'.:868 1 
**

S;. Paulo — Relator, p .mlnlrt-rc. Pè,-**
dro 'Mliblelll; revisores, os. riijhistros
Pedro dos Santos c Bento dé'Faria;
potilclonarlo, Manoel CnrrlMio. 

*• '

(N". 1.974 — S. Paulo — Relator
t> ministro Soriano de Souza; reviso-
res, os niInistiOH Cardoso Ribeiro 

'e

Arthur Ribeiro; peticlonario, Sebas
tião Teixeira. ;

N. 2.000 — RJp Gran«le do.Siii -í.
Relator, o ministro Cardoso Ribeiro;
rovlspres, . os. ministros Hermenegil-
do :db'Barros e. Art-hur.-Ribeiro; ipé-
ticloniirio; .Antônio da Silva. Goulart,

N. -2,0123 — S. Paulo — Relator,
o ministro Arthur Ribeiro; í-evisores,,
ou minlfitrcs Hermenegildo de Bar-
ros e Soriano de S-ouza; .petlc-ònarlo,
Benedicto.Alves*da Silva:

N. 2.0i2S — Minas Geraes — Re-
lator, o minifctro Soriano «le- 'Souza;
revisores, os ministros Firmino WJii-
tnlcer Filho e Pedro dos Santos; pe-
tkilonário; Lipo Arnaro.

•;';N, 2.0'34 — S. Pa-.-lo — Relator, o
.ministro Arthur Ribeiro; revlsoresí
Os ministros Leòni Ramos e Sorla-
rio de .Souza; .petlclonanioe, Praxe-
de.s Miontelro.

N. 2.04'2 — Pernambuco — Rela-
tor, o ministro Pedro dos Santos; re-
visores, os ministros Heitor de Sou-
za e Cardoso Ribeiro; peticlonario.-
Joisé Soares do Carmo.¦ N. 2.0*51 — Rio Grande do Sul
(preferencia) — Relator, b ministro
Soriano de Souza; revisorcfi, os ml-;
nlstros Leoni Ramos e Pedro Mlblel-
II; peticlonario, Ângelo''-Caetano

N. 2.15*6 — Rio Grande do Sul —
Relator, o ministro Cardoso Ribeiro-revisores, os ministros Arthur Rl-rbeiro e Soriano de Souza; .peticiona-
rio. Crescendo Teixeira da SilvauV • 2.227 —.Districto Federal
(dcstatencla) — Relator, o ministroMuniz Barreto; pecionario, Luiz Gon-zaga de Oliveira.

N. 2.622 — Districto Federal (em-burgos) — Relator, o ministro Pe-

dro dos Santos; ,.~rflvlsores, os, mlnls-
tros Art-hur Ribeiro é Heitor' dè Sou-
za; ermbargnnt-e, Cellnn Machado.' M*.' 2".7'39 -I-- 'S.;¦ 

Éaiild.'-.-'' (.pi-eíofe'*.*.
da) — Relatoi', o ministro Arthur
RllVeiro; revisores, os ministros Ben-
to de Faria e Heitor de Souza; ,p*e-
Uclonario, Romildo Nòri-I.'^ 

" •""¦
N. 2.711 —*- iMlnas Gerae» (prefe-

i-enclu) — Relator, o mlpistro Jfel-tor de Souza;- revisoré-f, ósírrilnlst^ei.1
Soriano, .do Sonza e^Cai-iloso Ribel-,
ro; peticló'niiHói-,;Aiitbnlc'' d-fe PMv_.;

N.. 2.77i3 -r-*.'"Pnrii 
| .(preiferençXa).•V- R-Sliitòr.. o;mlnl8ti-o H&rmeneglfdo

de . Barros;- revisores; «os" ministrou
Pedro dos Santos e Gen.in.ana da
Franca;."; íctlclonariò.*', Taclel Cyiíe-
no e José Ignacio Murinjio. .• i, 

'¦
N. 2.704 —-.Dlstrlcto' Federal (pre-fei-enclo,'-) ~ Relator, o ministro So-

rlano do Soifza; "revisores, 
o.? mi-

nl«tros Cardoso Ribeiro ..e Flrmlrto
rWlliltaik&í -Filho; .peticlonario, OlOcV
mar Maria de Lacerdíf- .-..•;i

,¦*};:%' 17.**. —;Districto Federal (piv;-:ferencia) — Relator, o'ministro Ge-
mlnlano.da Fi-ancu; revlsdres, os..n)l-
nl-stros Hernieneslldo de" Barros èPtedrp dos Santos; aietlcloiiil;riq,''d'DY;Joaquin-i .Guai-ana, de Sndf^nWd,; ." "¦

INDICADOR ; ?
DE ADy0€rADOS

, Dr. Alvrtío de Azevedo DÍsbòa.' Ei-
oriptorio, rua da Carioca n.*42*.Te-
lephone Central 5.517. 'tyfâtmiftT:'.
"br. 

Aiitonio SnBusto.aMiíto .ila-'
cliacío. Espriptorlo,.! fü_.i.'~__ul2 deUCa-
mões n." 26. Telephone Norte 5.571. «'
_ Dr. Attilu Xcvcs. Av, Rlo;Bràiico
«... 103, Io. andar, sala. 8^ Telephone
N. .5.052. '-.¦'' " ' '

Dr. EsmeraIdlno Bandeira. Rua
Buenos "Aires ri; 98, sobrado, Tele-
phone Norte 4.367. ...-• ,.-'

Dr. J. Rlcnrdci Siiiiiplenu-o. AV. Rio
Branco n. 103, 1" andar,- sala 8,"''te-
lephone Norte 5.052. '.'' *•; 

:' l' j '"J ' 
j

Drs. .noeckol «le Lemos c Ixmrclro
Sobrinho. .Edificio do "'Jornal' do
^cJJ_t'mbifdó,"2» andai, sala ._J6. ,'jv 

'

Gomes & Coelho (Aurélio Gdnie»
dé: Oliveira e Vicerité db "Farld Cbe-'
lhò). Advogados. Rosarlb ri". 104,' 2»,.
das 9 l|2.fts U e dos 16 1|2 As 18 ho-,
ras. Adiantam custas, em inventario*
:Dr. Rciinlo de * Piuila; Av. 

' 
Rio''

Bi-anco n. 241. Telephone . Central-
3.050. ','.;'' . , ;: ¦ ,

Dr. Rimiilplio Bocáynva Cuhiia.
Escriptorio: rua do Rosário n. 65..Telephone 4.342, Norte.-.--,. r - .V''

Dr. Rubens Maxinüatio' Flgnclrc-
do, advogado. Commercial, civil e"criminal. 

Rosai-lo, 157, 1* aridar Tel.
ÜÍ.73S, Norte. Das 10 fts-13 e ú&alã
ãs 17 horas.-

Dr. Daniel Carneiro o Dr. Antônio
Alv-es Tclxclrn. Advogados. _3scripto-
rio: Uruguayana, 95, sob. •
¦\Dra. diinliiilii Bnstosi Advogada.

:A?isembléa, 31. Telephone Vllla 2.468..

JUSTIÇA LOCAL
Çôrte áe Appellação

.AUTOS COIM VISTA, -CORRiEÍNDO
¦PRIAZO.,

¦1A0 Dr. Leoncld •Rlbiis Marinho,, os
autos n. 9.0B5- — Appellante, Sala
Domenlco; niiipellndo, Karl Nprackl;
.Ao Dr. Chrlstlaino' Pefélfa.:iBrasll,
òs autos n. 7 ."065 — Áppçíladà, ti
Fazenda-Murilcl_ialí, r.¦":r*.'>•.-. (;*.-,

. ,, Ao Dr. Emir Nunes de,. Oliveira, <m'autos n. 8.104 —; . Ertíbárgantes,-
Companhia Prq-gresao Industrial- ih)
Brnsll e outro; erii-bargado. Ant-orilo

;db X.TSclmpritd CíVltas:'.' ,-. ''s* .
Ao Dr. Clovis' Azevedo os autos*

:.n. 8.760— Emburigantc';'Bra.-iital S.
A.; , embat-gaijos,^ Almeida Neveâ; <&
Coni.panhiá.'-' •' •"> " ' :\ , >- Ao Dr. Mario Castrof;p8. autos nu-
mero 8. 949 *—, Embut-Ba.ntes, o es-,"pollo da Hilárioi JfíbVdelaf*'emíbai:ga-
do, Júlio de easjtjco,' : i. ¦ ... ,« 111

\ Ao Dr. IrlniJu.i-Banclèlr.V-da Ccwta.
oa autos n. 9.157 — A-iupellente, Can-
dida. de A-_wedor-appellado,.'SatTiiu:el
Gulmarãeisi; . ;", 1 ¦''rio 

v"_J'í','*''Ohrli.l;Íánó !perç)ni. .Bíisdl,
ps* autos n. 8.546,- Aippellante, a
Fazenda-'Municipal; aippellada.eòm-•panhia de Seguros Sul America." ..' :

Ao Dr, José Freire Tellés, ós au-
tos n. 8..222 !—-Appellante, Mareei-
Uno Ramos; .- nppellados,... Manoel•Goiiçalye.s de Cam.pos e outro. •'

•Ao Dr-, Ornar Dutra',»os autos nu-
mero 8.7'52 — Envbarsantès, Chry-
Isplllna de Oliveira e.' oütrqsf enibàr-
gados," os*- herdeiros dò'. Rá^háel¦C^iysròtonjio «le-Oliveira..', "..' 

C,';

Varas administrativas
; a- DE ÓRFÃOS É ArSEXTES

(Io qfflcdo) .!,.."
Inventários — FaHecido, João

Luiz Vagel — ,p. ifi, avallqáo.
. ¦— Falleoldo, Armando de Carva-

lhq. — P. ao esboço de partll'ha. .-
¦". -.— Fallccido, Manoel : Gonçalves
0'ii-vello — Ofií.cle-se¦' (V Caixa" Eco-¦no-mieja; ¦¦-fnzendo-ise a diçylda ' i-átl-

^Slcaçãb; do numero da caderneta.' — jFWlecldo — DòndngQs Mari-
nho dé. "Lemos — Digam'~os' Inter-
essados, sobre o esboço dá'-partlMia.

• — FaHecido, Manoel dâ Costa•Franco ¦— Na fôrma do ;offlclò de
fls; 159,.:. :•'¦:''¦;• ¦•'."

, — Falleelda, Maria 
"Ciirbliha 

da
Encarnaçâo — Indefiro o-pedido, i'i
vista do .offlclo de ifls. 8. .'::-'¦'¦'... . ,..•-^ Fallecldó. Alberto' Carlos dos
Santos — Digam os interessados; 'eo-
•bre a .partilha. ..'. . ;

. ,',—- FaHecido, Augusto de. Souza
Canilpo*. — Ratificadas as .declara:-
ções, sobre ellas di.gam òs iriteres-
sados. ¦;."- •-' - «*• ;:-
"— FaHecido, José- Caetano' "dá*

Cunha *— Deflro o.-pedido'-dé--fls. 17.,

Snzano, de Faria — Cunipra-ee o des-
paiiho^dè fls 7.' 

Precatórias — Deprecante, juízoda -provedoi-la.¦ de Pelotas;, requei-en-
te, Octavlo da Luz Dias — Ao 2" pro-curador. '

Depi-ecnnte, juízo «le direito do•S.:;'Pa.ulQj'.".-: requerente, Tihereza" PI-;
zorro — Remetta-so ao julzo_depré-cante,

DosquIUi — Afitora, Romana, Ro-
drlgues dos Santos; réo, Antonlo"Mr.-
tlieus— Pro_i!ga-se. • ' ¦ -• •¦' Acç.'ií«) .siiiiiiniiiia. — Autoí, Fi-an-
cisco Bruno Pereira; réo, Jòs{i! db
AUagalhflés Fontoura — Indeferiu ò•pedido de fls. +3. . ,¦ •.".,.'_ '';

;¦'.— Autor, Pedro de Gusmão jata-
hy; réo, Paulino Tinoco — Recebeu
ii aippellaqüo no..e|feito devolutlvü.:
í: Inventários PPràilecidò'' .'Me.ssiasdos Santos — Prove o inveritaríante
que íi 8Ua.mil éa unica herde-lra.FaHecido. Ro-b-érto Gomes deMattos — Ao l". procurador.-A in-
ventnriunte deverá jií.ntar a certidão
de seu casamento.

'Falleelda Maria Joaqúlna':' da
Silva Vianna — Ao 3o procurador.Falleelda, Sara GlauS-— Pro-
ve .1 lnventar.larite que sua mãl .6 a
unica herdeira. ¦ ••• • '

. l~.x-sCiu_.aodt. cHintas — Autora; An**
na Fernandes Rlbolro; réo, 'Mài-Ins
Alves Cumargo — Recebeu á.upjiel**
laçoo .no effeito devol-utlvo.. '"•.•,¦ .' • .'Raymundo Mourão Cru.-.-—^ *Áo
curador das massas. ¦••¦ :•

lihliiicluvão — Ferreira Gomes". «S-.Ferreira -^ Ctimipi-a-se. : '¦' ' '
Coiicorduta —".Toi-.ge AViardc — No-¦meou.coiTJimissiirlos em p-.ibstitulcflo

os credores Mni-tins _ C, Vlédra "Car-
valihos&.C. e Chaves & Irn.àosi -¦;

LOTERIAS
Da Capital Federal

Resumo das prcniios dn loteria da Gapilalíederal, extraída em 19 de janeiro déalWHj

2242
7249 .

42562'..
.(.15 .

("'6474 .,
M617 Jíoojtòa

24J3 .

..«..*¦:•'

16565¦

15592
7299Í
¦18721

:.P^EM1.0,8, SOKXKAPOS,;;':;i
 20:000$000

• •*• .-..¦..... -.. .. ¦. ,,v-5i00.llÍOOO
'••••• '¦..'¦.¦i";;<-''--.:0õOÍ(lllO
••  llOOOSUOO
<¦'. •.' •-.. ...:;i-jr,.;' i:ouo$uoo

 1iO0U$OUO
.-:¦ .. .. \'.»ÍK'.ií,,'i,.l;00ü$on0

" 
,'•..,¦• '•.'•'¦ •••i.,.V ••• •> :-J0n*r00(I

.írPKEiM-IGSvI)K. S00!10O0 J**''
-75094- 165.17 --7D578 ';.1.o>7 '7*8/1

- ¦-:• -1S1.I8I-- 3921*3 -• ?-'-cr
1 30'PRÊMIOS DE 2|0'$fiÒ0'*

22341 ^fáS^mm
.'¦ ¦¦ "•' APROXIMAÇÕES'

'22.1-. e :'2243'";.' * '"'" "" '
724H e 7258 .. .. .' 

" "
«w.-.,e;42567 .,.„..... ,',.;;'" "e 336

e-.6r.475 .. .. , .,-_-.•.'
c 646ÍS  

" "
e 11)075 ' '"
e 243.'--.. ... .. .,. V

DICZEMAS

334
f»r.4ZJ:
64616
10073
;2432

AVISOS ESPECIAES

Varas cíveis1
PRIMEIRA

jaXPBDIENTB
Inventario — Falleelda, Vilctorla

gMgMMMMMmglBBBlBlM

E8TAÇA0
TELBPHONES - Villa 3300 A 3S06

¦

-_¦*. . o Sr. Armando da Costa Britto' teve a sua apólice numero
118.451 sorteada em 16 de Julho de 1923. '.;•'

'fi __ o' Sr. Wnlfredo Pepsoa de MeHo (pela S" ve/, contemplado nos
nofisos sorteios): teve ã sua apólice n. 134.603 sorteada em 1.5 de abril
cio 1924; a dó ri. 134.609 sorteada a 15 de Outubro «lo mesmo anno.

3» o Sr. Archimedes de Oliveira Souza teve a sua apólice n. 98.930
Borténd-i em lti "de Outubro de 1920. >- . :. '-.;¦' VÀ

4> __ osr.Noe! VÍélra de Andrade teve a sua apólice .120.838. sor-
teada em 15. de Julho de 1924.-- „„„„.,

5» _ o Sr. Ernesto Blanz teve a sua apólice n. 170.837 sorteada
em 16 d« Outubro do ánno passado.. -Í. _. ,

jo  o Sr. Octavlo Guinle - teve a sua apólice n. 125.714 sorteada
em 15 de Outubro de 1023. ';"".-:.;_,' V-í-,-.

1*  o Sr. José Pereira da Silva Porto teve a sua-apólice n.. 12.1.171
«orteoda em 16 de Julho de 1923. .; . :-., .--.. .

g*»  o Sr. Antônio Silva Paratla teve a sua apólice n.' 137.282. sor-
teada. i-m 15 de Janeiro de 1925. ' -' 

'
-«(jTx  A Equitatlva tem sorteado até esta data 3.17.2 apólices no

valor de Rs, 14;39»:369$500, importância paga em DiiiUeiro aos respe-
ctlvos BfKUi-ados, com. direito aos sorteios ulteriores. ..'"'.'"• ";- 

v--..-'

- ¦ fliiã ,r -

•;-.<;.• A mmüa de.Ferro.de.inalpr extensão Jio- Brasil, com 2.98« kllomeUos om trafego : •'
i *z$£$é0í£^^ nwntendocoin..u-..toa«,-«*-es direcins entre os meninos c a tiapltai Federal.

D r. E s tel li ta L In»
Da Crm Vermelha Brasileira, da Sociedade Internacional de "urologia de
Paris, da Sociedade de urologia de Berlipi, da Sociedade Brasileira, de üro*

logla, da Associação Franceavn de Urologia, etc. .,

DOENÇAS DOS RINS, BEXI0A, PRÓSTATA, URETHRA
(«DIRCRGICAS K VENEREAS)

Instalações de Ralos X, *01tra-Vloleta, Diátlieriuia. Endoscoplas. ^boratorlí
de analyscs. Casa de Sandc e ontros recursos da especialidade.

CONSUtíTAS — RODRIGO SI1.VA, 80 — C 2108
Das 15 áa 18

REGISTRO FÚNEBRE
obitÍjario

DIA 19
CEV1TKRIO DÈ S. FRAXCTSCO

XAVIER
Kadyr Jaimarin, iilha de A*"is';J« ,.Jíre

S-mto», rua Ferreira .'ont.-» n. 128; Colma,
filha (k Okrgario Pi-ri-ira, rua Catuniby n. 96;
O.rttndy, iilho de Sabatino Geaincchini, tua
Riilii» de Almeida n. 35; Eulina Fisuçircdo,
iuV Dr. Msria Lacerda ii. 87; YoV.imla, i.i-
lha de Duminuos Pereira Filho, prara «lo Re*
.iro Saud-so n. 303, casa V; Joaquim Couto
Teixeira, Hrj«phal <fc S. Selxiítião; Ocla-
viano Amaral, idem; Maria da Conceição, rua
CcncnJ Pedra n. 36; Josepha Pinto, rua Fe-
lipiic Camarão n. 59; -vilo de Soii2a, Hos-
jiiial de S. Seliastião; Marra. fiMia «le Amadeu
."eniandes, trovessa Agro Filho n. 64. *

.CEMITÉRIO BE S. JOÃO BAPTISTA
Jo6c Ferreira Miravalho, Santa Caja; Ga-

linella I.uiia de Oliveira, Hospital Hahiie-
ni_uiréano; ZiUa ile Lucas ile Souza, rua Mar-_
qua de S. Vicente n. 520; Jwc F-raiwisco
Tacio, Santa Caia; Clol-ilde Bra«a dos Reis,
rua dú Laranjeiras n. 471, casa 74. £

ENTERROS
(.Foram contra-tados hoiUem na Santa Casa

os lemirures: ,
Ztflmira de Almeida Mantm. saindo da rua

Juão AUtvdn n. 32, ác 17 horas de liontem,
para o cemtiKT^ tlc S. .fYáncttcq Xavier.

— AKrtdo ApiiínçlJrs I*. Beíem sa-indo tia
rua. -"KiTiiel dr Fri^is n. 24, ás 16 horas de

hontem para o cemitério de S.-'Franci-sco Xa-
vier.

¦ Contratado para hoje :
- Cemitério de S. Francisco Xavrer — Wal-

ter, fillio de Antônio Baptista dos Santos,
rua Victor Mçirelles n. 64, ás 9-l|2 horas, i -

CARNES VERDES

Slatadouro de Santa Crui
Foram abatidos: 294 bois, 22 vitelo» e 18

porcos.
Vendidos para a cidade: 233 1J2 bois, 22

vitelos e 17 l.[2 porcos.
Vendidos para os subúrbios: 59 bois e 1|2

porco.
Foram rejeitados: dois bois.
Vigoraram os seguintes preços:

Re.cs .. .... .. 1$200 a 1$340
Vitelos .... .. 15200 a 1$500
Porcos .. .". .... 2$700 a 2$800

Kecolhidos aos curraes: 462 bois, 96 vite-
los, -68 porcos c tres carneiros

Nos campos de Santa Crui: 2.298 bois,
275 vitelos e 204 porcos.

' Frigorífico Anglo
No matadouro de Mendes (oram abatidos:

207 bois. 13 vitelo* e tres porcoi.
Vendidos para a cidade: 113 bois, 10 vite-

Ios e dois porcos..
Vendidos para os subúrbios: • 94 boi», tres

vitelos c 1|2 porco.

HORiO dos Irei expressos e nsetyrnss do i e iü

20.10

Vigoraram os seguintes preços:
Ke-ccs -
Vitelos  1Ç200 a
Porcos

lf.140
ís.ion
2$600

BARÃO DE MÁUÂ
Do Rio:

8.00 — E. Ritos/J. dè Fóra/ÜWi/Ponte Nova/Saud^'>¦ c "áainaes — Dlnrfo0.00 ~.í. N?yo/Cat«g„_uc/fba c ^^ _ murio6.00 - P. Nòvo/R«.rclo/Patrocli.lO/C„Va..eo.a e u,lmâ^ _ ÍMllrl<>.
Nocturno - E. RIos/F. FcVra/Ubá/I>. Nova - Segundas c quintas-feiras

fMictheroy:
6.30 — Ca_ni>os/Stlracx'iiia/Itai>cinlriiii/ Powljmcúla e IJainacs — Diário7.00 — Prlburgo/Cnhtagállo/Maciicò/Portclla • •'¦''¦ ¦"^•:^í.- t" -— Diàiio15.35 — Passeio — Friburgo — Aos Sabbadas on «uáiido fôr amiunelado

10.40 — lUo Bonito
. aâà -r.1 -- ".  — l>inrlo.10.40 — IUo Bonito — Marahé — Dondhgòs, .Segundas, Quartas e Qulntn.s-felrfv..21.00 — Noelurno — Cí-nipos/IuirH>iiilil,„/Vlctorla — Segundas o Scttas-Iellas.

Nocturno —- (at-S Camiíõs somente). íis Quartas-feiras.21.00

Situada a 800 meti-os acliiia do idvel do mar e, distante somente ÍÜÚM liora c; clncoontaininutos da Capital. A subida da ser.-a offe.ece ao piussagedro oce-asião para «fii-ecUir um ,l««nuvls bellos panoramas do mundo. A rapidez, ,1a viagem. _ sua conimcnlldacle;_ as faculdades „„ca Companhia offerece aos passageiros, como abaixo fica demonstrado, concorrem, grandementepara Petropolis ser também muito procurada durante o verão. Petropolis, al6m de ser aprazívelcidade de verão, está apparell.ada com magníficas «usas de resi.loncla, ao alcance de todas nsbolsas. A Companhia mantém iini serviço ,iu.no do trens que permitte aó passageiro vir ai, Wóe voltar no mesmo dia, e a lioras convenientes.

I

Preços ms passagens í assignaturas eatre PETROPOLIS e BARÃO DE illí
PASSAGENS ,

1* classe, simples ."...._,.....'..;'.,;
1* classe, Ida c volta (2 dias)......
2" classe, simples .... ............,
2" classe, ida c volta (2 dias)......

V:,': 
"['..¦¦[ \;;:ASSIGNATtHRAS ~À>*s£

4$400;_ 1 lnez... . 10Í}$600 —.'_íJ£mé-c-je.... ,'¦ V985S40»
7^500— Paru estudantes — -'--B_iw.';.vi!'""rtV?-'--'Í--7J_^WJ^
39800 — As asslgnnturas «•oiiiniuns i«ra 12 meies pode-
69200 — rito ser pagas ein tres ]il-csta(_ocs nas seguintes

<M>ndl«_ões: 
' ¦¦- *.;•;¦"--"' : '-

3169500 nq actp.de tomar» a,sslgnaliira;. 3169500
na renovação, 3 mcj-es' depois, e 3529400 para
os últimos !?<Ms mezes. í.C.ví

GUIA GERAI, DE HOR.ARIOS, contendo Informações utete «.completas.-___ Prcçõ: 300 ,-éls

' lí.VXCOS I
Banco do Brasil _-. Rua 1» de Mar-

co n. 66. . ' '• 
_

HOTÉIS .J,..'...
Jlotel Av-nidi. — Avenida RioBranco r_s. 152 t* 162.aiEDICO»': 

.
Dr. Dormund Martins  PVlrMAO, CORAÇÃO, intestino, ésjtoma-

go,,,flgádc, rina e"sy_>h'lli's,'"na' criança«no adulto. Cons.. rua Gonçalves"Pias n. 51, ,C. 2;204. das 3 Atr. S datarde; residência, rua Barüo de Ital-
pú n. 69, V. 3.350. ' ¦ - • ,-, . ;

^Ijr. Cbaldo Veiga -- Cl. geral, sy*.
phlfis, pelle, vias urinarlas. lf 'de
Março n. 7, das 3 fts 5. Tel. N. 7.00Se V. 901.

_"Dr. Guedes de Mello — Moléstiasdos olhos, ouvidos, nariz e garganta— Chefe de vários serviços desta es-peoialldade —¦ S. José n. 51, das 3âs'5' horas. . ¦ ; . .. i
.."Pr. Euclidcs P. de Aliiicida __. CUnicageral -- Consultório:, üruguaya'-
na n. 43 — Tel. C. 343, dás-11 ft 1.Resia. rua;'Turf Club n. 22 Tel V
í.-í^.- '- ¦*

.Dr. Incite «Tc Castro— ci In leà m-8-dlco-clruiglea — Vias urinadas —
Doenças venereas — Rua" Gonçalves
Dias n. 50, 2° — C. 2.488; De 12 âsIS' horas. ..;• ••'•- -

Dr. I-kliiardo Figueiredo —^ Doén-
ças de garganta, ímriz, ouvidos ebOca — -Moléstias venereas — RuaSete de Setembro n. 41, das 16,'ftsr9';hoi-iifl — Telephone Xor;tç. .7;M3:.

Dr. Mario Pontes dlo Miranda —
Tratamento do diabetes e educação
do- 'diabético — Ex-interno, do lieryi-"Co/de doenças da nutrliçfto do Hos-
pitál Mount Sinal, de Nova York —i
Consultório: praça Floriano 'n. 

ia
(•edificio do cinema Império). ResI-dencla: rua das Laranjeiras n.-530.
Telephone Beira Mar -1.166.'

Dr. Werneck Machado — Doençasda pelle. e. syphllis — Largos da Ca-rioca n. 11, 1° andar. (Só attende ado,ente»., dessas especialidades)":-,'.
"h; .'.<*;¦>' DENTISTAS-'-: j--;-"-í í

Dr. Octavlo Euriclo Álvaro — ,-Çi-rurglüo-dentista, "pela- Faculdade'"de'•Medicina do Rloí membro iiè Variasassociações scientlflcasl rundailor daclinica dentaria no Hospltalde N-os-:
ja. Senhora das Dores, da Misericor-dia, etc. Instalação electrica. Hygle-ne rigorosa. Trabalhos rápidos e ga-rantldos, com hora marcada. Con-sultorio, rua da Carioca n. 50, l" an-dar. Telephone, Central 3.392. Re-sidencia, telephone B. M. 1.249.

AUCIIITECTOS E COXSTRU- . •

Ai^tcjnio. Jnniui-í/l & c\, sociedadeem comnxandita por acçôes, c«im ser-
rarla' ,e. carpintaria a vapor-, depositode madeiras, de ferro duplo T., mar-mores, mosaicos de luxo de madeira,ladrl.hos,. cerâmica e azulejos, etc,encarregam-se de construcção de edl-flcios públicos e prédios para parti-culares, por empreitada e ádmlnls-tração.

Tiram plantas e dflo orçamentos
paras..tiuae*ci.uer obras.. - •¦ . . .

Ei.crlptoriò ' comimercial, serraria,carpintaria o officlna de mármores;
rua dos InvRlidos n. 134. TelephoneCentral 47». Deposito de materiaes e
estabelecimento de carroças, rua Fa-rRp! n. 61.

Escrlptorlo technico: Avenida RioBranco n. 144, 2°, Telephone 778 C.Telephone particular do gerente.
IilVROS

Iiivros de leitura, de Vlannn, Ko-
l>-c, Pulgarri-Barreto, Arnaldo Bar-
reto, Abílio Mac, Epamlnòndas e Fe-
Ilsberto de Carvalho; Ferreira da Ro-sa, Galhardo, Hlinrlo Sabino e Costa,e outros autores, na Livraria Frnn-olscp. Alves, rua do Ouvidor n. 166.
Rio. de Janeiro — Rua de S. Benton. 6o, s. Paulo — Rua da Bahia nu-mero 1.0G5, Bello Horizonte.

>22*|1
7241

425(fl,)-
-.-.Ul

.í!6**71
:M(.1I
.10071
| .24.11

. IU-.
2250

. 7250
42570
'.-340
66480'
6.4620
10(l*il
2440

I ¦Toil
ãjfloo.

;rTEKMtNAÇOES
os os numero, -terminados em 2

400$0UC
.100$000
200$000
100$ül)0
I00$ll(il)
Kinsnno" 'ino$uiio-íqçjooo

íí-7»$'iiid
40$00'.l
.io$nnoM!>20$oni)

- 20Jf|úO?2fl$pu.i
' 

20$)0.1-1
• 20$000

tem

PARTICIPAÇÕES'
FÚNEBRES

D. Alfida Leite de Magalhães' '¦¦¦<¦ Vianna ' -y^sâ.
A fainlllii \«.|soii Sentiu,

pi-c-riiiiduiiicntc pcMuiUuida. cwn
 « promamro fn!l«<liiicnto Jclu.

líiolvidavel Sra. D. AIjFI3>A ÍJ3TTE
DE M.\GAIiHAES VIAS.VaV vlrtuo.
sa <W|Km.de seu ihv_.ik.o- ajnlgo Sr.
l>r. I"«-ri«iíiit<> de Mello Vlnnim. .ii}_ui-
da it-«trmissa cm ln«n«.ão de Sua
alma, amanhã, sabbado, 21 do cor-
rente, As 10 lionin, ná matriz da Can-
«lelnriiu - . ...... . . .." .'"*-'; ; .

Senhora Alfida Leite de Ma-
galhães Vianna'¦¦¦''¦.

I\>r.iand<> de Mello' Vlannn
Ç 

'túpóü^ 
«*<>iiví(1iiiii seusl^ijgos

e pessoas eiiridosas para a mis-
sa que fazem' celebrar; 'no últar-itior
da ii-atriz da Candelária, iinuiiüiã,
«ablMido, 21 do corrente, As 10. ho-
ras, jKir alma. de sua finada esíiiisa
,0'iiuü, Aí.FIDA LFJTE DE MAGA-
LHAliS VIANXA. ARiiiilc-cein "liinte.
«ttjindiimente. *.. -.. ', , ..'.'*£.„.-,.,

Ü LQBS
.LEILÃO DE PENHÍ^S;
,MNNA, IRMÃO & COME..

' 
RUA PEDRO I Ns. 28 e 3'0':!'.

(Antiga E. Santo) . ---*•"
A";«Misa de penhores que mais vnnta-'¦ífeens offercce nos seus fregnezes;

LEILÃO DE PENHORES
Km 24 de janeiro cíc 1028

2 . CASA' DIAS & 3ft0VS_S \ * -
Rua Imperatriz Lcopoldina n. 14

Fazem leilão de todos os' penhores
vencidos e avisam aos Srs. mutuários
que podem reformar ou resgatar as
suas ca..'telas'até a véspera do dia/do
leilão. . ¦'-¦'-

LHLÃO DE 
¦¦WfflMBr;

.ÍEÍn",23V.d*çÍ4-.jaiiei'wi de""i»28

6, Rua Alexandre llcivulnno, 5
(Antiga travessa do Theatro)

-. :.?•!"" ,:'-:- 
è'- ¦¦.-¦¦¦ - ..'4-.'•-.

í-a. Luiz de CamOes;. 1-A
dás cautelas. vencidas, podendo mr
reformadas ou resgatadas até á hora
dó leilão;' ''\ ¦ ''

LHLÃODEPENpp^^^^
Eiu 25 de janeiro de 1028

A SAI.VADORA
Noroitiin BrCtau _>;,'} •;

BECO DO. ROSiARIO .'N.í'^ 
'']

Faz lcllfto'.. das cautelas,;".vehçMdJl,
ás quaes podem ser reformadas o<»
resgatadas até' a hora do ¦referido
leilão.. •' . .

LEILÃO DÉ PENHORES
Km 26 de Jancii-o de 1028

FRANCISCO DK AGUIAR & O
Rua Iiiii/ de Camões, n. 30

rT|NJA^EU_CABELL0 EM CASAI...
com —. ORP - M.XK - UQtlDO — çaliá Í2$, pelo correio 15$000.instrucções o applicacm-s ipèjui. twpcc.aii.stas de AMKRIÇO & CIA
mk.^r,,,,s sS? . 

•_—----: " 
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Oi cortes. e a moda
Institui Physioplagrlqiif.*
Rua Sete do Setembro n

pçlog especialistas dode "AMÉRICO 
& Cl\

PECAM CATÁLOGOS 1,1*1 £&%$$*?*. e »« ,
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MERCADO MONETÁRIO
Cambio e Bolsa

MOVIMENTO DO CAMBIO
. ' O incrcado de cambio abriu c fiinccio-
n'ou, hontem, inais ca'lin6.: O 'movimento de
procura foi moderado e os negócios rcali-
zados de soinenoí-ànpoitancia.

O Banco <k> Brasil • declarou sacar a
5 J'l>i *« e °* outros a 5 I2j|i38 e"'< 

3'li*.d., oomdhijhíiro a 6 iji28e 6 1J04
dinheiro*. Fechou sem interesse e pouco
movimentado,

- Os soberanos regularam de 41S700 a
4i|fioo o as libra.t-papel de 41)200 a
4»|ooo.

Tabelas de bancos estrangeiro*
Tratas: A' ti d|».

Londres
Librai
Pari.
Nov» Yor .. .. .
Canadá

Pisca*1
,. Londres
Libras
Pari
Itália
Portugal
Provincial..
N»va York ..' .. .
Canadá 
Hsspauha
Provincial
Suína..
Suécia ", .

ÍfPÍo 
¦• •¦ 

lormjfa .... ., .
Hollanda-,.. •¦-.'. .. .
Dinamarca,. ., .. .
Bélgica
Idem, ouro
Sjrria ,. .. .. .. ,
Slovaqiiia
Allemanha
Áustria
Buenos Aires, papel.
Idem, ouro
Montevidéo ..
floilt (peto ouro) .
Rnmania

5 61164 5 31132
40?J15 4U<Í09
»3-'5 $32V
81370 8$JO0

8$270

A' thu
5 57[64 5 2913.'
-10$74J 40»o.t5

$12i $329
?441 Ç443
$410 $420
$415 $430
8$335 8$36U

1*430
1$438
1$607
2$246
3$!>!7
2*219

2$239
$233
l$t63

$248
1$9S6
1*178
3$570
8$ 130
8$590

8$J40
1$445
1445S
i$r,2fl
2$260
3$440
2*230
3$390
2*245
$236
1S170
$328
$249

1$992
1*185
3*61/0
8*130
8*640
1*040
$053

Par cafcefrarama:

Londres... ...
Paris
IUlia .-."•'.: '..
Nova York ..
Suissa.. ... ..
Bélgica, ouro..
Bélgica, papel.
Canada
Noruega .. ..
Montevidéo ..
Suécia
Hespuuba ,. .
Portugal ..' ..
Japão .. .. .
Hollanda >.. : ."i
Dinmmnrc.l.. .

.Allcmanha.. i;
Buenos Aires,
Storaqilia .. .

55164 a
$330 a
$443 a

8*350 a
1*615 ,a

$235 a

8*600

1*440
$414

3$940
3*380

papel.
1*998
3S580
$249

Danço do Brasil

57)6.4
$331
$446

8*4 !D
.1*620
1*170
$237

8$360
2*240
8$fi25
2$260
1$443
$418

3$950
3$385
2*255
2*000
3*600
$250

A' 10 d|v. A' vi»t«
Londres .. ..' .. .. 31132 a
Libra 40*209 e
Jr>'ris ..'•.. .'. .. .. $326 a
AUcmanba ' -^
Itália ...... ..—
Portugal
Buenos Aires, papel.. —
Montevidéo ........... . —r
Ssissa .........." —
Neva York 8*300 ¦
Jupánha ....'....' ' —
Bélgica —
Bélgica (papel) .... —

Valot-eurot
Café, franco ,.. .. .. ~
Per 1$, 'ouro' ...... —

Moedu;
Soberanos. —
Libra j-papel 41*200 a
Dsltar-papel —
DoHar-ouro —
Peso uruguayo —-
Peieta ............ —
Lira .. ........ —
Pe»o argentina .'. .; ~—
Escudo, "pap>K',;"."JJ.."' " 

f- 
"

Marco ..(.. ... .,.' ...... '—,'. .-,
Câmara Sjmulct».!

i 57|64
40*743

$329
1*990

f $442
$414

3*570
8*620
1*610
8*360
1*435
1*165

$233

$330
4*566

41*8011
42*000

8*460
8*420
8*650

. 1*443
$445

3*600
r$428
2$040

Em* eamtra forneceu hontem ai seguintes
«Mias officUes de cambio e moedas metali-

Moedaii

Londres ..
Paris .. ...
Itália .. .,
Allcmanha..

A' 90 dl*. A' vista'.'. 
5 123|128 e 5 .115|12S

.$325 $328$441
. .. 1*990

Portutral
Hcspanlm
Suiüsa-
Suécia
Noruega
Dinamarca
Dél{(ica, papel ., ,
Bélgica, ouro
Tchcni Slovaquia.. .
Nova York
Montevidéu
Huenus Aires, papel.
Idem, ouro
Hollanda
Jap«« 
Rumanla
Áustria
Canadá 

$415
1*4-10
1*611
2*250
2*234
2*2.19
$232

1$163
$248

8*338
8*620
3*571
8*130
3*376
3*920

! «055
1*178

S 61164 4 5 31|;32
i 123|128

41*800

$420
8*400

Extremas:

Bancário
Caixa matrii

Moedu:
Lira5, ouro
Idem, papel
Franco,, papel
Escudo, papel,
Liras, papel
Dollar, papel
Dollar, ouro
Retchmarck, papel ..
Pe.<cta (papel) .. ..
Buenos Aires, papel ..
Peso uruguiro, ouro.

MERCADO DE TÍTULOS
Movimento da Bolsa

Õ mercado de titulos finrccionou, hon-
tem, regularmente animado. Os negócios
realiiados sobre titulos foraim actiws e
desenvolvidos, imtadamente sobre as apo-
lices geraes o diversas emissões.

ilisses .papeis ficaram firmes e com os
preços em melhoria.

As acções <lc bancos c de comipanhias
em evidencia hão despertaram iiitercswe,
tudo como se v6 em seguida.

i- Vendas da Bolsa
~ 

APÓLICES GEHAES
Uniformizadas, 1:000$, 2, 3, 4, 4,

15, 30  685*000
Diversas emissões:

Div. emissões (200*), nom., 3 850*000
Idem, idem, 1:000*, nom., 1, 1, 1,

1, 2, 4. 4, 9, 16, 20, 53, 70, 101 680*000
Idem, idem (port.), 30 662*000
Idem, idem, 4, 5, 5, 20, 40, 40, 25,

50, 50, 51, 52 663*000
Obriif. Ferroviárias (1« em.), 8 .... 846*000
Idem, idem (3» em.), 50. 100 .... 843SO0O
Idem, idem, idem, 1, 10, 88, 200 844*000
Idem, idem, idem, 15 ., 845*000

Munlclpues:
Mtmicip. 1906, port., 17 .....;..
Idem, idem, idem, 100 
Idem, 1.914, port., 25, 25
Idem, 1917. port.. 2. 4, 7, 15 
Mem, 1920, pnrt., 50, 50, 200 ...
Idem, idem, idem, 38. 50, 300 
llec. 1.933, purt., 3 
Idem, idem, com juros, 40 
IJec. 2.093, port., 6, 43 

Eatnrtunes:
Rio Grande, 500*, 8 °|", 80 
Idem, itlem, idem, .10, 50 
Rio. 100$, 4 "|", 3, 4 
Rio, 100$, 4 »|», 25

Bancos:
Brasil, 4 
Idem, 10, 40 ..-
Funecionarios, 100, 102 

Companhias:
nucas da Bahia, 200
Docas de Santos, nom., 14, 50 ...
Idem, idem, port., 10, 15, 25, 50 ..

Por alvará:
Banco do Brasil, 4 
Comn. Nav. I.loyd Brasileiro,

c(20 "l0 de entradas realizadas, 5
Idem, idem, c|50 °|°, 5 

Pregões da Bolsa
Apólices (geraes, estaduais e municipaes)
Divida externa Vend. Como.

Emp. 1908 (£. 100)  — —
Compr.. do Thesouro (1.000 doll.)— .97%
Compr, do Thes. (1.000 doll). 112 »|<* 100 •!•
Conversão, 1.889, 4 1|2 .. .. — —'Emp. 1.888, 4 •!•  — —
Einp. 1.912, 5 ••  — — .
Resgate, 1.901, 4 •!•  — '-'• —
Brazilian-Ioan, 1.888, 4 112 *r» — —
Emp. 1911 203%. 190.%

• Divida interna Vend. Corap.

Boiraãj .1 u|»  — . 570*000
Uniformizadas, 5 °|»  687*000 685*000
Diversas commissões, port. 663*000 662*000

143*000
144*000
143*000• 142*000
136*000
136*500
183*500
192*500
190*000

411*000
412*000
105*000
106*000

392*000
.194*000
49*500

29*500
255*000
260*000

392*000

10*000
65*000

MOEDAS.

Libra, ouro.....
Libras, papel....
Dollar " ...." ouro......
Peso uruguayo..
Peseta, papel....
Peso argentino,
papel.,

Lira, papel......
Escudo, papel....,

MAXIMOi MINIMO.

41$800
42$000

8$460
8$420
8$650
1$443

41$700
41$200

8$460
8$420
8$65()
1$443

3$600 3$600
$445 $445
$428 $428

^ MEROADORIASi MÁXIMO: MIIIMOi

| Cdé,.m,D...... 36«500 ™>m
X 

Feiiá.,60kU«.., ®*m 48$00°
Assacar, 60 kil^ 59*000 57*000

X Afcodâo. 10 kilos «f000 45í00°', 
Arroz, -MM*.,. W»Q 74*000

Farinha, 50 kilos 18$500 18$000

Diversas emissões, nom... 680*000
Oh. Ferroviárias,'1' em... 846*000
Idem,' idem, 2* em. .;.. —
Idem, 3a em 844*000
Obrig. -Thesouro ,, ....
Emp. Í903, port. . ....

ApoliccM estadüacs i
Panahyha, 100*. Popular..
Rio, 100*, 4 •[• 107*000
Rio, 500*, nom 400*000
Rio,-port. .. —
Esp. Sinto, 6 •!» —
Idem, 7 •]• 76JÍ00O
Minas, nom 670*000
Serfipe, ;,'.•(• 900*000
Rio Grande, 7 *\" — .
Idem, por 813*00
Rio Grande, 500$, 8 °|". —
E. do Ami. 1:000$, 1918 —
Idem, dec. 1.622 —

679*000
843*000
845*000
843*000

660*000

90»0ü0
10S*J30

350$000
«30*000

670$000
150*000
620*000
811*000
409*000
230*000
157*000

Apólices mnnlolpacs :
Libras, 20 poct
Ouro, uou.. ,,
Emp. 1906, port.
Emp. 1906, nom. ......
Emp. 1909, port
Emp. 1914, port
Emp. 1914, nom ,
Emp. 1920, port
Emp. 1917, port
Emp. 1917, nom
I.ec. n. 2.097 .. i ......
Dec. 1.933,, port. ......
Dec. 1.999, port. ......
Dec. 1.550, 7 «|» .......
Dec. 1.948, port. .. ....
Dec. 1.535, port
Dec. 1.623
Dec. 2.330 .. ....;....
Dec. 2.097, port
Dec. 2.093, port. 8 j|« .
Bello Horizonte 
Petropolis 
Campos
Pref. de Valença".-. ...
Barra do Plrahy .-. -.. ,
Nitlieruy, 1» em. 
Idení, 2* cm
Idem, 3' em

Mancos:

AeçOes :
Brasil
Mercantil
Commercial .. ,. 
Com more to
Funecionarios .. ,. ...
Portuguez, port

.Português, nom, ,..', .:,.
Idem c|50 «|» ';.....?-.,
Brasileiro Allcmão .. .
Com. E. de S. Paulo.
Hoavista , ,, .

Tecidos:

Nova America ....,.,.
Corcovado. . ;. .,'.;,,*.
America Fabril .. 
Petropolitana
Bom Pa-stor ... . ...,.
Industrial Mineira .. .
Ssnto Aleixo .. .......
Progresso Industrial ... -
Alliançx
Tijuea
Confiança 
Tauliaté Industrial .. ...
Magécnse
S. Pedro 
^íanufactura Fluminense
Brasil Industrial 

F. Feiro « Cirrii:
M. S. Jeronymo . .'. •;„;

Jardim Botânico, liiteg..
Com. Paulista 
Victoria a Minas 

' Stfuros:

LIoyd Sul-Amerlcano .
Garantia
Brasil
Indemnizados

6I0*000
540*000
145*000

160*000

140*000
136*500
142*000
135*000
163*000

168*000

163*000'

790*000
90*000
65*000

395*000

52*000
196*000
195*000
88$000

200$UOO.
150$000'

320*000

340*000
80*000

590*000
500*00'J
143*500
140*000
i20*000
143*000

136*500
141*000

i62*r00.
184*000
165*000
168*000
160*000
165*000
130*000
160*000
162*000
190*000
130*000
170$000
770*000
50*000

66$500
67*000
68*000

393*000
415*000
202*000
160*000
50*000
192*000
190*000
83*000

155*000
298*000
500*000

140*000
254*000
305*000
130*000
320*000

325*000

1:000*

750*000
210*000

120*000 —
150*00*
105*000
650*000
105*000

340*000

.78*000
170*000

75*000

276*000
25*000

100*000 —

82*000
80*500

105*000

79*500

Argos Flum. ..........
Prtvraçnte • • ..••;••
Uniio dos Proprietários
Internacional .. .. ..
Sagres 
Continental ,.. '
Confiança

DhrmtM:
Docas de Santos, port. ..
Docas de Santos, nom...
Manufactura de Roupas ..
Arsrangua , . . .......
Diamantina .. .. ......"A Noite"
Loterias Nacionaes ....
Kefinarii Magalhies.. ,.
Terras e Colou ........
Mercado
Mestre & Blatgí . ......
Hotéis do Brasil .. 
Comp. R. Mercantil ...
Docas da Bahia ,. *. •..
Carruagens .. .. 
Saneamento .. .......
Exp. Ind. t Immobilisria
S. P*ulo. Alpergatas ....
Mela. no Brasil ... .....
Carbureto' Cálcio
B. Immoveis e Const. .."Jornil do Comniercio" .
Ulha Branca ..... .. ..
Lus Stearica ....... ..
Saneamento do Rio ....
Usinas Nacionaes 
MeQl. no Maranhão ......
Exp. Portos 
C. Brahma .. .

Debentnre» : >;
Mineira Auto-Viaçãp ..

Fluminense F. C. 
Tec. Confiança .. . ....
Nova America
Docas da Bahia 
Fiat-Lun... ,.'.".'."
Carruagens ,. , .'.',. ;\ .
Vieira Machado .... ..
C. Brahma .... .. ........
Mercador ..'...'. .'.'..,..'..
Tec. Magéense '.. . ...
l>ocas de Santos ........
Hoteís Palace ., ...... •

d. Progresso 
«amas Artes
C. Guanabara .. .......'.
Bom Pastor--..: ........
Santa Helena .. .. ..-.
Tec. Tijuca
Mestre & Blatfré .'. ..'..
Tec. Corcovado.. ¦;•. ' ..
Tec. Alliança
Usinas . Nacionaes ,............
Tec, Esperança .' . íi.i-
Industrial. Mineira .....-..

,pt 1:700$— 1:7501000
235*000 241*000
220*000 —
220*000 —
-— 150)000

150*000

256*000
253*000

75*000
4I0CO
2*250

200*000

020*000

210*000
225*000

20*000
360*000

29*000
30*000

1:0I0*
1:0001

— 300)000
Í5J00O —
.— ,500*000

100*000
1:100$ —

255*000

130*000

11*000.

60*000

30*000
38*000

4OO$000

1:500*

440*000
422*000

30*000
250*000
:080*000

50*000
200*000

»0*000
75*000

180*000
960*000

96*000
200$000 . —

180*000
,— 1

145*000
165*000

215*000

200$000

196*000

168*000'
200$00q

185*000

000$000
198*000
130*000
162*000
191*000
170*000
203*<",i)0
200)000

175*000
210*000
191*000
165*000
160*000

^170$Ò00-
190*000

MERCADO DE GÊNEROS
O^cafê

IFüncciarrou o-mercado de caifé, 'hontem,
cm 'boas condições de traibalhos, mas, em
condiçõVfs apenas estáveis. Os. negócios não
foram do niaióVvuttó e o tvpo 7 negociou-'
se a j6$5oo por arroba, Veridérárri-se na
abertura 4.628 saccas e durante o dia
mala 3.'831, no total de 8.459 ditas. .

Fechou o mercado sem interesse, com
baixa de 10 a 20 pontos no fechamento da
bol-sà dos" Estados Unidos.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO

ANTE-HONTEM, fj.1
..Entradas : '-. 

., :..---; .,&',; ¦ ',
Estrada de Ferro Leopotdina .-, 6.186
E. F. Central 2.230
Cabotagem .. "—
Armazéns Reguladores ....... —-

Total .. .... ..
Desde o dia Io do mez
Desde o dii Io de julho
Média

8.416
125.241

.454.132
12.332

Embarquei:
Europa .... ..
Estados Unidos
Rio da Prata ..
Cabotagem .. .
Cabo
Pacifico
Ásia

5.130
2.293

133
« 70

Total '
Desde o dia 1* do mez .
Desde o dia 1° de julho"Stock"

Typo 3 .. .. ..
Typo 4 ......
Typo 5 .. .. ..
Typo 
Typo .7
Typo 

7.626
98.062

,. 2,284.775
344.209

40$500
39$S00
.18*500
37*500
36*500
35*000

24$700 24$800
24*925 24*925
25$825 25*125

25$200
25*300 25*225' — " 25$?.00

. 
' 

. 7.0fl0
2.000

9.000

Pauta semanal, 2$400, por Itilogramma.

Movimento » termo
As opçfies (oram ai seguiatM t
!• Bolsa (abertura):
Ifaies: V«al Comp.

Janeiro ti 1-. 24$850 24*850
Fevereiro . . ...  24*900 24*850
Março  25*075 25*050
Abril . . .,.,,.' 25*150 25*075
Maio .. .'.";  .25*175 25*100
Junho .. ..  25*225 25*175

Mercado — Estável.
2> Bolsa (fechamento).

Janeiro .. ... .........
Fevereiro . .... .......
Março  ......
Abril  .........
Maio . .. .. .,.'.
Junho ... . 

Mercado— Estável,
' Na 1" Bolsa ,.'.. ..

Na 2» Bolsa]';'. .. ..

.. Total .... .. ..
Em Santos :

Entradas .. 
Desde o dia Io do mez ...
Desde o dia 1» de julho ..
Saidas .. . . '..',.
Desde o dia 1». do mez
Desde o dia Io de julho ..
Existência
Typo 

Mercado — Estável... -..

O assuçar
iFiuacaioiioii o mercado. de assiicar mal

coltocado, rosistnindo-se um movhnBnto
desenvolvido de entradas c pequeno de
sa'hidas.

Kecou com tendências desfavoráveis.
Entradas do dia 18:

Campos. . —
Parahyba. . . •"-'
Ceará. 
Pernambuco .. * ¦ * *.
Bahia
Sergipe .. .. .. 
Maceió .. .....,'.'. ..'
victorla
Natal
Minas, . , 

31.469
451.250

5.875.545
53.681

500.558
5.847.945

908.402
33*000

20.000

Tolal ..
Siúda-s"Stock" ... . ,

Cotações:.
Qualidade*:

Branco cristal;
Demérara .. ..
Idem, 2o jacto
3o» jactos. . .'
Mascavos . . *
Mascavinhos. •

20!000
6.381

285.202

Por 60 Ulof.
,. 59*000 a 60*000
,. 50*000 a 52*000

não ha V
41*000 a 42*000

,. 36*000 a 37*000
46*000 a 48*000

Ia Bolsa (abertura*
Mesta Vend.

Janeiro 60*500
Fevereiro 61*000
Março .. ,. 6.1*000
Abril .. .. . 

63$000
Maiio 64$000
Junho 63*000

Mercado — Paralysado»

(2a Bolsa (Fechamento):
Janeiro .. .. . 61$008
Fevereiro 62*000
Março ,, —
Abril _
Maio 64*000
J"'"*bo 64*000

Mercado — Paralysado.
Na Ia Bolsa.
Na 2a Bolsa

Comp,
59*500
60*000
61*000
61*500
61*800
62*000

60*000
60*500
61*500
62*000
62*000
62**00

Total
Ò algodão

(Esse merca<ío aceusou, hontem, um nio-'viTmento desenvolvido do entradas e mo-
derado de eahida».

As cotações não 'tiveram alteração e o
mercado fecho» estável.

Entradas do dia 18:
Parahyba .. 
Belém .. . , 
Pernambuco .. ,, 
Bahia 
Sergipe
Ceará .. . 
Rio Grande tio Norte
Maranhão ,,
Penado 
Piauhy ., 

742

1.341
1.329

OPERAÇÕES A TERMO
As opções foram as seguintes:

Total
Saiidas"Stock"

Qualidades:
Cotações:

Sertões, typo 4, classe Ia ,
l,a sortes, idem, idem ...
Medianos, typos 5 e 6 .,.,
Paulistana, typo 5 
Norte, typo 

Operações 11
• Vigoraram aa seguintes

Ia Bolsa (abertura).
Janeiro
Fevereiro .. .. .. ..,,..
Março . . . 
Abril
Maio
junho

Mercado — Paralysado.
2a Bolsa 1

Meses t
Janeiro ..-
Fevereiro ., ... ,, ,,.,
Março .. ,, ,. „,
Abril . .. :. 
Maio 
Junho .. ....

Mercado

3.412
1,376
32.134

Par 10 kilos.

. 46$000 47*000
. 15*000 46$000
. 41*000 42*000
. 43*000 44*000
. 43*000 44*000

termo
opçOei:

39*009 38*600
39*600 39*100
39*800 39*200
39*800 39*300
39*800 39*400

Vend. Comp.

Na 1"
Na 2» Bolsa

Paralysado.
Bolsa

Total 30.000

NOTICIAS MARÍTIMAS
Vapores entrado*

il>e Santos, nacional, Ruy Barbosa;¦ .De Belém, nacional, Rodrigues Alves;
:T>e Hamburgo e escalas, allemães, Was-

gemvald c General Mitre;
lt)c Buenos Aiires e escalas, inglez, Ho-

garth;
De Santos, aigúez, Corsican Princc;

iDe Londres e escalas, inglez, Ávila;
iD,o 'Recife e escalas, nacional, Borbo-

rema ;
iDe 'Pelotas e escalas, nacional, Uai-

pava;
IDe Porto. Alegre e escalas, nacional,

Itapuhy;
. IDe iBuenos Aires e escalas, francez,

Ipanema; ',', '

IDe portos do sul, 'nacional, Coimitafi-
dante Alviny.

Vapores saidos
'Pará iPonta d'Aroia, nacional, Iearahy;
Para São iFfancisco, nacional, litha;
iPara Porto Alegre c escalas, nacional,

Itatinga;
Para Boston e escalas, nacional, Comi-

r«i Princc;
Pana lilarselha e escalas, francez, Ipa-

nema ;
Para Recife o escalas, nacional, Ilaúba;

•Para Buenos Aires e escalas, allcmão,
General Mitre.

Vapores esperados
Tutoya e escs., "Uno" !.'.'..Belém e escs., "Pedro I"
Portos do sul, "Car! Hoepech" 
Buenos Aires e escs., "Alsina" 
Havre escs,, "Malte" 
Buenos Aires e escs., "Avon" 
Belém e escs., "Pedro Io , ..,
Portos do norte, " Allonsó Penna" ....
Buenos Aires e escs., "Voltaire" .....
Portos do norte, "Portugal" 
Inglaterra e escs., " Campos" 
AiiMterdun e escs., "ZeeUndia"'
Gênova e escs., "Augustus" 
Buenos Aires e esci., "Avelóna" ....
Buenos Aires e escs., "Flandria" 
Hamburgo e escs., "Cap Arcona" ..
Nova York e escs., "Vatihan" 
Portos do Sul, "Laguna" ..........
Recife e escs., "Mantiqueira" 
Portos do sul, "Bocaina" 
Tutoya * escs., "Uno"
Buenos Aires e escs., "Mosella" .....
Southamptòn e esc»., "Asturias" ....
Hamburgo e escs., "Monte Cervautes"
Lnvernooí « escs,, "Deseado" .;....
Nova York, " Ayuruoca" .... .....
Belém c escs., "João Alfredo" 
Santos, " Alegrete 
Pcrtoé <lo sul, " Cnnmi. Alcidio" ....
Buenos Aires e escs., "Iva Conuia"...
Nova York "Westhem World" 
Buenos Aires e escs., "Coirtc Verde"
Buenos Aires c escs., "Lutetia" 

20
20
20
20
21
21,
21
23
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
28
28

Vapores a sair
Buenos Aires e escs., "Ávila"
Montevidéo e escs., " Baependy" ......
Hamburgo e escs., "Huy Barbosa"
Aracaju e escs., "Itaipava" ,
Laguna e escs., "Asp. Nascimento";...'
Rio Crande, "Irapagé" 
Mossoró e escs., "Corcovado" 
Porto Alegre e escs., "Cubatão" 
Belém e escs., " Itapuhy" 
Manáos c e*c.%„ "Prudente de Moraes"
Santos, "Bagé"
Southamptòn e escs., "Avon" 
Buenos Aires e escs.-, "Malte" ,,..;...'
Nova York e escs.,."Voltaire"
Itajahy e escs., "Miranda" 
Porto Alegre e escs., "Itajuhi" 
Rio Crandec escs., "Pedro I" 
Buenos Aires e escs., "Zeelandia" 
HamburRo' ceses.» **.Alcyone" .-,...
Porto Alegre e escs., "ArarangiiS" 
Buenos Aires e escs.,. "Augustus" ....
Hamburgo c escs., "Rio de Janeiro" ..
Portg Alegre e escs., "Portugal" 
Portos áo Pacifico, "Orduna" .,,.."....
Amsterdani e escs., "Flandria" 
Caravclias c escs., " Iraty"
Recite e escs., "Bocaina" 
T.onilres e esos;,; ."Avelrma" ,.,._..,
Buenos Aires e ¦escs., "Cap Arcopa" ....

J.aíruna e escs., "CaH Hocpcck" .....
Porto Alegre e éscs., "Comni. Alvim" "...
Buenos Aires c escs., " Vauban" 
Porto. Alegfc c escs.,. MMaroini" .......
iKuape. e esya., " Piraliy " .....^...
Buenos Aires e escs., "Asturias" 
Bordéos c escs., " MosellaH ..,
Cabeilcllo e éscs., "Goyar." ............
Buenos Aires c escs*, Monte CervántéÜ".
Porto Alegre e escs., " Itapuca" 
Porto Alotrre c escs., "Itajuhá"
Buenos Aires e es os..; " Desonro"
Hamburgo c escs., "Campos Saltes*' ....
Hamburgo c escs., "I.n Cortina"
Buenos Aires é escs.i "West-hern World"
S. Francisco c eess., ."T^tgtma" 
Crenoi-a c escs., "Conte Verde'1 •...'.'....
Bordéos e escs., "I.uretra" 1
Pelotas e. escs., "Itaperuua " 
Recife e escs.', "Araranguara" ,.'. ........

20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24-
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
2.1
28
23

MALA POSTAL
Hoje:

"Ruy Barbosa", para Viclòria, liàlifí, Re-
cife, Europa, via Lisboa, recebendo impressos
até as 5 horas, cartas para o interior até as
5 1|2, com porte duplo c paia o exterior até
as 6."Baependy", para Santos, Pàraiittguá, São
Francisco, Rio Grande e Montevidéo, rece-
bendo impressos até aa S lioras, cartas para
o interior até as 5 1|2, com porte duplo 8
para o exterior até as 6."Ávila", para Santos c Rio da Prata re-
cebeudo objectos para registrar até as 9 horas.'
impressos até as 10, cartas para o interior
ate-as 10 1|2, com porte duplo c para o ex-
teridr até as IX."Iearahy", para Victoria, Caravelas c Ponta
da Areia, recebendo impressos até as 8 horas,
cartas para o interior at as 8 1|2 c com porte
duplo até as 9...

Aiimiiliü:
"Prudente <Ic Moraes", para Victoria e

mais portos do iiorte, recebendo impressos
dite as 5 horas, cartas • i>ara o interior ato
ás 5 .1(2 c com porte duplo até m 6," e objc-
ctos para regütrar até na 18 horas-dc.hojc."Itapuhy", para Bahia c mais portos do
norte, recebendo ímpressus até as 5 horas,
cartas para o anterior até os 5 1|2 e com por-
tcdu.pçlo até sa 6, e objectos para registrar
até as 18 horas-de hoje.

PHOGTCAJEMA PARA A 3" COKKIDA EXTRAORDINÁRIA, A RJEALI-
ZAR-SJá, DEPOIS DE AMANHA, 22 DE JANEIRO DE 1928

0 
¦ EM BENEFÍCIO DA CAIXA BENEFICENTE DOS

EMPREGADOS, DO DERBY CLUB

» parco — EUROPA — 1.100 me-
tros— -Prêmios: 3:000$ e 600$000
— Ariimaes 

'europeus de 3 annos —

Peaos ospeciaes: .
Kilos- >{ * i

Junker . .
Epopéa . ''.
Noturnla .

" Raquette .
4'Qavi-dche,.

52
50
50
50
52

pareô — VELOCIDADE — 1.100

metros — Prêmios: 3:000$000 e
600$p0.0 —• Animaes estrangeiros
—-..(Hanüicap) com sobrecarga de
3 kllos ao vencedor da corrida do
dia 20; "'V .

7 
-' "r Kilos
Flora  50
Audaz ....... 52
Deceslva '50
Jupyra  50
Lady Mildmuy .... 50
Arlette .50

pareô — SEIS DE MARÇO. —

1.500 metros — Prêmios: 3:000$ e
C00$000 — Animaes nacionaes —

(Handicap) com sobrecarga . de 2
kllos ao vencedor da corrida' do;
'dia 20; A» :.

Domínio .
Dakar- . .
Realeza .
Car mel Ia
Werther .

4-—J fi Escuna .
i 7 Brilhante

1— 1
£—(2

13
3— U

!

Kilos
53 

'

.-' 52
,. - 52. 

'

,': 52'
.¦••; 53
, - 60
,53

4» pareô — NACÍONÀLr — 1.609
metros — Prémios:".v»:Ò00S000 e

..600$000 — Ariimaes nacionaes —
(Handicap) corri;sobrecarga de 2

"kllos ao vencedor dá. corrida do
dia 20: . :"--.'/- ;'X ''.>'?.'- '"''

"-,K»09

: 
".''53'

. . 50 .

.- . . 47\

. ..52
, . .- 53
... 52 ¦ .

.:. . si/-
. .. 53
.''. 52

'1 
Zig, ex-Babau;',';'«;;,

1 Sansovino .¦ 
".' 

. . ,
Sida .......

2—3 3 Arruda ......

Í4 

Estimo
5 Gávea .....
6 Itaqui .......
7 Reducto . ..... .
8 Dunga ......

6* pareô — BRASIL — 1.609 me-
tros — Prêmios: 3:000? e 600$000

— Animaes nacionaes — (Handl-
cap) com sobrecarga de 3 kllos ao
vencedor da corrida do dia 20:.'[¦ Kilos

Ba-ta-clan
Fiel . . .
Ca vota . .

13 Gaby . .
Bonina . ,
Ibo . . .
Itaciuera

Itaberá
Coringa
Dogma

pareô

. . . 
'51'

... 60-
..... 48
... 50
. . . 49-
... 52
... 63

parco — PROGRESSO — 1.609
metros — Prêmios: 3:500$000 e
700$000 — Animaes nacionaes —;
(Handicap) com sobrecarga' de 3
kilos ao vencedor da corrida do
dia 20:

Kilos
Bombarda ,....'...¦ 51
Inimigo, ex-Rabelals . . •. 53

, i . . '49'
. . ; . 50

;-- .-- . 49
— CAIXA BENEFICEN-

.TE DOS EMPREGADOS DO DER-
BY CLUB — 1.609 metros — Pre-
mios: 3:500$ e 700$000 — Ani-
miies de qualquer paiz — (Han-
dicap) com sobrecarga de 3 kilos
ao vencedor do dia 20:

Kilos
1 Pachola 50
Anchôa 53 .

.Peccadof 49
Pirion 53

Esplendor 51
) 6 Pérsonero » 49
f 7 Menino . . . 48

\S Patusco 53 -
" parco — DR. FRONTIN — 2.100
metros — Prêmios: 4:000$000 e
8OO$0OO — Animaes nacionaes —--
(Handicap):

Kllos
..... 50
. v ... 51 •:
...... 54

52 .
DE AGOSTO —5

LOMBARDO . .
CID
RAFLES . . . .
ROLANTE . '.

' pareô —¦ DOIS
1.609 metros — Prêmios: 3:000$ e
600$000 — Animaes de qualquer-

. paiz— (Handicap) com sobrecar-r' 
ga de 2 kilds ao vencedor do
dia 20:

Kilos
1— 1 Romulus 53

Patife ........ 53
Prosa  49' 

i Jandyra *. . 48
5 Gloria ........". 50

4—Í6 Sirdar 49 
'.

7 Cocquldan 48

O 1° pareô será realizado ás 12 horas e 45 minutos.

A. DEL CASTILLO,

.:. 2* èecretario.

Banco Nacional Ultramarino
FUNDADO EM 1864 , íV

SEDE EM LISBOA
Capitai social : Escudos,, ......... 50.000:000$000

.. .. ........ 42.000:000$000Fundo do resorva
«WV^^^^^^^^^^^a^^^^^^i^^^AAM^i

Filiaes no continente de Portugal, Ilhas e nas colônias Portuguezas.
Filiaes no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Pará e Manáos.

Filiaes em Londres e Paris. •
fVVW^^r^^^M^O^^^^^^^^^

m mo indo
Faz todas as operações nas melhores condições do mercado

ALUGUEL DE COFRES FORTES PARA GUARDA DE VALORES
Encarrega-se da administração de Smmoveis e de titulos

Filial do Rio de Janeiro:
RUA DA QUITANDA, 120

Esquina da rua da Alfândega

Agencia do Rio de Jansiro:
RUA SENADOR EÜZEBIO, 72

CIDADE NOVA

r ¦ j 
• .M:i-Í!fVi-;r

grátis

DIAMAMETíTE

IAS A MA DUR ElRA
Rua Sete de Setembro a. 91

PELAS CHAGAS DE OHRISTO —
Uma senhora de idade, doente, sen>"poder 

trabalhar, estando cega de
uma vista e soffrendo duas opera-
çOes, pelos quaes ácabâ de sair do
hospital, onde'esteve ¦ dois mezes, não
tendo recursos e achando-se na
maior necessidade pede as pessoas
caridosas, por -alma dos ¦ seus querl-
dos parentes e pelo sagrado nasci-
mento de Jesus Çhristo uma esmola
para o seu sustento que Deus a to-
dos recompensará; a rua do Itaplrú
n. 211, casa 11 (onze), perto da rua
Navarro, bondes de Catumby e Ita-
plrü, em (rente ao portSo da rua.

• AJjlTCíA-SK uma saio, com ou sem
mobília, com ipensâo, para caeal, a
rua das Laranjeiras a. IM.

e autopianos alie.
mães — K. Ferrei,
ra & C. Rua Mariz
e Barros ns. 389 e
391. (Edifícios pro-
prios). T. Vllla 3968.
A maior casa im-
portadora. Não com-
prem sem vlsital-a
ou pedir catálogos.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Visitem a Casa Slon, que vende os

moveis por preços baratlsslmos e en-
trega na primeira entrada de 20 •]•.
Telephone Beira Mar 3.790, rua do
CatteU um. 7 • 8.

A. nti - Febril
A6ÜA IN6LEZA BITTENCOURT

e ulil na convalescença das moléstias
agudas, como tônico e estomacal

PHflRriflCIfl BITTENCOURT
111 RUA URUGUAYANA 111

2í/ê7?MID
ANIMIA —«ruaei.BMiut>A*a

O nattmttifo* m«ii*ooi_.
inatemciL
i mot»«oo/iom«e,

m »m inatttravtt.
^UilifiMlite^VntaAiHFtlrleuV...SauaetForçat£nerilã\

pelo nwravIlhoM f

FERRO QUEVOINEJ
*Spr.D.N.S.P.soboN'ííl«ml»<UlUmidemi

ROUPAS DE BANHO
Novos modelas AMEHICAIVOS par»

homens, senhoras e crianças

CASA SPORTMAN
A melhor casa de artigos para

sports .
TAPETES, CAPACHOS e OLEAOOS

OLHIVES 5Í5-M '
' RAUL GA.3Vir»ÓS

AVISOS MARÍTIMOS

COMPANHIA NACIONAL DE
NAVEGAÇÃO COSTEIRA

SUL. ~| NORTE
Servido de passageiros Serviço de passageiros

O rápido e confortável paquete ! '' .--..

ITAPAGE' ITAPUHY
sae hoje, sexta-feira, 20 do cor- sairá amanhã, sabbado, 21 do cor-
rente, âs 16 horas, para rente- aa 10 '"'ras' Para 

'

SANTOS BAHIA
sabbado, 21 nP,rlpr terça-feira, 24

IUO GRANDE JtJltU1' , L . ,
segunda-feira, 23 CABEDELL(> Quinta-feira, 26

Recebe passageiros e cargas sexta-feira, 27
para Pelotas e Porto Alegre, su- MOSSORÓ .
jeitos a baldeação no Rio Grande, -- *.: sabbado, 28

Este paquete possue accommo- . domingo, 29
dações especlaes de 1\ 2* e 8" ;' MARANHÃO
classes. Poderosas Instalações de': terça-feira, SI
telegrapho sem fio e "Broad- PARA
casting". quarta-feira, 1

.5..'.
?t.'.;;;-'«-.'.;; f. 

¦."-"¦yi ^Çflí^wt^í-
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O PAIZ — SEXTA-FEIRA. 20 DE JANEIRO DE 1928

CDmPfllHlfl BRflSIb CinEiMflTDGRflPHICff

HOJF ~~ ° PROGRAMMAv^* SERRADOR apresenta;
A ILHA ENCANTADA

romance de paixão, com
Mlles. rpngAXE e HERIBEL
SNOOKY — o celebre macaco —

na comedia:
PAO PAHA TODA A OBRA

RIQUEZAS DO SÜB-SOLO BRASI*
LEIRO g REVISTA ODEON.

fftiaUNDA-PEIRA — a trefega
COLLEEN MOORE — no film
da FIRST NATIONAL (Program-
ma Serrador): QENTE PINTADA.

HO IF ~~ oabo á UNITED
yUlj ARTISTS apresentar:

A mulher que eu amei
romance de sensnção com

— CHARLES RAY e PAT8Y —
RUTH MILLER ¦ —

E ainda a contirtunção' désso fllm
sensacional, em seú '3°. 

capitulo:

O detective precoce
SEGUNDA-FEIRA,—. um gran-

de artista, MARTIN HARVEY,
no grande drama: • • •

O único meio

THEATRO SÃO JOSÉ
EMPREZA PASCHOAL SEGRETO

MATINEES DIÁRIAS A PARTIR DE 2 HORAS
HOJE HOJE

— NA TELA -
EM MATIHÉE E SOIRÉE

«Venus Mergulhadora»
A deliciosa super-comedia da

PARAMOÜNT, com
BEBÊ DANIELS, JAMES HALL
c GERTRUDE EDERLE

EM 3IATINÊE, daremos ainda:
"' " A esfuslantc producção

.' , "da

PARAMOÜNT

NA HORA DE AMAR
com

R A Y M O N D GllIFITH

HOJE HOJE

ICK&ttl

RENACIDOL
PODiEROSO TÔNICO E ESTIMULANTE

Ucenclndq pelo D. N, S. P. soli N. 76 cm 24 de Janeirode 1927, e registrado pelo Ministério da Agricultura sob
 'at KKNASCER, E' um poderoso tônico estlmu-

ante, em Kcral. iOUOS os que soflrem de VARIAS mo-lestms c tem experimentado VARIUS remédios sem resul-tado alifiun, a ponto de ficarem UliSCRKNTKS, è porquemio lomaraiu o "KliNAUIJOL", 
poderoso tônico re-

DA
Bcminncs,

mão
, .  "--.-.-, --, ....... ........~IDOL "níio

SUfrl os..Iorlí»°', PELO CONTRARIO, toiiific.vos, fal-os
RL.NASCht. Com o primeiro vidro,' LOGO .obfcnv resulta-
doa maravilhosos, como BEM ESTAR. APPETITE,. K.NEK-
SliW SAriSIfAÇAO, PUAZKR, eniliin, VOKTADE "li
VIVER. ¦ •

. RENACIDOL è um "Elixir" tônico, diíícrente de. to-
c??,»0?,,?1^' ,-r"1,jM iio...'egreao'.(te «im formula ÜXCLU-
S.WvA'?ííít;'SE ,le P1,,m!*s. do mais "alto 

valor MEDICINAL.
[RENACIDOL fm a pessoa HENASfER;'-JáXPEKlMKNTli

, e vera o grande resultado. A .qiicnv'não obtiver resultado e
provar o contrario, devolveremos o custo do' remédio. OS. ¦SOKKREIKMES
devem tomar hoje mesmo, que ficarão AL.UVIADOS, c sentindo-se bem. Ven-dc-sc cm todas as pharmacias e drogarias do BRASIL..' PREÇO do vidrolu$000; pelo Correio 12Ç000. Caixa com ?, du«i»s. >m o 

'duconto 
de accordocoiii a tabela.

PEDIDOS AO LABORATO
RIO DO "RENACIDOL" '

i

vidro •
original

; NO. PALCO . • .
• «Is 4, 8 c Ío;20:A;

Companhia Zig-Zag
NOVO TRIUMPHO

de

Alda Garrido
e Pinto Filho

a incomparavel dupla cômica,
com a cng-raçadisslma

"revuettè":

Doce de Coco
original do EDGAR.D DE ALEN-

CAR, musica de ASSIS
PACHECO.

Exito de MARISKA, suas glrís
o tias

IRMÃS TARASSOFF
t> r* ' T"^,"*^"'r*-*-v-*0',*>i,"«*"*i'**i/*»#**«i'V
S E G U N D A ¦ F E I R A — NA TjêLA — Duas magistraes pro-

- ducções da PARAÍVIOU1

Irmãos na íueta! Irmãos no amor!
com CHARLES EARRELL, ,NO.UI BEERY p MARY ASTOH; e

Leão sem juba
com W. C. FD3LDS e MARY BRIAN.Í

ROLINK & CIA.
ACEITAM-SE REPRESEN

TANTES NOS ESTADOS^- «
NO ESTRANGEIRO. .<'-'•'

' ' Rua Senftilor Dantas, 75. 1
Caixa original com ¦' fliir..ts ue vidros

' andar '-- 
Rio de Janeiro

THEATRO REPUBLICA
COMfANiUA FRÓES-CHABYH O JE-As H ^

A CELEB.RE
comedia portugueza:. .

0 Conde Barão
AMANHA fis 8 % —- 0 CONDE

BARÃO — DOMINGO: MATÍ-
NÉE ás 2 %

PREÇOS — Frlzãse camarotes,
80$; poltronas, 7$; balcões, 5$;
galerias numeradas, 2$500, e

geral, 2$000.' f
- SEGl-NDA-FEIRA, 23

A MUSA DO TA NS 0

COFRES
Pará íellc'id'adè do "lar c de nego-¦cio, a-evem- comprar hoje um', cofre.

M. W. Americano, que é . garantido
a/prova 'de fogo ' e'guarda fiel con-
tra rpubüs; Temos -grande sortlmen-
to de diversos] tamanhos e vendemos
por .preçp. de ó.ccasiao. Na rua Theo-
philo OttonL n. 103.. Comprem hoje,não esperem. ...

Firmes- desenvol-
vidos ou reduzi-
(loSj. Resultados
depois de três

' •tratamentos.

ACADEMIA SCIENTIFICA DE BELLEZA
Áv. Rio Branco, 134 (Elevador) o
rua Sete do Setembro, l(iG. Rio.
(Prox. a V.- Tiradentes). Resposta
mediante sello. Catalogo grátis.

O SENHOR VIU ?..
Naturalmente deve ter visto dl-

v o rvs os cavalheiros 'elegantemente
Vestidos, ipásseándô pelas nossas Ave-
nldus, .pontos chies, Theatros, Cine-
mas e reuni.C.es da alta sociedade.

(Pois beiv.1, lesses ¦ cavalhelron süq
todos fregu esses prestarrolnstas dó
Club de Roupas da Alfaiataria Fer-
reira, A rua do Ouividor n..B0, sotora-
do, que. tem obtido diversos, tornos
cada um delles. por 10$. 20.*, 30$,
40$ e 50$000, nos sorteios do mesmo
Club. O senhor- tarnibem poderá u,n-
dar bem vestido, sem sacrifício ai-
gum, inscrevcndo-yc .urseritemente

no utll e vantajoso Club <iue lhe of-
ferece sérlãfj e s,qlldas .garantias, ln-
num-sras vantagens e grande utili-
dade.

Inscreva-se hoje iwsrao que não
se arrependerá.

GRILL-ROOM —SSETSlízr dMl"n'a

2 ORCHESTRAS
Aperitivos dansantes - Aos

domingos e dias feriados, em«matinée»
CHÁS MUSICAES —todas a» tardes, das 16,30

ás 18,30 horas nos salões do COPACABANA.
PALACE HOTEL.

' 
si

NOTA "Durante a estação do verão, somente aos
sabbados é obrigatório traje de smoking ou branco
nõ GK1LL-R00M.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Quem qulzer comprar moveis ba-

ratlsslmos deve visitar a CASA
SION, fl, rua Senador Euzebio nume-
ro3 117, 119 e 121. Telephone nume-
r0 5.209, Norte.

ESMOLA
A viuva Deolinda do Oliveira, em»

pobrecida e tendo um filho Inutiliza-
do por enfermidade chronlca, es-
tando inteiramente som recursos, pe-
do um auxilio, que' aceitará de qual-
quer pessoa.

¦ÉH

JMaanaaaaa^m^

^ TOPM AS IDADES SEM REWUAfiW

PELO AMOR DE CHRISTO —
Paulina de Figueiredo, gravemente
doente, sem poder trabalhar, pede
pelo amor de Chrlsto, ãs pessoas ca-rldosas, um» esmola, em Intenção Aaalmas.

SENHORA em avançada Idadesem arrlmo e luetando para se man»ter, pede aos aquinhoados da sorte,um obolo para minorar as suas ne-cessidades. Qualquer remessa pôdeser feita ao PAIZ.'

I (Pec//'3. #M//e I

eOM

Creação magestosa de lv 1 JL/ 1A. ÍN C3 1 O \1 I
B SEGUNDA-FEIRA: O primeiro grande film de 1928 M^
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— "Pois será a 24 do dezemhro,
sentenciou o terrível Andrew North,'
que acabava do fechar com o joven
Allan o seguinte pacto tremendo:
aquelle lhe daria 10.000 dollars e este
depois de gozar a vida .um anno, cs-
toraria a cabeça com uma bala, dei-
xando ao outro um seguro de 100.000
dollars!

Uil FILM OIUGINATj E EMO-
CIONAXTE

Supervisão do grande
C E C I L B . DE M I L L ECom ROD r/A ROQUE, MARGCR..

RTTE DE I/A MOTT. WAI/rER
LONG o GUSTAVO VON SEIF-

FER1TTZ.
SEGUNDA-FEIRA noL_ LYRICO

lg;»y¦^^^ ig-CB

• HlHOi llglLIvll
Durante o período dos fortes calores' estlvaes, são muito freqüentes

os casos de lnsolaqão. Os mais predispostos a serem attingidos por tão
grave oceurrencia são, geralmente, os arthritlcos, os auto-intoxicados o an
pessoas que soffrem de arterio-esclerose ou de deficiências e perturbações
circulatórias ou renaes.

¦O tratamento, preventivo deverá visar, além das conhecidas medidas
de ordem hygleniça, o auxilio e estimulo ãs actlvidades physiologicas dos
órgãos de eliminação. - "...

I O emprego da TJrlcUnn Granado, cuja fórmula, racional e scientifica,
tom sido jâ longamente experimentada, é inteiramente justificada para esse
fim. Alem das suas propriedades de"enérgico dissolvente do acldo urioo
e uratoa é exoellente antiseptico das vias urlnarias, é um seguro e activo
dlurectioo actuando .suave, mas efficazmente, como poderoso esUmulaiite
e auxiliar dá actividade funeclonal dos emunetorios.

O seu uso, mesmo prolongado, não offerece perigo algum.

"T E^ I ^k |\J f% J\t Companhia Procorlo Ferreira
* "^ '^ *^ t^Ê TKMI'OBAD»;DO 1IISO v

H O J E
VESPERAL AS 3 HORAS

AMANHA — VESPERAI, ãs 4 lis.
DOMINGO — VESPERAD ãs 3 lis.
Á NOITE — SESSÕES ás 8 ç 10 bs.

Minha prima
está louca...

feira, 24Terça--

0 CANÁRIO
' ESTREAI *k...

DA"-:»1-..-
ENCANTAl>pRA;

ACTRIZ>'í;"'''

Bb&£à Gomes
S E] X. T. Á. • F E I R A — a grande novidade treatrajü
COM FOGO NAO SE BRINCA...

TRÓ-LÓ-LÓ
NO

Carlos Gomes
H Q j E

- Ás 7,45 c 10 horas
a formidável revista:

Conheceu papudo ?
(Uma -só garsalhada que dura

duas horas)

>:¦_••.',.¦ '¦-. 
E-R E V E :

QUE BURACO, SEU LUIS! ...
o .delírio., do Carnaval. -

Theatro jtfão CaetaBO
A's:t 3/l-HOJi;-A's o a/i
MARGARIDA MAX

¦'¦'¦ ;ÜB'Üt^ '

y - -mmm • '¦
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OuroaBessa!

^ í(5^c^ r /\ i ri r^ n
HOJE - .Dellciosa cr! - HOJE

tica e ' Impagável
troça aos Imprevistos . da guerra, . na.

--comedia FOX: ¦-

Somnambulancias
- í.-:,- Onde. . pu.ma apptheQse .de .riso,,

surgem- os dois-famosos' cômicos

Samniy Colien e Ted" Mac Nánrara
Continua a ser exhibido com gran-

do suecesso o sensacional film
POX:

A chegada a Sova York de
;; Lia: Tora: e Olympio:'\];V> • Guiliieripe

Os dois felizes vencedores do con-
curso photogenico da FOX.

Reportagem de interesse geral
pelo

Fox Jornal


