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Ò visconde ' I^eli|, dele^acto japonez
pa assembléa da liga das Nações, ém
Genebra,, rompe o debate - sobre at

questão da-igualdade das^raças

0 nova uamnefé portuguez ¦ será apr

E1 deècober5*©» eiti w|n

ai Parlamento, já contando com a opposição dos socialistas

o fim ^e derrubar» o actual governo aliémâo
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DeJOHN^DE G

Unia entrãistá do Dr. Rodrigo- Octavig com a
Uiíiteci Press— "A saltição satisfaz plenamente

- os direitos do Brasil e tambem os "interesses

dos. alliadas". — -Ainda pão está confirmada a
compra«fde sete vapores p,ela França — A Liga
das NaçoeíJ.' y" v

PARIS 30 (U. P.) — Dr. Rodriíío Oetavio, suti-secrefArio do Es-
t«a«io das rél.ioões exteriores do Brnsil, informou :A United Press, hojo
de manha, qi^ o accordo. entro o Bíasil.e a Pranfia, relativo aos navios
ex-allemaesYostfi, firiaímerite, termimido. .

. "A Franca e o Brasil estío .actualmente de accordo em todos os

pontos 
'relativos 

& 
'0jffl%üo 

dos antigos navios allemães , .declarou
o Dr. Oetavio ao representante da tlnited Press. ...¦*¦•¦¦ .

"Na conferência levada* a effeito no ,l\Jinistertq* do Exterior Ertin-
cez honteni, ficou confirmado os direitos de pl«opviedado do Brasil
sobrtf-os vapores arrendados, polõ*Bra»ll, a^Prjinca}:.o a Franga Wben»
reconheceu que todas as eÃtlpulaGO^.do art. ?9!ff*,;do-Tratado-dc Vei-

aalllos, o qual .estipula alib>*tdadc de ac«:ão, novqupdiz-j-espeltO* aos ie-

ridos vapores— são applica veis á questão dos navios.'
«A-flolui;áò que «acaba, de ser dada á questão dos navios, satafa*'.

plenamente os direitos-do Brasil, o tamem os interesses dos alliados .
Disse niais ofDí. Optàvia .f ..• "1 -$h'¦ ' "Vim íi' Paris, afii*n*vde ter uma confer.enola..ílna-1 affpi o Sr. «m-

baixador 
"Gontv, o qual partirá'para Bordéos, •quinta-feira^ próxima,

partindo daquelle porto;..coin destino ao Brasil, no-sabbado. ¦ -
"Tive uma demorada conferoncia.com as autoridades .francezas,

hontem, no Quai d/.Oraa^ chegando . á, -nim^eno 
ím^^JSfm

mesma». Mala.litrçfc M .esí)oool^tílSff»^o^le,..as,«*.feridaà.. Sjijq idact^f*
os factos'a res&ttb ilòs ftavios' ex-allbmfils** Dofehdi, dom' firmeza os

direitos do Brasil, tal qual como os mesmos so, acjiam estipulados no
nosso 

caçoou 
o.^ 

^ ^«;. ^^^ ^ Tratado dc Versaiiles, devo dizer que o

mesmo ê do grande importância. (O referido artigo, trata das proprie-
dades, direitos, o interesses da Aliemanha e dos Alliados.) Depois d.is

potências interessadas terem acquiescido aos accordos entre o Brasil

é a Frarisà — as condiqOes estipuladas pelo artigo 297, deixarão ao

Brasil, a liberdade de aeção." „
Falando, M respeito da dcclaraçião publicada no jornal "Le Temiw ,

antes da chegada do Dr. Oetavio nesta capital, o sub-socretario de Es-

tado das Relações Exteriores do Brasil, diz :
"As condições do accordo, publicadas pelo "Lo Temps", ¦ na sua

previsão do mesmo, são substancialmente correctos, com exeepcao da»

seguinte declaração da referida folha parisiense: "A avaliaçao os na-

vlós será baseada sobre detalhes taes como, o preço actual da tonelagem
marítima, offertas dc cartas de frete, etc. "Le Temps" dovena ter dito,

ao tratar deste assumpto, que a avaliação dos navios será levada a

effeito por peritos brasileiros, os quaes, ao avaliarem as referidas
embarcações, tomarão eni consideração todas as actuaes condições.

••Estou telcgraphando ao Exmo. Sr. Dr. Epitàcio Pessoa, presidente
da Republica, afim dc informal-o da terminação das negociações isto 6,

no que diz respeito ao actual caso. Os demais trabalhos serão levados

a effeito pela via diplomática regular, por meio da troca dc notas pelas

v*-l-No que diz respeito ás contas das cartas de freto — isso é se-

cundario o poderá ser arranjado amigavelmente. A França, provável-
mente pedirá que os pagamentos sejam feitos por prestações ao envez
do nacar o total do valor dos navios immediatamente. .

"A respeito da compra dos vapores, isto 6, em grande parte, um

assumpto cpmmercial. Conforme eu entendo, a França tenclonacom-

pra" apenas sete delles — porem, Isso náo foi confirmado official-

mCnt'-ReEre.sso 
hoje, de tarde, á Genebra, afim de continuar á assistir

a Assembléa da Liga das Nações. Tenciono. permanecer em Genebra
ah'. as actuaes conferências da assembléa, forem adiadas.

A rc«peito da Lig- das Nações o Dr. Oetavio declarou estar
muito favoravelmente impressionado com o trabalho effectuado nas

reuniões da assembléa até hoje. Occresceutou S .Ex., que se pode •es-

nera • que as actuaes conferências darão muito bons resultados. Todas

MfleleU--r.es váo se cooperando, trabalhando muito, o «assistindo com

pontualidade ás sessões, do maneira que os trabalhos sao refelxo das
onlniões de todas as delegações. ,

O sub-seert-tario do Estado das Relações Exteriores _ do Brasil

dia oue não está á favor de emendas immediatas, á Convenção da Liga-

Sas Na.*õe*-, apesar do facto da maioria das emendas, ate hoje, offe-

recidas ser meramente interpretações das diversas cláusulas da mesma.
'•Acho que ainda é muito* cedo para começar a modificar a Con-

venoão da Liga", diz o Dr. Oetavio. ''Este aBsumpto poderá muito^b«3m

pontes de vista dos govemoa francez
e ingle» «se aproximaram. íícnpivel-
mente'nesse» dois ultimo,-* dia^ e
que a. nota. do ministro de estnyrigei-
ros biUtaniiico, Lord Cunzon, *constf-

tuo, nao o .ponte üe vista definitivo
do governo inglez, mas simples sug-
gestões. . 

¦¦ .. ^' ' AS CONFABULACÕES;
PARIS, 30 (A. H.) — Informam,

de Londres que á parte as conver-
sa,ções havidas entre os Srs. LeJ-gues
e Sforza, a«3 neg'oeia«;ões da confe-
rencia-'estiveram hontem suspensas...
Hoje, os delegados britannicofi.fr.an-"
cezes- e italianos deverão trocar ^m-
.pressões-sobre o .problema- grego.:
Espe*ase que, durante-a ausência do
Sr. Leygu%s, o terreno po.ssa ser
aplainado e o« trcs pontos de vista
harmonizados, no'sentido de chegarv
se íintes do dia õ do próximo mez ffi
solução final. «¦¦'.*.

Jamais uu.a aproximação notável
füi 'assignalada entre os pontos de
vista cia França e 'da Ing^.teerra. Os
delegados britatmicos renunciaram /t
politica, de simples espeetativa que
antes prectthfâavarii e aceita*ram a
idéa franceza dc- so em.pregarem to-
dos 

' 
os meios" poliflcos .praticaveis

para levar'o povo; grego a¦ retlgptlr
Í^.'cot*i?equenclãs«ílUe a ch«amada do
rei'CÒnáltiiVtino acarretará, á.Grécia,

^oisfno^icaso' da volta Cio. .ex-sobera-
no aò'throno, a.Inglaterra e a Frí*11-

ser •tdiado até a reunião da assembléa, no anno próximo vindouro,
os Estados Unidos serão representados na Liga, o as exigências

*nK americanos para modificações na Convenção, poderão ser tratados
*W"0 «tVi«**l m _  ^JmJm\.m.fm «>%«-\d-kA/\C« "

JOHN DE GANDT.

(Correspondente especial da United Press.)

I

A Conferência de
Londres

VM\ HNTREViSTA OOM O «DONDE
SFORZA

¦LONDWES, 30 (U. P.) — O conde
Sforza, ministro, das relações exte-
íiores da Italia. concedeu uma en-
tre.vista aos jornaes, declarando que
não existem sérias difficuldades en-
tio I aliados na actual conferencia
com relato ao Oriente Próximo.

O conde de Sforza acerescentou.
«esta conferência é differente das do
antigo conselho supremo, porque to-
dos estamos de accordo sobre os pon-
tos 'te devemos resolver. Agora
«penas procuramos um .plano harmo-
nico de solver cwcs ¦Prob,emaT*ll.

A Inglaterra, França e a ltaiia,
tem realmente os n.esmos propósitos
e interesses no Oriente Pre«xi>r.«o. Na-

•turalinente tem que haver certa dif-

ferença «le opinião sobre M^ffigg
precisoi de chegar a uma conduto
únanlmo^nas opportunamente chego.-
remo» a um accordo completo. Tenho
Bati«fa«ção em declarar quo nao trou-"o 

de Londres nenhum interesse .par-

t;cular italiano nem ponto* d0j vista
«.«•pecial sobre esses .problemas.

OS PONTOS DE VISTA FRANCO-
BIUTANN10OS

Londres, 30 cu. p.) — o cor-
re«pondente da Agencia Radio entre-

\iistou o Sr. Georges Leygues, presi-
dente do, conselho do ministros da
França, por oceasião. do embarque
de S. Ex. em Dover, .para a França.

"Os pc. os de vista dauGrã-Breta-
nha e França estão fce a.proxiir.-ando
um do outro", declarou o presidente
do conselho do ministros da França.
"Já progredimos muito no caminho
•para unv accordo. A questilo do Pro-
ximo Oriente 6 muito delicada. A
Grã-Bretanl i e a França têm certos
interesses no Próximo Oriente, que
deecordam. Esperamos reatar, sab-
bado próximo, as conversações rela-
Uvas aos problemas communs, da
"entente".

O Sr. Leygues declarou favorecer
uma plano visando o controle inter-
nacional de Smyrna.
A IMPRESSÕES DO SR. LEYGUES

PARIS. 2,9 (A. H.) — Retardado
— De regresso de sua viagem a Lon-
dres, chegou hoje á tarde a esta ca-
pitai, o Sr. Leygues.

Dirigindo-se immediatamente ao
n.-inisterio do exterior, o chefe do go-
ve-rno ahi recebeu os jornalistas, aos
quaes exprimiu a excellente impres-
são quo trazia das conversações com
os Srs. Lloyd George e conde Sforza,
denotando a satisfação de que estava
posisuido pelo estabelecimento do ac-
cordo referente á,A'ta Sllesla.

ça parecem 
'çstar de accordo í>ara

suspenderem o' auxilio financeiro que.
vGm .prestando* ao réirío hellenico e
exigirem da 

'flw|È& ''^aiántis.W
conhecidas, o qué*íjiS>ií>"collocaria;;e;

«./l?edo.f^*lnda™> umãíY clRrergertcl**
WubsisteT^ntrè oà delegados inglezes
é fraiíeezes, e k. a que se refere «t
opportunidade da revisão do tratado
de Sévres, revisão essa. que a Ingla-
terra considera imprntipa-vel no mo-
mento, achando que o> tratado só po-
deria ser revisto no coso de violação
ou de uma'necessidade premente da
Grécia, que fc.sse de natureza a pro-
voear a derrocada do accordo

Como .quer que seja e cO'nsideran-
do os progressos já realizados, tudo
leva a crer que as difficuldades de
ordem secundaria não tardarão a .«er
rcn-ovldas e que muito breve se po-
dera,chegai* a um solução final sa.-
tisfatorla.
OS PROBLEMAS ITALO-FRANCO-

INGLEZES
LONDRES, 3» (A. H.).— Em en-

trevista concedida ao. "Pall Mail Ga-
zette" o ministro das relaiç es exte-
riores' da Italia disse que era quasi
certa a solução amistosa dos proble-
mag que interessam em commum «i
Italin, França e Inglaterra.

"Os tres aluados, affirmou o con-
de Sforza, aspiram o mesmo' objectl-
vo e desejam apenas defender-se de
perigos recíprocos. Havendo de che-
gar a. accordo unanime, apezar dc
pequenas divergências de methodo,
porquanto ha perfeita uniformidade
na nossa Orientação, a respeito da es-
senelo. das questões em foco. Apenas
temos procurado harmonizar a ma-
neira de regularizar essas questões.
Felizmente, os italianos aproveitaram
"bem as lições da guerra e a sua mo-
deração, para o futuro, ainda será
maior que já é hoje."
O CONDE SFOKBA CONFERENCIA

COM LORD CURZON
LONDRES, 30 (A. H.) — O conde

Sforza, ministro dos negócios estran-
•gelros da Italia, esteve hontem no
Foreign Office, onde conferenciou
com o respectivo titular, Lord Cur-
zon.

A Liga das Nações
AS REUNIÕES ANNUAES DA AS-

SPMBLÜA
GENEBRA, 30 (U. P.) — A 1"

commissão da assembléa da Liga das
Nações preparou um relatório; o qual
estipula oue a assmbléa, reunir-se-
ha, regularmente, todos os annos,
no moz de setembro, na primeira se-
gunda-felra daquclle mez. Além dis-
so, reuniões especiaes poderão ser
convocadas, so forem cumpridas as
devidas exigências a respeito.

O relatório da commissão diz não
ser aconselhável permittir os dele-
gados de cada nação de se dirigirem
fi assembléa no seu idioma, porque,
nesse -caso, cerca do 20 diomas se-
riam empregados.

Annuncia-sc que a moção apre-
sentada, visando a decretação do
hespanhol como um dos idiomas of-
ficiaes, foi retirada pelos seus pro-
prios partidários provisioramente. A
referida moção, na sua fôrma actual
permittiria a qualquer delegado de
se dirigir á assembléa no idioma" que
elle desejasse.

DOIS DELEGADOS ITALIANOS
ROMA, 30 (U. P.) — O general

Ccccerinl e o coronel Santi confe-
rencia iam com o ministro da guerra,
genoral Bòrioml, antes de partirem
para Genebra, ondo vão tomar par-
to nos trabalhos da commissão do
assumptos militares da Liga das
Nações.

A IGUALDADE DE RAÇAS
GENEBRA, 30 (U. P.) — Após a

abertura da sessão plenária da as-

japoneza, abriu ,o 
"debate 

sobro a

questão da igij^ldaào de raças.
A ¦assejn-bK-á" t-^rtava não discutir

este. ponto, durante a actual sessão.
*.iO:'Sr. Ischl defilárou que o Ja.pão

nüo* insistiria, pi*fi- emquanto, em que

>a ..actujlf assonmíéa adoptasse uma

áeipisj.cf sobro 
'¦p-Vrcferido assumpto,

másnáo abandijniirá a idéa, toncio-
nando*mais * tarde, trazel-a nova-
meiító' á cotoidériicão da Liga das

$aç0y 
'."_:',

EM> kETE>IBRO$)E 1921 REUNI-
?RA' A FÇTUR^ ASSEMBLÉA DA

rí-áJGA, 
""-¦# 

íy.;"
GENEBRA, 3V(A.**H.) — A fu-

tura -assembléaY^àraJ da Liga das
Nações reunlr-serlíai-nesta eidado em
setembro de t19'2U Todavia, nesse in-
torvaío funccionará. a organização
internncion.al do Trabalho, da qual
participam mais' do oitacentos dele-
gados do fò^ós os paizes.
OS. TEiUUTORtí>:S?bÉ EUPEN E^
¦ " M" -iMAmEDY * - . ¦ i. 

'

•GENEBRA, 3(f(A. H.)_-Por pro-
posta' Üo ^ep.reçeh-tante do Brasil,
Br. Ga"stão da'Cüijha/o conselho ex-
eeutivo da Ligafdas Nações appro-

-vou o teorYdá'i-èsposta que a.secre-
taria geral5 d~a- Liga tinha, preparado
para a ultàaul nota do Ministério
das Rela«i^»" Exteriores fda Alloma-
nha; á -propósito, da 

''questão 
dos ter-

;|ltoribS de''U;Uj>eiL*fe' íjaliriedy." 
UM JJOA^lt&AyE. NA AR-

.-..rs-m-i*vt->Wffôíi/ ^^^ • '-'¦•* V.'.. ¦ ¦- ^flQefr^1-

BUBNO^MIRES, 30 (A: A.) —

Das informações chegadas a Paris sem)jiéa) hoje, realizada, ás 11 ho-
sohre os resultados das' 

^ntrey^sta*s ¦ visconde Ischl, da delegaíão
de Londres, node-se concluir que os= j

"La Prensa" insere hoje. uma nota.
na qual repuJtá.Triuito grave a infor-
mação, que 

'hijntem 
circulou «esta

capital, 4e que o representante di-

plomatico da França tinha recebido
instrucções cit) seu 

'governo, 
para ob*

ter informações pj^cisas. sobre: a na-
tureza da constiiúcionálidade das
cartas que acreditavam a r-^iresen-
lação argentina junto «C Li|ft das
Nações, jl ;. j

Os commentarios que se fazeim em
torno db assumpto vão ao pcuito de
insinuar o tom da.resposta do go-
verno argentino.

O mesmo jornal diz que, anto a
impossibilidade do confirmar tudo'

quanto circulou a respeito de taes
boatos, se limita a registral-os e a
mostrar a importância que elles têm,
ainda que mais "tarde venham a ser
rectificados. ' . •

"La Prensa" conclv-e dizendo quo
a própria gravidade dp3 factos assi-

gnalados mostra que não se dove an-
tecipar nenhum juízo sem esperar a
confirmação dos boatos ou a.recti-,
ficação das informações quo chega-
ram ao conhecimento da Imprensa.

"La, Nación" nada diz sobre o as-
sumpto.

BUENOS AIRES, 30 (A. A.) —
"El Diário" informa que o ministro
dá França nesta capital, Sr, Cfausse,
autorizou-o a desmentir os boatos
que circularam nesta cidade, è' se-
gundo os quaes o governo francez
lhe dura instrucções fiara ohter in-
formes acerca • da constituclonalida-
de da «; representação „. argentina na
Liga das Nações. f-. j

O mesmo iomal accrescenta que,
por.oceasião ílo embarque do senhor
Pueyrredon, ministro das relações
exteriores e chefe da delegação ar-
gentina, o Sr. Clausse, que com ou-
tros diplomatas"*'^ fora despedir do
chanceller, lombrando-se dos com-
montados da impi-ensa, a respeito da
representação da Argentina, o in-
torrogara sobro qual ora a orienta-
ção com que o governo se faria re-
pfesentar em Genebra.

Ora, diz "El Diário", é muito pos-
sivel que d'ahl fie originassem os
bo-tos. ( i1 ^

O DELEGADO DE COSTA .RICA
GENEBRA, 3'Ò'';(A. A.) — Chegou

a esta cidade o delegado de Coata
'Rica. Logo que foi conhecida essa
chegada, a mesa'da assembléa da Li-
ga enviou uma nota ao chefe da di-
ta delegação, offerecendo-lhe todos
os esclarecimentos que podesse dese-
jar em relação á reclamação apre-
sentada á Liga das Nações, pelo go-
verno da- nação representada pelo
referido delegado.
UM ARTIGO DO EX-PJIESIDENTE

WILLIAM TAITr
NOVA YORK, 30 (A. A.) —«O

"Neiv York Tribune" publica hoje
um longo artigo assignado pelo se-
nhor Taft, o qual se mostra vivo
partidário da idéa que pretende re-
duzir as attiibuK;ões da assembléa
do conselho da Liga das Nações.

A EXPEDIÇÃO A VILNA
GENEBRA, 30 (A. A.) — O con-

selho da Liga das Nações ultimou
todos os pormenores da expedição
a Vilna. Tambem examinou os rela-
torios dos coronéis britannico, fran-
cez e hespanhol.

Além das. .tropas belgas, brifanni-
cas, hespanhola»-o francezas, qtltj to-
marão parte na' alludida expedição,
receboram-so ainda os offereeimol-
tos da Hollanda, Dinamarca, Suécia
e Noruega-,' os quaes não foram acci-
tos. Foi designada a cidado do Var-
sovia para campo de abastecimentos.-
Sob o ponto de vista militar, sente-
so que esto ensaio .reveste, até,ccr-
to ponto, algum perigo, especial-
mente para o prestigio da Sociedade
das Nações.

AS ESPERANÇAS DOS PAIZES.
SOANDINAVOS

GENEBRA, 30 (A. A.) — O de-
legado sueco junto da Liga, decla-
rou que os paizes scandlnavos con-
fiam plenamente na paz em todo .o,
mundo, tendo muito desenvolvido*
essa idéa, pelo que se abstiveram dp
participar da grande guerra, conser-
vando-se sempre neutraes, devido ao
horror que t«3m pola guerra, indi-
gua da grande civilização a quo a
humanidade chegou. Este senti-
'monto de paz penetrou; até ao'mais
Intimo o profundamente om todas
as massas populares, que confiam
na obra imaginada pçht Ljça das Na-
Ções. •:-

O sevt, pensamento coincido justa-,
mentr. com a thesa-árgenUná, dc ad-
missão de todos' os Estados *i?ffl||ft;
ciedade das'Nações. ' Y

A'Suecia — disse o rapresonfante
sueco  deseja o 

' 
ingresso daf^Alle-

manha no seio da §oo*lcdade das Na-
çõès. Ainda que^todos com-«rehen-
damos e respeitemos . os sentimentos
da França, *pa"rece-ni*; todavia, quo
o. govèíno 

'âllenvao^à no ¦ slncía.,
propósito de cunkprir o Tratada do
Versailies. . .,

UM. -BANQUETE S*^ .
¦ GENEBRA^ 30 (A. A.) A O Con-

selho Moderai offereceu hoje, no ho»;
tel Borges, um grande banquete a
todos os delegados junto da. Liga.
das l-facões. .¦ ¦•, .¦, t • '

Foram occupailas seis mdsas, pre-*.
sidlda,^ cada luina, gjj**ór , um conse-
lheiro federal. A niesa presidida polo
Sr. Motta,;foi .oecupada da seguinto
maneira: á direita do Sr. Motta,
sentou-se o Sr. Hymans, e á esquer-
da oDr. Rodrigo' Octaylo. , ,

Durante o banquete, reinou entro
os convivas geral animação , e cor-
dlalldade.
t> DR. RODRIGO OCTAVIO NOU-

TRA COMMISSÃO
H ¦«*'•'' Y o dou-
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A.VE1STI3DA. RIO BRANCO,

Edificio do JORNAL DO COMMERCIO
ii7*.isi;*:.'ii»?.) ç

RIO DE "JANEIRO

GENEBRA," 30 (A. A-.) •
tor Rodrigo Oetavio foi
[«¦•lator dós pedidos de admissão «i
Liga das Nações, para o Luxembur-
go,. Finlândia, Est'hoHia, Lethonia e
Lithuania.

FALA O DEIjEGADO JAPONEZ
GENEBRA, 30 (U. P.) — O con-

de Ischi, chefe da delegação, japo-
nezal te? hoje o seu primeiro dlscur-
so official na assembléa da Liíía das
Nações, dizendo que o Japão cum-
priria todos os seus compromissoiT
internacionaes e esta disposto a fa-
„er todos os sacrifícios possíveis
para realizar a sublime concepção
da Liga.

"Estamos convencidos ae que a
Liga inicia uma nova érajde paz
universal."

O representante do Japão decla-
rou que a reunião annual da assem-
bltia" é em extremo, inconveniante
para o seu paiz, pi/ls os d*.'lcgúdos
gastam quatro mezes ení virem e
voltarem de Toldo* a Genehr^i. Q
conde Ischi propoz que a reunião so
realiza-se ' cada dois arinos.
5 AS QUESTÕES INFERNAS

GENEBRA, 30 (U. P.) — A^.ses-
são plenária da assembléa da «Ligii

,das Nações oecupou-so hoje do* re-
latorio da commissão de questões
internas. A assembléa a^optou uma
moção manifestando pesar pela par-
tida do Sr. fTomasso%Tlltoni, da Ita-

WILSON ' ACEITA O CARGO DE
MEDIADOR NA QUESTÃO DA
ARMÊNIA.
WASHINGTON, 30 - 

(U. P.) — O
Ministério das Relações Exteriores,
communicou hoje "quo .*) presidente
Wilson havia aceitado o convite da
Liea das Nações,, para 

"servir 
de me-

fliador entre a Armênia e os nacio-
nalistas turcos.
O COMMANDO DAS TROPAS QUE

VÃO PARA A ARMÊNIA
NOVA YORK, 30 (if. V.) — .0

correspondente em Genebra, do jor-
nal "New York Tribun*;'', diz con-
star-lhe que o commando da força
internacional da Liga das Nações,
incumbido de defender -i Armênia'
contra os nacionalistas turcos^. f#P
offerecido ao major-genoral L.ionardP
Wood, do exercito norte-americano:-

Ó que se passa na
Aliemanha'

UM 
""COMPLOT" 

DESCOBERTO
BERLIM, 30 {V. P.j — Consta que

ns autoridades descobriram uma con-
spiração, que tlnlia imit fim derrubai'
o actual governo. Nq^cqmplót" que
foi levado uo conhecimento das nu-
toridades na semana passada, estão
compi-onietUdos officiacs inonarchi-
cos, que lorom presos.

Em vários pontos da Baviera, pro-
cede-se á procura de armas escondi-
dns eni todas as casas.

O Brasil no
estrangeiro

ENTREVISTA COM O DR. RODRI-
GO OCTAVIO

PARIS, 30 (A. H.)—A questão
dos navios brasileiros ficou definiti-
vam-ente resolvida, 'hontem, â, tarde,
numa.' donferencia que ae realizou no
Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, com a assistência do Sr. Rodri-
go Oetavio, embaixador Conty, se-
nhor Seydou, director doe negócios
commercia,es do mesmo ministério;
rxejean, director dos negócios, da
America, e representantes dos Ml-
nistêWos do Commercio e da Mari-
nha Mercante. ¦'

Depois de cordial troca de vistas,
em que os interlocutores manifesta-
ram com toda a franqueza o desejo
de chegar a uma solução, cujas m*-
dalidades são ás previstas nos tele-
grammas anteriores, foi concluído
um accordo nae duas seguintes ba-
ses esseneiaes:

I—Os navios são reoonhecidos co-
mo propriedade defintiva dó Brasil.

II—O .accordo s^rú, integralmente
applicado na. base do art. 297 do
Tratado do Versailles.

O Sr. Rodrigo Oetavio dtese a um
redactor da Agencia Cavas que o
accordo que acaba de ser concluído
satisfaz .plenamente os direitos e os
interesses do Brasil e dQs seus allia-
dos. .f*l

Falando depois da assembléa de
Genebra, o delegado do Brasil deu
«ao representante a Agencia Havas
as seguintes impressões:

"Todos os delegados trabalham
corri ardor e actividade. Assim, a
ordem do dia, embora carregada,
seríi rapidamente esgotada. Tanto
as ocmnrissões como as respectivas
sub-commissões realizam, presente-
niente, sessões ist*i'das,« e as sessões
plenárias, ainda nesta semana, serão
r«3etab'ele'cidas para dar conhecfmen-
to aos delegados dos relatórios das
commissões.

Em tudo se nota completo espirito

Écordialidade,' 

harmonia e respeito
tuo. "A miinha impressão é intei-
lente satisfatória. Penso que os

fÇbaihos da'assembléa serão encer-
rados entre 15 e"2'0 de deezmbro,
porque grande numero -de delegados
desejam pasáir as fèstasr.o Natal em
companhia, de suas famílias. ¦

Nos Últimos dias de-sessão, a* as-
sembléa elegerá os'nvembros do con-.
6elho da Liga das NaçCes, eni que o
Brasil espera conservar o logar quo
lhe foi dado pelo Tratado «rcfPaz.

As relações da delegação do Bra-
sil com os representantes da França
são multo intimas e^^prdialissiniíis.
E nem* podia ser de outra maneira,
pois os delegados franef-es são por
todos estimadissimoâ-ü

Entro os delegados sul-americano»
reina, igualmente, ii. mais completa
harmonia o tbdo.s c.vlão encantados
com a oppórturiidaili* 'que se '!ie#i
proporcionou de melhor se conhece»
rem e travarem relações mais ¦i.iti-
mas. Todos gozam da maior cousi-
deração dos seus i.*ollegas, o que fi-
cou plenamente demonstrado com a
escolha de vários rc.iiresentante.s doa
paizes latino-americanos para presi»
dentes e vice-presidentes de **eom-
missões e de dois vice-presidentes da
afisembléa geral. .- .«#

A" LITERATURA E A ARTE
BRASILEIRAS ií

BUENOS AIRES, 30 (A. A.)—;
"La Razon" publica hoje, sob o titu» .
Io—"A literatura e a arte brasilei-
ras", a carta-prefaclo que o dmiior .
Ibargúrom escreveu pura. o. livro «iue
o secretario da legáção brasileira,
Sr-. Sylvio Rangel de Castro,.vai pur*.
bíicar brevemente, com as confcnín- ,
cias que ultimumente realizou husta. *
capital. ¦' «»Y '•«?¦>'

A carta-prefacio diz: '«

"Felicito-o calorosamente pela pu- *&¦
blicoção do seu livro e .reitero-lho_
os meus agradecimentos pe,los ino-r !
mentos de prazer que nte proporcio- -,"
nou com as suas dlssiMtações e tudo
quanto ellas me. ensinaram. A aeção
de'V. E-x." como ijierii.ljro da-lega-
ção presidida pelo distineto irfiniistro
Dr,. Piiilro de Toledo, (• um excniplo
que devia ser imitado. V. Ex. pró- •
cura dnr uni. outro rumo .1 aeção dl-,
plomatica. afim de que ella uão sô
limite unica me nte íis cereiimiiiaa
protooolares, na realidade, vaslás,
nem aos saríwis om) que a elegante
frivolidade rn,tihdana substitua com
vãg cortezias a verdadeira aproxima»
ção entre os povos, nem, finalmente,.
&e negociações de puro interesse m*a-
teria!, e, assim, esforça-se," tfíl-ò
mesmo V. Ex., por attingir ."ilgc de
mais profundo e duradouro: a com-
penornçfio mental e espiritual entro
o seu paiz o meu. E V. Ex. inicia
efflcieritemente «ssta grande obra,
con) os bellos trabalhos que o volu-
me contêm.

Devemos confessar qué os paizea
sul-americanos sè corihceem rcctprO-
came.rtte maito pouco, sob o ponto
de vista -intellectuãl. Atê hoje sô
nos temos oqcupado de rclaçü^g po-
liticas e «econômicas. E' lamentável'
tal Ignorância, opis,. na minha òpl-
nião, os laços que mais profund^-
m«nífe se arraigam ente. os homens'*; x
sãó inipalpavèis e subtis: nascem na."**;*^
mente e no coração, fazem vibrar o i*'
sentimento e a intelligencia. e yin«rfl|j
culam as almas na mesma, emoção
de beleza e cultura artÍMÍ«ca. .

V. Ex. estuda e"tem-iw*èsplendor
da sua terra o ideal osthetico .em
queypàlplta um espirito riquíssimo.
O Brasil ha. de,expandir-se entre os
povos ü medidas que a sua fina cul-
tura'se for' tornando conhecida, 0
derrame nos olhos e, nas almas dos
homens o encanto qri»- nos produz a
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côr e a fragrancia. das rubras flo rea
do seu solo". •
AS REPARAÇÕES BRASILEIRAS

PA PUS. 30 (A. A.)—Chegou a
«sla cnpit.il, procedente de Genebra,
o Sr Fernando Mendes de Almeida
Junior que veiu, officialmente, da

parte do Sr. Raul Fernandes.prestar
informações verbaes sobre as repa-
rarõeS brasileiras, perante a com-

.rmi?:vo de av'alin,Qões, que faz apite
da comimíss&ó de reparações.
O SR. CONTY NO QtJAI D'ORSAY

1'ARIS, 30 (A. A.)—O Sr. Ale-
xandre Conty, embaixador da Fran-
ça no Rio de Janeiro, esteve hoje mo
Qual tVOrsay, em companhia do
Sr. Le-goux, quo acliba de chegar de
Genebra, afim de entregar o proces-
so verbal do' accordo celebrado en-
tre as representações da França ç
do Bpsil sobre a diiestão dos navios
ex-aliemães, requisitados pelo gover-
mo brasileiro, durante'a guerra.

Os interesses
italianos

A POLÍTICA INTERNA
ROMA. ãO (U. P.) — Os elementos

«ommunistas ilo partido - socialista,
italiano convocaram uma conferen-
cia e a d optaram uma moção dizendo
aue se os elementos moderados al-
cançarem o "controle" do próximo
Congresso Nacional do Partido So-
cinlista Italiano, em Eloreriça, então,
nesse caso, os communistas devem se
retirar do partido..c

Os cominuhistas tambem adopta-
ram uma moção •denunciando-'os

deputados Turati o Treyes, os "lea-

ders" dos tjooiàlisfàs moderados, cha-
mando-os de "traidores o renega-
dos". Exigiu-se qúe os referidos
deputados sejam expulsos do parti-
do. Tambem foi exigida a. expulsão
de todos os demais moderados.
Õ DTRECTOR DA FIAT RETIRA O

PEDIDO DE DEMISSÃO
TURIM; 30' (U. V.Y — O Sr. Ari-

geli, director dos estabelecimentos
Fiat, retirou o seu «pedido de demis-
•são. Motivou o referido acto do Sr.
Angeli unvpedldn,'' nesse, sentido, da
parto dos operários e dos accionistãs
e tam}xeín o melhoramento das con-
dições-inaquolla fabrica.

INVASÃO DOS ESTALEIROS
SATT.ERNI

Em se-
i nu-

to exaltado e que se considera immi-
nente uma lueta.

UM EVADIDO
ROMA, 30 ..(.TT. P.) — Monsenhor.

Geraluch, que foi eondemnado pelos
tribunaes militares italianos, durante
a guerra, por espião, conseguiu evçi-
dir-so, fugindo para a' Allemanha,
onde publicara, as suas memórias se-
cretas, relativas ao papa Bento XV.
UM) VÔO DE D'ANNUN2IO SOBRE

ROMA
ROMA, 30 (TT. P.)—Gabriel D'An-

nunzio, fazendo um vOo de aeropla-
no, deixou cair uma, mensagem, di-
zendo que Fiume vela sobre a nossa
pátria, o saudando os irmãos da do-
lorosa Italia. A mensagem termina:
"Esperai e meditai até chegar o mo-
monto que nos' achemos ao . vosso
lado".

OS ACONTECIMENTOS DE
BOLONHA

ROMA, 30 (A. A.) —Augmentam,
de instante para instante, de impor-
tancia, as investigações a que a po-
licia es.tíi, procedendo, acerca dos ul-
timos suecessos verificados em Bo-
lonha. . -

O TRATADO DF RAPALLO NA
YUGO-SLAVIA

ROMA, 30 (A. A.) — Noticias pro-
eedentes de Belgrado dizem que, em
uma entrevista que um jornalista, fez
com o chefe do gabinete servio, este
declarou que o tratado, ,assignado
em Ra palio, pelos representantes da
Italia e da« Yugó-Slavia, n5o encon-
trou ha Yugo-Slavla bom acolhimen-
to, antes provocou VUgtimas manifes-
tações do desagrado publico de ca-
racter accentuàdamerite hostil. ¦

O. mesmo ministro assegura, na
alludida entrevista, que o mesmo tra-
tado, apesar de tudo, não pôde sbf-
frer nenhuma objecção.

OS SERVIÇOS NAS USINAS DE
ELECTRICIDADE

ROMA, 30 (U. P.) — Durante a
noite de honte mas tropas oecuparam
as usinas de electricidade em toda a
provincia de Roma, Perugia e Tosca-
n'a, afim de garantir a continuação
dos serviços.

O pessoal do exercito e da marinha
tomou conta dessas usinas.

As officinas da Companhia Força e
Luz de San Paolo. foram damniflcadas,
tendo sido ordenado pelas autoridades
quo se. proceda a inquérito, afim deTAÍRANTO, 30 (U. P.) —

cuida íl demissão de um c
mero de operários, por moiivo de apurar a responsab lidade.
falta de trabalho, os operários dos
estaleiros Snilerni invadiram os re-
feridos estaleiros.

A QUESTÃO DO P&O
ROMA, 30 (II.'' P.) — O "Gio.rnale

d'Italia" diz que um certo numero
de deputados socialistas estão cogl-
tando de um plano de obstrucção,
afim de impedir a passagem do pro-
Jecto de lei sobre "o pão.

PRISÃO DE MARÍTIMOS 
'

¦NÁPOLES, 3*0 (U. P.) — A policia
fez um "raid" a bordo do vapor
«Ferdinand Papalciano", iprendendo
muitos foguistas e marinheiros, por
terem auxiliado viajantes clandestt-
nos a alcançarem os *portos estran-
geiros.

Tambem foi «preso o commandante
do referido vapor. Foram encontra-
doa muitos vidros de cocaína no seu
camarote. Foi adiada a partida da
dita embarcação.

PRISÕES EM BOLONHA
* BOLONHA. 3*0 (U. P.) — Foram

presos tres personalidades do partido
socialista, aceusados de cumplicida-
de no assassinato do deputado Gior-
dani durante os recentes conflictos.
São elles o professor Bidone, Asses-
eor municipal, o os*menVbros do Con-
eelho, Venturi e Cassuttl.

A questão irlandeza
VÁRIOS INCÊNDIOS EM CORK
CORK, 34) (U. P.) — Hontem, Cl

noite, produziram-se vários ineen-
dios, devido â acção dos criminosos.
O sinn-feiner Hall foi queimado pela
policia "black and tan". Por duas vo-
zes os soldados britannicos deitaram
fogo no edificio da- Municipalidade.
Varias lojas, no centro da cidade, fo-
ram incendiadas.

O PRO.TECTTO "MALICIOUS
INJURIES"

LONDRES. 3*0 (TT. P.) — A Ca-
mara dos Deputados passou «hoje, em
3* discussão, o projecto de lei, conhe-
cido por "maliclous injuries", que
estabeleço Indemnizáções a favor das
victimas dos attentados na Irlanda.

. MAIS UMA EXPLOSÃO
LONDRES, 3rJ)i (U. P.) — Hontom,

á noite, exrplodiu uma bomba, cau-
sando sérios «prejuizos ao edificio
oecupado pela Companhia Anglo-Ar-
gentina dc Carnes. O estampido foi
espantoso, ouvindo-so Cl meia milha
de distancia,

DILIGENCIAS MILITARES EM
DUBLEM

DUBLIM, »0 (U. P.) — As autori-
dades militares realizaram hoje im

AS REPRESALLVS DA POLICIA
LONDRES, 30 (A. H.) — Tele-

gramnias de.Cork para os jornaes
desta 

'capital dizem que, em repre-
salia pelo ataque executado pelos fe-
nianos aos dois caminhões-automo-
veis em Klrmichael, na região de
Macroom, e do que havia resultado'a
morte de 115 policiaes, ex-officiaes do
exercito .brítannico, a (policia tinha
incendiado quasi todos os estabeleci-
mentos commerciaes o casas parti-
culares de Macroom, de onde os ha-
bitantes fugiam aterrorizados..

INCÊNDIO DO "FRERMAN'S
JOURNAL"

LONDRES, 30 (A. H.) — Noticia
de ultima hora, «proveniente de Du-
blim, annuncia que os fenianos ha-
viam incendiado, fl. meia noite, os
escrlptorios do "Freeman's Journal".
PRISÃO DO DEPUTADO SEARS

; LONDRES, 30 (A. H.) — Entre as
prisões hontem effectuadas em Du-
blim, destaca-se a flo deputado Sears,
membro da Câmara dos Communs.

ORDENS SEVERAS
LONDRES, 30 (U. P.) — Uma

.orça especial de policia, cm pé de
guerra, teve ordem 

'de 
ficar de prom-

plidão, para o caso de continuarem'
os attentados dos sinn-feiners na In-
glaterra entrar immediatamente em
serviço.

NOTA DO MINISTÉRIO DA
IRLANDA

LONDRES, 30 (U. P.) — O minis-
terio da Irlanda publicou uma nota
official confirmando a noticia dc que
15 praças da guarda,"back and tan"
o soldados inglezes tinham perdido a
vida em um conflicto com os sinn-
feinçrs, em Kilmiohael. perto de Ma-
eroom, no condado de Cork, na noite
de domingo. •.

Os soldados ^britannicos foram vi-
ótimas de uma emboscada. Além dos
16 mortos, ha um gravemente fe-
rido, tendo-a^, extraviado outro.

Esse . ataquei causou grande sur-
presa em círculos officiaes nesta ca-
pitai, visto saber-se que as relações
*>ntre a população do referido dis-
tricto e dos soldados inglezes eram
muito cordiaes.

Sir Humar Grecnwood, secretario
da Irlanda, tambem fez uma-decla-
ração, na Câmara dos Communs, com
relação • ao encontro. Disse qüè o
grupo de soldados inglezes viajava
em caminhoes-automoveis, quando
Coram atacados a tiros *pnr grando
numero de sinn-feiners, que se acha-
va escondido ao longo- da. estrada.
P,!lo m nos havia de 80 a 100 sinn-
feinors no'grupo. ,

Os corpos dos caídos foram despo-
jados-de suas roupas è armamento e
o caminhão-automovel foi incendia-
do. Alguns dos oldados britannicos
fornm assassinados, depois de terem
entregue as- suas armas.

O ministro . declarou que osso at-
tentam) servirá para tornar mals.se-
vera ainda ar attitude das autoridades
britannicas na Irlanda. Nús não va-
mos pedir nos nossos homens que es-
tão incumbidos de terminar esBes as-
sii*)sinatos, que cessem tm seu tra-
balho, quando ainda estíi accesa a
fogueira, declarou o Sr. Grcnwood.

A imprensa refere-se ao facto de
que O ataque de Kilmichael oceorreu
Sõ algum tempo depois da agitação
sinn-feinista em Liverpool.

A imprensa considera quo a lueta
entre a Irlanda e a Inglaterra tor-
nou-se uma verdadeira' guerra.

EXPLOSÃO DE UMA BOMBA
LONDRES, 30 (A. H.) — Exiplo-

iliu, esta manhã, umu bomba de dy-
namite, na loja de um commerciante
.le pelles, próximo il London Brittge.
Houve1 somente estragos materiaes.
O assoalho da loja ficou destruido.

GUERRA A' INGLATERRA ,
LONDRES, 30 (U. P.) — Au-

gnventa a convicção, cm resença. das
provas que cada vez são mais com-

•pletas, de que o. "Dail Eirean", Re-
publica da Irlanda, declarou guerra
a Ingla..rra. W

Informações, recebidas na reparti-
ção da Irlanda, sobre o morticínio
em Kilmichael, condado de Cork.de-
soídactòs inglezes e de policiaes
."black and tan", dizem que os ata-
«.'antes trajavam a farda de soldados
,1o eerclto "sinn-fein", procedendo
«*m seus movimentos, com precisão
militar ¦ e, apparentem'ente, como
uma. companhia de tropa bem orga-
nizada;

O "Manchester Guardian", com-
mentando esses factos, diz ¦ haver

iprovas completai de que "Dail El-
rearn" declarou a guerra á Grã-Bre-
tanha.

O jornal "The Irish Frçemans
Journal", de Dublin, publica um do-
creto do governo da- Republica"slnn-
feinlsta", ordenando aos médicos ir-
Iandezes que não* prestem auxílios
rtrofi-sionaes aos soldados britanni-
cos ferido:-) em acção. O decreto or-
dena aos médicos que se oecupem so
dos soldados da. Republica Irlande-
za e lhes prestem o mais efficaz
auxilio.

O ministério da Irlanda diz que o
irwrticinio de Kilmichael prova que
o.s "sinn-.feins" iniciaram uma guer-
ra de extermínio contra os inglezes.
Uma nota publicada diz que, depois
do terrível batalha entre "sinn-fei-
ners" o britannicos, um grupo de
soldados britannicos se .entregou,
sendo dopois assassinado a. sangue
frio.,

A policia tambem procura alguns po.-tantes diligencias, varejando nu-
membros da guarda vermelha, quo
não mpontados como tendo organiza-
do o "terror". Muitos revõlvers fo-
ram apprehendidos.
© ENTERRO DE LUIGI BERTELLl

FLORENÇA, 30 (U. P.) — O cn-
torro àõ jornalista Luigi Bertelli foi
acompanhado «por numerosas pes-
soas entro as quaes diversas altas
personalidades dc todas as classes
sc ciaes.
CONSIDERA-SE GRAVE A SITUA*

ÇÃO DE D'ANNUNZIO EM FIU-
ME
ROMA. 30' (U. P.) — Alguns jor-

•naes acreditam que os movimentos
dd'frò'pãs, que actualmente se reali-
zam nas proximidades dc Fiume, tem
¦por fim obrigar Òabriel DWnnunzio
a aceitar o tratado, de Rapallo.

Con si dera-re muito grave a situa-
cão iVAnminzio publicou unia nota
dizendo que nunca aceitaria o tra-
tado A imprensa considera que mais
áléüma coisa deve ser feita, afim.de
acabar rom a intolerável situação
actual. _,* .LONDRES, 30* ÍU. P.) — O corre-
spondente, em Milão, do jornal "Dal-

Iv News" diz que tropas regulares
italianas so collocaram em posições,
enfrentando as fbrças d'annunzia-
nas fora de Fiume. Gabriele D'An-
nunzio annuncia que está iprepnrado
«para resistir ao ultimo, e que elle
n5o aceitaríi o tratado de Rapallo.
Acerescenta o referido correspondeu-
te «iue " povo fiumçnsc sc acha mui-

merosa casas de pessoas suspeitas.
As autoridades deram busca no Ban-
co da Irlanda. Foi preso um depu-
tado feniano.

Hontem, â noite, *bandos de sol-
dados armados puzeram fogo nos
edifícios do banco sinn-feiner e do
jornal "Freman's Journal", publica-
ção. feniana. O edificio do banco não
soffreu maiores flamnos. Os soldados
tambem entraram na casa do jornal"Irish Times", procurando os dire-
ctores.

Por oceasião dos tumultos foram
mortos dois individuos e vários ou-
tros feridos. Tambem foram feridos
dois .policiaes.

AMEAÇAS A* IMPRENSA
DUBLIM, SO (U. P.)' — O "íris

Times" noticia hojo que os membros
da redacçâo foram avisados pelos
soldados britannicos ,le quo seriam
assassinados, no caso do jornal \ni-
blicar .quaesquer informações sobre
os attentados da tro-pa e da policia
contra a população civil. ,
MATS TOI ATTENTADO

SINN-FF.INER
LONDRES, 30 (U. P.) —A 1 hora

da madrugada de hoje fez explosão,
nas proximidades das docas desta ci-
dade, uma bomba incendiaria, que so
achava escondida numa malinha.

O fogo foi apagado antes de que
tivesse causado maiores prejuizos.
.Segundo se acredita, trata-se de um
attentado feniano, cujo objectivo era
incendiar os arniaz'-*u.s dás docas.

A VINGANÇA DA POLICIA
DUBLIM, 30 (U. P.) — Um des-

pacho procedente de Cork diz que
grandes contingentes de tropas che-
garam a Kilmichael e Macroom eco-
meçaram a. praticar actos de vingan-
ça contra a população. Muitas casas
foram destruídas e diversas casas
particulares incendiadas. Patrulhas
de guardas "black and tan" percor-
iem os districtos ruraes. Todo . o'
commercio suspendeu os seus traba-
lhos e a população procurou Refugiono interior.

Mais tropas acham-se a caminho
dos referidos districtos.

k situaçã.9 no oriente
europeu

UMA NOTA DA POLÔNIA A'
RUSSIA

VARSOVIA,. 30 (U. P.) — O go-
verno poJaco enviou uma nota ao
de Moscou, declarando que os dele-
gados russos eni Riga estavam de-
morando* a- assignatura do* tratado de
paz definitiva entre a Russia e <l
Polônia.

A nota .propõe que os dois gover-
nos estabeleçam urna, data para a
assignatura do tratado, e tambem
pro.poe que logo que os exércitos das
duas nações hajam oecupado a linha
estabelecida no armistício, comece a
discussão das garantias permanentes
militares entre os dois ,paize3, afim
de que ambos ipossatp considerar-se
era segurança para proceder fi des-
mobilização.

Á PAZ POLACA RUSSA
RIGA, 30 (U. P.) — As nego-

ciações de paz entre a Rutsla e a Po-
lonia continua mde fôrma satisfato-
ria. Oò russos publicaram nova de-
claração protestando contra « falta
de cumprimento por r>arte da Polo-
nia das obrigações do tratado de
armistício.

A POLONLV NA UTHUANÍA
iLONDRES, Dec. I, 2 H. (U. 1'.) —

Urgente — a legação da Lithuania
communiea ter-se chegado a um ac-
cordo entre o general Zeligowski e
o governo da Lithuania.

Suppõe-se que as hostilidades en-

tre ós dois exércitos teriam cessado
fl, meia noite.

NA FRONTEIRA POLACA ,
«RIGA, 30 (U. P.) — Consta que

Os boletie-vistas estão* concentrando
tropas ao longo de toda. a fronteira,
polaca. Os trens estão funecionam
coir., extraordinária actlvldado no
transporte de tropas.

A missão Colby
O EMBARQUE DE COLBY .

WASHINGTON, 30 (U. P.) — As
ultimas ihforinaçõet*. do Departan.cn-
to dc Estado, sobre « partida do mi-
nistro das relações exteriores Sr.Col-
Jiy, dizem que o chefe du cliancella-
ria eiuíárcar-se-ha em Hamptou
Roads, nu próxima sexta-feira, par-
timlo desta capital na quinta.

Noticias de Portugal
O NOVO MINISTÉRIO

LrSBOA, 20" (U.-- P.) — (Retarda-
•do) — Ainda não* foi organizado o
novo ministério. Corre o boato que o
gabinete será constituído da fôrma se-
guinte: presidência o interior^ Sr. Li-
berato Pinto; justiça, Lopes Cardoso;
fazenda, Cunha Leal; estrangeiros,
Mello Barreto; guerra, Bernardo Fa-
ria; instrucção .publica, Vasco Bor-
ges; commercio, llerculano Galhar-
do; colônias, Paiva Gomes; agricul-
tura, João Gonçalves; marinha, Julio
Martins, e trabalho, Domingos.San-
tos.

LTSBOA, 29 (U. P.)7— (Retarda-
do) — Eis a lista dos novos ministros
officalmcnte communlcada á inipren-:
sa: presidência, interior e interino da
guerra; Liburato Pinto, democrático;
justiça, Lopes Cardoso, reconstituiu-
te; fazenda, Cunha Leal-, popular;
commercio, Antonio Fonseca, re-
constituinte; marinha, Julio ..Martins,
popular; instrucção, Augusto Nobre,
democrático; coJoni.fR, Álvaro de Cas-
tro,' reconstituinto; estrangeiros, Do*
mingos Pereira, e agricultura, João
Gonçalves, independente. •'•

O gabinete tomará posse amnhã,
indo em seguida visitar o presidente
da Republica, no palácio de Belém,
o fazendo a sua apresentação ao Par-
lamento às 16 horas.
O GOVERNO APttJíSENTA-SE AO

PARLAMENTO — CONFEREN-
CIAS POLÍTICAS EM LISBOA E
PORTO.
LISBOA,. 30 (U. P.) — O governo

apresenta-se, quinta-feira próxima,
ao Parlamento. O Sr. Álvaro de Cas-
tro fará conferências nesta capital e
no. Porto. ["'.; .,
PERPETUANDO A MEMÓRIA DE

CAMILLO
LISBOA, 30 (U. P.) — Houve mui-

tas festas por oceasião da "inaugura-

ção, honteni, era S, Miguel de Seide,
de uma escola primaria, a qual ficou
instalada na antiga residencia do ró-
mancista Canúllo Castello Branco.
Bievemcnte será inaugurado, no mes-
mo edificio, um museu,
OS SOCIALISTAS CONTRA O NOVO

. MINISTÉRIO
LISBOA, 30 (U. P.) — Os socialis-

tas tambem vão* 'iz-ir opnosição ao
gabinete do Sr. Liberato Pinto.
O CENTENÁRIO DE FEIINÃO DE

MAGAL1L\ES
LISBOA, 30.(U. P.) — A Juventu-

de Catholiea vai celebrar, em dezem-
bro próximo, o centenário da desço-
berta de Fernfio Magalhães, do os-
treito que tem o seu nome. í;
SOUZA CRUZ E tílNTO DA ROCHA

REGRESSAM AO BRASIL
LISBOA, 30 (U.. P.) —.Partiram

para o Brasil os Srs. Souza Cruz e o
Dr., Pinto da Rocha. Este declarou
ào correspondente da United Press
levar a melhor.impressão de.sua visi-
ta a Portugal. Disse confiar no resur-
gimonto econômico* deste paiz, dentro
em pouco tempo, devido ás oxcollen-
tes qualidades, do povo.

O Dr. Pinto da 'Rocha deseja ar-
dentemente a realização de uma "en-
tento" econômica entre o Brasil e
Portugal, affirmando nada ter soífri-
do a amizade entre os - dois povos,
aposar dos últimos mal entendidos.
OS ELEMENTOS POLÍTICOS DO

-NOVO GABINETE
LISBOA, 30 (A. H.) — O Sr. Libe-

rato Pinto*, presidente do novo gabi-
neto e deputado democrático, entra
para a chefia do governo como repu-
biicano independente.

Fazem parte do gabinete dois de-
mocraticos, dois populares, tres re-
constituintes e um dominguista.

Diversos membros do gabinete de-
missionário, continuam no gabinete
actual, inclusive o Sr. Álvaro de Cas
tro, que vai occupar a .pasta das fi-
nanças..

MAIS UM COMMENDADOR
LISBOA, 29 (A. A.) — (Retarda

do) — Foi agraciado com o gráo* de
official da Ordem de Christo, o Dr.
Cyro de Freitas Valle, secretario da
embaixada do Brasil ttpi Vienna, pe-
los relevantes serviços prestados á
causa da approximação luso-brasi-
loira. - -.

A OPINIÃO GERAL
LISBOA, 29 (A. A.) — (Retarda-

do*) — Logo que foi conhecido o novo
gabinete, o publico mostrou-se sa-
tisfeito,- pelo que se julga quo a opi-
nião é, geralmente, favorável, em vir-
tilde de so acreditar .que o novo go-
verno, de. que fazem parte elementos
do grande prestigio, fará uma excel-
iente administração.

CASAMENTO DE ARTISTAS
LISBOA, 29 (A. A.) — (Retarda-

do) — A actriz Amélia Rey' Collaço,
casa-se, no próximo sabbado, com b
actor Robles Monteiro.
AS EXÉQUIAS DOS EX-TMPERAN-

TES DO BRASIL
LISBOA, 29 (A. A.) — (Retarda-

do) — A colônia brasileira aqui do-
mieiliada, efectuou uma reunião, afim
de nomear a ccmmissão promtora
das exéquias qué se vão fazer em
homenagem á memória dos impera-
dores do Brasil.

A commissão ficou assim constitui-
da: Cândido Sotto Mayor c Antonio
da Costa Correia Leito, do conselho
de administração do Banco Colonial
Portuguez; Antonio V.V-ira Pinto, da
casa bancaria Pinto & Sotto Mayor,
o Antonio Maria da Costa, Antônio*
Avelino Costa e José Juça Santos, ca-
pitaiistas. A commissão já deu inicio
aos trabalhos de que foi incumbida.
PET>EM-SE ESCLARECIMENTOS

AO PRESIDENTE DA REPUBLI-
CÁ SOBRE A ATTITUDE DO NO-
VO GOVERNO.
LISBOA. 30 (TT. P.) — O advogado

Dr. Sobral Cid, membro do Conselho
Juridico. visitou o presidente da Re-
publica, Dr. Antonio José de Almei-
da, a quem perguntou se a nomeação
do Sr. Liberato Pinto, para presidir o
gabinete, significava o propósito" de-
liberado de fazer um governo de f«j.-
ça. O Dr. Sobral salientou a conve-
niencia do esclarecer a situação pe-
rante a opinião publica, afim de. quo
a classe operaria saiba as intenções
do poder executivo.

O presidente da Republica recebeu
amavelmente o visitante, respondeu-
do que escolhia o Sr. Liberato Pinto
por causa do prestigio do seu nome,

que é uma garantia do ordem, O hov.-i
gabinete, acerescentou o Dr. Antonio
José de Almeida, governará legalmen-
te o sem violências.
PREFERENCIA AOS MUTILADOS

NO FUNCCIONALISMO PUBLICO
LISBOA, 30 (U.P.) — O deputado

Mantas, apresentou á Canvira dos
Deputados um projecto de lei, o qual
estipula que soja ¦ dada. preferencia
aos ^mutilados na grande guerra,
sempre que houver uma vaga nas re-
.partições publicas.
UMA MEDALHA COMMEMORATI-

VA DA GRANDE GUERRA
LISBOA, 30 (U. P.) — Q Conselho

de Arte'Nacional approvou d modelo
de medalha.internacional commemo-
rativa da grande guerra.
Q rMINISTRO DE PORTUGAL EM

LONDRES, ESTA' EM GOZO DE
LICENÇA.
LTSBOA, 30 (U. P.) — O Dr.'Tei-

xeira. Gom,3s, ministro* de Portugal
em Londres, partirá," no dia 3 do cor-
rente a bordo do vapor "Sirio" em
gozo de licença.
PARA SECRETARIO DA DELEGA-

ÇAO PORTUGUEZA SDA LIGA
DAS NAÇÕES.
LISBOA, 30 (U. P.) — O Dr. Af-

fonso Costa indicou o Sr. Cruz Nor-
deste, secretario geral da delegação
portugueza á-Assenilbiéa da Liga das
Nações, ou o Sr. Armando Navarro,
cônsul de Portugal em Paris, para o
cargo de ministVo portuguez ná Po-
lonia. ,. .
PROTECÇÃO AOS TRABALHADO-

RES PORTUGUEZES EM FRAN-

LISBOA, 30 (U..P.) —Trabalhan-
do actualmente 15.000 portuguezes na
França, na região do* Pas;de Calais,
o govórno resolveu nomear üm ágen-
te fiscal* nessa, região, incumbido 

":de

tratar de seus-interesses, > . r. . '

PERMUTA DE PASTAS v
LISBOA. 3.0 (U. P.).;— O Sr. Pai-

va Gomes, democrático, assumirá a,
pasta dás colônias; tçndo'.troçado com
o Sr. Álvaro- dè Castro-a da guerra:
SAUDAÇÃO AO CONGRESSO CHI-

LENO
LISBOA, 30 (U. P.) — O Senado

approvou, por unanimidade, a*pro-
posta do Dr. Berpurdino Machado, dc
"uviar-se um telegramma de cum-
primontos ao Parlamento dò Chile,
pelo centenário da descoberta do es-
Iroito* de Magalhães, por-Fcrnão Ma-
galhães.. 

'- 
. •'.',.

A poSitica européa
O CONVÊNIO COMMERCIAL ÀN-

GLO-RUSSO
LONDRES, 30 (U. P.) — Os jor-

naes noticiam achar-se terminada a
redacçiüo do .projecto do convênio
commercial entre a' Inglaterra' e'.o
Soviet da Russia, tendo sido apresen-
tada.á comniissão russa, de commer-
cio nesta capital, afim de ser .appro-
vado. .

AS ELEIÇÕES AUSTRÍACAS
VIENNA, 30 (A. H.) —,.Os sócia-

listas que disputam as eleições ao
Bundesr.at estão sendo muito vota-
dos. Fala-se geralmente que varias
cadeirqs da Nova Câmara serão con-
quistadas por esses, candidatos, ' em'
detrimento 7^os candidatos do go-
verno.

A FRANÇA E O VATICANO
PARIS, 30 (A. fí.) — A Câmara

dos Deputados regèitou uma,moção
que propunha o adiamento dos de-,
bates sobre o restabelecimento da
embaixada da França junto do ~Vatl-

cano e approvou, por 387 votos' con-
tra 195 uma moção de confiança no
governo.
O REATAMENTO DÈ RELAÇÕES

• DIPLOMÁTICAS . DA FRANÇA
COMO VÁTICA-JD ;
PARIS, 80 (II. ,'p.) -A- Foi'reence-

tado hoje na Câmara dos Deputados

jeiçãò do projecto, dizendo que o
controle ia prejudicar grandemente o
commercio inglez no extremo Ori-
ente. é

Respohdou-lhe o secretario fl-
nanceiro do Thesouro, Sr. Baldwin,
que declarou que o projecto encerra-
va uma necessidade, "porquanto era
preciso restringir a exportação; caso
contrario a moeda de prata de liga
superlor^podia sair do paiz em quan-
tidade capaz de expor a Inglaterra
a uma crise muito séria".

Antes de terminar a sessão, o Sr.
Grecnwood,.. secretario de Estado
para a Irlanda,, falou sobre a situa-
ção- irlandeza,' 'declarando que, em
vista dos recentes fitíe.ntàdos e dos
desacatados que vem soffrendo a
Câmara, os communs certamente não
desejavam discutir os negócios da
Irlanda no momento e mque a sua
autoridade era justamente posta em
cheque.
AUXILIO AOS BANCOS CATALAS
.MADRID. 30 (A- H.) — Ò conse-

lho de ministros resolveu auxiliar os
bancos catalâs que actualmente atra-
vessam uma crise 

'difficilima com
grandes prejuizos para,as industrias
daquella região.

AUXILIO A'' BULGÁRIA
BRÚXELLAS, 30 (A. H.) —- Está

nesta capital o Sr. Stambuliski. que
vera trabalhar junto aos banqueiros
belgas no sentido de conseguir que
elles concorram com os' seus capi-
taes para o desenvolvimento eco-
nomicò dá ^Bulgária.. Entrevistado por um jornalista, o
Chefe do Gabinete de Sofia disse es-
pe rar que ósValliados, mais tarde ou
mais cedo, haviam de conceder á
Bulgária^ uma saida pelo niár Egeu.
ÁS 

"QUESTÕES FINANCEIRAS ITA-
-, -LIANAS

' 
| MADRID, 30' TA". A.) — Reina

grande expectaçãd em todas as ro-
das, pela- reunião extraordinária- do
conselho, de. ministros, de hoje, e no
qual,' segundo as pessoas melhor in-
formadias se tratará de certos confli-
cítos de. ordern financeira, que causa-
ram grande alarme nesta praça.

A Grécia¦•>

\ ERANCA E A INGLATERRA
. AINDA' NAO CHEGARAM A UM
; ACCORDO

PARIS, 30 (U. P.)—Jornaes ma-
tutlnca, em geral, nesta capital, ad-
màUem que, até agora, os.Sr.s. Ley-
Sues e Lloyd George não consegui-
ratri completamente chegar a um
accordo a; respeito de uma .politica
mutua franco-britannica,. no* Proxi-
mo Oriente:

Dizem as referidas folhas qüe a-
Grã-Bretanha concorda com a Fran-
ça de qúe seria melhor, para a paz
da. Europa, que o ex-rei Conatantino
nã'o regressasse, ao throno. grego,
porém, a Inglaterra não concorda
com a exigência frarjeeza visando'"a
revisão do Tratado de Sévres.

Os britannicos tambem são con-
trarios á toda interferência nos ne-
gocios internos da Grécia. '

UMA ESQUADRA FRANCEZA VAI
7 A* GRÉCIA

TOULON, 30 (U. P.)-—A divisão
frameeza, que acaba de partir deste
porto para a Grécia*, deve chegar a
Áthena«3 antes do plebiscito, a reali-
zar-se nesse paiz, afim de decidir se
o ex-t-ei Constantino devo- occupar
novamente o throno.

O .plebiscito deve realizar-se ho
dia 5 de dezembro. •

A esquadra franceza compõe-se de
tres couraçados, quatro cruzadores e
vários' "destroyers".

DECLA RAÇÕES HE UM REPRE*
SENTANTE DB CONSTANTINO
LUCERNA, 30 (U. P.)—O senhor

Streit, antigo membro do gabinete
grego e representante, nesta cidade,
d'o-'eJf-rèl 

'Constantino, 
publicou" uma

nota' declarando que, se 6' ex-sobérdí-
o debate sobre o. reatamento das re-J nó voltar a occupar o throno, elle ise
lações diplomáticas com a Santa Sé.*

O presidente do Conselho, de Mi-
nistros; Sr. Leygues, chomou a atten-
ção sobre o facto de ter a Inglaterra
dellberadamente resolvido manter o
seu embaixador junto o -'-Vaticano,
quando se suscitou a questão de' se
devia ou não ser supprimido.

O deputado socialista Alexandre
Varenne interrompeu neste ponto o
chefe do governo, dizendo : "Afinal,
ha um ponto em que estaes de acepr-
do com a Inglaterra" ao que replicou
o Sr. Leygues: "Isso podei-'», parecer
uma pilhéria a V. Ex., mas que o go-
verno francez não pôde tiklerar. O
accordo entre a França e a Inglater-
ra, é tão real neste ponto como em
muitos outros." '

O deputado Briand,. então disse:
E' de grande interesse para a Fran-
ça ter representação no Vaticano.
Ainda mais quando presidi o gover-
no durante a guerra não hesitei em
abrir negociações com Roma. Se.
reenectarmos relações com a Santa
Sé, podemos/ficar certos de quo es-
taremos de accordo com o Vaticano
em todas as questões em litígio.

A INGLATERRA E A RUSSIA
.LONDRES. 30 (U. P.)-— O pri-

meiro ir.iinistro,* Sr. Lloyd George,
concedeu uma entrevista aos jorna-
listas.desta cidade, declarando que n
Grã-Bretanha, não h«via recebido
nenhuma communicação dos Estados
Unidos, com relação* ao-proposto ac-
cordo entre a Inglaterra e o- soílet
da Russia, para o reatamento, das
relações commerciaes entre os dois
paizes.. 

-: ..¦..•
"Tanto quanto sabemos, os..recen-

tes aconteci ir. ento* na Crimêa, não
alteraram a situação* dos Estados
Unidos, com*relação á Rússia^dissé
o. Sr. Lloyd George. OsEííados Uni-
do» ainda se oiPPOem a ter qualquer
qontacto com os ibolsheristas rus-
sos:"

O chefe do governo acerescentou
que o governo da America do Norte
acredita que o nccõrdo commercial
enfre a Inglaterra e o soviet" equi-
vale ao reconhecimento do go.verno
do soviet pela Grã-Bretanha.
RI&YTAMENTO DAS RELAÇÕES

DA FRANÇA COM O VATI-*
CANO
PARIS. 30 (U. P.) — A Câmara

dos Deputados a«pprovou esta noite
uma lei arbrindo os créditos necessa-
rios para o restabelecimento das re-
lações diplomáticas com o* Vaticano.
A lei foi approvada por 397 votos,
eontra 203.

O presidente do conselho de mi-
nistros Sr. Leygues, pronunciou um
discurso antes de se proceder'á. vò-
tação, pedindo, que a Câmara eon-
cedesse os créditos, o que seria inter-
pretado como* um voto de confiança
a seu governo.
As finanças

mundlaes
UNIÃO MONETÁRIA LATINA
PARIS, 30 (U. P.) — Por iniclati-

va da Bélgica, realizar-se-ha no mez
de janeiro a União Monetária Latina,
em que era discutida a substituição

esforçará em cultivar uma amisade
muito intima com a Inglaterra.

O Sr. Streit declarou tambem que
será pedido ao Sr. Venizelos que
volte á Grécia e que oecupe um lo-
gar no ministério.

LEYGUES CHEGA A PARTS
PARIS, 30 (U. P.)—O presidente

do conselho de ministros, Sr.. Jorge
Leygues, chegou a- esta capital, de
regresso de Londres. O chefe do go-
verijo declarou ter sido abandonado
o -plano de*consultar o .presidente do
conselho da Grécia, sobre a politica
dos alliados com relação á volta ao
throno grego do ex-rei Constantino.
CONSTANTINO SOMENTE DEPOIS

DO DIA 5 VOI/TARA' A ATUE-
NAS
LUCERNA, 30 (U. P.)—O ex-rei

Constantino, da Grécia, fez saber
que elle não* tenciona voltar para a
Grécia antes de saber-se o resulta-
do do plebiscito, que deve realizar-
se no dia 5 de dezembro próximo.
O "AVEROP" VAI BUSCAR

CONSTANTINO
ATHENAS, 30 (U. P.)—O coura-

çado gregp "Averof" teve ordem de
partir de Constantinopla para Brin-
disi, afim* de'conduzir á Grécia o ex-
rei Constantino, em seguida ao es-
crutinio.

Constantino será escoltado até
este porto por toda a esquadra, grega.
A REPRESENTAÇÃO DIPLOMA*

TIOA DA GRÉCIA
ATHENAS, 30 (A. H.)—0 novo

governo grego resolveu que a sua
representação diplomática no estran-
gieiro. fiquç a cargo de simples en-
carregados de -negócios.

DOCUMENTOS ENCONTRADOS
ÈM SALONICÁ

ATHENAS, 30 (A. H.)—Consta
que as autoridades .policiaes conse-
guiram - descobrir, em uma casa da
cidade de Salonica, grande numero-
de documentos pertencentes aos ar-
chivos da "nação e referentes ao pe-
riodo em que a Grécia esteve, sob o
governo, do Sr. Venizelos.

PALAVRAS DE LLOYD GEORGE
LONDRES, 30, (U. P.) — Falando

hoje na Câmara dos Communs o* pri-
meiro ministro Sr. Lloyd George, dis-
se ser impossível fazer qualquer de-
claração sobre a situação da- Grécia.

O conde de Sforza, teve uma con-
ferencia com lord Curzon, ministro
do interior hoje, de tarde,' tratando
ambos, os estadistas de todos ,os pro-
blemas que interessam aos alliados.

prehendeu, na reunião secreta, ' va- •'
rios anàrphistas. Nessa reunião deli-
berava-se sobre o destipo quo deve"-
riam ter os empregados das Docas,
então em greve. .*¦

Eram elles 16 homens, sendo quo .
um jiponàs era trabalhador dá tur-
ma 41, daquella companhia; Os ou-
tros eram completamente estranhos
ao serviço das Docas o residem em :
Jundiahy. nesto Estado. Todos elles,,
têm juma larga folha dá antecedeu-
tes como perturbadores da, ordem

,quo são, e propagandistas de idéas, .
subversivas. .

Em poder delles a policia appre-
hendeu, nessa diligonria; pampliU-
tos revolucionários, cancioneiros ver-
melhos de doutrinas anarcViistas, dis*
cursos, boletins, gravuras e corre-
spondehcia de correligionários ;pro-
cadentes de vários pontos dt,'rmundo,
até de Nova York. "'.

O nome de Máximo Gomes, qua
subscrevia o officio das. Docas, pe-
dindo augmento dn salário, é "6 raes-
mo nome supposto. que, na quali-
dade de 1° secretario da Associação
dos Carroceiros, eni-setembro ultimo,
assltrnnyiii um officio nns mesmas '
condições e para ps mesmos fins, aos
proprietários dos Varres que formam
o transito, desta, cidado'.' . („

S. PAULO, ?*0 (A. A.) — Conti-
nuani cm grave os oporárlos da Com-
panhia Docas- de Santos.
• A directoria das Docas providen.
ciou ,no sentido do que os trabalho*,
mais ursent.es não s«*.|am prejudica-
dos, sendo feitas a carga e descarga
dos vapores atracados ao caos. bs •
grevistas mantêm-se em completa
realma, não se registrando a minima
alteração da ordem: •

NÓ URUGUAY . .-
MONTEVIDÉO, 21» (A. A.) — Re-

tardado- — fracassou coiqplètdmen-
te a annünciada parede geral. Só-
mente algumas classes do trabalha-
dores abandonaram , os respectivos
serviços. A cidade manteve o seu as-
pecto normal. . •

Têm sido muito elogiadas as mo.-
didas preventivas adoptadas pêlo po-
der executivo, mediante ás quaes foi
mantida a ordenT.semn menor alte-
ração. A Assembléa dos Represen- .
tantes approvou todas essas medidas
dc caracter .prevon,.tivQ! •
" — Hoje, ao meio dia, a Federação
Operaria deü ordem a todos òs tra- '
balhadores para.,, que regressassem';
aos seus serviços, ^nflo .obstante os-
operários haverem, esta manhã mes-
mo, dado por terminado'o movimoii-"«
to paredista.

NA NORUEGA
CHRISTJAiNIA,' 3,0 ' (U. P.) — O

Parlamento resolveu não aeceder ás
exigências dos trabalhadores nas es-
tradas de ferro. Por esso motivo,
considera-se Certa a' greve geral; Dez
mil ferroviários deixarão o trabalho.

--. O Oriente
O RECUO DOS BOLSHEVISTAS' 

PEKTN, 30 (U. P.) — O resto do •
exercito anti-bolsheyista , do general
Semenoff, foi obrigado a recuar até o ¦
território chinez de suas posições na
Trans-Balkalia. As forças foram in-
ternadas e desarmadas pelos Chi-
nozes.

A Hespanha
SUSPENSÃO DAS GARANTIAS

CONSTITUCIONAES
MADRID, 30 (U. P.) — O rei as.

signou um decreto suspendendo. as
garantias constitucionaes' duranto o
periodo eleitoral.',
O TERRORISMO EM BARCELONA

BARCELONA, 30 (U. P.) — O go-
vernador solicitou do governo amplas
fá'culdades para. suprimir o terror.»-,
mo, declarando que caso hão lhe se-
jam concedidas, apresentará a sua
demissão. -
A EMIGRAÇÃO PARA A AMERICA

DO NORTE. ,
iMADRID, 30 (A. H.) — A' vista

da crescente emigração para a Amo-
rica do Norte, o ministro do trabalho
fez chamar a attenção dos operários
para a situação angustiosa dos emi-
grantos que têm procurado aAmerica,
onde, 'segundo o ministro, não encon»
tram emprego para sua actividade. .
LA E ALGODÃO EM BARCELONA

BARCELONA, 30 (A. A.) — Era
conseqüência de.se ter o-fferecido
neste porto lã e algodão estrangeiros
a preços enormemente inferiores aos
preços desta praça, produziu-se uma
grandecom.moção em todos os fabri-
cantes 

"catalãos, 
que sc repreutiu em '

todos os círculos financeiros e ban-
carios, os quaes se reuniram em con-
solho extraordinário, accordando di-
rigirem-sé ao Banco de Hespanha,
para, com a garantia do Estado, sa
prestar o Banco de Barcelona todo o
concurso julgado necessário nesta
emergência.
REFORMA DAS TARIFAS ADUA-

NEIRAS
r-MADRÍD, 30 (A. A.) — O órgão

official publica hoje o* decreto quu
reforma transitoriamente as tarifas
alfandegárias.; » .

A maior parte dos tecidos de algo-
dão soffreu um augmento de 50 o|o,
e os de lã'de 300 o|o, augmentos es-
tes quo beneficiam enormemente oa
grandes industriaes do Barcelona,
mas prejudicam á maioria da popu-
lação.

O calçado tambom foi baátante so-
ibrecarregado. Até agora, cada par
pagava oito pesetas de direitos, e do
ora avante passará a pagar trinta.

Os automóveis pagarão uma peseta
por kilo, e de hoje em diante paga-
rão tres. . . .' ¦

O decreto causou em todo o paia
uma impressão de espanto, especial-
mente entro os agricultores.

¦v

%-if *«¦

#'".

1

m.

*- .

4

As greves
EM S. PAULO

SANTOS, 30 (A. A.) — Os opera-
rios das Docas do Porto desta cidade
continuam eni greve 'pacifica, .estan-
do completamente . paralysados .os
serviços nos armazéns.

Os Srs. Guilherme Guinle e Eurico
Murça, directores das Docas, tém
tido constantes conferências com o
delegado regional, combinando me-
didas julgadas necessárias para. re-
solvcr o problema creado pela greve."
Os directores das Docas nâo pude-
ram tomar em consideração o officio

da morj.la dlvisionaria do prata por enviado pelos operários, visto ter sido
bronze, alumínio ou nickel
AS EXPORTAÇÕES DE OURO NA

INGLATERRA
LONDRES, 30 (A. H.) — Na ses-

são da: hontem, da Câmara dos Com-
muns. foi novamente iniciada a dis-
cussão do projeoto de lei que esta-
bolece „ controlo do governo sobre as
exportações ,1c miro e prata.

O ex-ministro Sá ni u 1 pediu a rc-

elle assignado por pessoas estranhas
ao quadro dos trabalhadores dás Do-
cas.

Está averiguado que o pseudo
Syndicato dos Trabalhadores das Do-
cas é uma ficção creada por elenien-
los perniciosos e inteiramente estra-
nhos ao interesse ,1a*classe.

Em uma das diligencias effe-
ctuadas pólo Dr. Ibahim Nobre, dele-
gado regional, esta autoridade sur-

A familia
Hohenzollern

DOIS ATAQUES CARDÍACOS NA
EX-IMPERATRIZ DA ALLEMÃ-
NHA
DOORN, 30 (U. P.) — A ex-impe-

ratriz da Allemanha soffreu dois no-
vos ataques cardíacos. O seu estado ô
perigoso.
AGGRAVA-SE O ESTAtoO DA EX-

KAISERIXA
LONDRES, 30 (A. H.) .—*¦• Tele-

grammas de Amsterdam confirmara
que se. aggravou o estado de sando
da ex-imperatriz da Allemanha.

Segundo os mesmos telegrammas, a
ex-kaiserina estava em condições gra-
vissimas*.
Noticias da America

DO URUGUAY
MONTEVIDÉO. SO (Serviço «?s*ie.

ciai do BraxilJ-r-Parm* t»tirifin:,r-r-ía
o tcicgramma íjue rinvioim cm' ngoá-'o.i-nmi-tcinndo a C(iitsiittii.;ãi; de. üm-
tigos elementos do Lio.nl i.iíu-íIU-ii,, o
do podcrosiis cmproAi» d** návvsKi-
ção e armadores par» («mm umia
do Lloyd, mis liascs. vcfcruiatt, ínjan-
do o governo coi.i<> graitüo acclo-
nista.

--O comincrcio inuguiiy» continua
ainda ntravessundo (lifricnidutlcs, vo-
sentindo-se du jw-islma situnf-ão fi-
iuuu*i*ira das praças de Buenos Airca
e do Rio Grande do Sul, com a-i
(íuuos niiiiitóiii iiítereísses coiiimcr-
ciaes. . .

Os mereados de couros e lãs estão
paralyzados. Os negócios de assucar
estão dcsaniniiulos; de Pernambuco
ha ofrertas de 40$ a saeca, porém,nao lui compradores. Os negócios de
pinho estão prejudicados eom as de*moras fen-oviarias no Rio Grande doSul. O cedro do Pará tambem preju-dicado, pelos excessivos Ii-etes doLloyd. .

*«r:r.
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O -desastre lamentável em (jue pe-

receu, ante-hon tem, um joven e bravo
official de marinha, veiu mostrar o

gráo de abandono a quo o governo re-
d_ziu um dos ser-viços <la armada na-
cional As circumstancias do desastre

parecem indicar que o tenente Ameri-
cano Freire — hábil piloto, familiari-
zado com as manobras aéreas do ge-
nero daquella, em que, tão trágica-
mente, perdeu a vida — loi vietima
de uma traiçoeira surpresa do motor,
no momenito em que devia retomar o
movimento interrompido para a ,qué-
da em parafuso. E' possivel que ou-
tra fosse a causa do 'desastre, mas
tudo parece .mostrar que o destemido
aviador teve fim tão desastrado, pov-
que a-mnchhia em que voava era de-
1'eituosa.

Aliás, é preciso aproveitar esta tra-
gedia, afim de chamar a attencão Tia-
cionaf para o descaso dos poderes pu-
bücós para o serviço de aviação na-
vai, que eontinúa a ser mantido gra-
ças á dedicação patriótica .da bri-
lhante pleiade ile officiaes, que, sob a
direcção do commnndante Damiíto,
trabalham, resoíntamenle, na ilha das
Enxadas, assegurando á noiísa mari-
nha um serviço aéreo, que pareceria
impossivel conservar dentro dos ridi-
culumente exíguos recursos orçamen-
tarios de que dispõe aquelle es-
.ta-bel-et-im-ento. A . verba . consigna-
da no orçamento da raariiilia pa-
ra ' a aviação é tão insignüican-
tc, que,, dentro deüa,' Será impôs-
sivcl manter o material-em condições
tle servir, sem um enorme perigo para
quem delle se utilizar. Quando, ha

pouco tempo, o governo.do Estado de
Minas resolveu' fundar uma escola de
aviação, eni Bello Horizonte, o órgão
oIT.icioso do-governo na imprensa ca-
rioca aproveitou o caso para hostili-
zar o illustre Sr. Arlihur Beruardes,
a pretextada impossibilidade de dar
desonvolviüiento a idéa -dc uma es-
cola de aviação com a pequena verba
de 

'cento 
c cincoenta contos nivnuaes.

Entretanto, o governo, cujo órgão in-
epirado assim ¦ pensava, gasta apenas
duzentos contos por anno, não em

I Não se ti'ata de um padrão de equi-
•I librio, concebido sob a impressão de

uma rivalidade; trata-se de uma con-
tribuição para a defesa commum, que
a nossa honra e os nossos interesses
vifcaes exigem que seja igual á eom-bi-
nação dos esforços das outras duas
principaes nações sul-americanas.

Em vez de termos uma esquadra
capaz de arear, na defesa deste conti-
nente, eom responsabilidades iguaes
ás da Argentina e do Chile reunidas,
estamos, 'lioje, -tão fracos no mar, que
as duas nações irmãs nos são ambas
superiores. De dia para dia. a situa-
ção se aggrava, porque, emquanto os
governos de Buenos Aires e de San-
tiago cuidam, activamente, em reno-
var è em reforçar o seu material na-
vai, o Brasil deixa que se consumme a
obsolescência das suas actuaes unida-
des, sem cogitar de adquirir material.

A allégação das apertara» do The-
souro, com que o governo pretende
justificar o abandono em que se acha
a nossa marinha de guerra, não pódc
sor -mais acolhida com respeito. A po-
litica ;de economias, a cuja sombra sc
deixa apodrecer o nosso aipparelho
de-defesa naval, não tem impedido o
governo de fazer despezas supérfluas
e quó não correspondem a neríhum
fim verdadeiramente nacional. Osdu-
zent.os.,.mjl contos, que a União vai
despender na tentativa mais que pro-
bíematiea de vencer o deserto uo nor-
deste, seriam suffieientes -para dotar
a marinha com o material novo e ca-
paz de assegurar ao Brasil a posição
internacional, que vamos .perdendo, á
medida que mais flagrante se torna o
nosso enfraquecimento naval.

dosespecialmente do rejuvenescimento
quadros da armada.

O almirante Pedro de 'Frontin teve oc-
casião de mostrar ao chefe da Nação as
tabelas elaboradas sobre o assumpto, rc-
gistrando o numero, idades e datas das
promoções na armada pelo regimen actual-
mente em vigor.

Sobre assumptos relativos á adminis-
tração municipal, esteve conferenciando
hontem com o Sr. presidente da Republi-
ca, o Dr. Carlos Sampaio, prefeito desta
capital. ¦

Conferenciaram hontem com o Sr. pre-
sidente da Republica os Srs. chefe de po-
licia e cominandante da policia militar.

&*>?Aa#
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unia escola local de aviação, mas na
(manutenção de todo o serviço aéreo
da marinha nacional. . .

Infelizmente, a aviação não é o uni-
co ran io da nossa (Mesa marítima,
que ho a<:ha, hoje, cm abandono. A
exiguidade de recursos, que cerceia as
iniciativas dos officiaes ido serviço
acreo o acarreta perigos excessivos fi
.perfeitamente evitaveis parn os nqs-
bos valentes pilotos tle hydroplanos, é
«penas um caso particular da situa-*
ção geral de abandono, i que se acha
reduzida a nossa marinha de guerra.
O material da esquadra, apesar da ex-
cellente conservação qne llio dá o pes-
soai naval, está, na sua .quasi tòtali-
dade, ficando .imprestável, por 'haver
-passado o ¦limite de duração fixado
em todas as marinhas do mundo.

0 grande publico não faz justiça á
competência o á dedicação dos nossos
officiaes, marinheiros e mecânicos,

pelo brii-hit.ite feito technico concro-
lizado na ct-epcional dimjgíto dos
nossos, navios de guerra. Os contra:
torpedeiros quc possuímos, ba muito,

que ultrapassaram a idade, qne os te-
ria feito, em qualquer outra marinha
bem organizada, passar para a lista
do material obsoleto, que se vende
como ferro veíhò. O.s dois cruzadores

• ligeiros jlí tèm, tiiinbeni, idade de-pus-
sàr" para a reserva. Do conjunto de
navios.do prooramma dc VMi, ri-stam
apenas os dois couraçados, que. ~ de
aéeordo com ns regras univcrsalnuMiti*
segúiflfls no assumpto, são os únicos

quo ainda podem figurai: na lista <lc
uma 'esquadra de combate. . ¦

Estamos, portanto, reduzidos a si-
tuação de uma nação marítima, que
possue uma esquadra dc dois coura-

ç-ados, sem ter nenhum dos navios dos
outros typos, julgados indispensáveis
como complemento das unidades capi-
.taes de batalha. K reses mesmos còu-
ruçados, embora poderosos, são, com-
tudo, navios de um typo, de dimen-
soes e de poder offeusivo, inferiores,
hoje. ás novas unidades das outras
marinhas hem apparelhadas. Sem fa-
lar nos formidáveis couraçados c cru-
zadores dc combate, construídos, re-

centeni-erife, para as grandes mari-
nhas da Inglaterra, dos Estados Uni-

. dos e do Japão, basta dizer que, bem

perto de nós, a Argentina possue dois

couraçados superiores aos nossos, co-
mo, igualmente, superiores o. são os
outros dois que o Chile está adqui-
rindo.

Esla situação apresenta uma gravi-
dade, que não poderá escapar a quem
considere ns nossas vastas responsa-
bflúiadcs marítimas, comparando-as
com a absoluta deficiência de elemen-
tos bellicos, para arcar com esse far-
do, qiie a nossa soberania exige que
mio abandonemos. Para que exista,
no continente sul-americano, o equih-
brio tle forças, indispensável á esta-
bilidade internacional do que depen-
dem n paz e a harmonia politica, e

preciso que o Brasil possua.uma pre-
pomlernncia naval, decorrente, logi-
camente, 'das nossas condições geogra-
pbicás e da organização da nossa na-

. cionalidade. Não. temos aspirações á
hegemonia continental, que ú inconi-

potivel com o feitio especial da for-
jiiacão dos povos sul-americanos; que-
T(».d, apenas, qne o. Brasil esteja om
condições 

'de 
desempenhar, no cou-

eerto político da America Latina, a
missão a que elle não pôde renunciar,
som trair as nações irmãs e sem abrir
mfio do seu nobre e glorioso destmo
como eixo do, uma política, forte de

de.lV**a destes paizes contra (piaesquer
ameaças de pressão e-terna.

Para exercer essa funeçãu, que toi

sempre o objectivo da nossa politica
e.teriin, precisamos, imprescindível-
niente, de uni poder na\al, pelo me-
nos. equivalente á somma das forças
marítimas da Argentina e do Chile.

O tem no.
Probabilidades do tempo atê ãs 16 horas

de hoje: ¦ 
'.¦ W

Estado do Rio (.previsão geral)—! empo,
incerto c 'máo, sujeito a trovoadas (i);
temperatura, declínio accentuado;'Districto Federal e Nitheroy — Tem-
po, incerto e máo (i); tcmpervtura, de-
cliiiorâ sensivelmente; ventos, predomi-
narão os de sudoeste e sueste, com raja-
dás (i).

A temperatura média da capital ante-
hontem foi 23°*3* ou o°„i obai.ro da nor-
mal.

Escala de probabilidades t
í) muito provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.

•Nota — Semico tclcgraphico, cm ge-
ral, boin. O aclual typo de tempo favo-
rece a formação de trovoadas.

A reforma das tarifas.
O. Senado, liontem, por iniciativa do

Sr. Irineu Machado, tomou uma orienta-

ção a respeito da reforma da legislação

tributaria sobre os impostos de importa-

ção, que só pôde merecer applausos.
A Alta Câmara do Congresso,Nacional,

considerando <iue a matéria daquella re-

fornía é de excepcional importância, não

podendo, por isso, ser examinada de afo-

gadilho, ao apagar das luzes da sessão

legislativa, nomeou uma commissão de

vinte e um membros para estudar com

attençao o projecto elaborado pela Ca-

mara dos Deputados e ora sujeito á sua

deliberação. . .
Esta attitude prudente, .assizada e, por-

tanto, necessária, dq Senado, ia determi-

nando uma crise de todo sem razão de

ser. O illustre Sr. Francisco Sá ter-se-

hia maguado com a decisão dos seua pa-
res, depondo-lhes o mandato que lhe coii.-

feriram de membro da commissão de fi--

nanças, onde é o relator da troposição
da Câmara.

O Senado não aceitou a renuncia, -do

eminente embaixador do Ceará, signifi-

cando-liw, assim, não haver pretendido,
com o seu voto approvando a indicação
do Sr. Irineu Machado, niagual-o dc

qualquer modo. .
De facto, não se comprehende qué o

Senado quizesse susceptibilizar os melin-
dres do Sr. Francisco Sá, a quem sempre
rendeu as homenagens a que faz jús pelas
suas excepcionaes qualidades dc cultura,
de intelligencia e de caracter, com a ad-
opção de uma providencia acautelador.r
de interesses geraes, em tini assumpto em

que não está em jogo esta ou aquella .per:
sonalidad*-. mas que corresponde a jpr.o-
blemas vitacs da nossa existência eco-
nomiec-financeira.

O gesto do Senado, recusando-a renun-
cia do senador Sá, deve dar-lhe a exacta

significação do seu voto em prol da op-

portuna e necessária indicação do Sr. Iri-

neu Machado.

,p0; designado o i" tenente medico
Dr Alfredo Moraes Coutinho Kilho, en-
carregado da enfermaria -do Arsenal de
Marinha do Pará. ;

Foram designados para íniennamen-
te exercer.neste estado-maior, as funeções
de inspector e sub-inspector de tiro, re-
spectivameiite, os capitães-tenentes Gui-
lherme 'Riecken e Durval de Oliveira Tei-
xeira. tendo o primeiro sido exonerado.

Foram designados para interinamen-
te exercer, neste estado-maior, as men-
cionadas funeções. respectivamente, os
capitães-tenentes Durval de Oliveira Tei-
xeira e 'Rodolpho Fróes da Fonseca.

Foram nomeados: o capitão de cor-
veta Antônio Vieira Lima, immediato_ do
navio mineiro Carlos Gomes, os capitães-
tenentes Annibal Erico Salles, assistente
do inspector de portos e costas, e enge-
nheiro machinista Isaac Tavares Dias
Pessoa, encarregado das officinas da
base da defesa minada dos portos, o mes-
tre do corpo de sub-officiaes Francisco
Assis Paulino, mestre dos diques da ilha
das Cobras, e o insitructor de infanteria
da extineta Escola de Aprendizes ;Mari-
nheiros do Estado do Rio, em Campos,
João Balbtno de Mattos, para auxiliar de
instruetor de infanteria do corpo de mari-
nheiros nacionaes.

Tendo revertido* á actividade, por de-
creto de 24 do corrente, ficou aggregado
a'o respectivo quadro o 1° tenente Henri-
que Alves dos Santos.

Foram designados, o mestre Argcu
Marques da Rosa * "o escrevente de 2'
classe Mario, de Souza para servirem, re-
spectivamente, na superintendência de na-
vegação e inspectoria de marinha, e o me-
canico de 2" classe- Alberto Joaquim La-
deira para embarcar no tender Ceará.

Passaram, o Io tenente engenheiro
machinista João da Gama iBentes, para o
cruzador torpedeiro .Saitía Cathárina; os
2*"' tenentes Aurélio Linhares, Julio Bar-
reto Leite e Ary Albuquerque Lima, re-
spectivamente, para o couraçado Fioriano,
cruzador torpedeiro Piauhy c cruzador
Bahia; o 2° tenente ajudante machinista
João dc Mattos Araujo, para o navio es-
cola Deiijainiii Constant.

—O iSr. ministro approvou o termo
de despeza lavrado no deposito naval do
Arsenal de .Marinha do Estado de -Matto
Grosso, para isentar a responsabilidade do
2° tenente commissario Jorge Cardoso Ra-
mos, de diversos objectos julgados inúteis.

Foram transmittidos ao 1" procurador
geral da Republica os pareceres do cen-
sultor jurídico, afim de habilitar-se para
a defesa dos interesses da União nas
acções propostas pelo capitão-tenente Fré-
derico 

'-Monteiro de Barros, e pela firma
Brandi & Robiuson, desta capital.

da Directoria Geral dos Correios, na im-
portancia de 1 :o76$4i3, pediu-lhe provi-
deliciar para ser feita a necessária corri-
genda no total da divida, que, parece ser
maior que a devida. -

Afim de que resolva a respeito, o
Sr. ministro remetteu ao seu -collega da
pasta da viação 0 requerimento em que
Luiz Máximo Pinto pede revisão do seu
processo de aposentadoria, no cargo de
cabineiro da Estrada de Ferro Central
do Brasil.

.— O Sr, ministro indeferiu o requeri-
mento. no qual o 2' • official aduaneiro
da Alfândega de Santos Pedro Arthur
Ferreira Gomes pede pagamento de aju-
da de custo a que se julga com direito,
por ter regressado á repartição a que
pertence.

0 Sr. ministro approvou o concurso
de 2' entrancia, para empregos dc fazen-
da, realizado na delegacia fiscal em Ala-
goas, mantendo a -respectiva classificação.

O Sr.- ministro designou hontem o
diarista da-Imprensa Nacional Henrique
Gastão dc Oliveira, para servir no seu
gabinete.

O Sr. ininistro mandou remetter ao
presidente da commissão de inspecção da
fazenda Santa Cruz os papeis sobre o re-
(fuerimento em que Antônio Joaquim da
Costa pede licença para vender a César
Augusto o dominio útil do terreno con-
stante do desmembramento procedido
pelo engenheiro da 1* secção, do lote
11, 14, da rua dos Bondes dc Sepetiba,
ali.

A REFORMA DAS TARIFAS
NO 3 ADO

A commissão dos 21 e a renuncia do).
Sr. Francisco Sá
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O Sr. presidente da 'Republica recebeu

de síia magestade o rei da Italia o seguiu-
íe te!egraii*,ma:" Agradeço de coração a V. Ex; e ao
Brasil, que tão dignamente representa, as
felicitações pela paz de Rapallo — Vitto-
rio Emanitelc."

0 Sr. ministro da, viação teve hontein
demorada conferência com o Sr. presi-
dente da Republica, estudando as questões
relativas ao porto de Recife, e.âs estradas
de ferro de Petrolina, na Bahia,. Rede Sul
Mineira e Central do Brasil. A conferen-
cia, quanto a esta ultima, versou sobre o
estudo do .orçamento de projectos de va-
rios serviços, especialmente da sua electri-
ficação.

Esteve presente, á conferência o dou-
tor Luiz Carlos, sub-director da Central.

<m-
O Sr. presidente da Republica fez-se rc-

presçntiir por um de seus ajudantes de
ordens no enterramento do tenente avia-
Jor Americano Freire. ,

Ao Sr. ministro das relações exteriores
communicou o Sr. Üemetrio M. Popovici,
addido commercial da Rumania, ter esta-
belecido provisoriamente seu escriptorio
á rua das Laranjeiras n. 524,-para onde
deve sei* dirigida a sua correspondência.

m—  , "

Ministério da Justiça.
O Sr. ministro transmittiu ao juiz de

direito da 6' vara criminal desta capital,
afim de ser informado e irjstruido, o re-
querimento em quc Rosalia Petralha pede
perdão do resto da pena .1 que seu filho
Emiiio Cocaro foi condemnado pelo tri-
bunal do jury desta capital.

 Ao director geral, da assistência a
alienados, o Sr. ministro remetteu, para
as devidas informações, o. requerimento
bm que Benedicto Veríssimo' de Mello e
Antônio Gomes da Costa pedem reconsi-
deração do acto pelo qual foram demitti-
dos das funeções de enfermeiros do Hos-
pitai Nacional dc Alienados, a bem do ser-
viço publico. 

' .
— Este ministério declarou ao da ta-

zenda. relativamente á entrega de 50 apo-
lices da divida publica, no valor nominal
dc 50 :00o?, depositadas no Tliesouro Na-
cional; tomo patrimônio da Faculdade de
Sciencias Jurídicas e Sociaes do itio de
Janeiro, qãe convém aguardar a approvit-
ção do regulamento'da Universidade do
Hio de Janeiro.

EXPEDIENTE

ROGAMOS 
aos nossos ami-

gos e assignantes a fineza
de mandarem reformar desde
já as suas assignaturas,
para bôa regularidade da
nossa expedição. m.

Dc utilidade publica.
Houve tempo que as ordens do dia do

Senado c da Câmara eram prenhes de

proposições de licenças ao funccionalismo
publico, e que constituíam mais de cin-
coenta por cento da matéria destinada ás
suas deliberações.

¦Çom a adopção de uma lei geral de li-
cenças, subordinada a sua concessão, eni
condições prefixadas, ao poder executivo,
desappareçeram ellas dá ordem do dia,
na Câmara e no Senado.

A's proposições de licença, porém,
suecederam as que consideram Je utili-
dade .publica toda a espécie de institui-
ções, sociedades e grêmios que possuímos.
E porque o "de utilidade publica" não
importe em .espeza, não se faz parcimo-
nia na sua concessão.

O Sr. Joaquim Ozorio apresentou, ha
Umpos, na Cailiara, um projecto definiu-
do o quc deve ser "de utilidade publica"
e prescrevendo regras para a concessão
desse titulo de bènemerencia. O seu pro-
jeçto não teve solução final, dormindo na

pasta de alguma commissão, ou sob o pó
do. archivo daquella casa legislativa.

Agora, o Sr. Marcilio de Lacerda, 110
Senado, tomou a si a iniciativa da reda-
cção de um projecto no -mesmo gênero,
que não terá, sem duvida, melhor exito
do qué o do seu collega gaúcho, porque
os representantes da Nação, não conse-
guindo mais patentes da guarda nacional
para os seus eleitores, brindam-nos com o
declarar dc utilidade publica todas as
instituições mais ou menos regionaes ou
locaes...

A Io quo tc crenst-cs...
O Correio' da Manhã houve por bem

pôr em quarentena a- nomeação do doutor

Daniel de Mendonça para director da

carteira dc redescontos, achando quc so-.
bre essa nomeação ninguém pódc
ainda uma opinião definitiva, pois
ta-se dc um pessoa completamcnt

ter
ira-

ípno-

110-

i se-

rada e só agora posta em foco, pela es
colha do governo, para um logar de ta
manha responsabilidade.

A ignorância da existência do doutor
Mendonça, portador de um nome illustre
nas letras e na jurisprudência brasileira,
não depõe contra o novo director do
Banco do Brasil, mas conlra o jornal que
i'az tão infundada affirmação, trr.tando-sp
do gerente do Banco da Província do
Riò Grande do Sul, que, ha longos an-
nos, exerce nesta capital esse cargo dc

grande responsabilidade, no qual tem.
dado as maiores provas de capacidade e
de1 tino commercial.

Como prova do criterio com que elle

geria a agencia do importante banco rio-

grandense. podemos apresentar a repulsa
com que elle acolhia qualquer desoonto
de-contas do governo federal, prevendo,
com muita sagacidade, o que sç deu, isto
é, que o Tliesouro acabaria por não pa-
gar a ninguém, como de facto aconteceu.

Talvez isso tenha sido uma rcconimcn-
dação para a escolha, desde que ninguém
melhor que o Sr. ministro da fazenda -co-

nhecia a situação' real dos recursos do

governo, e só pôde ter ficado bem iin-

pressionado com a visão commercial do
Dr. Mendonça, revelando a qualidade ca-

pitai que deve ser exigida numa carteira
de descontos, ou redescontos, saber as
condições das tirmas propostas para ope-
rações dessa natureza.

Não se preoecupe, pois, o Correio com
o perigo dos elogios que mereceu a esco-
lha do governo, elogios derivados do
facto raro entre nós, de ver o governo
nomear um banqueiro -para uma funeção
bancaria, quando ainda agora, para pre-
sidente do Banco do Brasil, hesita na

preferencia que drve dar, ao Sr. Sá
Freire, ou ao Sr. Antônio Carlos, muifo
mais conhecidos do que -o Dr. Mendonça,
mas cuja educação e aptidões se desen-
volveram em campo muito diverso das
operações bancarias.

Sc sc tratasse de banqueiro de bicho
c o governo escolhesse o Dr. Farias, cx-

gc.enlc do Lloyd, aqui estaríamos nós a
b.iler palmas c a applaudir sem reservas o

acerto da nomeação; pois somos eonven-
cidos partidários da philosophia qua cn-

cerra o provérbio hespanhol — a lo que
le creastes...

"Kursum Oordil I"
Está noticiado que o Sr. ministro da

viação esteve, eni profundíssima confe-
rencia. tralniulo com o Sr. presidente da
Republica' de assumptos pertinentes á

crise dc transportes. E 'diante- de tal
lici.i c o caro de exclamar: — Graça

jam dadas aos deuses!
Porque dos transportes que principal-

mente necessitamos são os que permit-
tam ò deslocamento da producção das zo-

nas • interiores paia os portos do; litoral,
e estes ainda sc fazem sob o mais pre-
cario dos regimens. . ,., -. .

Sem excepção das estradas dc ferro

directamente mantidas pelo governo,
como a Central do Brasil ou a Oeste de

Minas, todas as nossas ferrovias, com as

condições creadas pela guerra européa
entraram num regimen de difficuldades

Estiveram conferenciando hontem com
o Sr. presidente da Republica os Srs. ini-
nistro da marinha c chefe do estaJo-maior-
da armada, quc trataram com S. Ex. dc
vários assumptos da administração naval, | Barros Barreto.

extremas. '

Ha seis annos que dura esta situação,
sem que medida alguma tenha sido ad-

optada para diminuir-lhe os terríveis
effeitos.

De -muitos meios dispõe o governo, au-
xiliando directa ou indirectamente as es-

tradas de ferro, para manter, com o seu
funecionamento normal, a grave questão
dos transportes num estado supportavcl.

Não se adoptou/ porém, até hoje, uma
-política ferroviária intelligente, adequada
ás circumstancias e perfeitamente defi-

nida. A attitude governamental foi ca-

racterizada por uma indiffcrença abso-

luta."
Nunca é tarde, porém, para entrar no

bom caminho. E se o- Sr. presidente da

Republica e o seu ministro da viação

vão, afinal, tomar algumas providencias
opportunas e acertadas, é o caso dc re-

petir jubilosamente: — Graças sejam da-

das aos deuses I

Ministério da Marinha.
Conferenciou hontem com o Sr. Miinis-

tro sobre a concurrencia do novo arsenal
dc marinha da UU? das Cobras, o alím-
rante engenheiro naval Machado Portella.

já tiveram inicio os exames da z" ca-
tegoria da reserva naval.

Ante-hontem prestaram esses exames
os reservistas das sociedades do remo, e
hontem os do tiro naval. '

—Já terminaram as provas oraes do
concurso para o preenchimento das vagas
de 4" official da directoria geral de conta-
bilidade de marinha. Hontem, a commis-
•ião caminadora ultimou os trabalhos
jiara classificação dos candidatos quc, ao
que ouvimos, são em numero dc 17 os
approvados. . , .*¦;••

—Obteve quatro mezes dc licença, cm
proro-jr.ção, para tratamento de sauile, o
capitão de corveta graduado Plinio Uo-
cha, e de 30 dias, o mecânico «aval de 2'
classe Laurindo dc Carvalho Filho.-

 Por ter sido nomeado encarregado
geral do serviço de radinuk-grapliia da
marinha, assumiu a 4 ÜO' concilie as fun-
cções de viec-director da escola de ra-
diotelegraphia o capitão-íênente Mario dc

"Dlfficiles jnigoc".
Aquelle teimoso abstêmio que foi Mac

Swihey, era, realmente, um homenzinho
de ferezas.

Mesmo depois -de bien mort et bien

enterre, como o popular duque inglez, e

tirante a sementèira ridícula de imita-

ções cm travesti dissimuladas por ahi

além, ainda assim o mallogrado prefeito
mette agora o Vaticano em solemne cn-

taladela. •_ .
E' quc o clero rrlaifdèz, como solicito

pastor de almas a pique de um mergulho
110 pixe fervente do demônio, quer saber
se é peccado o feito da sua ovelha, suici-
dando-se pela fome, ouse isso é, ao con-
trario, meio caminho andado para a pai-
ma do martyrio.

Assim de chofre, confessemos que a
curiosidade indagadora desconcerta um

pouco os ânimos mais serenos. E quc
importará ao finado esta insólita indaga-

ção? Para salval-o, -com preces da ge-
hena, ou tecer-lhe, com psalmos, o mar-
tyrologio?

Eis o que não explica o interessante
tele.gr.imma, quc nos conta, entretanto, a
divergência de opiniões Já enunciadas.

Julgam que sim os jaçobinos anglo-ame-
ricanos, c é caso, então, dc orações c
desaggravos; opinam que não as autori-
dades canonicas de Roma, hypothese
essa que reclama uma lâmpada votiva
e coroa symbolica.

O Vaticano, porém, ainda não senten-
ciou e resolveu até adiar a solução do

grave caso. Não, que meadas como esta
não se destrinçam assim á pressa; uni
erro, uma falsa interpretação, um juizo
precipitado bem podem ferir fundo a
Igreja-, o quc a sabedoria e a prudente
reserva, por certo, evitarão.

Como sempre,-muitíssimo bem andou o
Santo Padre; mas, melhor andaria se re-
commendasse aos crentes que, ao envés
de aventarem- as práticas pharisaicas, re-
zassem algumas contas dos rosários re-
spectivos pelo eterno repouso do infeliz
mayor de Cork. • •• ¦¦ '*: ¦

Ministério dn Guerra.
O coronel do 

'quadro 
supplementar da

arma de engenharia João Albuquerque
Serejo foi nomeado chefe da 5* divisão
do. departamento da -guerra.

Foi promovido a 2° tenente da 2'
classe da reserva da 1" linha do exercito
o aspirante a official da mesma classe e
reserva Cândido Novaes Júnior.

O 2o official da secretaria do Hospi-
tal Central do Exercito José Rodrigues
de Carvalho, obteve quatro nieiles de' li-
cença. .

Serviço para hoje:
Dia á região, capitão João Freire Jucá;

dia ao posto medico da villa, i° tenente
medico Dr. Jayme de Azevedo Villas
Boas; auxiliar do official de dia, i" sar-
gento Benedicto Herculano; a 1" brigada-
de infanteria dá as guardas do Ministério
da Guerra, intendencia da guerra,.hospi-
tal central, Escola Militar, patrulhas
para o novo arsenal e á disposição do of-
ficial de dia; corneteiros para o Collegio
Militar e divisão; a 2" brigada dc infan-
teria a guarda c reforço para o palácio do
C.ttete; o 1° regimento de eavaliaria di-
visionária as quatro ordenanças para
a divisão. • .,

Uniforme, 6o.

Ministério da Fazcnflá,
Na 1* pagadoria do Tliesouro Nacional

serão rpagas hoje as seguintes folhas:
chefe de Estado e seu gabinete, Thesouro
Nacional e avulsa da fazenda, secretaria
da Câmara, deputados, Corte de Appella-
ção e secretaria, Tribunal de Contas, Es-
tatistica- Commercial, senadores e secre-
taria do Senado, Supremo Tribunal,
Junta Commercial e Junta dc Corretores
e cobrança da divida activa.

O Sr. ministro, cm circular hontein
aos inspectores das alfândegas e admi-
nistradores das mesas de rendas, decla-
rou-lhes que foram concedidos a todos
os vapores da Empreza de Navegação
Nortc-Amcricana New York and Cuba
Mail Stcamship Company os favores de
que trata o decreto n. 4*955, de 4 de
agosto dc 1872, desde que seja observado
o quc .dispõe, sobre o assumpto, o regula-
mento dos serviços da Saude Publica.

Em resposta a uma- consulta do seu
collega da pasta da justiça, o Sr. minis-
tro communicou-lhe que na Villa Próleta-
ria, em Deodoro, foram postas á disposi-
ção daquelle ministério as casas para ser
instalada a delegacia do 23o districto po-
licial, tendo, porém, havido cessão de do-
minio.

O Sr. ministro, remettendo ao seu
collega da pasta da justiça o requeri-
mento de D. Maria Thereza Duprat e ou-
tros, referente á revisão e melhoria do
montepio deixado pelo Dr. João Pedreira
do Couto Ferraz, secretario aposentado
do Supremo Tribunal Federal, pediu-lhe
o seu parecer a respeito.

Remettendo ao seu collega da pasta
da viação o processo relativo á aposen-
tadoria dc Flodoardo Justo da Silva,
chefe de secção aposentado da Adminis-
tração dos Correios dc S. 'Paulo, e uma
certidão dc tempo de serviço do reque-
rente. è> Sr. ministro pediu-lhe tomar co-
nliecimento do assumpto c resolver a re-
sprito.

O Sr. ministro, remettendo ao seu
collega da pasta da v;ação o processo
sobre ü pagamento, por exercícios findos,
a José Baptista Li-.t'ncourt, amr-micnse

Ministério da Agricultura.
¦O Sr. Francisco Bhering, sub-director

technico da Repartição Geral dos Tele-
grnphos, esteve liontem neste ministério,
onde foi convidar- o Dr. Simões Lopes
para uma visita aquella repartição, afim
,'c verificar o adiantamento do serviço
da carta igeographica que está sendo ali
levantada. O Sr. Bhering teve tambem
oceasião de' visitar a estação telcgraphica
do ministério^ a cargo do telegraphista
Optaciano Mello, tendo levado dessa vi-
sita, segundo affirmou, uma excellente
impressão.

O Sr. ininistro fez-se representar
-pelo seu official-de gabinete Cyro Cor-
deiro de Farias, no enterro do tenente
Jayme Americano Freire.

A secretaria-da Câmara enviou ao
Sr. ministro, afim de ser emittido seu
parecer sobre o assumpto, conforme re-
querimento da commissão de finanças, o
avulso do projecto que autoriza a aber-
tura do credito dc 160:245$, para paga-
mento de gratificações addicionaes a fun-
ccionarios da Escola de Aprendizes Arti-
fices do Pará e da inspectoria de indus-
Iria pastoril. . . ¦

Foram depositados na directoria de
industria c commercio relatórios è ou-
trás peça9 concernentes ás seguinte» in-
vençõfcs:- . .

Um processo aperfeiçoado de cinbalsa-
mamento por meio de injecções endo-
arteriaes de uma nova solução conserva*-
dora, e applicação de pós absorventes, de
Raul Martin da Cunha Bastos;

Um assucarciro hygienico automático,
dc Orestes Dunitarallc; ,

Um novo systema de válvula de distri-
buição para motores a vapor; deWor-
thington Pring .&¦ Machinery Corpora-
tion; '

Novo emprego dos saes de prata, col-
loidaes ou não colloidaes, no tratamento
completo do mormo ou da tuberculose,
tanto em pessoas como em animaes, de
Edgard. Brigger;

Um novo systema de forrar tectos e
paredes com blocos de.palha, juncos e se-
melhantes, dc Enrique M. Roméro;

Aperfeiçoamentos relativos á gravura
chimica cm metal, de Ernesto da Costa
Seixas;

Aperfeiçoamentos em systemas radio-
signalador.es, da Internacional Electric
Company;

Novo processo de fabricação de mate-
rias corantes negras, para o tingimento
do algodão c dc-outras fibras vegetaes,
de Armando da Costa Nograes.

Foram depositados na directoria dc
industria e commercio os desenhos relati-
vos á invenção dc um novo systema de
câmaras inoveis, permittindo a conserya-
ção de gêneros alimentícios de fácil dete-
rioração por meio do ar frio, secco e súa
rápida e garantida distribuição a domici-
lio, de Eugênio Vieira Machado 'da

Cunha.
O syndico da Junta de Corretores

culados no curso dc chimica industrial
vimento da Bolsa de Café, referente á
semana de 22 a 27 do mez findo, o qual
aceusa a venda tle 290.000 saccas nesse
periodo.O director da Escola Livre dc En-
genharia, de Pernambuco, remetteu ao
Sr. ministro a relação dos alumnos matri-
culados no rurso de chimica industrial
annexo áquel1,.-. escola, tie accordo com o
disposto há aclu.il lei do orçamento.

O uuim-ro desses alumnos attingiü a
3S, havendo ainda seis ouvintes.

O Senado agitou-se hontem, em torno
de .uma indicação do Sr. Irineu Alacha-
do c outros, propondo a nomeação de
uma commissão especial, de 21 membros,
sendo um por Estado, para examinar a
proposição da Câmara, reformando ás ta-
rifas aduaneiras. • ..

Ainda na hora do expediente, assomou
á tribuna o.Sr',.-Irineu Machado, que ca-
meçá declarando reputar a reforma da
pauta aduaneira, neste momento, tão im-
portante quanto a própria revisão con-
stitucional.» -.

Salienta que, a proposição da Câmara
chegara ao Senado, sexta-feira ultima,
quando faltam menos de 30 dias uteis
para estudo tão longo, importante e com-
plexo assumpto.

Na Câmara, elle percorreu paulatina-
mente todos os seus tramites e os interes-
sados puderam apresentar memoriaes que,
entretanto, não foram publicados. A
commissão de finanças acha-se sobrecar-.
regada de .trabalho, numerosos são os
créditos em andamento; todos os orça-
mentos dá despeza e o da receita ainda
estão pendendo do exame da commissão
e do voto do Senado. E' evidente que,
em tão curto prazo, á commissão de li-
nanças não poderá dar desempenho a
uma missão tão importante. Na Câmara
o .assumpto foi examinado por uma com-
missão especial, sem .ter sido pela de ti-
nanças.

Pensa ípie num assumirto dessas natu-
reza todos os Estados <levem ser ouvidos,
grandes ou pequenos, para evitar, as quei-
xas que em toda a parte se tem levanta-
do contra os grandes Estados, affirman-
do que elles absorvem'a decisão dos ca-
sos referentes á vida' econômica, finan-
ceira e politica do paiz.- ;

- Uma reforma como esta enfrenta tres
hypotheses: primeira, a do «rario pa-
bíico, em relação á sua arrecadação, vi-
vendo a União dos impostos de impor-
tação; segunda, a organização da nossa
indústria; terceira, a «situação do con-
sumidor. .

Resolver, portanto, um problema desta
natureza, sem conjugar o intuito de al-
liviãr ó consumidor com o intuito de nao
desorganizar a industria nacional, c, ao
mesmo tempo, augmentar a receita pu-
blica, fomentando a exportação — e um*
problema de tal complexidade que nao

pôde deixar de ser examinado por todos
os elementos politicos de todas ns uni-
dades'de que se compõe a Federação.

A constituição dc uma commissão de
senadores, representando todos os Esta-
dos, terá a virtude de dar maior rapidez
ao trabalhos por sua natural divisão.

O projecto da Câmara contém milhares
de assumptos-para examinar e resolver.
Tem toda a matéria relativa ás isenções
e ás prohibições c, para não recorrer se-
não a um delles, lemlira o que caça as
isenções e todos -os favores concedidos
ii importação dc inachinismos do estran-
geiro, de maneira que essa tarifa deixou
no esquecimento a producção nacional e
os meios dc amparo.

Depois de defender -longamente o di-
reito dc Iodos os Estados, de examniar
uma reforma de tarifas que diz com a
sua própria v.ida econômica, o orador
manda á mesa uma indicação, pedindo
uma commissão dc vinte e um represen-
tantes de todos os Estados para estudar
o projecto da Câmara. .

Posta em discussão, o Sr.- Francisco
Sá pede a palavra e diz que c o primeiro
a justificar a razão dessa proposta, se.e
que.se trata da falta 'de competência do
relator desse projecto na coimuissão de
finanças. Se_ remover esse inconveniente
fosse o unico resultado da indicação não
lhe faria a 'níais leve restricção, mas_ a
conseqüência c outra e o intuito muito
diverso.

A conseqüência seria o adiamento para
dias remotos de uma questão (pie requer
solução urgentíssima. Comprcliende-sc
quc se houvesse, 110 Senado, como na Ca-
mara, uma comniissão especial tle tari-
fas, se houvesse distribuído a ella o pro-.
jecto. ,

Essa commissão acompanharia os tra-
balhos da Câmara, mas não comprehende
como á ultima hora, depois do projecto
estar distribuído á commissão de fi-
nanças, se pretenda constituir uma cóm-
missão especial dc 21 membros para pro-
ceder a inquérito depois de dois longos
inquéritos quc foram feitos sobre .0 as-
sumpto.

Chama a attencão do Senado para a
.gravidade do adiamento da solução de
uma questão dessa ordem. Os próprios
adversários da reforma de tarifas reco-
nhecem que o adiamento desta solução
collòcaria o commercio e as industrias
em um*a situação de instabilidade prejudi-
ciai aos interesses do paiz. A tarifa em
vigor é a decretada em 1900. Desde 1910
que se tem feito' reiteradas tentativas
para a sua reforma. Innumeros inqueri-
tos foram feitos c ouvidos todos os in-
teressados do commercio e das industrias.
O projecto de agora é o resultado desses
inquéritos, realizados longa, minuciosa e
escrupulosamen-te. .0 que é certo é que se
ha quem se interesse pêlo adiamento, esse
é o interesse* da plutocracia, não é nem
o commercio nem.a producção nacional,
nem os pequenos Estados.

A reforma que acaiba de ser proposta
é uma reforma eccletica, quc não atten-
de á corrente contrária platonicamentc
ao prbtèccionismo, -que não permitte os
seus excessos, mas os attenua.

A indicação apresentada pelo Sr. Iri-
neu Machado, para a constituição de uma
commissão de 21 membros, não é a de
um trabalho de revisão, como a que -de-
veria incumbir ao. Senado. Trata-se de
um trabalho inicial, para o qual falta
a competência, senão á conunissão de fi-
nanças, ao menos, ao senador que couber
a incumbência de relatar.,

Abstein-se. de votar a indicação.- Faz
essa objecção como protesto contra o
adiamento de uma solução de assumpto
urgente, na qual o Senado teria a oppor-
tuitidade de collaborar com a intervenção-
dos representantes de todos os Estados.
. O Sr. Alfredo Ellis fala sobre o mes-
mo assumpto. .

Diz que não segue em definitivo ne-
nhuma das duas correntes tarifárias; não
é nem proteedionista nem-livre-cambista,
discorrendo largamente sobre a formação
dos elemcr.tos econômicos das nações,
desde a formação pastoril até a indus-
trial.

•Quando se manifestava a favor_ da
theoria lívrc-cámbista não havia ainda
sido empregado nas'industrias nacionaes
o enorme capital que hoje o está.- Só
no seu Estado ha cerca dc seiscentos
mil contos capitalizados nas industrias.
Uma situação destas não deve ser mo-
dificada sem critério, sem reflexão. Ha
uma balburdia geral em todos os senti-
dos/quer nas leis agrárias ou judiciarias,
e .agora mesmo, diante da opinião de
homens notáveis e divergentes, não se
sabe a que sc deve a baixa do cambio.

.0 que hoje existe "já não vigora ama-
nhã, e vice-versa. De maneira ((ue o n'os-
so emblema deveria ser o catavento.

O Sr. Wencesláo Braz, no seu pro-
gramma, exclamava: " Produzam ! Tra-
balheml". Mais tarde, depois que sc
produziu e se trabalhou, veiu a restri-
cção da exportação. "Não! Vocês pro-
duziram, mas não podem exportar, não
podem vender ! *,

Se a producção augmentn, o governo
não lhe dá transportes, atigméntá os.im-
postos e. taxa a circulação. .Como agora,

um imposto de; um real por kilo sobre"
a oirculação das mercadorias,' augnieiilan-
do o encíirg'0 da producção eni mais do
30 mil contos."

Depois de receber p projecto da com-
missão da Câmara, refleebiu sobre o as-
sumpto e entende que se devia adoptar
um systema mixto, de gravar aquillo que
podemos produzir mais barato e facilitar
a entrada de -artigos que o estrangeiro
nos pódc mandar por menos.

Jiist.tmente agora, que todas as nações
da Europa cogitam de levantar unia mu-
ralh.i á importação, é que vamos facilitar
a .nossa.

De-pois dc longamente enumerar os in-«
convenientes da situação actual, com re-
ferencia ao cambio, á exportação e á si-
[uáçãò das praças internas, o orador fal.li
no augmento da .tarifa-que se propõe,
cntle o pajiel pura ,<i. imprensa terá siiri-
plesmente o augmento de 3.000 por cen*j
to I LG nesse sentido uiii documento eoiv- .
vincente.

Pódc asseverar que sobre esse assum.»
pto não teve solicitação de ninguém para
apressar ou para demorar a passágeni
do-projecto. A unica pessoa qne escreveu
ao. orador foi o Sr. ministro da f-i-anda,
ao qual não respondeu porque, .-icinia
delle e de qualquer pressão, ha a sua
consciência.

Termina, depois dc referir-se a um in-
cidente jornalístico, declarando -que não
assignará sem ler cerca dc mil e quatro-
centos artigos de que se compõe a u-fori
ma das tarifas e não dará a sua apji.ro"-.
vação a essa reforma sem uma revi-ão e
sem tuna analyse completa.¦ O Sr.1 Álvaro de Carvalho diz que será
breve. Confessa que é forçado a votar
contra a indicação, pois acredita que seria
possivel ao Senado adoptar um outro al-
vitre, dentro do qual possa tomar conhe-
cimento da reforma das tarifas, sem a
responsabilidade de adiar um problema
que acredita completamente esclarecido.

Faz essa declaração para explicar o seu
voto pessoal.

* O Sr. Vespucio de Abreu diz que a
indicação pura a.nomeação dessa commis-j
são não pôde ter o objectivo que lhe que-
rem emprestar. Ninguém teve o propósito
de melindrnr qualquer. membro da eom-
missão de í\n:v% as. Ia discutir o assuníi
pto quando terminou a hora do expetlien-
tc e o presidente observa ao orador.

Passa-se então á ordem do dia e posto
a votos um outro requerimento do Sr. Iri-
neu Machado pedindo a immediata dis-
cussão' daquella indicação, é elle apnro-
vado.

'O Sr. Vespucio de Abreu retoma a pa-
lavra, continuando a dizer que a •eom-
missão especial vem facilitar o estudo e
o encaminhamento da solução que o Se-
nado tiver tle dar ao projecto.

Defende os intuitos' da . indicação,
achando, porém, que o numero de íueiri»
bros da conunissão deve ser redjizido de
21-para nove, de accordo com o regi;ueni
to do Senado.

. O Sr. Soares.dos Santos pede a pala-
vra para defender uma emenda que man-
da. a mesa pedindo a interpretação da
regimento, porquanto não sabe se o. pra-
zo a que Se refere a indicação é o daí
commissões regulares ou o das commis-
soes especiaes.

seu desejo é apoiar a indicação, má9
que o assumpto fosse decidido ainda nes-
ta sessão.-

Diante da resposta da mesa, o Sr. Soa**
res dos. Santos .propõe uma sub-eincnda,
fixando o prazo dé 15 dias para que a
comniissão apr.esente o seu trabalho.

O Sr. irineu Machado volta á triliiináe]
refere-se a duas allegações dos seus colle-
gas Vespucio dc Abreu e Álvaro de Car*
valho, a que se refere a um- inquérito coin-
pleto na Camada dos Deputados e ;. (|U$à**
se refere á representação de todos os ESSf,
tados na comniissão, .combatendo-a.

Encerrada .1 discussão da ^ridicáçúo, 01
presidente poz a votos a emenda r.-.Uri-
diva do Sr. Vespucio de Abreu, qus é
rejeitada. Em seguida, foi ápprovn-Ja a
indicação do Sr. Irineu Machado, deter-
minando a constituição de unia cpiriinis»
são especial, de 21 membros. Depois, foi
approvada a sub-einenda do Sr; Soafeè'
dos Santos, determinando que a co-r.mis-
são especial apresente parecer dentro dé
1,5 dias.

Conhecido este resultado; pede a pala**
vra o. Sr. Francisco Sá, que justificou o
seu intuito oppondo-se á indicação appro-
vada, não para cercear ao Senado o di-
reito de examinar conveni.entement,; o
projecto de tarifass. Mas as palavras que 

'

proferiu traçarain-lhe um dever diante ,
do voto do Senado. O orador não pôde ¦
continuar a fazer parte da comniissão
de finanças e deposita nas mãos do pre-*
sidente a renuncia de seu cargo.

O Sr. Azeredo diz que a renuncia qua
acaba .de fazer o Sr. Francisco Sá, um
dbs mais illustres membros do Senado,
verdadeiro ornamento da conimissão- do
finanças, por sua capacidade e seu sr-ber,
não pôde ser aceita, principalmente nos
termos em que foi feita, quando eSlá cer-
to de que o Senado inteiro apoia e admi-*
ra o honrado representante do Ceará.

O Sr. Irineu Machado quer dcix.-i" cia**-
ra a intenção da sua indicação. Não* de»,
sejou attingir nenhum membro da con«
missão de finanças, ínèsmo porque u pro-
jecto havia chegado na véspera c O
Sr. Ellis nem sequer o havia-distribuído.

Entende que ninguém pôde se julgar
pessoalmente melindrado por isso. ,l>

Faz, a seguir, longa justificação- dos itt-
tuitos de sua indicação. Ella não visava
pois a pessoa que tem toda a sua profun-
da estima e grande admiração pelo seu ta-
lento, operosidade, competência e" zelo;-
como a do honrado senador Francisco*
Sá, cuja demissão nega, como um dever e
um serviço-prestado ao Senado e á Repú-
blica.

No mesmo sentido fala o Sr, Alfredo
Ellis, dizendo que com razão nxrs.A pela
attitude de divergência de seu collega de
bancada teria dex dar a sua exoneração de
um logar a ura substituto de mais compe-
tencia.

A própria attitude do senador pelo Cea-
rá poderia mesmo arrastar todos os de-
mais companheiros da commissão de fi-
nanças, mas não vê razão para tanto.

Posta a votos, foi negada i r-fníincial
solicitada pelo Sr. Francisco _à.

Em seguida, o presidente nomenu os
seguintes senadores para a commissão es-
peciai: Lopes Gonçalves, Firmo Brr.ga,
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Costa Rodrigues, Antonino Freire, Ben-
jamin Barroso, Eloy de Souza, Antônio
Massa, Ribeiro de Brito, Euzebio dc An-
drade, Oliveira Valladão, Muniz Sodré,
Bernardino Monteiro, Miguel de Carva-
lho', Irineu Machado, Francisco Salles,
Adolpho Gordo, José Murtinho, I-Jcnne-
negildo de Moraes, Xavier da Silva, Lau-
ro Müller e Vespucio de Abreu.

m>—í —

Prefeitura.

. Serão pagas hoje as . folhas de venci-
mèíitís do mez de outubro ultimo, das.
professoras primarias de'letras M a Z,
e a folha dc novembro do Conselho Mu-
nicipal.

Em edital, o director de instrucção
scientificou aos professores da conve-
nieucia da uniformidade dos certificados
(jue devem fornecer aos serventes das es-
colas publicas, publicando, para esse fim,
uma norma quc deverá servir do cornnts
mez cm diante.

O agente de Santa Thereza multou
cm 500$, por proseguir nas obras embar-
gadas no seu prédio,1 á rua Aqueducto

que se cogita dc diminuir o déficit coin -n. CS7, o Sr.'A. Thun.

•¦ 
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OS ORÇAMENTOS
~**ÍA CÂMARA

O Sr. Cincinato Braga relutou hon-
tem. lia comniissão* de finanças da
Ca n áía dos Deputados, o' orçamento
dn Agricultura, em. terceiro turno.

ü deputado paulista aproveitou ..a
opportunidade de estudar a nossa
Tiàraiicsi econômica, apontando as ne-

.cessidades urgentes do paiz e os
meios de conjural-at*.

A comniissão assignou unanime-
Tnente o aeu. parecer,, nestes termos:

"São profundamente impressio-
rjantes os dados de nossa estatística
comniercial, relativos «o anno cor-
rente, de 192t). Fora muito preferível
-— sihceramênte o dizemos.:— que os
factos,' que se vão desenrolando na
.vida econômica do» paii, não trotixes-
sem a confirmação das a;pprehensões
d'o relator desto orçamento, no to-,
cante «o desequilíbrio na* nossa ba-
lança de pagamentos internaeionaes.
Infelizmente, esses factos demons-
tran i a toda evidencia que a orienta-
ção, pela qual o relator se vem te-
nazmente batendo, «3 a unica que
corresponde ãs nossas mais vltaes
tieccHHidadesi sob os aspectos de nos-
sn siluação econômica e, por via de
conseqüência, de no«sa« pro.pria st-
tuai;ão .politica. Aquelles dados esta-
tisticos demonstram mal estar eco-
«Boniieo,- graVé e evidente. Outra coisa
não 6 o estarmos «em* exportação
«Buíficiente para , cobrir-se se quer
•nossa importação de mercadorias.
Todas as responsabilidades debitarins
<Io puiz, estranhas* 8. compra de ar-
tigos de commercio, estão assim in-
togrulmente sem cobertura. Dahi
achar-se o. nosso, cambio a taxas que
oscillain entro 7 e 8, no; confronte de

- «os..;o papel-moeda com o ouro. Con-
tra desfallecimento tão assustador, o
remédio heróico. 6 o au.gn 'anto de
nosnas exportsoções. E' bem certo que
existe outro, .processo, afora esse. Se-
ria o da redueção de nossas* importa-
ções, a golpes de tributação .prohibi-
tiva sobre ellas.

Mas, para uma nação com as nos-
eás legitimas ambições no convívio
-tios povos da terra, esse não seria
uni. caminho a ser aconselhado: —
seria uni desvão, um esconderijo de
nossa incapacidade. Seria o tolher-
nos. a. n«*»s •aiesmos, materiaos de tra-
ballw, e materiaes de alimentação,
ciue são os elementos predominantes
na lista das utilidades que Importa-
mos. Loucura seria tolher, taes im-
portações antes de nos apparelhar-
mus para aqui produzirmos e«ssas uti-' lidades. Percorrendo a lista de nossas
importações mais vultuosas, isto 6,
deixando de considerar artigos quaes
importamos- menos de 20 mil contos
por anno, para só citarmos os que
nos absorvem quantias eupeviorts a
essa, verifica-se serem os seguintes
oa que. em* 1919, mais ouro levaram
ipani fora do paia:
X. Perro e aço (bru-

tos e em manu-
facturas). . . . 27:1.543:293$

2'. Trigo (em farinha
e em grão). . . 208.110:184$

S. Carvão de .pedra . 87. 832*:7C'0$
4. Papel' (para im-

.pressão e para
outras applica-
ções)  7G3ii3*:270'$

0. Algodão (em fios,
om tecidos, car-
dado, etc). . . 74.386:155$

<S. KeruKene  l:;-.. 787:175*:*.•f, Produetos cliiml-
coh o especialida-
des .pharimiceu- 

' ¦
ticas  4G. 234:773$

5. Oimento  35.342:586$
»'. Juta (em bruto e

em fio). . . . 34.047:005$
10. tiacalliílo  30.1i9,*.^291$.
il. Vinho comm.um. 2il.39*9:2M$

Nota —-,.No correate anuo de 11120.
todos esses alga ranios estão muito
mais elevados. :.

Esta relação* 6 altamente instru-
ciava: a.) vê-se que todos esses arti-
jjjcs, oom excepçao- do vinho, são ne-
cessidades reaes da vida nacional;
sô se comprehende que os« não im-,
portemos, uma vez que nos appare-
Ihorrioá para aua producção dentro
•do iiialz; b) v6-se que eesa relação
Siiggeró aos nossos governos, na
TJnião, nos. Esta dos e nos ni.unicipios,
vasto iirogramma de administração,
«oli o ponto de vista econômico.

Por suprema felicidade do Brasil,
podemos produzir para nosso consu-
mo, o em seguida para exportação,
ciiuissi todos esses artigos.

O louro mais bravio, 4üe foiv.osa-
mente precisamos agarrar pelos chi-
tres, 6 a. producção superabundante
de forro o aço. O já formidável' ai-
garismó do 275 mil contos, da lista
supra, ha de ter jã sido em niuito
excedido nas importações de 1920',
as quaes deverão, a este titulo, exce-
der ilo 350 mil contos. 12 essa' & uma

* importação fraquissima diante das
necessidades prementes do nosso in-
cessante progresso!... A inetalur-
gia ilo ferro, de quo o Brasil está fa-
minto, aguarda quo os governos te-
nham a coragem e a decisão de duas
medidas fundanionlaos: a duplica-
ção da linha dn Central, entre Bar-
ra ilo Pirahy e Inibirá do Campo,
pai'a transporte intensivo do mineroo
de ferro alé junto do litoral, o a ca-
ptação do forca hydru-electrica li
margem du Parahyba, para electrl-
ficação da Central ate Itabira, e atí
S*. Paulo, o para fornecimento aos
altos fornos siderúrgicos que se hão
tle fundar ás margens dessa linha
férrea.

A meditação sobro os algarismos
da lista retro fará com quo ft com-
missão de .finanças e a Câmara dos
Deputados perdoem ao relator do
orçamento da agricultura a quasi
rabujenta tenacidade com que elle,
em projectos o pareceres, tanto im-
piora a attenção dos* seus pares para
as medidas dc ampla protecção ft
metalurgia do ferro, a qual consti-
tue, pódè-sii dizer, a dentadura pos-
s..-nto com' que a industria estran-¦çreiiH está comcr.de o Brasil por uma
perna. .

• 8nninicrr.-"-cí. em um minuto,' os
algarismos da importação de carvão
tfe pedra nós da dé ferro a aço. O
carvão, em 1920, cstíi muito mais
caro, talvez o dobro, do que cm
191 ll, anno em que importámos 87
mil contos.,. .

Ora, a maior parte do carvão que
importamos 6 engolido pelas loco-
motivas ferroviárias, dentre as quaes
avulta, sjobre todas, as da Central
do Brasil. A captação de força hy-
di-o-eleetrica mata dois coelhos em
uma eajadada só:—serve ao fabrico
do ferro e aço e serve ao forneci-
mento suecedaneo do carvão dè pe-
cir.". importado. Servirá ainda a ai-
guina diminuição na importaçã-. cir.
kerozene, substituído por lâmpadas
electricas um sem numero dc Iam-
padas actuaes a'petróleo.

Neste momento, a commissão 0e
finanças deve voltar suas vimas para
a despeza que o Brasil í-ãtíí f.-.zwulo
per conta do trigo. É' «-sta merca-
doria, om valor importado, a s.-guii-
da perigosa sangria que o Bi-as'l es-
tá soffrendo: 20S mil contos em
1919 ! Temos elementos para c ta-
cat-a de todo, ou pelo menos pnra
atteuíiar-lhe grandemente a itUenél-
dade: os Estados do sul, especial-
mento o Paraná, Santa Catharina o
o Kio Grande do Sul, produzem
trigo.

Essa producção «5, por ora, esca-•dsslma, devido 'principalmente ao
facto de não se terem atê agora feito
seientifica e methodicámentp, pes-c-uizns de selecção vegetal das es-
pedes que convém melhor aos solos
e aos climas dessas regiões. 12' de-

ver inilludivel do "Ministério da
Agricultura iniciar esses estudos.

Parn esse resultado, propõe o re-
lator a creação de duas ostações ex-
peritr.entaes de trigo, cevada, eon-
teio e linho, sendo unia dellas 

"nõ

Estado do Rio Grande do Sul, <• ou-
tra perto do limite "enlre os Esta-
dos. .de Santa- Catharina c Paraná,
para servir á lavoura destes dois Es-
tados. i\ verba pedida para a funda-
ção de cada uma dellas *•'• c'.e rfcís
20O:000$000'.

Neste assumpto, o que nos espan-
tae nos vexa, é que estejamos quiit-i
a commomorar nosso centenário cíe
nação independente, sem qué o Iíva-
sil tenha tido. atG hoje, rima unlca
estação experimental de trigo. Com-
pr-jhende-so e desculpa-se ciire Por-
tirgat não tenha fundado nenhuma
em sua colônia amerlcanavprodiictp-'
ra dè trigro,' :a ¦metropójc'. ¦ átfsadir-
mente oit não, poderjavpreferir .te1.'
sua colônia antes' comfr * fregue*:, rdo
que', como concorrente*. 'ítfas o* Brasi*'
Independente' não tem "essa*. deseul-
pa  ".- .. ..

Pedimos, por Igual, a'attenção da
commissão de finanças e da Câmara
dos Deputados para o escoamento de
ouro, quo se estã. operando pelos ça-
naes d*o algodão e da juta: conto-e
oito mil contos lá se foram om 1919*...
Razão tove. pois, o relator destfi pi-
recer em haver pedido' verba para a
fundação de tres estações experimeri-
tnes de algodão, nas quaes so dosiM-ÍSo
do ora avante fazer os* estudos da,
nccli-nacão da juta indiana, qui*. se-
giinei* todas as probabilidades, .onde-:
remos, abundante-iicnte, .produzir.
Em* Cuba, já o problema está adia-n-
tadissimo, senão já resolvido; sondei
de notar que disnomos. em variedade
de solos e de climas, de elementos*
incomparavolmi-ntp mais -ftbuiwTantPS
«•Wí que osiTaquella bem aiímlnistra.da
ilha.

Mns. rov matéria de algodão e juta,
proeramma de aibastecermos n««

próprio consumo é o que se poderia
chamar um* .progranimâ de criança.
Devemos nrotonder-larsa expoi:t:io«1n
dn.isas utilidades; No orçamento para
1921 ficam autorizadas aipenas as;es-
tai'õos pxnerimentáes -çTc.. algodão e
juta no sul dfi Pará (íTo-arapá-Assíi).
nõ sul dn Bahia , Meciili-1)* o no n«-n«"i:o
do S. Paulo (Piracicuba'1.. reuiiios
dpffiss Estados ondi- a cultura do ai-
grodão está se fazendo com maioi: in-
tensidade. Em annpfl .nosferinres, te-
rnniníi ,1c oronr estações tussas m*i
Território cT* Acre. .po nordeste ivin*-
•sravol. nos valles d-" Rio Doce e do
.Teq.uilinliiinhn o, sobretudo, á mar-
«íioin do Xilo hrasMoiro, rnio A o «•io
S. PrancUeo Aquella instruetiva lis-
tn de imiiortnoões mostra quilo acer-
tadnmeiite nndoii a comniissno de fl-
nnnças no instituir, no orçamento dò
nnno corrente, o auxilio á. eiiõaçiTo
dos eiirsoH do rbimi«'a. dos qunos 1á
se acham fiindnd'o*i nove, om ennse-
nuoiicia il"ssa Síilutai: InioiatlVn :. —
oTto rle 50 mil eonin*^ oni 191*1. o.,
cf.rt«imonte, muito mais do CI.UH l**5*0
om. l.fl.^O, snirnm dn nn.**e TCliSifffip?
menlo iVnra produetos chrniicos e cs-
tiop.inlidndps iihnriiinceiitioni. . l«í
noto-su nue não Cnosln pntti-nlnr
ncliiddndo que nrostnrão n-jothiws,
««•-1-vio'iri de chimícos, mas;' sim, nos

•« bo rato rios d«<s industrias, que non-
buma comioxão tffiii com as espeoia-
1 i«!'*i«l»s phn rninceutiens.

Nosso orçamento fica dotada de
vorba n ci*en"no «l«v uma estneün õ\-
iiorimentnl d" viUeultura e enologia,
no Rín Cirande do Sul, com o obje-
«.tivo do ensinar o nos««o üáiji n lilipr-
tar-se da pesada importação dc vi-
nhos de mesa.

Vin exposto, *r>-ide-so ' claramente
iTficIuzir ou" o relator desse orçnmon-
to. nos pedidos de favores e verbas
•pnra ossos fi"rvioos. obedece n uma
orientação sniliamonte reclamada no-
Ias necessidades do nossa situfto"»b
econômica. Essas . necessidades . são.
porérii. de duas orifciis : uma refe-
rente, como acaba do ser exposta, á
nroducr-ão fie utiliduiles que sunhrnin
on suhsHhinm nossas Ininortaçõos ;
outra' «'oferento ã nocoRsidaile, cada
vez liíaioi-, do niignionhirnins n nossa
actual producção de exportação.

Não consoTiiimos esse . auirmonto.
senão "tr.insfonn-iiifTri,. rndicaliiiènte,
as no"sn«- atrnzadns nrotiens agrien-
Ias". E não as transformaremos com
a urgonein que. . . as nossas diiddns
externas nol-o exigem em prazos pre-
fixados o certos, sem uma serio- de
providencias sobro o" ensino profis-
slonnl, especinlmonte o nt-rienla.
Essa ê a obra dns escolas de* acro-'
nomin e veterinária, dos palroiisntos
agrícolas, dos* car-iipns dc demonstra-
ção. dos concursos rto machinismos
ruraes. * dos postos zootechnicns dos
laboratórios de chimica agricola.

Subordinada a esse pensamento
está a inclusão de* recursos no orca-
mento da nericultura para 19.?ií. pa-
ra: a) avixilins áf escolas de agricul-
tura e veterinnria. que n ini-in*<"*n
estadoal municipal ou privada tem
creado no* território nacional: M os
prêmios de aperfeiçoamento teehni-
co, nos EstndYis r.Tn-ldos e nn EUro.pa.
aos aluirmos*- que mais se distinguem*
nessas i-«ooias: c) a fundação de cu;r-
sos práticos profissionaes de meca-
nica agricola. para conseguirmos es-
«palhar pelo paiz pessoal caipaz de
dirigir e repairar os modernos apna-
relhos do cultura do solo; d) funda-
ção d" mais cinco novos patronatos
agrícolas, que. hão de fornecer actmi-
nlstrndnròs e capatazes, inspirados
nas idéas e praticas modernas de
agricultura o veterinária; e) ihtrodu-
cção de lmmigrantes agricultores.

Essas medidas todas, desde o co-
meco ctessü parecer mencionadas,
obedecem, como se vê, em sua appa*-
rente, dispersão pelas consignações
orçamentarias, a um espirito de con-
junto, sjrstematico, conducente, a
realizações • utilissimas, todas indis-
pensaveis- A defesa e ao fomento de
nossa íiotencinlidade * econômica. O
o ti o nellas ha a criticar-se é, certa-
mefite. a modéstia dc suas .nw-.inr-
í'õ'!í. condueta a que rios obriga a
nossa fraoiipza (jih-dAl^ . T),«i«->'-
i"'olla, o relator se vê coagido 

"a 
passo

vagaroso, no suscitar realizações queo paiz está reclamando. Apesar disso,
yVt-f-o úbrit-ado a convidar a commis-
são de finanças a um augmento nas
verbas da despeza a sor votada na
3"* discussão. Tonha, porém, a com-
missão de finanças a paciência deexaminar, um por um, esses peque-nos augmentos, e verá, como verá a
Câmara dos Deputados, que elles se
justificam por motivos irrecusáveis,,
á lli» iTns- mais. altos interesses na-
cionaes.

O segundo objectivo do projcclo se i
entende com, o beneficiamento do
proiucto por m-m aj au.*-t«.s> .. ii..-
rio ás usinas que sç fundarem cpm
esso fim. E' obvio ctuc, submettido ;.
sal fluminense a processos outros
aperfeiçoados dc; fabricação ou puri-
ficação, çm usina» apiopiiadas, com
vantagens poderá concorrer nos mer-
eados consumidores com o de outras
procedências, inclusive o estrangeiro
(portuguez e hcspanhcDn poderoso
e-i..neiirrent3, preferlao em geral pe-
los especuladores do sal. Quanto a<>
aspecto financeiro.do projecto, nada
ha: á. oppor. A própria industria^ for-
lípcerâ o meio dn "t-ustear as despezas.
Nem mais intelligente nem* mais oquí-
tãtiv.o dispendio. Nestas . condições, ê
á. commissão favorável ao projèctii
dò que se tr.nta. reeommendando-ó il
aíiprovação da Câmara."

Eugênio Garzon
WOXTF.VIDÍO, 2Ç) (A. A.) — O

Dr. Eugênio GarztnT* eudiaixnclor extra-
ordinário do Uruguay junto ao governo
do Chile, voltará ao Rio de Janeiro, em
fins de raíírço do nnrto próximo. Segundo
noticias anuí recebidas .ser-lhe-lin offere-
cido um banquete nessa capital.

irONTEVlpío; io (A. A.) — O eia-
baixador extraordinário do LVuguay jnn-
to .no governo do Chile, Dr. Eugênio
GarzjOii,'* parte no dia rs de. dezembro
próximo para. Buenos Aires, de onde se-
guirá para ¦Santiago do Chile, afim de
assistir á-r posse do Dr. Alessandri,"na

presidência daquella Republica,
i ^MONTEVlDlfO. 27 (A. A.) (Retar-
dado)— Os- jornaes desta capital publi-
catic o* retrato, acompanhado de bioj-ra-
phia, do embaixador Eugênio Garzon, *fa-
zendo ao uiesiuo tempo o elogio da sua
grande obra, de propaganda, americana na
¦Europa, através das columnas do" jornal
francez Le Figaro. A sua attiunle durau-
te a sua-longa estadia em França tem
merecido, agora que o illustre escriptor e
diptomata se encontra de novo nesta ter-
ra, os mais rasgados e justos touvores.

Acompanhará o embaixador Garzon
ao Chile numeroso pessoal diplomático.
Os seus muitos amigos do Peru c. da Bo-
livia fizeram-lhe, desde que aqui se en-
contra, suecessivos pedidos, para que o
embaixador Garzon faça uma visita
aquelles paizes. S. Ex.. todavia, declinou,
essa Honra, pela impossibilidade de poder
dispor dc tçtupo^iara; o fazei-:

O extracto. presidente da Republica, ge-
neral Carranza. tinlla-o convidado para ir
ao México, como seu hospede. Agora o
general Obregon-, presidente do mesmo
paiz, fez-lhe seiente que o seu governa
mantinha cie pé aquelle convite. Aqui
se llié prepara um grande banquete, con)
a assistência de'todo'o corpo diploma-
tico. . : ;•"" ¦• '.'

O Sr. Eugênio Garzon foi ' recebido
hcMitem .pela Dr. Battliàzar Brum, presi- Com o findar do anno e a remes-

i u , r. ^ ,.,• . "¦ sa dos orçamentos para o Senado, odente da Republica. A entrevista entre o-| -.em0 caaiirao d(l ,.ua áo Areai en-

Desligamento
de sortéadosi

esta mãi que é a mãi de todos" iiôs
e a todos nos acolhe—A Pátria. Dra-
stteira".

<'la.-.-ll'l<-iii,'ão ile ail.iun.Jl:-.
:Foí publicada hontem a classificação

das adjuntas dc 3" classe, na ordem de
merecimento, -para a promoção, segundo
determina a lei municipal.

Essa classifica';.^, segundo fomos in-
formados, causou surpresa e desgosto a
grande numero dc adjuntas, que se viram
preteridas na collocação.

Algumas, que tinhauí feito um curso
distineto. verificaram que outras, que até
reprovações tiveram, estavam oecupando
collocação muito acima dellas.

Não. sabemos conto o director da in-
strucção municipal mandou fazer essa
classificação e qual o critério adoptado
para o coinputo dos elementos que con-
stituem merecimento. Estamos certos de
que suas* recoinmemlações só .poderiam
ter sido feitas no sentido de apurar as
hotas do curso normal e dos trabalhos
escolares. -•
¦ ¦-.IS isso niesmo é que constitue o motivo
ila reclamação que, sabemos, vai ser le-
vadá ao Sr. prefeito.

chefe da nação e o ciiibiii-ador Garzon
foi cordialiseima, tendo durado cerca de
duas líonis*.

O embnixailor tirugiuiyo fez aos seus
amigos grandes' elogios dri simplicidade,
cultura e talento db presidente da Repu-
blica do Uruguay.

3Covo*i iiu-dloos.
Causou unia certa sensação a entre*.ista

do professor Rocha Vaz" sobre os exames
i na Faculdade ile Medicina.

O illustre medico retirara-se da halica
dos exames do 6"' anno c explicou que o
fizera por divergência com os scus col-
legas. ' ' "¦

iE' que, lia muitos annos, c praxe ap-
provar sempre, sistematicamente, os dou-
torandos que se apresentam na ultima ca-
deira, que é a de clinica medica, quer
saibam, quer não saibam. . "

' O professor Rocha' Vaz eutendeu — e
as razões que apresentou não são. apenas
de ordem moral, úias As ordem social —
dc só consentir na approvação dos alu-
mnos que soubessem a disciplina, consi-
deradir a mais importante do curso me-
dico, pois que está ligada á pratica da
profissão; .•

; 
' Lembrou aquelle. professor as~íncohve-!

niencias e os perigos a qúè se sujeita a
população,, pro-visionnndo para o exerci-
cio da inf-diriiia pesscxia que desconhecem
a sua; feição mais -essencial, como é a
clinica'. 

" .
A Ealta de austeridade na formação

dos novos médicos só pôde corroborar a
pratica da medicina clandestina, onde.
na travessia de uma crise econômica tá«i , , „ .„ p ., , .....• - ¦ •¦. tondo fazer om rolaeno ao edifícioaguda como'esta, .existe, como seducçáj J do Henado. Escusa-se de recordar a
maior, a sua extrema barateza,

¦*«•»-*» ny, *>-*i>

O edifício do Senado e os
pedintes de emendas

eh.e-se de homens^ mulheres o de
crianças, quo vão apoquentar os se-
nadores, pedindo favores cm emen-
das. Não ha tiuc-m contenha os in-
turessados, porque, quando o pessoal
da portaria lhes veda a entrada nos
corredores, ha sempre um senador
solicito aue esta .lhes «facilita. E
d'ahr, os nossos embaixadores dos
Ustndus a se verem ern difficuldades
para' negar-lhes a assignatura nesta
emenda, que se destina a reparar
uma injustiça. , .*

O Dr. Bueno de Paiva, assumindo
a presidência, providenciou a respei-
to;, da .entrada do recinto, que hon-
tem já se encontrava desobstruída.
Quanto ás demais dependências do
Senado, S. Ex. teve escrúpulos e dei-
xou que a commissão de policia o
imitasse. :

Mas cr Sr. Ellis não quiz esperar,
e por isso, na hora do expediente da
sessão, .pediu a palavra'o disse, ao
começar, que não pretendia' fazer
um cliscurep, mas* apenas -unia recla-
maiiãó rclnliva ú boa ordem dos tra-
balhos. Rofere-so á aggbini«;ração ile
pessoas nos corredores e entradas do
recinto e pede á* messa uma provi*-
dencia para* afastar os inleressndos
qne impeilcm o livre transilo dos se-
-nadores. Cita vários inconvenientes
de medidas conseguidas dc afugadi-
lho, ã illtím.i hciva dos cirçamentos,
pois o.s seiiailores, vencidos1 polo can.--
saco,; aceitam, emendas;sem o menor
exame, o qui* podem pesai* nos co-:
fres públicos ein' trinta ou quarenta
mil contos. . ¦¦ • .

Aproveita «MtSiv- «a tribuna para
tratar do embvlkaamento do morro
de* Santo Antônio, por contrato com
a rrefeitura, o tia visita do Sr. mi-
nistro do interior ao, antigo edificio
da Câmara, no intuito de iniciai-,
quanto antes,, a construcção do Foro'.
A' vista disso; pergunta que se pre-

NS Vtm£ MUAtAil E NA 3? COM-
PANHIA PE JttJKAtittiVBO-
11AS

.Com duas exeelletvtes festas, a
guarnição militar desta capital sole-
mnizeti hontem, na Villa Militar a
no quartel da S" companhia dé me-
tralhadoras, em 3. Christovão, a des- 1
incorporação reservistas que ter-
minaram com . __1 proveito o*seu ser-
viço nas fileiras e que se acham«
aptos, em qualci«uer emérg-ejjítíift, a sa-
rem cliamadoa para defender a
Pátria. *. .

A .primeira . das festas realiz&u-se
na Villa Militar; pela; manhã, âs 0-
haras. Os sorteados é* voiluntárioe da
l" «brigada de infanteria e Ia briga-
da de artilheria, que .terminaram o
seu tem.po de serviço, foram desin-
corporadoe, soleuinemente. tendo as-
sisttdo' a-essa -ceremionia, afém dos
generae*!? Cypriana Ferreira e Ghris-
pim Ferreira, o general Luiz Barbe-
do. cominandante da í" região, toda
a officialidade das duas brigadas, ai-
tas autoridades militares e innume-
ras familias.

A.ceremónia começou no picàdei-
ro da Escola de Aperfeiçoamento dos
Officiaes. Ali. a senhorita Yolanda
Guimarães de Almeida empun-hou o
pavilhão nacional e as ipraças que
iam ser licenciadas entoaram o hy-
mno á 'bandeira, sendo- ém seguida
executado o* Hymno. Nífciotiai pelas
bandas- 4o i" è 2* regimentos de in-
fanteria. . ... •

O seneral Luiz Barbedo usou, en-*
tão, da palavra, S. Ex., despedindo-se
dos sor.teadoi») que haviam termltia-
do. o- seu tempo*, concitou-os, a que
fizessem s# propaganda do serviço
militar, dizendo 'f«5ra dos quartéis o
que era «*. vida. de càserna e coáio*
eram tratados pela'-officiailidade.
Term;.iando sua orarão; 'd eomman-
dante da 1* regiãoi desejou os melho-
i-.*s votos de -felicidade na vida civil
ás praças hontem'licenciadas..

Era nome dos ao.r.t;eados falou o
cabo de esquadra Armando Peixoto
Rocha, que .produziu um eloqüente e'patriótico 

discurso*, ítcufotmdo *>or se
despedir em. rioítr.te de todos..o» cam«-
rada», da oíticialidade que o» com-
-uandara. . ,'.,'.;

Depois da .parada dos concurren-
tes, em -que tomaram parte' óffíclaeis.
e- pi-açaa do I1* e* 2* **egimentog de
infanteria, Io eor.pó de trem, 1° re-
gimento; do artilheria, Io batalhão de
engenharia, 1*. com-ianhla de me-
tralliadoras e* 1* cc«nTii>anHla ferro-
viária,: foi iniciada/ a? paute sportiva,
que constou de um. concurso nip-pico,
percurso de tracção em pista limita-
da, «altos de altura e largura, lueta
de- corda entre tearns*, .peucursoj- de
obstáculos a. pé, em 30 metros, saltos
com vnra; e corrida de estafetas com
transmissão verbal.

Excluídos os siovteadóB do efíécti-
vo do regimento e respectivas1 uni-
dades, o coronel Raymundo Seidl
baixou, .umi boletim, alluslvo-ao* acto.

E a festa terminou deixando uma
agrada veliniipreásão em todos que a
assistiiram.

A legação da Republica da Tchccoslo-
vaquia acaba de receber o seguinte tele-
granuna :" O chaneeller, Dr. Benes, acoentuou 110
Parlamento que ò Congresso da Liga das
Nações é o representante da opinião pu-
blica do mundo, estando preparando «ma
obra de grande futuro com senfiniento
coascio da responsabilidade que merece
a segurança da paz universal. Não resta
duvida que a Liga das Naç5es_ será em
breve tlma organização dc uma importan-
cia de grande alcance, e' o governo tehe-
eoslovaco está entre os- primeiros que
reconhecem a significação vitalícia da
liga, cujas idéa» devem •penetrar' to-,
das as camadas sociaes, e não somente os
estadistas. A situação interna da-Tcheco-
slovaquia está esclarecida, apesar das des-
ordens recentes dos allemães, qüe 

"tiveram

caracter anti-tcheque, e apesar dos grà-
ves acontecimentos em Praga com cara-
cter anti-habsburgo. Ambas a.» câmaras
trataram destes acontecimentos com tine»
fora do commum; o velho chefe"dos alie-
niães, Gzepek, accenluou a vontade das
largas camadas do trabalho promettedor,
offerecendo a paz; os allemães cognomi-
naram essa aproximação dos allemães a
tcheques um facto histórico e, emfim, o
deputado allemão Kafka proclamou, nuiniw
discussão sobre o orçamento, que o pro-
gramma dos' allemães da Tchecoslovaquia
pôde ser realizado só em moldes da Repu-

.blica Tchecoslovaquia. Com isso terminou
a revoltados allemães na Tchecoslovaquia
eontxa a .paz de Saint Germaiiu"

A reorganização do
Lloyd Brasileiro

o qué co.ffciiin.'
INOCMBIDA ÜE

Obedecendo ao critério adoptado pelo
O Pah, de dar o maior desenvolvimento
ás diversas secções do noticiário, como
já acontece com as de telegrammas,
sport, comniercial e vida social, mantere-
mos, a começar de hoje, a de Religião
mais desenvolvida, abrangendo os vários
credos existentes c onde os leitores en-
contrarão o mais vasto repositório de in-
formações e commentarios.

'Ministério 
da Viação.

Foi indeferido o requerimento em queThe Western Telegraph Company Limi-
ted pedia approvação para a tabela das
novas taxas para as republicas do Para-
guay, Chile. Peru' e Bolivia.

— O Sr. ministro approvou. por aviso
dc hontem. novas instruçções apresenta-
das pela Companhia Mogy.ina de Kstra-
das de Ferro e Navegação, para a co-
branca das taxas de carga e descarga de
mercadorias.

AS COMMISSÔES Í>A CÂMARA
Sob a presidência do Sr. Alberto

Maranhão, esteve reunida hontem a
comniissão de finanças dn Câmara
dos Deputados- .

Foram assignados- os seguintes pa-
receres: do Sr. Souza Castro, favora-
vel ao projecto de marinhae guerra,
que estende ãs praças cta armada, ou
favores da lei ,11. 2.5ã(i, de IMS; do
Sr. Ramlro P.raga, mandando destacar
a emenda ao projecto que abre: credi-
to para pagamento de pensões a .dona
Julia Martins; do Sr. Pacheco.-M--n-
dos, favora ve! ao veto ao projecto que
concedia a refiVrma aci anspiçada .Io-
sé Goirçjrlves; cio mesmo, favorável ás
emendas do .Senado, apresentadas ao
projecto que abre credito íi vi>i-üia ÜO",
da jastíça; cio mesnío.com 3ubstitirtt-
vo, ao» projeeto que ahre o credito dt?
220:000?* para ultimai- a construcção
do quartel para a 2" linha, em Nítlie-
royr do Sr. Alberto. Ma-ranhãoJ, favo-
ravel ao veto ao projecto quo cvea.vaj
urn logar de engenheiro areliilecto no
Ministério da Justiça; cio Sr. Sampaio
Correia, favorável ã construcção de
obras, contra as soecas, em Minas.

A commissão assignou, unanime-
mnnte, o seguinte parecer d,o- Sr. Sou-,
za Castro. '•'"¦ '''•''¦*-'-';• ;

"O proje.cto n. 5157, deste alinor.^de
iniciativa do.illustre tíéputadp Lepi-'
grnber Filho e demais 11)7 Srs.'clepti-
tadós, visa amparar a iiídusi+iá sàfi-
néira do Estado dó Rio de Jàneiru/a
qual ora se debato em* angustiosa cri-
su. A ásta commissão foi fornecida
cânia.do.mçmo-riàl apresentado pefos
salíneitofl1 fluminenses ao Sr. presi-
dunte dp Estado dx» Rio, expondo as
condições, no mOmento, precarissiinas
ckíssa industria. Da leitura desse do-
olrrriurito- resaltrc fj ..evidencia'' que
desapparecerã, em* bn-re, essa Im-
portante industria fluminense, se au-
xflio prompto e effleaz lhe'não for
dado, de sorte a. serem combatidos
o» dois elementos capitães' da sua
ruina—as dlfficuldades dos transpor-
tes o o preparo .rudimentar do prp-
dueto. As medidas qtie o projecto
collima, são fncohtestaveltnente de
molde a attender a este duplo obje-
ctivo, ,pois tratam da creação de fun-
dos, não so para auxilio a usinas que
so estabelecerem para o beneficia-,
mento dp sal, mas tambem para a¦desobstrucção e dragagem dos portos,
rios e canaes, que se.rvem ü zona sali-
heira. O porto de Cabo Frio 6 o um-
co que serve à industria do sal nó Ea-
tado do Rio; só por elle tem de se es-
coar toda a producção dos tres muni-
clplos salineiro» — Cabo Frio, Ara-
ruania e S. Pedro da Aldeia. Estas
são as condições actuaes deste porto,
que só pequenas embarcações podem'franqueai-©, privada, assim, a indus-
tria das vantagens enormes dos
transportes, muito mais lucrativo pormeio de grandes veleiros ou vapores
cargueiros, ou a desobstrucção e dra-
gagem desse porto, e bem assim a dos
canaes da lagoa de Araruamá, consti-
tuem emprphendinientos inadiáveis e
imprescindíveis ao soerguimento do
commercio.do sal. Taes serviços, porsua natureza, são da alçada da União,
que, Cs?rto, não computará como ônus
despeza reproduetiva, custeada, alia.-,,
como resa o projecto. com a própriarenda federal da industria, em média
superior a 1.200 contos por .anno.

longa campanha que se* vem* fazei*
du pava sair dusta tristíssima situa-
ção. No próximo mez, deve chegar
aqui o Sr. Colby, enviado pelos Es-
tados tinidos para retribuir a visi-
ta do Sn presidente da Republica,
püse.iaria perguntar á mesa so pre-
tendia receber o illustre embaixador
nesso rífinto, entre mui ambos, com
tapetes velhos que causam vergo-

,n.h.*i.
O presidente da casa, prevrmdo

que sc receberia o-Sr. Colby como se
r«-.*eboii o Sr. Eliot Root, isto C, em
comniissão geral, perguntou ao ora-,
dor so aceitaria* a incumbência* de
saudal-o em iriiorna inglez, o este lhe
respon dera nue Ia ¦ reflecrir, porque

.será: tal à humilhação, do Senado,
que seria prudente arranjar limi ou-
•tro recinto, como se fez com o reL
Alberto.

Depois de recordar cs desvãos
do edifício "do Senado, efue não seria
possivel mostrai? ao embaixador
americano, diz quo se admira de que
o .•ictif.il' chefe do Estado, qu«3 tanto
interesse .revelava por esse assum-
pto, quando senador, estimulando
sempre, a não deixar a propaganda
que vjnha. fazendo ha annos, para
obter um . artificio condigno do Su-
nado, o que depois de ascender A
presideneia'!.ila..;Ropubllca não tenha
dado um- s'6 ¦tliisso 110 senlido de fa-
pililar aíáfèifa;.*''
' Chegamos no fim,do. anno, o nada
so fez, apesar "tio prefeito da ckpi-
lnl, distineto' engenheiro e' homem:
Viajado, perfeitamente .inteirado ,8;*r
èfUOt rer resolvido conceder b trecho
do r.-ii'que oh.de esteve o theatro da
natureza, para all se erguei* o edi-
ficio do Senado. Accresce que jã foi
lançada a pedra fundamental do
monumento a Deodoro, justamente
no local fronteiro,ao qtie se destina
ao Senado. Seria niai3 nm relevo à
tradi«;ão histórica do monumento a»
chofe do exercito c proclamador da
Republica.

Abandonada a idéa de um eJifi.io
unico para as duas casas fio Con-
gresso, não ha razão para: ' que se
não trate immediatamente do local
para o edifício do Senado, que seria
tambem nma parte da commemo-
ração dó centenário.

Insiste neste assumpto, pa»'a que
se hão diga.que os senadores aban-
donarám a idéa, e aceitaram ré.*-;-
gnadamente a continuação de sua
vicia no pãrdieiro immundo que IUc-s
tocou por sorte.

O Sr. Eueno de Paiva, na presi-
dencia,- da uma explicação. Quanto¦X primeira reclamação, do orador, a
commissão -de policia jíl tem toma-
do diversas providencias e esta cer-
to que de novo as toniarl, mas, para
o exito «dessas providencias, se fa*
mister o auxilio dos próprios sena-
dores, pois a mesa não' teria ¦ n-r-ão
alguma se ós senadores convidassem
amigos a penetrar no recinto.'.

Com referencia ao edificio do Sa-
nado, o Sr. Alfredo Ellis deve estar
melhor Inteirado do qüe so passa. O
Senado ainda nada resolveu s«iure a
recepção do embaixador dos listados
Unidos. E como essa recepção só
pôde ser feita em commissão geral,
presidida pelo presidente da com-
missão de finanças, o Sr. Ellis terft
a -ipportunidade de tomar as movi-
dencias que julgar necessárias,

A festa com que a 3" cairipanhia
.de metralhadoras, aquartetada em
S. Christovão, co.mmen.ioròu a desin-
corporação de 4S sorteados: que nella
completaram o seu serviço -militar,
tambem foi coincoiTidlssima. Muitas
familias de oCíiciaes e sorteados abri-
Ihantaram co.ni a sua presença a ce-
rcniiinia,. que teve início á tarde, dé-
pois da chegada, do general Barbe-
do, coniimandante da. 1* região mi-
Jttar.

A companhia,-sob o commando' do
2." tenente Zepobio de Su Costa, ft>r-
nioú no pate.o da caseriui; lendo, en-
tão. um militar, o' bqletiim regiomál,
aceusando. o nome dós soítlados que
laiti sei licenciados, citando as meíi-
ções de honra concedidas a varias
praças, pelo setl' comportamento
exempla.r. * ' ':' - '

Finda *sssa leitura, os soldados en-
tosaram o Hymno Nacional e o ge-
neral Luiz Barbedo .procedeu íi en-
trega das. cadernetas.•Depois, o commandante "da 1* re-
gião, acom,pnn.hadó da ofificialiidade
e convidados, foi ao casino das pra-
çníí e ahi Inaugurou o. retrato do1 sar-
gento Sybio de Magalhães Torracà,
como prêmio ao seu comportair.ieh-
to e awlieação.

O general Barbedo felicitou o sar-
gento To.rraca e o abraçou.

—O* l" tenente Adhemar Alves de
Brito, commandante da companhia,
baixou, hontem a, seguinte ordem do
cila:

"Exclusão de sorteados—Meus ca-
madas!—E' chegado o (lia em que
termipastes a voí«a aprendizagem
nas fileiras cio exercito. Logo* após a
incorporação, contribuistes para que
a paz fosse restabelecida, no seio Ia
íamilia basSllelra. A .transição foi oor
demais brusca, pois, apenas saidis
da adolescçncia.ereados noacpnche-
po do lar, 110. remanso da familia,
cumpristeg uma das missões que, ca-
racterizam ' a. 'existência', das forças,
armadas*, voa conduzindo como ho-
mens jaffoitos aos ie vezes' da. sorte.
Ainda'tendes, por certo, bem pre-
sente, gravada em traços indeléveis,
aquella: marcha penosa, que, atraivés
«;lo sertão bahiano, fizestes em. fnoite
escura. Já niuito ao longe tinheis o
ouvido ferido por üm ruido ensurde-
cedor que, pouco a pouco, e num
crescendo ciue apavora, se vos torna
cada vez mais distineto.. . E, assim,
chegastes á beira dè um... grande
pantanal, em que milhares de sapos,
n.iís suas multi-plas espécies, marte-
lavam uma orchestraçãò'- infernal..*.
A. noite é. trevosa; sentieis sob ".6'
vossos pós a lama que solapa e dis-
tinguta, qual visão dahtesca, aquel-
les pyrilampos monstros, que enxa-
meam. pelai? margens e cujos olhos
scintilant como laminasS... Despertais
fi. .vozr do commahdo^—çm frente!—
Hesitais ante o. que servos depara,
sentis os cabellos-se/enriçaiiíem,. mas
6 preciso seguir^, Vislumbrais"a si-
thueta do vosso chefe qüe 

"se aíunda
no lodaçal, caminhais, estais em pie-
ho rriiir de lama,' ella a subir, jã voe
attinge a mochila. O esforço que fa-
ízeis no caminhar é titanico, ouvís,
.ainda uma vez, a voz do commando.
Cobrais animo e, fazendo da fraque-
za força, num ultimo arranco, atra-
vessais o pantanal!! Como ,é dignifl-
cante este quadro, não tinheis o mo-
ral cultivado no árduo do cumpri-
monto do dever e no sacrifício; bas-
tou o exemplo de vossos chefes para
Que, abnegadamente, segtiisseis, de-
monstrando ainda uma vez que,
anto a magestade e esplendor da na-
tureza, vós, brasileiros, retribuis com
abnegação e bravura, de vossos, cora-
ções.fllhos desta, terra muito amada!

D'ora avante, continuareis' nova-
mente exercitando vossa actividade
e repousando das fadigas do dia &
sombra e um lar querido. Não olvi-
deis, porém, 03 deveres de reservista
e attentai bem que d vossa missão
ainda não está, cumprida. Tendes
que preparar os homens do porvir;
educai-os- na .escola dos bons costu-
mes e do civismo, porque, se um dia,
sob o céo do Cruzeiro, fôr desfral-
dada a flammula da guerra., vós, nós
outres, todos, emfim, unidos pela
mesma communhão de idéas e de
sentimeiitos,possambs,como o roohe-
do indifferente ao bramlr da proce-
Ia, resistir, impávidos, aos embalos
da tormenta e, convictos de nossa
força, defender aquillo que possui-
mos de mais bello, mais sublime—o
nosso meigo lar, a familia extreme-
cida e esta mãi uberrima, generosa,

ESOOIiA M11.ITAR, DE AVIAÇÃO

O substituto do oorom-l. Mu-rnin —
*Om lnstrnctor Bcouçfmto

O coronel Etlò.nnc Magnin, chefe
dá missaò frarieeza de aviação, de-
verá partir para a França*,, amanhã,,
deixando o* cargo de director da Es-
cola cie Aviação Militar, A S. S. muito
deve O nosso exercito, pela grande
efficiencia que elle imprimiu: a* esse
estabelecimento de ensino, não« só
formando exeellentes pilotos millta-
res, como dotando-o das instalações
mais aperfeiçoadas, . principalmente
de officinas modernisslmas. em qne
os: aviões são ' reconstruídos e arma-
dos.rapldamente.

.Além dos serviços que. o coronel
Magnin prestou como chefe de in-
strucção, S. S. tambem conseguiu,
graças ao prestigio pessoal de que
goza nos meios militares de seu ipafa,
adquirir o material .para a escola,
por um preço Ínfimo.

. Esse- distineto- militar- será substl-
tufdo, na commissão. que exercia* en-
tre nós, pelo major De Seguin-, que
devera embarcar, hoje, em França,
com destino a esta capital,

O capitào Laffay, instruetor da
escola, embarcará., tambem, para a
Europa, 110 sabbado, em gozo de dois
mezes de licença.

Superintenderá os serviços* de in-
strucção até a chegada do major De
Seguin o major Rosw.Ttg.

A DIVISÃO JAPONEZA NO BRA.HI'1-
S. PAULO, W (A. A.) — Durante

o dia de hoje-, os: tripulantes dos va-
sos de guerra "Asnma"' e "Iwate",
surtos no porto de Santos, e* que so
acham nesta capital, fizeram vários
passeios pelos: principaes bairros da
cidade-, acompanhados de variós
membros da colônia.

Amanhã.- âs Ii7 .huras e 40. minutos,
deverão estar de* volta a esta capital
o commandante Fiinakoslii e os 20
officliu-s que hontem seguiram para
C.uataipani.

Os officiaes japonezes, logo após o
desembarque, ria estação da Euz, to-
marão o trem ás IS horas, que segue
para Santos. '

No cria %, o almirante Funakoshl
offerecerá. a .bordo flo '"Iwate", uma
recepçãp á* sociedaite paulistana.•* Finalmente, nó* dia 3, !Í."clivisãõ na-,
.vai jajionèza seguirá para ò porto
militar de Bahia * Blanca, na Repu-
blica Argentina, 

imi*i4mè**iemm
A TABEIjA DE REGISTRO NA

ARMADA
A tabela, de registro dos navios e

corpos de marinha ,para* a primeira
quinzena do íuez corrente é a se-
guinte:

1, corpoi.de marinheiros nacionaes;
2, navio ètscola "Benjamln Constant";
3, batalhão naval; 4, cru-zador "Re-
.publica"; ã, -cruzador "Bahia"; 6
escola de grumetes; 7, cruzador "Rio
Grande do Sul"; 8, couruc-ado "Deo-
doro"; íi, transporte "Ceará"; 10,
cruzador auxiliar "Belmonte"; 11,.
couraçado "Floriano"; 12, corpo de
marinheiros nacionaes; 13, navlo-es-
cola "Benjamin Constant"; 14, bata-
lhão. naval, e 15, cruzador "Repu-
blica".

O SR. MINISTRO DA MARINHA
ATAI VISITAR NAVIOS DA KS-

; QUADRA *"'•£>.;
;0 Dr. Ferreira Chaves, ininistro; da

marinha, fará amanhã uma visita
aos- navios capitanfeas das duas di-
visões navaes .e a outras unidades
da esquadra.*' m m — í 1 1
EXERCIÓIiOS DE SUBMERSIVEIS

Vão. realizar ibrevemente uma série
de exercicios, provavelmente até fora
da barra, os tres submersiveis da
nosi?a marinha de guerra.

Ainda não está marcado a dia de
inticio de taes exercicios.

***"****¦ — •"¦.-k-*-**"

DECRETOS
. O Sr. presidente da Republica assignou
honte;ai ps.seguintes decretos-

N.i pasta dn fazenda: -¦——
Sanccionando as resoluções legislativas,

que autorizam a brir, c abrindo, os se-
guintes credilos: dc 5.330:000$, supple-
mentar á verba 23% para o serviço de fis-
calização' dos impostos de 'consumo • e
transporte; de 2.300:000$ (especial)í nara
concertos e obras de que necessitara os
edifícios das repartições fiscaes do paiz;
de 633^200, par» pagamento ao operário
invalido da Casa da Moeda. Alfredo Luiz
de Souza Teixeira, im/portancia de 2I3 do
salário nos mezes de setembro edczeiribro
de 1917; .
i Approvando as alterações feitas nos es-
tatutos da . Sociedade Anonyma Compa-
nhia Brasileira de Seguros Terrestres e
Maritimos Aaglo-Sul-Americana, pela as-
sembléa geral extraordinária em 25 de se-
tembro do corrente anno. • '.

No- pasta dà via«-ão:
Sanccionándo a resolução legislativa

que autoriza a abertura do. credito até o:
máximo de 60.000^000$, para a electrifi-
cação da Estrada de Ferro Central do
Brasil;

Approvando a planta e respectivo orça-
mento, na importância de io:o8s$8i9, de
melhoramentos' de caracter sanitário na.
estação dc Faxina, ramal de Itararé, da"
Estrada de Ferro Sorocabana, e o proje-
cto e orçamento, na importância de réis
i2o:66s$i26t para a construcção de uma
ponte de '5 metros de vão, sobre o ribei-
rão Campina, situado na estaca 1.972, do
segundo trecho da linha Barra Bonita e
Rio do Peixe;

Aposentando: Jbão Telcsphoro Noguei-.
ra c João Chrisostomo Correia de Mello,
respectivamente, nos logares de guarda
fio dc 1* classe, addido, e telegraphista de*
4* classe, ambos da. Repartição Geral dos
Telegraphos;

Cqncedendo a Joaquim dos Reis Perei-
ra a aposentadoria que pediu no cargo de
telegraphista de 3" classe da Repartição
Geral dos Telegraphos, nos termos do pa-ragrapho 3", letra A, do art. 121, da lei
n. 3.9-*4. de 5 de janeiro de 1915, ficando,
assim, sem effeito o decreto dç 19 de dç-
réhibro dc 19,-7.

,*\ coM-íUssAO
ESTUDAI.-A

São as seguintes as conclusões do ve-
lator» da commissão encarregada de es-
tudar a reorganização' do t.loyil ftr-tsi-
leiro:'

"Nestas condições, e sendo a comniis-
são de parecer que deve ser dada ao
í.foyâ Brasileiro uma organização auto-
notHü, propõe:

1"' — Qtie' seja, "pelo governo, organi-
zada lima sociedade anor-ytna sob a deno-
miriação dc IJóyd BVasifeiro; coat o ca-
íifal de 30 mil contos «im áeções, e um'
empréstimo de 30 mií cõntW eni ilelieii-
tures, com os juros de 4 % "[•'""de amor-
Cização, cabendo ao governo, além das
acções que subscrever, mais o total da
emissão dc debentures.. que terão como
grantia hypotliccnria as ilhas, estaleiros
a mais bens de raiz que o I.loyd llraai-
leiro possuir c forem indispensáveis 4
nova companhia;

2° — Que tenham preferencia na sub-
scripção das acções da nova companhia
os governos dos Estados c as grandes
eompanhias cíe navegação nacional;'-

3* — Que sejam pelo governo contra-
tados com a nova sociedade* os- serviços
de navegação subvencionados antes indi-

.eados, mediante uma subvenção* animal
até 8.000 contos, p.igavcl por quotas
mensaes;:

4o — Que o. actuat acervo* do l.loyil
seja, pelo governo, liquidado, passando-
para a nova companhia seu* material flu-
ctuante, bens'de raiz e estaleiros, livresr
dc quaesquer ônus;

5*"'— Qne a direcção superior da nova
empreza tenha .1 maior auioiioniiU, nos
termos das- leis diis «ipcieçlados aiionjiiias,
semío composta de-' diréctori-s: de' reóo--
nheeida competência «iu assumptos de -
navegação e.'çomiiíçrcío -

6** --- Qút 
'sejaM}:' 

api-ovcitndoa nos ser-
v.içjos da nova •coiÃpa^hia, segundo o cri-
terio do meTécimtnrto, antiguidade c ser-
viços prestados, e* de aecordb com as 11c-
éessidadts, os actuaes funecionarios dó
I.loyd, assim como os officiaes da rc-'
s«-rva 011 reformados1 da marinha de guer-*
ra, e ns praças que tenham, concluída,
sem má nota, o seu tempo* de serviço ha
Urinada; **

7* - - Que,, no* caso de alienação de
qualquer dos elementos da actual* frota
do i-ltivct, reverta* ao Tliesouro a metad'e
do excesso 'dê 

preço p«-lo* cjual foi elle
passado ;'i nova companhia, e1 o da' mesma
alienação, díevendo, além disso, a parte
que couber á companhia ser integral-
uietiK- empregada: na acquisiçâo dc novos
navio»; . . *

8» — Que sejam, .pela: nova sociedade,
esta.belecidos.com as demais eniprez.*is de.
navegação .nacionaes ajuste: referente i
organização de linhas e tarifas, de fôrma
a evitar desordenada conciirrenoia, assim*
como convênios dé defesa e de trafezo
mutuo, com as grandes companhias de
navegação estrangeiras que operam, no
Brasil.

Com a adopção* dessas medidas, pensa,
a comniissão que, cm •curto prazo, en-
trará o Eloyd'.em uma vida normal, po-
dendo então o. governo* dispor; "coiliô lhe •-
convier, dás acções e debentures que ílie
couberem, na nova organização.

Rio de Janeiro, 35- de novembro de
1920 — M. Buarqitc de Maçado:* De ac-
cordo com o relatório feito pelo commis-
são, o subscrevo sem restribções, princi-
pafníenlc. porque espero sempre ver rea-
lizado o consórcio dos armadores, caben-
do, porém, accrcscentar que, a; meu ver,-
a companhia a ser creada deve ter me-
tade de seu valor representado por ac- .
ções nominativas e c;ue só possam ser
subseriptas, transferidas e adquiridas
por brasileiros, e a.outra metade em de-
ben tures, como o proposto pelo dito rela-
torio. Sc, porém,1 a.subscripção publica a
que sc deve proceder não der os resul-
tados que sc deviam esperar, se aquelle ¦
consórcio se realizasse ainda que em par-
te, opino. pela officialização do I.loyd,
anncxando-o ao Ministério cia Marinha,
para creação de uma inegualavel escola
pratica de officiaes e' marinheiros, dc
nma reserva naval da' maior importância,
e de uma fonte de receita correspondente
a uma diminuição dc despezas dáiiis !e
ministiírio. — Carlos Samjxaio. Assigno
o presente parecer com as restricções que
importem em- qualquer desaccorclo com
os pensamentos e as affirmativas con-
stantes da exposição que tive a honra dc
enviar .to. Exiiro. Sr. ministro da viação,
em 25 de outubro ultimo, e da carta-pa-
recér que remetti ao Sr. Dr. M. Buar-
que de Macedo, em 22 do corrente, em
resposta á minuta db relatório que por
S. S. me foi apresentado cm 17 do mes-
mo mez,•'documentos esses que junto por
cópia. Com satisfação verifiquei que
grande parte das conclusões a que che-
guei mereceram da maioria da.commissão ,
à honrade ser incluída no" seu* -clual pa-
recer.

Rio de Janeiro, 25 de novembro'de
1920 — Frederico Ccsar Bitrlamaqui.

AS GREVES DOS ESTIVADORES
NO Slllj

O "PiiHihy** panlu hontem parn o
Rlb Gi-iiiuic

O almirante Raja Gabaglia, inspe-
ctor de portos e costas, recebeu, hon-tem, do capitão cio porto do RioGrande do. Sul, um telergramma in-.formando-o de aue os estivadores ha-Viam procurado no porto do RioG-rande alterar a ordem publica.Depois de entender-se com c* Sr.miiiSst.*o, da marinha,.- 0 almiranteGaibaglia conferenciou com a almi-rante Pedro de Frontin, chefe do ea-tadcs-mnior da armada, ficando re-sorvido irartir para o Rio Grande ocontra-torpedeiro "Piauhy,", do com-mando do capitão d corveta Mariode Oliveira Sampaiio..

Hontem mesmp, as 17'1|2 horaa,o "Piauhy» deixou* o noeso porto,coni rumo ao sul da Republica.
O contra-torpedeiro "Pai-anã" qu«se encontra em Santos, esta tànibemali nara garantia da ordem em vir-tude das tentativas de tumultos "que

all têm os estivadores pretendido fa-zer. • .

Goilocegões como dactylpgrapiia
Não será difficil obtel-as a quemtiver feito um curso pelo tacto, se-

gundo o methodo seguido na EscolaRemington, rua Sete de Setembron. fi7
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HOJE
nos

M
jncio da grande

111 ÍJ

VMaS©cia!
Recepções.

A senhorita Tolniós, filha do Sr. mi-
nistro do Japão, dá hoje a sua ultima re-
cepção nesta estação.

Em homenagem ao Dr. José Bezerra,
governador dc Pernambuco, o Centro
Pernambucano dará amanhã, ás/6 horas,
uma recepção, que se realizará no salão dos Deputados,
da Associação dos Empregados no Com
mercio.

nina Vera Maria, neta do coronel Gabino
Alves de Vasconcellos, negociante nesta
praça.

Anniversarios.
«Faz anno9 hoje o Dr. Collares Moreira,

illustre deputado federal pelo Estado do
Maranhão e vice-presidente da Câmara

com o desconto real
de 10 °/o 

(Jez por cento)
nos preços marcades de

todos os artigos
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ÇÔRTE DK APPELLAÇÃO

1" CÂMARA
Julgamentos da sessão do hontem:
Appêll.içOes eiveis — N. 3.025 —

Appellantes, Antônio Lopes da Cos-
ta e outro; appellada, Anna Teixei-
ra Alves Franco—Negaram provi-
mento;

N. 3.384 — Appellünte, Gabriel
Lima, de Faria; appellado, Joaquim
Pinto Ribeiro—Desprezada a preli-
minar, negaram provimento;

N. 3.942—AppelUi.nto, José Pi-
nlieii-0 de Souza Lima; appellado,
Anionio Pereira Ua Sllva Junior—
Converteram o julgamento em dili-
gencia, para nue o appellado mostre
estar quites com o imposto de In-
dustria e praíissões, relativo á casa,
de moveis.

2' CÂMARA
Julgamentos de hontem,:
Aggravos de petição—N. 6.299

(despejo)—Aggravante, José Anto-
nio Cantarino; a-rgravfido, Manoel
Antônio Gomes — Negaram provi-
monto;

N. 6.302 — Aggravante, Ventura
Santos & C; aggravado, Oscar Ru-
dge—Idem;

N. (1.303—Aggravante, Antônio
Pereira da Cruz; aggravado, Alfredo
Pereira Mendes—Idem; "

«N. (1.304—Aggravante, capitão
Vicente de Souza Pires; aggrava-
do, João Fclix de Oliveira—Deram
provimento, para que o juiz "a quo",
reformando a decisão aggravada.rc-
<ieba a appellação em um só effeito;

I N. G.30S—Aggravante, L. Costa;
aggravado, Manoel Soares Netto—
Nã.o conheceram do aggravo, por
não ser caso de recurso;

N. 6.310 — Aggravainte, Compa-
nhia Anglo-Sul-Americana; «aggrava-
dou, Pedro Ferres & C.—Negaram
provimento;

N. 6.311—Aggravante, Lucinda
do Oliveira Ribeiro, inventariante
do espolio da viscondessa de Fangll;
Bggravados, 1° curador de or.phãos
6 cura (lor de ausentes e resíduos—
Deram provimento, para que o juiz
"a quo", reformando a decisão, de-
fira. o requerimento de aggravante
dc venda de bens em leilão.

. PELAS VARAS.
Não im')(1c ter rendimento maior
D. Adeiia da Silveira Queiroz Pa-

checo, assistida por seu marido Ar-
thur Eugênio de Alcântara Pache-
co, allegando possuir, com a clatisu-
la de dotaes, 37 a.polices da divida
publica, uniformizadas, umas do va-
lor de 1:000$, outras do de 500$ e
as restantes do valor de 200$, que
lhe rendem de juros 133Ç333 men-
eaes, e considerando que as casas
estão niuito valorizadas, dando um
juro bem m.i.ior, requereu ao juiz
da 2" vara civel que lhe foase per-
mittido vender 16 daquelles titulo."*,
os do valor de 1:000$, cujo produeto
seria depositado na Caixa Eco-
nomica, A disposição do juizo allu-
dí-'o# para, opportunamente, ser ad-
q; ido uni predio, quo seria subro-
ga.'o com a cláusula de dotal.

O juiz, porem, considerando que o
contrato ant.e-nupcial da requerente
não permitte tal transacção, Indefe-
rlt! o pedido e condemnou a suppli-
cante nas custas.
Ainda o caso da Goynz—-Um prou*st«>

cm juiz • ,
Xa 2" vara federal, a directoria

da Estrada de Ferro Goyaz lavrou,
hontem, um protesto contra a pe-
nhora o conseqüente venda de seu*
bens, pela União Federal, sob a al-
legação de que esta vendeu o mate-
ria.l daquella via ferrea por preço in-
finio, o que importou em prejuizo
para a executada, por isso que, dc-
vido a tal preço, a penhora recaiu
em bene em numero maior do que o
necessário.

A União ainda não foi intimada
de.^se protesto.

A directoria da Goyaz declara pro-
testar para rehaver, em tempo op-
poituno, da União Federal, indcmnl-
zação por perdas e damnos.

PARA ABASTECER O INSTITUTO
JOÃO ALFREDO

Conforme a determinação do Sr.
prefeito, esta sendo feita, com ca-
ractí.r definitivo, uma horta nos ter-
renos do Instituto João Alfredo, es-
tando encarregado desse serviço, que
já vai adiantado, o agrônomo da su-
perlntendencla dos serviços da lavou-
ra, Sr. Mileto Coutinho.

Em beneficio da Associação dos Pobres
do Engenho, realiza-se no próximo dia 14,
ás 16 horas, no salão nobre do Joriutl do
Commercio, um vesperal, que ohedecerá
ao seguinte programma:

1" parte — o) coro, A caridade, de
Rossini, por distinetas alumnas do Insti-
tuto de Musica: b) Conferência literária,
srjbre assu:i\plo de actualidade; c) canto,
pelo barytono Franklin Rocha. 2- parle—
a) piano, pela pianista Maria do Carmo
Monteiro da Silva. .-Junina do maestro II.
Oswald; b) A joniada lyrica, poemeto
inédito, por seu autor, o poeta Eduardo
Tourinho; c) piano, pela mesma artista.
3* parte — finas comédias por gentis ar-
tistas infantis; fc) piano pela mesma jo-
ven artista *

O America Foot-ball Club dará em sua
séde, no próximo sabbado, á noite, uma
festa, que alcançará certamente o mesmo
suecesso das anteriores.

Bailes.
O Centro Musical da Colônia Portu-

gueza, commemorando a restauração de
Portugal, realiza hoje, ás 20 horas, um
baile com que inaugurará a sua nova
séde á rua Vasco da Gama n. 19 tendo
antes logar a posse da nova directoria.

Conferências.
Será inaugurado hoje, por duas confe-

rencias realizadas no edificio da Policli-
nica, á Avenida Uio Branco, o curso de
technicas de saude publica.

Essas conferências, que terão inicio,
respectivamente, ás 16 e ás 17 horas, se-
rão proferidas pelos professores Adolpho
Litz, do Instituto Oswaldo Cruz, e Bruno
Lobo, da Faculdade de Medicina. A pri-
meira versará sobre " Parasitologia " e a
segunda sobre " Microbiologia ".

»
O professor Charles Charneme reali-

zará amanhã, ás 16 horas, no salão da
Alliance Française, uma conferência so-
bre " Dos factores ethnologicos, moraes
e intellectuaes na formação das raças e
das nações".

Passa hoje o anniversario nataliiiio da
senhorita Maria Saddock de Sá, filha
do coronel Saddock de Sá.»

Passa hoje o anniversario natalicio da
Sra. D. Stella Guerra Duval, esposa do
Dr. Fernando Guerra Duval.

A distineta senhora terá, portanto,
mais uma vez, opportunidade de verifi-
car quanto é estimada pelos seus altos
dotes de espirito e dc coração,

*
Passa hoje o anniversario natalicio da

senhorita Elisa Bihel, filha do Sr. Jorge
Bihel. *

Faz annos hoje o coronel Narciso de
Carvalho. »

Completa hoje mais um anniversario
natalicio a senhorita Ida Fernandes Ma-
chado, filha do Sr. Domingos Fernandes
Machado, funecionario do Ministério da
Guerra. *

Faz annos hoje o Sr. Fernando M. da
Silva, do commercio desta praça.*

Passa hoje o anniversario natalicio da
menina Risoleta Lygia, filha da senhora
D. Alcina Quinto Alves e do Dr. Edmun-
do Quinto Alves.

Faz annos hoje .0 tenente Eloy dc Oli-
veira Carneiro. *

Festeja hoje a sua data natalicia a se-
nhora D. Elvira «Rabello, esposa do dou-
tor Eugênio Guimarães Rabello, profes-
sor jubifado das escolas Naval e Nor-
mal. *

Faz annos hoje o tenente Leonidas
Correia de Moraes. *

Passa hoje o anniversario natalicio da
senhorita Aláyde de Toledo Costa, filha
do coronel Francisco Ferdinando Costa.*

Faz annos hoje o Dr. Arthur Thom-
pson, engenheiro da Estrada de Ferro
Central do Brasil.

Casamentos.
«Com a senhorita Juracy Baptista, filha

do deputado Abdon Baptist,-,. contratou
casamento o Dr. Afranio Antônio Costa.

Na próxima semana o Sr. João Rodri-
gues vai realizar, na Sociedade Nacional
de Agricultura, uma conferência sobçe
"Assumptos agrícolas", principalmente,
sob o ponto de vista econômico, estudan-
do conjuntamente os diversos methodos e
systemas agrícolas. *

No Collegio Pedro II realiza-se • ama-
nhã, ás 14 horas, uma conferência do
alumno do 5° anno, Edgard Gonçalves
de Aguiar Perei-J , que disscrtará_ sobre
o 83o anniversario daquelle collegio.

Jan tares.
A Sra. Santos Lobo offereceu em seu

artistico palacete dc Santa Thereza um
jantar, no qual tomaram parte: Santos
Lobo, ministro do- Japão. Sra. c senhorita
Horiguchi, ministro do Chile, Sra. Tocor-
nal, conde Buzzi Gradenigo, secretario da
embaixada italiana; Balinaceda, 1° secre-
tario da legação do Chile; Sra. Balmàceda
e o Dr. Renard.

\ lajantes.
Em gozo de licença, partirá para a

Europa, a bordo do Aurigny, o capitão
Lafay, distineto official da missão de
aviação militar franceza, contratada para
o nosso exercito. *

Acompanhado de sua Exma. «esposa,

partirá para a Europa, a bordo do Po-
cone, o Dr. Roberto de Moraes Veiga,
secretario da presidência do Estado do
Rio e cavalheiro niuito estimado cm nos-
sa sociedade.

«Contrataram casamento o Dr. Argemiro
Paiva,, superintendente da Estrada de
Ferro Bahia a Minas, e senhorita Anto-
nieta Adamo, filha do proprietário da
joalheria Adamo, Sr. Uníberto Adamo c
sua esposa, a Sra. D. Anna Adamo.

*
Realizou-se no sabbado ultimo, na ci-

dade de Campanha, Estado de Minas Ge-
raes, o casamento do «Dr. Luiz Pereira
Ferreira de Faro. Junior, i° oficial da se-
cretaria de Estado das Relações Exterio-
res, e official do gabinete do Dr. Azevedo
Marques,, com a senhorita Odila Valladão
Horta, filha do major José C. «Bueno
Horta c de D. Maria Amalia Valladão
Horta, residentes naquella cidade.

Os actos civil e religioso effectuaram-
se na residência dos pais da noiva, respe-
ctivamente, ás 8 i|2 c ás 9 horas, sendo
celebrante do acto civil o supplente do
juiz de paz, Sr. Pedro de Alcântara, e do
religioso, o padre Domingos João Poitou,
capelão do collegio de Sion, naquella ci-
dade, e ex-vigario de Paquetá.

Foram, testemunhas, por parte do noivo,
no civil, o Sr. «Raul Adalberto de Campos,
director geral dos negócios commerciaes
e consulares da secretaria das Relações
Exteriores, e a senhorita Stella dc Faro,
e no religioso, o Dr. Antônio Leal da
Costa c D. Maria A. Valladão Horta; da
noiva, no civil, o Dr. Joaquim Leonel de
Rezende Filho e a senhorita Sylvia Vai-
ladão, e no religioso, o mesmo senhor, re-
presenta«ndo o Dr. Alfredo Valladão c
D. Isabel da Silva Nunes de 'Faro.

Grande foi o numero de presentes que
figuraram na "corbeille" dos noivos.

Deve regressar brevemente ao Rio o
conhecido gynecologista Dr. Carvalho
Azevedo. *

Seguiu hontem para Araxá, Estado dc
Minas, acompanhado de sua esposa, afim
de fazer uma estação de águas, o Sr. An-
tonio José de Moura, negociante desta
praça.

Pelo Principessa Mafalda deve partir
brevemente para a Europa o capitalista
italiano, ha muito domiciliado entre nós.
Sr. Giuseppe Ferrari.*

.Partiu hontem para- o Rio Grande do
Sul, cm companhia de sua familia, o
Dr. Octavio Coelho de Magalhães, que
vai dirigir os trabalhos da fundação de
uma filial do Instituto Oswaldo Cruz, em
Pelotas.

?
Seguiu liontem para Florianópolis, a

bordo do Ruy Barbosa, o coronel Elyseu
Guilherme da Silva, ex-depulado federal.*

Partiu liontem para Santos, em com-
panhia dc sua família, o Sr. Eustachio
Valdetaro, funecionario da Alfândega da-
quella cidade.

•Partiu hontem para S. Paulo, pelo no-
chirno dc luxo, o Dr. Paulo Luiz Gui-
marães Pereira, em companhia- de sua
esposa e de suas filhas senhoritas He-
loisa e Martha Pereira.*

Deve partir brevemente para Buenos
Aires o Sr. Ruy Malheiros Barbosa,
membro da conunissão technica do, Cen-
tro de Cereaes. •

Seguiu para Montevidéo, via terrestre,
o Sr. J«osé Cortez «Pessoa, commerciante
em S. Paulo. *

Partiu ante-hontem para S. .Paulo o
Sr. V.italiano Rotellini da Fonseca, fun-
dador do Vanfula, de S. Paulo.*

Acompanhado de sua familia, partiu
ante-hontem para Rodeio. Estado do Rio,
onde tenciona fixar residência, o coronel
Horacio Dias de Moraes, funecionario
aposentado do Ministério da Viação.

No juízo ilu S» protoi-lu clvcl, frcRiieziu ile
SanfAnna, correm os edltnes dos seguintes cn-
siinientu-i:

Joaquim .Tosil «le Armi.1i. o Nleén Itodrlguea
Lopes, Duárlo «Ins Símio. TliliiBO c Eugenia du
Ko«n Affonso. JosC Teixeira Fernando.*! e Amo-
Hn Accioly, Mil nonl dos Santos (luciles c Olo-
rin Itosn da ('unha, .Torse de Oliveira e Hurii
Macedo", l.ulz <I«r Luvor Pinto c Altinn Gomi*s-
ilu Silva, .T«..io .Mtii-tins Bezerril. c Ailgustlno *Rr-
nes Uno LcRL-nrir?! Antônio Õulllicrnit; Loimt e
Marin ile Ollvelrn MnrliniK, Josi1 Mns o Ii-necnm
du Srnizii Ií-ope.*-. Hoinliicus Antônio de Olivei-
ra o Kinlli:. Alvos ltnrror.o, l.ulz TclNülrn i* .To-
spfn Muriu dc Ollvelrn, Alfredo il.i Silvn e Mu-
llnn de .lostis Volgn, Allicrt» Mnc.-.lo Gucrrit e
Lo vea diu Ilnv.-heninnt IMnhíirp, Anionio José"
Loureiro e (ícorginn Pimentel; João Klesbão Xa-
vier e Silva de Oliveira, Alfredo «S.-huwiirteni is
Albertina l.:i|«oit, José Porelrh ilu Silvn o Pai-
mjrra de Oouvel»! Os rui* Porteira eAlnierlndn
].'orii«inil,.«. Davíil do ffonza *.* Murin Ainelln,
JosC Krnuclxco Miicliiido o Leonor de Assino-
pçfio, Sllvnno Gonçalves Fervelrri o 1'tion dn
Co.iofl.jilo, Alhurto Martins da lto.l.n e llililn
Vlclrn dos Santos.

A' cabeceira, em rico altar, via-se a
imagem de Christo cm crucifixo d* prata,
ladeada por castiçaes tambem, de prata,
e jarras contendo artísticas palmas do
niesmo metal. ¦ ' 

, 
' 

_¦ j
Todas as paredes estavam forradas de

vellúdo negro com franjas e lagrimas de
prata. , .• «,

O corpo do tenente Jayme vestia- o 2
uniforme, e estava coberto com o pavilhão
nacional.

•Em torno do ataude, permaneciam, sen-
tados os onze irmãos do saudoso tenente-
aviador: o i° tenente do exercito Brasi-
liano Americano Freire, 2° tenente do ex-
ercito dc artilheria. Elias Americano
Freire, George Americano Freire e Carlos
Americano Freire, alumnos da Escola Mi-
litar; Alberto Americano 'Freire, alumno
do Collegio Militar; os meninos Santiago
e Nelson, dc nove e onze annos; a se-
nhora D. Etelvina Freire Paes Leme, es-
po*-a do 1° tenente da armada Jorge Paes
Leme actualmente nos Estados Unidos, e
as meninas Genovcva, Isabel e Doralice,
alumnas do estabelecimento religioso
Casa da Providencia.

Tambem velaram durante toda a noite
o corpo, a Sra. D. Genovcva Santos Bo-
tafogo, avó materna do mallogrado otti-
ciai e suas tias, tambem maternas, dona
Antonleta Botafogo e D. Julieta Bota-
fogo, esposa do advogado Dr. Pereira Bo-
tafogo. _ _,

Devido a um equivoco da ba-nta Lasa
em trocar o coche fúnebre mandando de
za classe, quando fora encommendado o
de i» classe.o saimenlo fúnebre affectuou-
se ás 13 iia horas, ficando o coche em
frente ao portão do Arsenal de «Marinha,
da rua Primeiro de Março, na rua
D. Geraldo. . ...

O caixão mortuario foi retirado do
ataude pelo Dr. Ferreira Chaves, ministro
da marinha; coronel Magmn, capitães
Dumont e Lafay, da Escola 'de Aviação
Militar; pelo eapitão-tenente José Maria
Neiva, representando o Sr. presidente da
Republica, e irmãos do finado.

Um pelotão do batalhão naval, comman-
dado pelo 2° tenente Aurélio Linhares,
prestou as honras fúnebres, dando as tres
descargas do estylo á passagem do cai:-ão
mortuario.

O caixão foi conduzido a mao, ate a rua
Primeiro de 'Março, e envolto logo na ban-
deira na*cional.

Formou-se então o cortejo, com cerca
de 80 carros e automóveis.

Além das coroas collocadas no coche
fúnebre, seguiram tres carroças do corpo
de bombeiros, completamente cheias de
flores naturaes.

Kntro ns pessoas presentes no Arsenal de
Murlnlia c alie ncòmpiiharam o corpo do te-
nente Jnjnio, notiluios ns secuintes:

Capitüo Jos.'. Maria Nelvu, representando o
Sr. presidento da Repiilillcn; «•oiiininn.lnnte
ií: 1'erelni do Vnscoucellos, representando o
Sr. ministro dn niiirlnlin; general Ewerton,
capitão dc mar e guerra Mello Pliina, com-
iiiiriilanle do couraçado Deodoro; general Ilo-
tllfogo; Dr. Roberto «Cordeiro, 2«» tenentes
uviadoies Victor Carvalho o' Silva e Aroldo
Borges Leitão; Rencrnl Cordeiro de Faria, t-a-
pitão dc fragata Luiz Perdigão o família,
viuva almirante Gomes Ferraz o familln, al-
mirante J. Delamare, por si c pelo capitão-
tenento aviador Vlrglnlus Delamare; estndo-
menor dn Escola Naval «Io Avia«;ão, general
Agrícola Pinto o íninllln, Dr. Sanlos Dumont
almirante G. Garnler, almirante Alexandrino
de Alencar, tenente-coronel Aranha, eouininn-
dnnte da Kscola Militar de Aviação; tenente
Gullliobòl, pelo almirante Pedro de Frontin,
chefe do eslndo-inaior da armada, almirante He-
Icnn Pereira, Cyro Cordeiro de Faria, repre-
sentando o Sr. ministro dn agricultura; alu-
mnos João Sampaio e Gastão da Cunha, da
1» companhia de infanteria da Escola Militar
de Guerra; coronel Magnln, capitiU» Lafay c
Dumont, da Missão Frnriceza dc Aviação: 1°
tenentes Saul Souza o Pedra, pelo Acieo Club
Brasileiro; capitão de fragata Protogoiies Gui-
marães, «.* Damião Tinto, director da Escola
Naval de Avlaçilo; D. A. Xavier, 1° tenente
Werneck Maeündo, 1» tenente Benjamin Sodrí,
representando o nlmlrante Gabaglia; o 1» te-
nentn Armando TronipowsUy, do Acro Club
Brasileiro; 1° tenente F. Felioto Cordeiro de
Faria, officlnra representantes dn nossus uni-
dades de guerra, surtas no porto, e muitas
outras pessoas.

Em torno do ataude destacavam-se in-
numeras coroas de flores naturaes.

Figuravam entre ellas as enviadas pelo
Sr. ministro da marinha, pelo estado-
maior da armada, pelo Aéreo Club Bra-
sileiro, pela guarnição do forte de Copa-
cabana, pela Escola de Aviação Naval,
pelas escolas de grumetes e proíissio-
naes, pelos seus collegas de turma, pelos
seus collegas da Escola de Aviação Mili-
tar, pela Sociedade de Transportes Ae-
reos, pelo General Cordeiro de Faria,
pela defesa minada, pela guarnição da
Escola de Aviação Naval, duas com a in-
scripção: "Saudades de seus irmãos", e
outra com a inscripção: " Ao ex-alumno
Jayme Americano Freire, saudades do
Collegio Militar ".

No cemitério de S. João Baptista, onde
o feretro chegou cerca das 15 horas, foi
o caixão levado até ao carneiro n. 7.565.

Ahi, antes de descer o corpo á sepul-
tura, foram pronunciados tres discursos.
O primeiro do ex-aviador capitão-tenen-
te M. A. Pereira dc Vasconcellos. o se-
gundo do alumno do Collegio Militar
Francisco Saboya, de onde foi alumno o
extineto official, e o ullimo do sargento
aviador Geminez Patrocínio Ferreira dc
Mello.

O corpo foi cncomincndado no Arsenal
de Marinha, e no cemitério, por D. Hen-
rique, capelão do hospital de marinha.
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Enfermos.

Bapiizados.
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«Mobilado completo, para uma oa-
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Rua do Theatro n.

47 b. Ot-niral
1—Telephone

Realizou-se hontem o baptismo do
menino Luiz Felippe, filho do Sr. Erncs-
to Pereira Lima e de sua Exma. esposa,
na matriz de S. Josc.

Serviram de padrinhos o capitalista
Eduardo J. Rabello c sua esposa.

Nascimentos.
O lar do Dr. Mario Castagnino e de

D. Elisa Mattos Castagnino acha-se enri-
quecido com o nascimento do menino
Lúcio. *

Acha-se augmentado o lar do tenente
Julio Tavares e de D. Luzia Pereira Ta-
vares com o nascimento de uma menina
que receberá o nome de Marina.

O lar do Sr. Jader Alves da Silva e
D. Marilia de Dirccu Quinto Alves acha-
sc augmentado com o nascimento da me-

E' bastante lisonjeiro o estudo de sau-
de do Dr. Arnaldo Guinle, que, ha dias,
soffreu uma intervenção cirúrgica na
Casa de Saude S. Sebastião.»

Recolheu-se á Casa de Saude Dr. Eiras,
onde vai soffrer uma operação, a senho-
rita Irene C. Branco, filha do Dr. E. Cas-
tello Branco.

Falleci mentos.
Falleceu hontem. ás 18 % horas, no

hospital da brigada policial, o 2° tenente
José de Medeiros Cymbrou Sobrinho.

O seu enterramento realiza-se hoje, ás
17 horas, saindo o feretro da-capela de
Nossa Senhora das Dores, no quartel do
40 batalhão daquella corporação.

Falleceu hontem a Exma. Sra. D. Ma-
xima Galvão Toscano, esposa do vice-
almirante reformado Clemente de Alcan-
tara Toscano Gomes.

O seu enterramento realiza-se hoje, ás
17 horas, saindo o feretro da rua Ge-
neral Polydoro n. 190, para o cemitério
de S. João Baptista.*

Falleceu hontem o Dr. Josc Carlos
Torres Cotrim, engenheiro chefe aposen-
tado das obras do porto do Recife.

O enterramento foi effectuado hontem
mesmo, no cemitério de S. João Baptista,
saindo o corpo da rua D. Mariana n. 172.

Enterros.
As homenagens fúnebres prestadas ao

mallogrado tenente-aviador naval Jayme
Americano Freire foram as mais tocan-
tes e sinceras.

A consternação foi geral, associamdo-se
á dor dos seus collegas do mar. a nossa
officialidade de terra.

Durante toda a madrugada, e pela ma-
nhã de hontem, o salão principal do Ar-
senal de Marinha, transformado em cama-
ra ardente, esteve sempre, repleto de fa-
milias e officiaes de terra c mar; alumnos
da Escola Militar e do Collegio Militar,
companheiros dos irmãos do extineto, e
representantes de outras classes sociaes,
velando c corpo do inditoso lenentc-avia-
dor naval.

O esquife mortuario esteve sempre
guardado por duas praças do batalhão na-
vai. com as armas em funeral.

•O caixão foi collocado cm rica eça, ao
centro do salão, sobre um largo estrado.

FÍiraiii contratados, liontem, na Sanln Casa,
oh M-íinintfs (•nlrrr-i*-:

Mnlaclilni Alves P.arliosa, saindo dn rua Cum-
pos da 1'nz 11. llll, As 10 horas dc hontem,
pni-a 11 i-vniflfrtô tle K. Francisco Xavier:

Maria das Noves Ci...-alves Guedes, saindo
da rua Gnnungu liuslos 11. -0, lis 17 lioras, de
liontem*, paia o icialleiio de S. Francisco Xa-
vier; 'iiditli ("onde, saindo da rua D. Delfina
11. ÍÍ2, fts 17 l"..i» « de hontem, para o cemitério
do S. Ffiinclscu Xhvtccí

Josí Carlos Torres Cotrim, saindo da rua
D. Mariana 11. 172. fts 17 horns 1I2 liontem,
para o ccniltcrió d* S. "oão Ilaptista;

FhniríRCO FrMn.nl <l:t Silvn, Ruindo dn rua
Ilaildoi-k Lobo II, 123, lia X 1|2 horas de Uoje,
para o cemitério de S, Francisco Xavier. »

cisco Barbosa, Heitor Grillo, Waldemar (Jade-
lha, Jogo Dantas, Dlomcdcs Pacci o llultlm-
zor Dios Junior. _¦, ._..;. ¦_, ,

Zooteclmlcn (ternl — Nilo Gnreln Carne ro,
Bãyclilo Lopes dn Cruz, Josí de AnnmthOu
Soares, Jono de Lacerda raiva, Américo Bruxa,
Paulo Frôes da Cruz, Otlo Jligalliaes Fo-
cego, Oswaldo Ferreira dc Souza; José Colilin
da Silva e Ajilionso Srlinrrn.

Tlieurapeutlca — '1'licopliilo Custodio 1'or-
relru, Edwurd Ferreira, Antônio rirajft, Sllverio
Cardoso o Emílio Urasil.

Chiinlcn inorganien — Antônio da bilvn Men-
des Theophilo do Moura, Francisco Villar Ju-
nior, Cesnr dn Silva (lulniarf.es, Aruuindo da
Costa Coelho, Euclides Jiinot d.) Mattos, (.11
Stein Ferreira, Primo de Souza lliiliclro, Kniro
Pontes, Mborato Barroso, Antontlo Merlua,
Marcai Cordeiro Campos, Benjamin Luiz Lei-
tão, Mnnoel Luiz Itibelro, Azarial Martlua Vil-
leia c Eduardo Bibeiro Wrlght.

*
Na Eacola Polytechnica do Itlo de Janeiro,

renllzaiu-se amanhil, 2 do corrente, fts 10 lioras,
provas eserlptas do: deseviptiva, topographia,
mueanica iiippllcaila, construccSo, portos de
mur e electricidade industrial.*

Na Faculdade de Direito do Bio de Janeiro,
são chamados ft prova escripta hoie: B» anno:
3» cadeira — Dr. Carlos Seidl, âs 14 liorns;
40 anno: 8» cadeira — Professor Dr. Lacerda
de Almeida, fts 12 lioras; 2» auno: 3» cadeira
— Professor, Dr. Dldlino dn Veiga, fis lr> ho-
ras; 1« anno: 3« cadeira — Professor, Dr. Abe-
lardo Lobo, ás 14 horas.

Xota — gno convidados paia comparecer a se-
cretaria dn faculdade, os Srs. : Henrique Ma-
gglioll, Cnrlos Ricardo Machado, Cantislo
Drummond Filho, JoSo Loureiro da Cruz, Ho-
berto Fcrelra de Vasconcellos, Juvenal dc sa
e Silvn, Antônio dn Silveira Santos, Othelo
Gonçalves, Cícero Machado da Sllva, Otto de
Andrnde Gil o Luiz Antônio Nogueira.

*
Na Escola Nacional de Bellos Artes, r^ijl-í

zam-sc, amanhil, 2 do eorrentn, os seguintes'
exames: ft.-, 10 hortB, provn escripta dc histo-
rio dns bellas arte«; »s 10 lioras, prova gra-
phica de geometria de»crlptlva : lis 10 horaa,
provn grnphlcn do geometria descrlptlva nppli-
cada (3» anno do curso geral); is 13 liora»,
prova escripta do lcglslaçío «Iu construccfto etc,

Sexta-feira, 3 do corrente, terft logar a pro-
va oral de lcglsUçüo da construc-üo e sabbado,
4 do corrente, fts 0 horas, renlizar-se-lia a pro-
va dc desenho geométrico e aguadas.

O resultado do exame de anatomia e pny-
slologla artística foi o seguinte: Irineu dc
Cnmiios Silveira t José Defranco, npprovadoB
plenamente, grilo 6.

Resultado dos exames rcallandos hontem, n»
Escola de Odontologia : Osmany de Olivei-
ra Lima, approvndo plenamente ias tres, c «lli-
tlncçüo cm pnthologio; Aracaty Teixeira Flo-
res, approvado plenamente, Mitologia c patno-
loglo, simplesmente Anatomia descrlptlva e
physlologia; Josino da Silva Moraes, approvado
simplesmente nas tres c plenamente em patho-
logla; Alahyr Cardoso Pimentel e Jayme de
Alencar Arcrlpc, approvados simplesmente naa
quatro.

SerSo chamados hoje, lli
prova escripto de hygiene,
Inscriptos da 2» ííric.
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A.' VENDA

EU
SEI

TUDO
NUMERO DE NOVEMBRO

EU SEI TODO é a publicação do
maior renome em todo o Brasil.

EU SEI TUDO representa o arrojo
editorial.

EU SEI TUDO ( para as suaa de-
zenas de milhares de leitores, uma
verdadeira encyclopedia.

EU SEI TUDO C* difficil dc igualar,
impossível de exceder.

EU SEI TUDO publica, neste nu-
mero. um bello retrato, em trlchro-
mia, ae sua magestade o Impèíiidor
Tcdi-o II.

ARTES EJRT1STAS
BELLAS ARTES

Confraternização
leira.

arckntino-brasi-

Sabbado, 4 do corrente, realizar-se-ha
uma sessão da Sociedade Brasileira de
Bellas Artes, destinada a promover o es-
treitamento de relações com a Sociedade
Estimulo de Bellas Artes, de Buenos
Aires.

A reunião -terá logar no salão dc honra
da Escola de Bellas Artes, onde se acha
s, exposição do illustre artista argentino
S. Quinquela Martins.

«Espera-se que compareçam, todos os
sócios da Sociedade Brasileira de Bellas
Artes,

MUSICA

Missas.

0 horas, para 1
todos os alumnos

A REFORMA DA PREFEITURA
O Sr. prefeito enviará, nestes dias

mais próximos, uma mensagem ao
Conselho Municipal, solicitando au-
tovlzàçiío para reformar, dentre ou-
trás directorias, a repartição de ia-
zenda municipal, "ad referendum" do
Conselho Municipal, respeitando os
direitos adquiridos, uniformizando os
vencimentos e procurando dar uma
feição mais pratica aos serviços que
lhe estão affectos.

Nn matriz da Candelária serft rezada ama-
nliii, ás 0 horas, missa de 7» dia, do fallecimen-
to de D. Joseflnn Ccradc Oliveira Mattos.*

Xa matriz do Santíssimo Sacramento, serft
rezada hoje, fts U horas, mlssa.de 7** dia do
falleclmento dc D. Amelin ltangel.de Figueira.•

Por nlinn de Antônio Ferreira Pires, serft cc-
lebrndn hoje, âs 8 horas, mis.a na capela do
Collegio dos Salcsinnos, cm Nitheroy.

*
Serft rezada boje, fts 0 1|2 horas, na Igreja

de S. Francisco de Paula, missa por alma de
Laura Esteves dc Uzcda, esposo do Sr. Vlrgl-
lio Terra de Üicda. »

Na matriz dn Candelária, serft rezada ama-
nliü. fts 0 horas, missa por alma de D. Josc-
fina Ccradc de Oliveira Mattos.*

Rczam-se hoje ns seguintes:¦daninho Joio Lstorrc, ás 8 1|2, na matriz
de Xossa Senhora de Lourdes, em Villa Isabel:
D. Anna Pereira dc Almeida, fts 8, ua matriz do
Engenho Velho: Julio Ccsar do Espirito Sauto,
Ss I) 1 jü, nn igreja dn Immaculada Concelçío,
i rua Cencrnl ('amara: D. Anna Toledo Loyola,
lis 7, na matriz do S. Joaquim; Luiz Venta'
ra, fts 0, na matriz do S. Chrlstovilo; Antônio
Ferreira Pires, fts 8, na capela do Collegio Sal-
lesinno. cm Nillicro.v; D. Olyntha da Costa
Ferreira Fasano, fts 9, na Igreja da Cruz dos
Militares; Kn.vmundo Antônio Vidal, le 8 1|2,
na Igreja do Sagrado Coraçüo dc Jesus; Pedro
Chove» Borccllos, fts 8 1|2, na igreja de Santo
Afionso; Antônio Teixeira Tinto, âs 9, na igre-
Ja dn Bom Jesus, na rua General Câmara;
D. Aldlna Soares, fts 9, na Igreja de Nossa Se-
nhora da «Conceiçlío e Boa Morte; Gordlano
Francisco de Oliveira, fts 9; Duarte Maria de
Andrade, âs 10 1|2 horas i Lnlz Ribeiro Ou-
terrez, âs 10, na Igreja do Carmo; D. Ade-
[aldo das Chagas Itibelro, is 9; Luiz de Alen-
car Araripe; âs 9 1|2, na igreja de S. Fran-
cisco de Paula; D. Amélia Rangel de Figuei-
r(S, âs 9, na matriz do Sacramento; e Luiz Ven-
tura de Moraes, fts 8, ni igreja de Nossa Se-
nhora do Soccorro. '.

PARA A ORGANIZAÇÃO DE UM
HORTO

prefeito autorizou ao dire-
obras a entregar a antiga

O Sr.
ctor de
chácara Serpa Pinto, na Tijuca,
superintendência da lavoura, afim At,
ser aformoseada com a organização
de um horto. Os trabalhos para esse
fim já foram iniciados.

 ^«» — » ¦ —
AS CONSTRUCÇÕES AUGMENTAM

A directoria de obras da Prefeitura
concedou, no mez de outubro do cor-
rente anno, 123 licenças para con-
struegões e 38 para reconstrucçSes
de prédios, na importância total de
85:695*624.

Em Igual periodo do anno passado,
foram concedidas 72 licenças para
construcções e 26 para reconstru-
cções, na Importância total de réis...
29:168$486.

 mnmutm »¦*¦
PROMOÇÕES NA DIRECTORIA DE

ESTATÍSTICA MUNICIPAIj
Foi promovido a 2o official da dire-

ctoria de estatística e archivo, por
merecimento, o amanuense da mes-
má, Guilherme de Almeida, sendo
nomeado para o logar deste ultimo,
o cidadão Manoel Epiphanio de An-
drade.

Pelas escolas.
Na Escola Sueprlor de Agricultura e Médl-

clnn Veterinária, scrilo chamados hoje a exames
os seguintes alumnos: botânica •ystematica <
pliytopnthologia — Josí Travassos Vieira, Ne-
melo Comes da Cunha, Amello Alegria e Sil-
va, Alpheu Rêvcllleau, Francisco Campos Pai-
va, Paulo de Almeida Sanford, Elvino Alves
Ferreira, Ary Sarmento, « Fernandes Pires
Leal.

Zoologia agricola — Sebastião Prado, Murillo
Ferreira Sampaio, Manoel José Gomes, Heitor
Pimenta, Delfim Bartwsa. Josó Januário Fi-
lho, Victor Carneiro e Jos* Ribeiro de Faria.

Direito rural — Homero Werneck, Waldemar
Raylhe, Luiz de Freitas Machado, Archluiede»
de Lima Câmara, liaj-iiiunilo Marlins, Elder
«Coelho, Elydio Velasco, Altino Sodié, Fran-

A carestia da vida
não será minorada como a proje-
ctada emissão; antes, se aggra vara.
Este problema, tão vital para nós,
não se resolve com o augmento da
circulação da moeda fidueiaria, nem
mesmo com a melhora dos salários,
porquanto, o salário expresso em
r6is pouco indue, porém, o que vale
e interessa, e pôde resolver o pro-
blema do barateamento da vida, ê
o poder de compra desses réis, ou
seja o poder acquisitivo da nossa
moeda.

O poder acquisitivo do seu dinhei-
ro ficaríl muito augmentado, duran-
te este mez de dezembro, nas Casas
Atlas, por ser este o ultimo nicz da
grande offerta annual.

Um grande concerto em homenagem
a Arthur Napoleâo.

Arthur Napoleâo é uma gloria contem-
poranea da nossa musica «p, por isso, os
traços principaes da sua vida são do co-
nhecimento de todos,

Muito jovem, revelou as suas grandes
qualidades dc pianista.

Partiu para a Europa, lá fez os seus
estudos e, depois, voltou, dando uma sé-
rie dc concertos que despertaram sempre
o interesse merecido.

Foi professor dc nomeada, e alumnos
seu9 existem muitos attestando esta ver-
dade.

«Como compositor, celebrizou-se espe-
cializando-se no que pudesse aproveitar
aos estudiosos do piano, e as edições das
suas obras estão vulgarizadissimas no
nosso meio.

O seu nome está tradicionalmente liga-
do a uma casa de musicas de oue foi
fundador.

Hoje Arthur Napoleâo descansa da
sua vida laboriosa, mas ainda ha pouco,
solicitado pela Associação Brasileira de
Estudantes, a «prestar o seu valioso con-
curso a uma festa, accedeu, com a gen-
tileza que lhe é peculiar, executando, com
o professor Barroso Netto, uma- sonata
de Saint-Sains, para dois pianos.

programma será o seguinte:
— Cramer-Napoleão — Volume I —

Estudos ns. 11, 14, 15 e 16 — Volume II
— Estudos ns. 56", 57, 62 (Marche de
nuit) e 63 — Heloísa Accioly e J. Octa-
viano.

s — Arthur Napoleâo — Romance —
Aux pieds d'Omphalc (estudo), J. Octa-
viano.

— Arthur Napoleâo — Fantoches
(estudo), Heloisa Accioly.

— Cramer-Napoleão — Volume I —
Estudos ns. 3, 6 (Villanella), 8 e 10 —
Volume II — Estudos ns. 25 (Nuit se-
reine), 28 (Cortige fúnebre), 36 (Chant
du ménéstrel), 38 (Barcarolle) — Volu-
me III — Estudos ns. Si (A la mort
d'un héros) — Volume IV — Estudos
ns. 67, 71 (Marcha fúnebre), 77 e 78 —
Sra. Magarinos Torres e J. Octaviano.

— Les Bersagliers a Nápoles — Ta-
rantella a dois pianos — Heloisa Accioly
e J. Octaviano.

drama histórico dc Luciano de Carvalho,-
Os dois proscriptos, a companhia dra-
mátiça dirigida pelo actor Felippe do»
Santos. ,''*'¦; 1-

A distribuição da peça esta feita pela
seguinte fôrma: D. Jayme, Roberto Gui-
marães- D. Álvaro, Caetano Gonzaga;
conde dc La Puebla. Domingos Braga;
conde dc Atóugüia, Carlos Santos; Con-
stantino de Vizo, -M. Collares; D. l*er-
nando dc Albuera, Mario Brandão; pa-
dre Nicoláo da Mala; Jost: Vianna; _ je-
suita T-lieodoro, Manoel Pinto; capitão
Candra, Armando Braga; João Paisano,
Augusto Santos; -Manoel, sacnstao, Af-
fonso Baptista; D. Diogo de-La Roçca,
Carlos Novaes; arraes La Rocca, Ber-
nardo «Capozzi; sargento Cardanlia, Joao
Raposo; D. Felippa de Villiena. Julieta
Vianna; D. Maria de Villiena. Julia bil-
va; D. Francisco- Coutinho, Marra San-
tos'; O. João Pinto Ribeiro. Carlos Bran-
dão; D. João da Costa, Collares de Sou-
za; D. Miguel de Almeida, Novaes Cos-
ta- D. Antão dc Almada, Armando Sea-
bvá; D. Pedro de Mendonça, D. Carva-i
lho; um commissario do santo offieitf,
J. Mendonça; 2° commissario, Assis liei-
lina ; 30 commissario, Arthur Margol.

"Amou de apaciiií ", no Palácio
Theatro.

A companhia Santanella-Amarhntc fes
hontem reprise do Amor dc apache, com
bastante concurrencia e com applausos
tão vivos como os das «primeiras noiles.
Mas, apesar disso, a interessante opereta
dará hoje a sua ultima representação,
para não haver novo adiamento á pre-
micre de Paris Monlc-Carlo, a opereta
dc Lomhardo e Mario Costa, cuja pre-
micre está marcada para amanhã, e ..uo
é dc completa novidade para o Rio.

Casamento de artistas.
'"'BOA, 

30 (U. P.) — A acliiz Ame*
lia tKey Coiaço vai cas-r, sabbado pro-t
ximo, com o actor Robles-Monteiro.

Duas pei-as f.m ensaio no Tkiano.v.

Continua em suecesso, no Trianon, a
farça dc Ruy Chianca intitulada O pi-
rata, mas Alexandre Azevedo ensaia duas
outras. Essas peças são O ainitjo Curva-
lhal, traducção de Rego Barros, e A aisa
de lio Pedro, tres actos de comedia do
Oduvaldo Vianna. A peça do autor de
Terra natal não é, como esla, regional.
A casa de tio Pedro tem toda a -''.ia
acção passada aqui no ;Rio de Janeiro.

Logo depois de O pirata será represen-
tada O. amigo Carvalhal. Depois, então;
é -que teremos A casa de lio Pedro, para
a qual Azevedo está fazendo uma cui-
dada montagem.

TRIANON — O pirata.
PALÁCIO THEATRO .— Amor dt

apaches.
REPUBLICA — Casta Sifnaua.
S. PEDRO — Longe dos olhos.
S. JOSE' — ÕiicHi é bom já nasce

feito.
CARLOS GOMES — Os dois proserti

ptos.
VARIAS

Sexta-feira próxima, 3 do corrnte, 4
companhia Crcmilda de Oliveira, que-
com crescente suecesso vem acluando no •
Republica, dará a sua 9* recita de assi»
gnatura.

Nessa noite será cantada a Duqueza is
Bai Tabarin, a popular opereta dc Loin.
bardo, que terá como grande attractiv*
para o publico o facto de Maria Abran-«
ches cantar o papel de Edy, pela primeira
vez, e Almeida Cruz cantar a parte de
Octavio, tambem pela primeira vez, cn-
tre nós. Cremüda de Oliveira continuará
a fazer o papel de Frou-Frou, que creou
em portuguez e no Rio de Janeiro.

A Casta Suzana dará, portanto, hoje e
amanhã as suas ultimas representações,
apesar do exito ruidoso que teve.

'?* Longe dos olhos continua a figu-
rar 110 cartaz do S. Pedro como a peça do
suecesso do momento e destinada ao cias-
sico centenário.

De resto, Longe dos olhos, como ope-
reta, teve um novo sabor c tudo, poema,
musica, montagem, desempenho, tuda
cooperou para o exito da conhecida cc-
media transformada em opereta com «i
concurso inestimável do maestro Pauiina
Sacramento.

*** Começam hoje, 110 S. José, oa
ensaios dc apuro da burleta sertaneja de
J. Miranda, Os cangaceiros, que tem mu-
sica de Paulino Sacramento.

Os cangaceiros tem a sua parte cômica
confiada a Pinto Filho e a romântica á
Cândida Leal, Julia Monteiro e 1'cdró
Reis.

*•* A revista de Carlos Bittencourt e
Cardoso de Menezes, Quem «'• bomjâ
nasce feito, ora em pleno suecesso no.São
José, festeja depois de amanhã, ali,^ o
centenário e meio de suas rcprescntaçcit*».

* * * Os aetores Raul Soares c Amero
Vieira, do elenco da companhi.-i paulista
de operetas e revistas que esteve traba-
lhando no theatro Recreio, vieram hon-
tem ao O Paiz trazer as suas despedi-
das, por terem de seguir ainanhã pura a
Bahia, para onde vai a companhia em
tournée.

THEATROS
o espectaculo de homenagem ao ma-

rechal Hermes.
O espectaculo de homenagem ao ma-

rechal Hermes, que se realiza no theatro
S. Pedro, depois de amanhã, tem 0 se-
guinte programma:

Discurso de saudação pelo Dr. Leoncio
Correia; acto de saráo, em que tomam
parte Abigail Maia, Vicente Celestino c
Procopio Ferreira, e a representação da
opereta Longe dos olhos...

"A RESTAURAÇÃO-DE PORTUGAL ".

Estréa hoje, no Carlos Gomes, com o

CINEMATOGRAPHOS
CENTRAL — O fim do fado.
PATHE' — O romance de uma mulhtri
ODEON — A' mercê dos homens.
IDEAL '— O//10 por olho, dente por,

dente.
ELECTRO-BALL — Caprichos de Pau-

Una.
OLYM PIA — Herança de Trcvares.

DISTRIBUIÇÃO »E PRÊMIOS NA
ESCOLA BENÉDICTO OTTONI
Realizou-se hontem, na escola Be»

nedlcto Ottoni, ás 13 horas, com &
presença do director da instruegâo,
Dr. Nascimento Silva; Dr. Luiz Otto-
nl, representando o Dr. Julio Bene»
dicto Otto-nl, e do Inspector escolar,
Dr. Paulo Maranhão, a ceremonia
da distribuição dos prêmios "Barbar*»
Ottoni" e "Julio e Barbara Ottoni".

Estes prêmios são seis de 100$, cada
um, e um de 60$, e foram distribuído»
com solemnídade, pelo director da
instrucção, cantando os alumnos va-
rios hymnos escolares.

Finda a ceremonia, retlrou-se O)
Dr. Nascimento Sllva, muito bem im-
pressionado, havendo- felicitado a di-
rectora da escola, professora Stell»
Levy Cardoso

•íè'

.SiieSü .,-/V .¦:¦-,.- . ¦



V

O PAIZ-QUAKTA-FKIKA, 1 UE DEZEMBRO DE 1920

&f-y.y

Casos de! policia
Caiu do trem

O guarda-fre'os da Estrada de
Ferro Leopoldina Nogim Thomaz, de
28 annos, e residente na estrada de
Maria Angu n. 337, estação de Olaria,
foi victima hontem de utn desastre.
Quando servia num trem dos subur-
bios daquella estrada, perdeu o equi-
librio, caindo ao chão e recebendo fe-
rimentos em ambos os punhos e con-
tusões nos Io e 2° pododactylos esquer-
dos.

À Ass'stencia foi chamada para so-
correr a victima, quo mais tardo reti-
rou-se para sua residência.

O desastre verificou-se na estação de
Cordovil e delle nüo tevo conhecimento
a policia do 23° districto.

Audácia de ladrões
"faÀSAOA" E "MARINHEIRO"

PRESOS
Dos audaciosos ládrCes, o "Casaca"

e o "Marinheiro", bastante conhecidos
da policia, em cujos xadrezes tem es-
tado presos repetidas ver.es, assalta-
ram, na madrugada de honteni, o pie-
dio n. 35 da rua Aristides Lobo, re-
sidencia do Dr. Medeiros e Albuquer-
quo, arrombando uma janelld por onde
pularam para o Interior do predio.

Presentidos, mal haviam ss apodera-
do de um relógio de ouro, os dois la-
drões fugiram, correndo até o canal do
Mangue, onde foram presos pelo ageri-
te Barreira, investigador do 0° di-
strieto.

Conduzidos â delegacia do 9° distri-
cto, na rua de Catumby, foram autoa-
dos e mettidos no xadrez.

O relógio roubado foi apprehendido.-

querito foram ouvidas mais duas tes-
temunhas, cujos depoimentos em nada
adiantaram.

Intimado a comparecer fi chefatura
da policia, afim de depor tambein, o
"soroc" Julio de Moura não compa-
receu, obedecendo, por certo, aos con-
solhos de seu advogado.

Estiveram mais tarde no gabinete
do Dr. Chefe de policia os médicos
Drs. Chapot PrOvosl o Josô Ricardo,
que haviam procedido na 2" vara fe-
deral ao exame de corpo . de delicto
em Julio de Moura.

São bastante longos os dois depoi-
mentos deste3 dois facultat vos, refe-
rentes il perícia medica a que sub-
metterara o paciente.
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Na modesta casinha da rua Jardim

Zoológico n. 65, reside o casal Edgard
S.Momão Muniz e Julieta Ferreira Mu-
niz, ambos brasileiros, e ainda sem at-
tingir a casa dos 30 annos.

Em companhia de Juleta resndia
Izaltina. Ferreira, de 25 annos, tão le-
viana que aceitou a corte que lhe fa-
zia o próprio cunhado.

Enciumada, Julieta expulsou da casa
a sua irmã, com o que não so confor-
mou Edgard, que desde esse dia come-
çou a maltratar a esposa, continuando,
porém, a se encontrar com Izaltina na
casa da rua Joaquim Silva n. 71 e ás
vezes mesmo na casa da residenc!a de
Izaltina, íl rua LeopoUo n. 233.

Aiite-liontom, Edgard chegou á casa
armado de um rebenque dizendo ser
destinado a fustigar os "cachorros" a
quem ella incumbiu de farejar os pas-
soa doüe. O "cachorro" a que alludia
Edgard era a praga do corpo de bom-
be ios, irmão de Julieta e de Izal-
tina.

Hontem pela manhã, nova discussão
houve entre o casal, sendo Julieta es-
bordoada pelo marido que, ao sair de
casa, dsse que iria encontrar-se com
Izaltina.

Enfurecida com tal procedimento in-
qualifica vel, Julieta suiu do seu mo-
desto lar, armada com o rebenque de
seu marido o foi il casa da rua Joa-
quim Silva n. 71, onde encontrou a vo-
Iuvcl c leviana irmã.

Entro as duas houve forte bate-boca
e Julieta, na vaga de indgnação duas
vezes justificada, ergueu o braço e com
o castão do rebenquo esbordoou a
Irmã, ferindo-a mi cabeça.

Acudiu a policia do 13° districto e
foram aa duas levadas fl. delegacia,
onde a respeito foi aberto inquérito.

Mordido por um cão
O menor Virgilio, de 14 annos de

idade, filho de Eduardo Borges, rezi-
dente .1 rua Viuva Cláudio n. 151
quando passava liontem pela rua Braz
Cordeiro, foi victima de um cão, que o
mordeu na coxa esquerda.

Virgilio dlr'giu-se então para o pos-
to da Assistência, onde foi submetti-
do aos curativos que se faziam neces-
sarios.

A policia do, 18" districto Ignora o
oceorrido.

Trilhou paia o xadrez
João Trilhos, tambem conhecido

pelo nome de João Coelho, que no sub-
bado ultimo, cm D. Clara, armado de
revólver, tentou contra a vida do tur-
co José False, foi preso liontem, em
D. Clara, pelo commissario Henrique
Mello.

De nada llie valeu fugir, no sabbado,
após o delicto, porque, seguro pelo
commissario Melio, teve mesmo que
trilhar para o xadrez da delegacia do
23" districto, por onde está sendo pro-
cessado.

De visita á policia mari-
tinia

Cedo bastante, o desembargador Ge-
¦miniano da Franca, chefe de pnlijln,
chegou ao edificio em que funeciona a
policia marítima, no cães Pharoux, e
onde jâ. o esperavam o inspector co-
ronel Julio Baily e todo o seu pes-
soai.

Após ligera palestra. S. Ex., acom-
panhado do inspector e de alguns re-
presentantes da imprensa, embarcava
na lancha "Alfredo Pinto" em deman-
da dos estaleiros da polícia marítima,
na ponta tio Caju, gastando a peque-
nina embarcação cerca de 20 minutos
na travessia.

Durante o trajecto, pôde o Sr. chefe
de policia notar a quantidade de na-
vios do Lioyd Brás leiro paralyzndós
próximo dos armazéns, quando todos
os portos reclamam transportes para
mercadorias e cereaes!

Nas proximidades da Ponta do Caju,
notou o Dr. Gerniniano da Franca va-
rins embarcações da policia marítima
fundeadas, inutilizadas para o serviço.
Ao desembarque no estale'ro, foi no-
tada a lancha "Aurelino Leal" em re-
paios urgentes, emquanto esparsos pelo
chão grande quantidade de ferro velho,
destroços de embarcação.

Tudo foi examinado detidamente;
tendo o Sr. chefe de policia a impres-
são de aer tudo aquillo tão util ao sor-
viço, e deu immediatas provdeneins
para quo se prestasse aos fins para
que foi constituído.

Na verdade, ha longos annos o gal-
pão provisório construído para esta-
leiro da policia marítima carece do
concerto; o material fluetuante preci-
sa ser reformado e o Sr. chefe de po-licia, tendo em vista os preços eõorbi-
tantes por que tern' de pagar a con-
fecção de umas peças para a laia-ha"Aurelino Leal", se convenceu de que
qualquer sacrifício para serem refor-

na praça publica e duas jovens foram
apupadas...

Honlem. como para reviver as sce-
nas dos basbaques, um novo escanda-
lo se deu ua rua Gonçalves Dias, por-
que uma duma, que trajava exqusita
"toilette" negra, tinha um decote de
mais de palmo, que lhe punha a des-
nudo todo o dorso...

A dama, cercada dos basbaques, teve
de se refugiar em uma caas dessa rua,
a cuja porta elles se mantiveram por
longo tempo... E se nâo fSra a che-
gada da policia, representada por um
commissario do 3" districto, a dama de
preto seria de novo vaiada, á saida do
prédio onde se refugiara...

Na verdade, essas scenas de basta"-
quês, que se escandaVzam diante de
qualquer "toilette" exquisita, jã se
vão tornando enfadonhas.

Não pagou, mas aggrediu
João Baptista Virgoüno, motorista

da Assistencia Municipal do Meyer,
devt-ilor de certa quantia a Clarindo de
Mesquita, residente á rua Sete de Mar-
ço n. 7, encontrando-se hontem com
o seu cedor na rua Archias Cordeiro,
desesperou porque Clarimundo lhe
lembrou a divida, que já está ficando
velha...

E o V.rgoliho, em vez de pagar a
divida, aggrediu com uma bofetada o
credor, fugindo.

Clarim u udo queixou-se á policia do
lli" districto.
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Castigaram o larapio
O preto Virgilo da Silva é um Iara-

pio audacioso c, surpréhendido hontem
na rua de Catumby, a praticar um fur-
to, foi preso e os populares que o pren-
deram, levaram-n'o ató a delegacia db
9" districto, debaixo de pancadaria,
onda chegou bastante maltratado.

Antes de ser recolhido ao xadrez, o
larapio Virgil'o da Silva, por apre-
sentar vários ferimentos, foi medicado
pela Assistência.

Scenas de bordel
Por motivos pouco justificados, des-

ç.viéram-.se hontem, no interior da casa
n. 214 da rua Buenos Aires, onde cos-
tumam se reunir mulherea alegres c
conquistadores de fancaria, as jovens
Zelio Lima e Zoraida Carvalho, esta
moradora á rua Buenos Aires n. 123
o aquella residente á rua Vieira Sou-
lo n. 2*S.

Após forte contenda, Zoralda aggre-
diu Zeiia com uma garrafa, ferindo-a
na cabeça.

Acudindo a polícia do 8° d'stricto,
foram as duas mulheres conduzidas á
delegacia, onde a Assistência medicou
a victima.

Zpralda foi autoada em flagrante.

Do auto ao solo
O operário Joaquim Nunes Netto,

ds li a.nnqS' residente á rua Senador
1'ompeu h. S8, viajando em um auto-
movei, ao passar pelo tunnel novo.
tanto se debruçou sobre a capota, que
oa'u, ferindo-so na cabeça.

A policia do 7" distreto íol-o medi-
car pela Assistência, esquecendo-se de
registrar o numero do automóvel em
que viajava o imprudente Nunes
Xetto.
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Escapou do. auto, mas não
do bonde

Na run Ruy Barbosa, por onde pas-
sina despreocoupudamente, o pintor
Arlindo de Oliveira, ds 

'24 
annos, ea-

sado, portuguez o residente á rua Ruy
Barbosa ni 178, ao se aperceber de um
automóvel que se approximava, pro-
curou desviar-se, mas com tanta inte-
licidade, que um bonde que descia o
atropelou, ferindo-o bastante no rosto.

Como sempre, ficou apurada a ca-
siiulidade do desastre, pois não falta-
ram testemunhas que foram íl dalcja-
clli do 7" districto garantir que viram

Foi aggredido a garrafa
Estava hontem tomando umas be-

bidas num botequim da rua da. Ca-
pella, quando foi aggredido a garrafa
por um desconhecido, o operário
João Gonçalves Lima, con) 38 annos
de idade, casado e portuguez. O ag-
gr;.ssor fugiu, após commetter o de-
licto e a policia nem chegou a saber
do oceorrido.

A victima foi soecorrida pela As-
sistencia.

Da boléa ao chão
Passava hontem, pela rua Cabuçú,

guiando uma carroça, o carroceiro
José da Costa. Num balanço mais
forte, José da Costa perdeu o* equi-
librio c foi ao chão, soffrendo contu-
soes e escoriações no braço direito,
além de outros ferimentos pelo cor-
po. José da Costa, que tem 3G an-
nos e 6 casado, foi medicado no
posto da assistencia do Meyer, sen-
do, em seguida, recolhido á sua re-
sidencia, na rua Carvalho Alvim
n. 60.

A policia do 18° districto não sou-
be deste desastre.
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Uma praça atropelada
O automóvel n. 2.00 5, dirigido

pelo motorista Alfredo Ribeiro Fa-
ria Couto, atropelou honlem, ã noi-
te, na avenida Mem de Sã, a praça
de policia u. 143, da 2a companhia
do 4" batalhão, .produzindo-lhe fe-
rimentos leves na mão esquerda.

tíoceorrido pola Assistencia, reli-
rou-se.

A policia do 12° districto apurou
a casualidade do aceidente.
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Na Assistencia
Foram soccqrridas hontein pela

Assistência, as .seguintes pessoas: ...
Waldémar Paris; de 17' annos,

operário e residente á rua Senador
Pompeu n. 16, ferido por uma serra
circular, ã rua de SanfAnna.

Carlos, de um anno, filho do
Casimiro Almeida, preto, residente
á travessa João Affonso, queimado
tom agua fervida, em sua residen-
cia.

Augusto Abrantes. do 46 annos,
jardineiro e residente á rua Fouse-
ca Telles n. 117, por ter caido dé
um balanço, na Quinta da Bôa
Visla.

Julió, de 2 ann...-;, filho de Eu-
genlo Silva, morador ã rua Conse-
lheiro Zacarias n. 90, com queima-
durns produzidas por agua ferveu-
do, na face e no pescoço.Domingos, de 5 annos, filho de
Salvador-Sodré, moradur á rua Vis-
conde do Itauna n. 111, ferido por
queda, em sua residência.

Bernardino, dei » annos, filho
de Manoel Sarmento, residente á
rua Carmo Nelto, com fractura da
tt-stã, por ter caido ein sua residen-
cia.

Virgilio, do li aimos, filho de
Eduurdo Boiges, residente á rua
Viuva Cláudio ni 151, mordido por
mn cão, á rua Braulio Cordeiro nu-
mero 15!)

Jayine da Silva, operário, de ,10
annns. ínoralnr á rua de Catumby
n. 2, attingido por um pão, na rua
Senador Pompeu n. 15.

José. do 0 nunos, filho de José
Jcaquii.i Pereira, residente á rua
Barão de S. Felix li, 172, com a cia-
vicula fracturada por queda, em sua
residência

Sebastião Couto, de 13 annos,
cí.llogíal, residente .'. rua Guineza
ii. 63, com n braço f'".ir-turadn, por
tor,caido na rua dn Cattete n. 351.

Aggressão anonyma
Ao passar honteni á noite pela rua

S. Francisco Xftver, Liriz Sallos, de
32 annos, fo! lnopinndnincnte aggre-
dido a pauladas prr um desconhecido,
que se evadiu.

policia lograsse offootuar em flagra n-
te a prisão de um dynamiteiro.

De facto, uma denuncia anonyma,
mandada á 3* delegacia auxiliar, pre-
venia o Dr. Nascimento Silva, do que
um petardo seria posto á noite, eni
frente do predio n. 64», da rua Conde
de Bomfim.

Imniedlatamente diligencias forain
¦determinadas nosso sentido, incüm-
bindo-se o Dr. Xas-*--.*-—'" <?"••'
agir, pessoalmente, para inaior segu-
rança da diligencia.

De facto, quasi â 1 1'2 horas da
madrugada do hoje, era ali preso um
individuo, quando acendia o esto-
piin de uma bomba -de dynamito, quo
ali collocara.

O preso era João Marques Mello,
de 2<7 annos, padeiro, o que estava
sendo -procurado para ser expulso
como elemento prejudicial e anar-
chista confesso.

Interrogado pelo Dr. Nascimento
Silva, o anarchista declarou serem
as bombas por elle próprio fabrica-
dss e que foi elle quem, ha poucos
dias, collocara o petardo, quo. expio-
dirá, em uma padaria om Villa Isa-
bel.

A casa n. 64-5 da rua Conde de
Bomfim é residência do £'¦:•. Delro-
none, gerente da. fabrica dc tecidos
Minerva, situada naquella méfSSü
r-i e cujos operários se acham em
greve.

,li;ão Manque* Mello disse mais
qu& tem agido de "motu-proprio'\
preparando as bombas e collòcan-
do-aa, se"1 companheiros e sem con-
binuções e que com a .bomba que al!
collocara e.que não chogmi a expio-
dir, tinha, eni mira assustar o ro-
rente da fabrica de tecidos Minerva,
afim de se resolver a attender ãs exi-
gencia9 dos opero rios çni .greve.

¦Conduzido á 3* delegacia auxiliar,
foi o dynamiteiro. autoado en-' fla-
g-rniito e ultimada será a sua ex-
pulsão.

Exmas. Sras*
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caprichando cada vez mais em corresponder á
preferencia que de V. Excia. recebe, expõe pa-ra a presente estação calmosa bellos vestidos
para Senhoras, Senhoritas e Meninas a preços
sem competência. VESTIDOS para NOIVA con-
feccionados de forma a satisfazer o mais exi-
gente gosto.
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SENADO
Presidenca do Sr. Bueno de Paiva.
Presentes 34 senadores foi aberta a

sessão e approvada a acta.
O expediente constou de officios do

Sr. ministro da justiça, devolvendo ns
autographos da proposição vetada pelo
presidente da Republica, concedendo
soldo ao ex-l° tenente cirurgião da ar-
mada Dr. João Chaves Ribeiro, o Ao
prefeto do Districto, submettendo ao
finado as razõeí do seu veto á reso-
lução do Conselho, que torna faculta-
tivo o estudo de psychologia na Escola
Normal.

Tambem foram lidos os pareceres
asslgnados na véspera pelas commis-
soes de finanças, obras publicas c con-
stitiiição e diplomacia.

Na hora destinada no expediente fu-
laram os Srs. Alfredo Ellis, Irineu
Machado, Franc'sco Sá, Vespueio do
Abreu, Gomes dos Santo-; e Álvaro de
Carvalho, sobre uma indicação pediu-
do a nomeação de uma commissão de
21 membros.

Na ordem do dia foram encerradas
aa discussões das matérias delia con-
stantes, que eram as seguintes:

1" discussão do projecto do Senado
autorizando a. Socledade_da Cruz Vor-
molha a se utilizar, eomo melhor lho
convenhn, resalvnda a faculdade da
alienação, do terreno que lhe foi doa-
do para a construcçâo do edificio da
sua séde.

1" discussão do projéolo do Senado
que declara não ser contra a saude
publica aconselhar a quem quer que
seja o emprego doa elementos, sem
caracter tóxico, vegetaes, mineraes ou
animaes.

Sobre este projacto falaram os se-
nhores Lopes Gonçalves e Mendes de
Almeida.

2* discussão üa. proposição da Ca-
mara dos Deputados ^tiuí. abre,, pulo
Ministério dà Viação e Obrits Publi--
cas, o cred'to especial de 177:867$,
para oceorrer ao pagamento de cies-

UM APPELLO DO CHEFE DA
NAÇÃO

Esteve hontem no palácio do Cat-
tete o Sr. Álvaro Guterres, ¦presidento
da Caixa de Pensões dos O-perarios
d.. Imprensa Nacional e "Diário Offi-
ciai", quo fez entrega ao Sr. presi-
dento da Republica de tini memorial
dos operários daquella repartição, re-
clamando o pagamento de férias
atrazadas.

Transcrevemos desse documento os
seguintes periodos:"Tondo so esgotado, em junho de
1*1-3, a dotação orçamentaria da Im-
prensa Nacional e "Diário Official",
deixaram de sor pagas, por falta cfo
verba, as folhas de férias dos opera-
rins do "Dínrio Official" (as da Im-
prensa foram pagas), corresponden-
tes aos mezes do setembro a dezem-
bro desse anno. na inuportancia de
311:857$100, e mais utna supplemon-
tar á do mez de dezembro desse'mesmo 

anno, na importância de réis
30:26.0.$. O governo de então, bem

1'cójru) os que so lhe seguiram, em
nada influiu, de fôrma que, vindo
hoje pôr V. Ex. ao corrente da situa-
ção em que so encontram ainda, só
têm om vista merecer de V. Ex. o
pedido de um credito especial ao
Congresso Nacional, a exemplo do
que este foz, em 1914, para o paga-
mento das folhas do férias do julho a
dezembro do referido anno dos ope-
rarlpa da Imprensa Nacional, que fo-
ram pagas em começo do 1915. Os
officios oue; sobro o assumpto, foram
rt-mettliTos ao Thesouro Nacional, são
os seguintes: h. 157, de 19 de feve-
reiro de 1*914, e n. 9, de 4 de dezem-
bro de 1-914, remettendo a folha de
30:200$, supplementar á do mez do
dezembro; n. 23, de 8 de janeiro de
1.9.1.5, remettendo as folhas de se-
tembro a dezembro dc 191.3, na lm-
portauc-in dc -311:«3|7$1.0i0; e mais»
dois outros remettendo duas peque-
nas folhaa, na inuportancia de 40$
uma e de 180$ a outra. Depondo,
pois, nas mãos de V. Ex. o pedido quo
ahi fica esboçado, fazem-n'o, ainda
unia vez o afflrmam, com a maior
confiança no seu bom acolhimento.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1920.
(Seguem-se cerca de trezentas assi-
gnaturas.)"
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CAMPEONATO DE TIRO
A directoria geral ao Tiro de

Guerra, tendo om vista á necessidade
de concluir, com a maior brevidade,
as provas que faltam ao concurso de
tiro, Iniciado no domingo ultimo,
mas sem prejuizo da technica do
mesmo concurso, e, por outro lado.
oonsiderando quo dns provas a, dispu-
tir, as de ns. 2 e 6 são d mesma
distancia, com atiradores inscriptos
em ambas, e os abrigos não compor-
tam mais d& seis marcadores, resol-
vou qua amanhã seja disputada
apenas a prova li". 2, para officiaes
é civis pertencentes, pelo monos; á
1* classe de tiro, 15 tiros; na distàn-
cia de 300 metroa, e, no domingo, 5
do corrente, as provas ns. 6 e 7,

recer do director; Maria Augusta doFreitas — Aguardo opportunidade.
Pelo secretario gerai:
Laura Abrunf.-.s da Silva Pinto e

Wolfaiura Paranhos Pereira da su-
vã— A' 5* secção para attender.

A ÇOBRAXÇA DO IMPOSTO TER-
lílTOlíIAIj

Attendendo ás pohdernçtSés quelho foram feitas, o Sr. prefeito resol-
vou prorogar, até 31 do corrente, a
cobrança do imposto territorial.

COXTR ABA NFIO APPHEHEXDIDO
O official P-dr.) Seixas, de serviço

ospoeial c|'p rSpressãp ao contrabando
no caos ci-. 'porto, auxiliado polo
guarda d" un-smo caes Antonio Ga-
ma, a-pprohõndeu, entro oh nrninzons
ns. 11 e 12 duas grandes pecas do to*
cido do seda.
———•—¦¦-—-- ^¦mttm_h*

UMA "CANOA" NO CAES DO
poirro

O official Virgilio Andronioo ile
Nogroiros, chefe do serviço especial
do repressão ao contrabando no enes
do iporto, om, companhia do 10 pra-
ças de policia, sois guardas do caes
do -porto, d'0 íígehtd do corpo de se-
gurnnça João Pires o dos "offPiaos
Cordovil Sequeira Mello, ,-is 13 ho-
ms do hont'.-m,"deu uma batida en-
tro os armnzens do referido enes,
prendendo 30 vagabundos, que ali
estacionavam.

Esses indivíduos foram removido»
para a policia central, onde serão
processados por vadiagem.
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KM PROIj DO ABRIGO DA INFAN-
CIA K DO RÉTÍRO DOS .IORNA-
LISTAS
Os Srs. Cotia & Dantas, joalheiros,

estabelecidos á rua do Ouvidor, offo-
receram paru o Retiro dos Jornalis-
tas e para o Abrigo da Infância 2 o'o
sobre o total de suas vendas brutas
atê 31 do corrente,

 —*¦ --Jig-^-Bt». .

O PIUOÍ/O DO ASSUCAR
Segundo foi communlendo ,1 Su-

•perintendencia do Abastecimento
P'-lt Junta de Corretores, os preços
do assucar bianco Cristal, no mercn-
do atacadista desta cidado, foram
honlem de 700 a 720 réis o kilo-
gramma.

PE1RAS lilVRES DE PEI.Yli
De accordo com a Confederação

Geral dos Pescadores, a Superinten-
dencia do Abastecimento fará fun-
c-clonar hoje, das 7 ás IH horas, duas
feiras livres de poixo fresco, sendo
uma na praça da Bandeira e outra
na ipraça Saens Pt-fia, no bairro da
Tijuca.

A Confederação tomou a ai a re» '
sponsabllidade cto fornecimonto d».*
.peixe, espoi-hndo que, por toda a se*,
mana corrente, possa abastecer
maior ntlmero dc foiras, em diffe-
rentes pontos da cidade.

Está á venda o numero de
Natal do mais bello "ma.ga-

brazíletro.zine
Uma criança entregue aos

cuidados de uma ébria
O guarda-civil n. 88, de serviço hon-

tem na praça da Republica, encontrou
ali, om completo estado de embria-
guez, a preta Alayde Soares, brasileira,
com 24 annos, e que vive com Thlmo-
tec. Fernandes do Abreu, portuguez, o
morador á rua Frei Caneca n. 185.

Alayde traz'a pela mão uma criança
de um anno e meio de idade, branca,
e, como o guarda quizesse tiral-a das
mãos da preta, esta tentou esganar a
criança, o quo o levou a conduzil-a
presa para a delegacia do 14* dl-
strieto.

Ahi, o commissario de serviço,. In-
terrogando Alayde, soube que a crian-
ça so chama Orlando o é filho de Th'-
motfio, que foi convidado a compare-
cer á delegacia, afim do tomar conta
do filho.

Fugiu
Esteva hontem na delegacia do 20»

districto o 2" tenente do exercito Tho-
maz Vieira Maciel, morador â rua Go-
mes Serpa n. 58, a cujas autoridades
se queixou do quo sua empregada Se-
bástiana de Oliveira, com 17 annos de
idade, de côr branca, fugiu de sua re-
sidencia.

A policia iniciou logo diligencia no
sentido de ser descoberto o paradeirode Sebastiana.

Foi preso o ladrão
Pelas autor.dados do 14' districto foi

prtso hontem á tarde o ladrão Miguel
Pereira da Silva, com 47 annos, brasi-
leiro, branco, com 47 annos o que S o
aulor do roubo oceorrido no mez pas-
sado na Fabrica de Calçados Renas-
cença, na rua Visconde de Itauna nu-
mero 36, de que é proprietário Domin-
gos Giodo.

Assim vai ter seguimento agora, o
inquérito instaurado na oceasião do
roubo.

Ainda o caso das "michas"
de 500$000

Pareço não findará tão cedo o in-
querito a que procede o Dr. Gemiira-
no da Franca para apurar as acecusa-
ções assacadas contra o Dr. Armando
Vidal. 2" delegado auxiliar, como autor
ou mandante de um pseudo espanca-
mento no "sjroc" Julio de Moura.

Ainda hontem, proseguindo no in-

mados e melhorados os estaleiros da
policia marítima redunda em grande
.-eonomia.

Nesse sentido, o Dr. Gerniniano da
Franca se externou, promettendo fazer
as reformas necessárias. Quanto ao
ferro velho, ali em grande quantidade,
S. Ex. mandou arrolal-o para ser ven-
d do. Sobre novas lanchas p;ira o ser-
viço de ronda, tambem S. Ex. já to-
mou providencias, afim de apparelhar
aquella repartição de todo o material
necessário ao seu perfeito funeciona-
mento.

Teve pouca sorte
Para o feliz exito de qualquer em-

preltada ou aventura, a sorte muito
influe.

O larapio Theophilo de Souza é um
dos que tém pouca sorte.

Emquanto seu;, collegas se mettem
em escaladas e assaltos complicados,
logrando tudo consegui- com feliz
exito, com o Theophilo não suecede
assim c ainda liontem, ao passar na
cosa n. 11 da rua Senador Dantas,
qundo ia começar a agir, eis que é pre-
sentido pelo encarregado da casa,
Américo Pereira Nova. que .leu u alar-
me. Acudiu a policia do 5° districto e
lá se foi o Theophüo preso... hó por-
que tem pouca sorte.

Em seu podei- forani encontr.idou
todos os Upctreehos indispensáveis do
roubo.

o cnso e defender o motorneiro desas-
irado.

Arlindo, depois de medicado pela As*
sistenòia; foi recolhido á Santa Casa.

Inquérito sensacional
Ten.Io um vespertino, em um artigo

dé fundo, -hontem publicado, feito gra-
ves aceusações a vários funccionarios
da policia, dizendo sor a maioria delles
conhecidos achacadores e haver distri-
clo.í em que as propinas distribuídas
pelas autoridades ascendem a contos
de réis, o Dr. Geinlninno da Franca
determinou ao Dr. Faria Souto, 1° de-'egado auxiliur, abrisse, a reüpdito, um
rigoroxo inquérito-, para conhecer quaes
são as autoridades prevarícadoras.

Enlre a arvore e a carroça
O operário Antonio Firmino, ds 48

iimio-í, portuguez e rc-slilenSe li nn
Souza Franco n. 234. quando em ser-
viço na rua Pinto de Figueiredo, ficou
compriúlí.dõ entre uma carroça e uma
arvore, recebendo forte i-oiitiis.lo uas
costèjias.

Soecorrido pela Assistência, retirou-
se, tendo a policia do 9° dlstrcito re-
gistriidi. o caso.

Aggressão a soceo

Basa»^

Luiz, depois de pensado pela Assis-
tencia, pois apre.-entava contusão forte
na cabeça, roíolheu-se ft sua residen-
cia, á rua Barão do Atnazonns.

A policia do 15" rtistr cto. informada
do oceorrido, abriu inquérito a re-
speito.

Caiu da carroça
O carroceiro Manoel Ferreira, quan-

do trabaihava liontem numa carroça
de propriedade da í rma Sampaio Vi-
eira & Irmão, caiu da l-oléa, ficando
com o pé esmagado e soffrendo esco-
riações e ferimento:) em outras partes
do corpo.

Uma anibúlançia do poslo do Meyer
Compareceu no local dn desastre, na
Piedade, e med cou a victima, Icvan-
doa ííãpòis á tua resid?n.-ia.

A policia do 20a cb.stricto registrou o
fa elo.

-«or
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Mais uma .scena dc bas-
baques

Têm-se repetido a moude as scenas
de -basbaques fazendo escândalo em
plena rua, diante de uma "toilette"
qualquer, usada por essa ou pôraquella mulher cie maior ou menor es-
erupulo.

A primeira dama que ve.-tiu uma"jupe-coulote" foi alvo de escândalo
porque os basbaques apuparam-n'a na
rua.

.Mais tarde, o ".sans-dessous" serviu
de pretexto pura um novo escândalo

OO R T I O B X e
Material para Isolamento cie eamaraa

FRIGORÍFICAS
ir-a-tor-io-ae* : S. Paulo © RT-O

JOSÉ' CONSTANT li & Co.
Avenida Fíio Etj-£».iit_-o,

i.» - ss. t=»/v trr., o

Atropelou e fugiu
O trabalhador Emilio* Alves Alvim.

resdsnte á rua \Vcuce,'!io n. G2, foi
atropeliido liontem por um nutomovel,
quando, passava pela rua 2*1 de Maio.

Nesse desastre soffreu Alvim além
ç?4 varas còntusCi-v um grande feri-
meuto na perna direita.

A Assistência d.-. iVieyer eoceorreu a
victima, removendo-u em seguida para..... .... í-'u'- residência;

Sttp tao aimgos ,;s traiK.l.iM.li.vra A poüe.ia do 18" districto ignora es«Zsferlnp Soires e Arisüdes de* t;.L' f:tr:to. '
que procura vam aceuni;rio..laç*;;.*s no
m.-s.uo predio, situado no íílrgo do
Anil. poia assim estão sempro jun-
tos. Mus essa amisade foi hontem in-
terrompida porque os dois bríga-a.n
num botequim da estradh da Fregue-
zia. tendo Zeferino dado vários soe-
cos no rosto de Aristides.

A Assistencia medicou a victima e
o aggrr-.-wor fugiu.

Caiu do bonde
O menor Manoel, fillio de Joaquim

Carlos Dorges, residente á rua Santo
Antônio n. 110, viajava hontem, num
bonde de Cascadura, quando ,no pas-
sar pela avenida Suburbana, esquina
da rua de sua residência, foi vlctlniá
de uma queda, soffrendo, além de
contusões e escoriações generaliza-
das, um grande ferimento nn per-
lia direita.

A As.sistencia foi chamada liara
soecorrer a victima.

•*«sj «!*-<&>- <t-rr«'

Foi victima de um desas
tre durante o passeio

O portuguez Joaquim Nunes Netto,
com 43 annos do idade, resolveu dar
lioiitein um passeio de automóvel,
em companhia de outros amigos.

Quando passava pelo tunol novo o
automóvel fez um zig-zag e Joaquim
foi cuspido ao chão. soffreriilo ferida
c.mtusa na região occipital e esco-
rincões generalizadas.

A Assistência rtièdlcótl-o, levando-o
depois para nua residência, á ruu Sc-
nador Pompeu u. Sã,

Morte repentina
Certamente £offra d-.--de muito tem-

po o pobre jasd n -o Francisco Quei-ro-i. com -lõ nr.no-, do idnde, casado e
qjr.S falieceü liontem repentinamente—ic-.úr, trabalhava no campo de Santa
Anna.

Levr.da a triste noticia ao conheci-
mente da policia; co-np&rèceram ao
Ipiál ii3 autorid.-.de*. do 14" districto.
qu'í constataram o fiictò, fazendo re-
mover o cadáver para o necrotério,
Onde deverá ser aut-.-psindo.

ULTIMA HOKA
Nào chegou a explodir

I'<>1 presu cm flagrante quando nc-
coiullii o poluído

Os repetidos petardos quo .appare-
cem por toda a parte. rebentando
com grande estrondo e fazendo ava-
rias. quando udo K-ri.im fazer victi-
mas, lí*m - motivado uma pertináciada policia ein procurar descobrir a
origem dessns bombas.

A despeito, porém; dosses esforços
todos, os anurclii.-.l:*:: têm logrado és-capnr. o bem difficil tom sido ií po-licia lograr prender em flagrante umd.vn.iiiiiicii,. no nipjíiento de collpjcár
a bomba min. estabelecimento qual-
quer.

O iieaso. porém, que de tudo se
oecupa, occultando cem vezes um
cas» para desoôbi il-o inesperadamen-
te, fez com que, hontem, _ noite, a,

pozas do Districto Radio-telegraphico
do Amazonas.

2" discussão dà proposição da Ca-
mara dos Deputados que abre, pelo
Ministério da Guerra, o credito eápc-
ciai de 113:142$, para pagamento de
vencimentos a funccionarios da Escola
do Estado--Maior, pessoal jornaleiro da
Escola Militar.

2* discussão da proposição da Ca-
mara dos Deputados que abre, pelo
Ministério da Agricultura, Industria e
Commercio, o credito de 445:0Í>6$, sup-
piemorrtar ás verbas 1', 4* lil', IS", o
24* do art. 27 da lei n. 3.991, de 5 de
janeiro de 1920.

3* discussão da proposição da Ca-
mara dos Deputados, facultando aos
estudantes de preparatórios que de-
penderem dè um exame, prestarem-no
em segunda época.

Nada mais havendo a tratar, foi le-
van tada a sessão.

CÂMARA
A sessão hontem fo! presidida polo

Sr. Bueno Brand2o, soi-retarlado pelos
Srs. Andrade Bezerra, e Octacilio de
AI'.U(|iierque, s-endo aberta com f>9 re-
presentantes da nação. A acta da ves-
pera foi approvada sem debute.'

Lido o expediente, fiíiou o Sr. Paulo
de Frontin sobre o caso da nomeação
de médicos para a Saude Publica, és-
tildando o cnso da preferencia con-
cedida aos que o governo pretende
a concurso: Recordou o parecer do te-
nhor Carlos MâximÜfnno qun udo mi-
nistro, sobre o concur.-o quo presta-
ram essej módicos, è defendo o direito
qu-3 cie» pieiteam. Explicando a emen-
da quo lhes aproveita falou em pre-
feronçiií. O Sr. Frontin demonstrou
que se se quer exigir novo concurso esva
preferencia desapparece. Assim o ora-
dor não comprchend» mesmo como se
procura estabelecei1 duvidas em torno
do caso.

Passando-se á ordem do dia. foi a
matéria da mesma encerrada sem de-
bates, sendo votado e approvado o se-
guinte: em 3" discussão e reducção fi-
nu!, os projectos revogando os para-
graphos 1° e 2o do art. 3" do decre-
to n. 3.926, de 10 de julho do 1920. e
abrndo credito supplementar á verba
2" do orçamento da viação; em dis-
cussão unien, os pareceres indeferindo
os requerimentos do marechal Carlos
Frederico de Mesquita e- 1° tenente Pa-
cifioo Antonio Xavier do Barros, pe-
dindo contagem de tempo; em 3* dis-
cussão. o projecto mandando entregar
ao Estado do Maranhão determinada
quantia, ouro, arrecadada pela Alfan-
dega de S. Lu'z.

Foi emendado, voltando á commis-
são de finnnças. o projecto de credita
para pagamento a Hermenegildo Fer-
reira dos Santos, em 3" discussão, sen-
do rejeitado o projecto que releva a
prescrição em quo tenham incorrido
os juros de apólices e outras respon-
sabilidades monetárias da União,¦a m i_ . > um

rAQUETK "MF..VDO/iA""
A Sociélé Gánerale de Transporta

Maritimes á Vapeur, festejando a
primeira viagem do paquete frnncez".\!ondoza'\ esperado hoje neste por-to, offerecerá, ás 16 horas, umn taça
de champagne á sociedade carioca,
lendo exi.-dido convites para esse
fim.

campeOnutóHi do revolver e fuzil,
aquella já iniciada.

A directoria. pede-no.s -para prevê-
il ir aos interessados que deverão
achar-se no stand do Tiro Nacional
dez minutos antes das 9 horas, nos
dius acima, citados, afim de respon-
derem á chamada*, sum o que não
poderão atirar.

As sociedades de tiro deverão
mandar fiscaes para os. abrigos dos
marcadores, evitando-se, assim, fu-
turas reclamações indevidas.

O trem correspondente á hora da
chamada dos concurrentes é o que
parte da Central (estação inicia'),
ás 7 horas e 40 minutos da manhã,
com destino a Santa Cruz.

Além das providencias já tomadas
relativamente á existência da epi-
demia da variola, que consta estar
grassando em Rezende, o Dr. Raul
Veiga, presidente do listado do Rio,
tendo -em vista novas informações
que chegaram ao seu conhecimento, fez
seguir para ali o Dr. Justino de Menezes,
inspector de hygiene e saude publica,
acompanliaclo de uma turma de desinfe-
ctadores e com o material necessário,

EXPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO
BUBLICA

O director geral assignou hontem
os seguintes actos:

Designando: Maria Celestino Go-
mes da Cunha, adjunta de 2* classe,
para a 6" escola mixta do Io districto;
Adelsina Costa Mattos, da 3*, para a
2* mixta do 9o; Nnir Ramos de Almei-
dá; da 3*, para 

"a 
15" mixta do 9»;

Accacla de Souza Moreira, da 5", .para
a 14* mixta do 10°; Amélia de Souza
Meirelles, da 2", para a 14* mixta do
4o; Haydéa Vianna Fiúza do Castro,
dn 1", para a escola de applicação;
Ida da Cesta Souto, auxiliar de cnsi-
no, para o jardim de infância Cam-
pos Sallos, o Delflna Fonseca, da 3*,
para a 8" mixta do 9*.

Dispensando: de substitutas de
adjuntas, Adelaide de Souza e Silva,
Nclcisa de Carvalho e Alayde de Car-
valho.

Foram despachados os seguinte»
requerimentos:

Pelo director geral:
Arithéa da Motta Lima • Maria

Magdalena Semartino — Indeferido;
Giaura Barroso e Ambroslna Rodri-
gues Pereira — Prove o -que allega;
Inda Rodrigues Pereira —• Prove o
allegado; João Barbosa Dey Burns—.
Deferido, de conformidade com o pa-

ESTRADA DE FERRO S. LUIZ A
CAXIAS

Está concluída o trcclio continental
O Sr. ministro da viação recebeu

hontem communicação de haver sido
inaugurado o trecho do Estiva a Ro-
sario, com 21 kilometros, ficancU as-
sim concluído todo o trecho conti-
non tal, com 332 kilometros, tia Es-
trada de Ferro S. Luiz a Caxias.-

 ¦ " "¦ t mm t ii ..-¦
DUAS COMPANHIAS QUE VÃO

RECEBER DINHEIRO
Por aviso, de hontem, oi Sr. minis.

tro da viaçSo solicitou ao seu colleg*
dn fazenda que sejam pagas as quan.tia* dc 115.333$, á Compagnio do»
Chmoins de Fer Fédéraux de l'Est
Brésilien, empreiteira da Rede do
Viação Férrea da Bahia, proveniente
da medição provisória do trabalhos
executados em janeiro o fevereiro* ul-
timps, na linha de Machado Portella
a Carinhanha, entro os kilometros 0
a 50-, e de 3I5:188$432, á Sociote
Anonyme du Gnz de Rio de Janeiro,
pela illuminação a gaz. das ruas, pra-
ças e jardins destn capital o da illu-
mlnação electrica da firea- approvada
da cidado, Quinta da Bôa Vista o par-
quo do palácio presidencial, em outu-
bro próximo findo.

"D. Qnlxote" •
. A victoriòsa revista humorística

da-s quartas-feiras apresenta-se hoji
com mais um bem feito numero.que,
por certo, alcançará o suecesso cos-
tumeiro.

CONSEIJIO MUNICIPAL

Na sessão de hontem, foram ap-
provados os seguintes projectos:

Em 1* discussão, o projecto nu-
mero 355, de 192&, autorizundo o
prefeito a, mediante as condições
que estabelecei vender, em hasta pu-blica, o terreno e predio de proprie-dade municipal da rua do Passeio
n. 82, onde funeciona o Pedagogium
e dando outras providencias; e, em
2* discussão, do projecto n. 347, d»1920, autorizando o prefeito a em-
pregar, no pagamento da dividafluetuante da Municipalidade, cor-respon dente aos exercícios an terio-res atê 191», inclusive, a quantia d»5.000:000$ -do producto liquido daempréstimo interno de 50.000:000$,
a que ae refere o decreto legislativo
n. 2.223, de 2í^de agosto de 1920

I Doenças do Utero jj
9 A Saude da'Mulber (
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SPõETS: Bali Turf, Rôwasng irtro
FOOT ss*ALU
fc Os jogos de sabbado

FEDERAÇÃO ATHLETICA DO
AI/W) COMMERCIO

Leopoldina x City
No campo do Andarahy A. C, ft

tua Prefeito Serzedello. Juiz, Othelo
de Souza, o representante-, Humber-
to Tomazzi.

Os jogos de domingo

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO
America x Flamengo

•No campo do America P. C, a rua
Campos «alies, no Engenho Velho.
Terceiros, segundos o primeiros qua-
dros, as 9.45, 14.30 o 10.15, respe-
ctivamente.

Botafogo x Andarahy -

No ca.ir.po do Botafogo F. C á rua
Ceneral Severiano, em Botafogo.Ter-
ceiros, segundos o primeiros qua-
dros, ás 9.45, 14.30 o 10.15, respe-
ctivamente.

Bangú x Mangueira
Ko campo do Bangú A. C, & rua

Ferrei-, no Bangú. Segundos o ,pri-
meiros quadros, ás 14.30 e 10.15,
respecti vãmente.

SEGUNDA DIVISÃO
Rlvcr X Carioca

No cam.po do River F.- C, fl. rua
Joio Pinheiro, na Piedade. Segun-
dos e primeiros quadros, ás 14.30 e
10.15, respectivamente.
IdGA SUBURBANA DE FOOT-BALL

- (Sub-Liga da Metropolitana).
Dramático s Brasil

,.. frontin x Snl America
Italla x Modesto

¦ Oi-uzelro x. Mavillcs
Pedregulho x Riachuelo

ASSOCIAÇÃO ATHLETÍOA SUB-
URBANA

Yolanda x Anifcrlcn
Magno x Terra Nova

ASSOCIAÇÃO^ATHLETICA DO RIO
I

lf?l

ceros parabéns pelo honroso titulo
que de maneira tão brilhante acaba
de alcançar.

. Pelo agazalho qua dispensardes a
estas linhas, muito obrigareis o vos-
so constante leitor — ÚM TRIGO-
LOR DR FACTO.

Ao que ouvimos de um associado
do campeão de terra e mar, este
club nao fará a entrega dos pontos
ao Fluminense F. C, de maneira
nenhuma, pois o mesmo faz sport
por sport.

Caso no dia do match com o Flu-
minense, o Flamengo não possa
apresr >• o seu quadro completo,
apres-,. .á um team com jogadores
da 2* e 3" equipe, afim de Ir para o
campo da lueta disputar o match
que tem que disputar, embora o re-
sultado lhe seja desfavorável.

CAMPEONATO URUGUAYO
Eis a collocação dos clubs concur-

rentes ao campeonato uruguayo, até
os jogos de 21 do mez findo:

A SOCIEDADE ELEGANTE
é convidada, ai vlaltar ai

GUANABARA na SUA
nova • luxuosa instai,
laçio para vir como,
sem pagar exageros,

tha é possível vestir-se
eom oa mesmo*

finíssimos tecidos e
com a maama dlstlncçla

das caaaa de luxo*
R. Carioca, 64—Central 02

VTI:

TEAMS

Nacional.

Peiiarol. .

Central. .

Universal.

Wanders.

Reformet-s.

U. Ouward.

DE JANEIRO
Arlindo x Reorole

Notas do dia
UM OFFICIO DA A. O. D

Reeeb6mos o seguinte officio:
"Rio de Janeiro, 30 de novembro

ile 1920 — Sr. redactor secretario de
"O. Paiz" — A Associação de Chro-
nistas Desportivos, fiel ao seu pro-
gramnia de congraçamonto sportivo
no paiz, v.em chamar a vossa atten-

çao para o caso que passa a expor.
Havendo, uo .dia. 4 dc abril do

corrente anno, durante a realização
dn campeonato initium do foot-ball,
promovido por esta associação, o jo-
gador Renato Vinhaes aggredido
phyalcaniente, cm pleno campo, O
Sr. Carlos Nery Stelling, redactor
«portivo desse jornal e 1" secretario
desta associação, medidas foram lo-
go tomadas pela directoria da A.
C. D., tendentes a uni justo desag-
gravo e a uma necessária reparação
io jornalista aggredido, que o fora
na. qualidade de 1° secretario desU
associação, pois que, como tal, é que
Be achava em campo, exercendo uma
commissão technica.

Posteriormente ao lamentável fa-
Cto, não só a Liga Metropolitana de-
cldlu que a falta' de Renato Vinhaes
lho fosse mareada como uma aggra-
van te para qualquer pena que, de fu-
turo, lhe possa ser applicada, não o

punindo desde logro .por não scr o
torneio organizado dii-cotamente pc-
la sua directoria, como tambem )

próprio S. Ohristovão A. C. lamentou
o caso, censurando, em acta de suas
sessões, o seu jogador, segundo cou-
sta de officio que dirigiu a esta as-
eoeiução. Tambem o conselho supe-
rior dà Lia-a Metropolitana, tomando
conhecimento do facto, resolveu
manter a decisão acima exposta.

Em vista das satisfações recebi-

aas», e sentindo esta associação des-
aggravado o seu consocio, resolveu
dar o incidente por encerrado.

.-• Desejam, entretanto, os directo-
rçs desta associação, que "O Paiz",
visando tambem o interesse dos
sports naeionaes, animando-se do
mesmo espirito de congraçamento, e

tendo em vista que a aggressão foi

feita ao secretario da A. C. D. c não
ao seu redactor, dè tambem por fin-

do o desagradável incidente.
E' este o appello que esta asso-

ci.-u;ão yos vem fazer — J. Carvalho
Correia. 2° secretario."

O FLAMENGO KVnWG.Vn.V OS
PONTOS AO FLUMINENSE ?

"Rio do Janeiro, 30 dc novembro
de 1920 — Sr. redactor aportivo de
"O Paiz" Cordiaes saudações -—
Foi com grando surpreza ,e extra-
ordinário pesar que deparei hoje, em
vossa bem informada secção sporti-
va, com uma noticia dc sensação,
mas, sem duvida, bem triste. E' o
caso do constar, de ter o Club de Re-
galas do Flamengo, ji campeão de
1920. deliberado entregar os pontos
ao Fluminense, deixando de mandar
a campo a sua equipe.

A razão suggerida, isto ê, a des-
necessidade de disputar esse match,
por que o mundo sportivo tanto an-
ceia. nâo passa de unia desculpa
para crianças, que só hilaridade cau-
«arã. nos círculos do foot-ball. Se .es-
se consta sc confirmar, o que de bom
grado não desejamos, o Flamengo
deixará patente que n sua victoria
sobre o Fluminense, no primeiro
turno, foi mais obra do acaso, am-
parado por um desastre moral, quo
feriu rudemente o captain tricolor,
e que alcançou, como observámos, o
seu valoroso team. Confesso, no em-
tanto, a minha profunda estranheza
se isso se tornai- realidade, porque
sou dos que reconhecem no Flamen-
go um club cheio de glorias, que tem
Bomp*re sabido ganhar e perder ho-
neslamcnte. com dignidade e corre-
cção, o que infelizmente nâo se dl
com outros.'

E' por isso que chego a pôr do
sobreaviso essa vossa nota, Sr. reda-
ctor, dictada pelo espirito de bem
informar o publico, mas que, certa-
mente, não se confirmara, para o
bom nome do campeão de 1920. em
o qual todos .reconhecem dignidade
sportiva p não velada covardia.

Aproveitando a opportunidade,
envio, antecipadamente, ao valoroso
Club de Regatas do Flamengo, o
leal campeão de 1920, os meus sin-
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praça'da-sports. O campo achava-se
lindamente .ornamentado e cheio de
gentis torcedoras. Uma banda de mu-
sica, durante os intervalos, fez-se ou.
vir, executando lindos tangos e mar-
chás. '

Os matches foram disputadisaimos,
notadamente a 7* prova, que o tempo
foi prorogado quatro vezes, tendo a
pujante equipe do Primor, perdido
pelo insignificante score de 3 x 2. O
juiz dessa prova actuou pessimamen-
te, pois, multo prejudicou a equipe,
alvi-azul. O resultado do torneio foi-

soguinte:
1* prova — Oriento x Maria Angu

Vencedor, Maria Angu, 3 x 0.
2' prova — Primor x Itararé —

Vencedor, Primor, 2 goals x 1 corner.
3" prova — Estrella x Braz de Pin-

na — Vencedor, Braz de Pinna, 2 x
corner.

4* prova — Mundial x Penha F. O.
Vencedor,- Penha, 2 corners x 1.

5* .prova — Cantagallo x Merlty —
Vencedor, Cantagallo, 3 x 2.

6* prova — A. S. Penha x Maria
Angu — Vencedor, Penha, 1 x o.

7' prova — Primor x Braz de Pjn>
na — Vencedor, Braz de PiniM*'3 x

cornérsv fe "
9* Drova — A. S. Penha x Bi-az de

Pinna — Vencedor, Bra» de Pinna,
2x1 corner.

10" prova — Pcniha F. C. x Bras"
de Pinna — Vencedor, Braz de Pin-
na, 2 x.l corner.

O vencedor do torneio foi o Braz d»
Pinna F. C.

Aos dois primeiros collocados fo»
ram offertadas, pela directoria do
Olaria A. C, ricas taças.

O PIC-NIO DO S. O. MACKENZIE
Conforme fora annunciado, reali-.

zou-se domingo, na pitoresca ilha da
Madeira, em Coroa Grande, o gran-
dlnso pic-nic promovido pelo ardo-
roso mackenzista Othelo de Medei-
roa, em homenagem aos devotados
defensores do S. C. Mackenzie.

A embaixada mackenzisla foi re-
bebida festivamente naquelle logar,
tocando, por occaBião do desembar-
que, a excellente banda de musica
de Itauuahy.

Os inackenzistas tomaram logar
em lanchas, que os conduziram á
ilha, na qual foi servido um grande
almoço.

Durante o almoço, falou o Sr. Lau-
rentino Moreira, chefe politico da-
quella localidade, que saudou os
membros da comitiva e a immensa
carioca. ¦

Respondeu, agradecendo, o conhe-
cido sportsman Ângelo de Abreu,
sendo as suas ultimas palavras mui-
to applaudidas.

Terminado o agape, os embaixa-
dores tomarem rumo a Itacuriissft,
onde foi realizada uma importante
partida de foot-ball, entre os gre-
mios Madeira Fluminense' F. C....e
Itaeurussíi F. C, em disputa de um
rico trnphêo.

Depois de uma prelio bastante
movimentado, registrou-se o belllsst-
mo'- triumpho -do grêmio visitante,
pelo .score de 4x2.

O team vencedor estava assim
constituído: .

Rangel, Vasconcellos, Medeiros,
Ferreira, Oliveira I, Sllva, Mondon-
ça, Oliveira Il.Correla, Mello e Octa-
cilio.

A seguir, foi realizado um £tim-
ptuoso baile na ilha da Madeira, em
honra dos mackenzistas. Os amaii-
tes de Terpsychore se deliciaram
com os compassos da banda de mu-
sica acima referida.

Os excursionistas regressaram an-
t«-hontem, pela manhã, trazendo a
mais grata recordação daquellas ho-
ras que passaram em companhia dos
habitantes da formosa ilha da Ma-
deira.
ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO MN-

GKNHO VELHO
Reunião geral — O presidente pe-

dc o comparecimento de todos os
representantes, tanto do conselho di-
visinnal eomo do superior, na sedo,
á rua General Canabarro n. C, ama-
nhã. fts 20 horas em ponto, afim de
se reunirem em sessão.

Conselho divlsional  Pede-se o
comparecimento de todos os repre-
sentnntes neste conselho, amanhã,
ás 20 1|2 horas, na sede, afim de
se reunirem em sessão ordinária. '

- lU-.sttluido db jogo, de domingo —
No encontro havido' entre o S. C.
Militar e o Victoria F; C, foi este"
o seguinte resultado:

1* teams (18 minutos), empate
de 0x0;

_!_•• teams (80 minutos), Victoria,"
por 5x1;

S'° teams (80 minutos), Victoria,
por WxO.

CONCURSO DE PALPITES DA AS-
SOCIAÇÃO DE CHRONISTAS
DESPORTIVOS.

Taça A mer len
Pjntos

IÍ. Netto Maohado 276
Albertlno Mi Dias 27»
J. Carvalho Correia 2G2
José Louzada 261
Frederico de Faria 24»
R. Alves da Silva 24í
Adauto dc Assis 241
Celio fle Barros 240
Othelo de Souza 239
Basilio Vianna 2SG
Alberto Sttttaminl 280
Arcy Tenorio 22t
Frederico dc Diniz 22»
Viriato Martins 221

Prêmio A. ;:. D.
Pontos

Raymundo Neiva 271
Eduardo Motta 2TB
Octavio C.de Medeiros . '253
Hélio Netto Machado ....... 250
Marino-Netto Machado 240
J. Rodrigues da Motta 24»
Haroldo Moreira Gomes 240
Orivaldo Costa 228
Lindolpho Ribeiro 220
Castello Branco 210
Aventino Brandão 198
O O TORNEIO INITIUM BO.OL.V-

RIA A. O.
Revestiu-se do maior brilhantismo,

o torneio initium promovido pele.
Olaria A. C, domingo ultimo, era sua

RESULTADOS DE DOMINGO
Victoria Fi Ó. x S. C Militar —

Realizou-se domingo, no. camipo do
Triângulo F. C., o jogo nâo finaliza-
do e annullado, entre aa .primeiras
equipes dos elubs supra.

O puimeiro doa encontros, que foi
somente jogado durante IC minutos,
tempo quo faltava para o termlnlo
do nvatch, leve como resultado um
empate de 0 x 0, saindo, portanto,
vencedor o Militar, que no. .dia 4 de
Julho ultimo estava vencendo pelo
score do 3 x. \.

A'a 16 horas e 50 minutos sob oe
applausós da enorme assistência en-
traram em campo as equipes, para
Jogarem o match annullado. tendo
as mesmas ai seguinte constituição:

Militar: Poeta — Mario e Visconte
— H. Mello Carlos e Walde-mar —
Ernani, Droummond, Raul Lima, J.
Mello e Abreu. .

Victoria: Oliveira. — Bernardo e
Antônio —í Mario. Leocadio e Aristi-
des —¦ Oscar, Antônio Sâ, Arlindo,
Anisio e Cangiica.

Coube a «aida ao Militar, que, ao
a,pito inicial do juiz Antônio Mattos,
movimentou o .balão .por intermédio
de seu center Raul, que passa a es-
phera a J. Mello, que perde logo pa-
ra Anísio, dando o Victorio o seu pri-
meiro ataque, que é inutilizado por
estar Oscar off-side.

Os do team de Raul Lima, orga-
nizam entã<\ cerrado ataque á cida-
dela de Oliveira, éem. no e-nítanto,
surtir resuPado satisfatório, pois,
Bernardo, Pitervem magnificamente,
enviando o balão aoa seus. Anisio, de
posse do balão, passa-o a Canglca,
que .dil calculado passe, aproveitam-
do-se aquelle, para em legitima en-
trada tirai a pelota das mãos de
Poeta e tfaçer de. modo,.brilhante o
primeiro goal do Victoria, ás 17 ho-
ras e '8 minutos, sob delirantes a,p-
pláusos da assistência.

Decorridos apenas dois minutos,
aquelle fetto, ainda Anirio, recebendo
n'agnifico pasee de Arlindo conqtiís-
ta de conmderavel distancia- o segun-
do goal -para as su«a cores, sendo
muito acclamado e.v.se feito.

Catio s^ora a offensiva acs do team
de Rnul, mais Bernardo,. Oliveira e
Antônio «ram uma barreira intrnns-
ponivel que encontra vam. O jego é
suspenso por dois •miiiu-tos, por ter
Raul «e contundide. Prosegue o ma-
tch com cerrados ataques de parte
a parte atí que as 1.7 hársià e 30
minutos, se,",' que nenhuma alteração
houvesse no ecore, o Juiz dá .por
findo o primeiro tempo, com o resul-
tado dc 2 x 0 favorável ao Alctoria.

Após a descanso regulamentar, o
juiz ohnma novamente ao gramado
as equipes, sendo movimentado o ba-
lão pelo center Arlindo. fazendo os
do Mi'Uar a sua primeira excursão
ao ca r (po contrario, sendo, repcllldos
por Bernardo, que esteve extraordi-
nario devolvendo a pelota ao.s seue.
Deco-rem 15 rn.iiuitos.de jogo, sem
que o score seja modificado, quando
Oscar em linda entrada faz o ter-
ceiro goal do Victoria, com possante
sh&et enviezado.

O bolão volta ao centro e ê inicia-
da. novamente, a peleja e Drummond
de grande distancia dá forte shoot
in goal, que é bem defendido por
Oliveira. Os 4o Victoria voltan." t\
carga e novamente Oecar. consegue
em bello estylo.fazer o. quarto goat
do Victoria. Faltavam 12 minutes pa-
ra terminar o match ,quando íl.Mello
commette urn hands perto da área
perigava. Cangica encarrega-se de
tiralo.' e com potsanto shoot envic-za-
do,, a meia altura, faz o quinto goal
do Viutorla, apezar do grande cs-
•íoi\>n feito por Poeta, de deter o
balão. A.pús o feito dc Cangica, Rmil
escapa feia esquerda, centra a esplie-
ra a Droum-.i and, Bernardo procura
dete!-a. cai e Dreiniimctnd, aprovei-
tiudo-re desso accidente faz em lin-
do cetyló o primeiro e ultimo goal
do M.üitnr. Mnis dois minutes e ter-
mina o mn,tch com o Ke.rru.into resul-
tade: Victuria 5 e Militar 1.

O juv. íoi correcto c im.parcial.
Do tean' vencedor todc.i jogaram

bom vn.lientando-s? em primeiro pia-
no P.^.-r.nrdo, Oliveira, Lecca.lio, Ar-
lindo e An.Wio.

-Do Militar. destacaram-.-;e Droum-
mond- .1. Melles. Poeta e Curiós.

União Mnritlnia I'. O. x 1'nlver-
sal l'\ O. —¦ Realizou-se domingo, o
match entre as equipes dos clubs
supr». na pitoresca ilha do Gover-
nador, campo <lo segundo.

No match preliminar dos 2"
teams, houve um empate de 2x2.

A's 15 1]2 horns, sob ns ordens de
um sócio do club local, entraram em
campo as equipes principaes, sendo
a da Maritima assim constituída:

Mamede, D. Julia, Sylvio, Oswal-
do, Aruca, Américo, Veado, Cacfl,
Monck, Leão e Bajanja.

Sendo o toss favorável ao club lo-
cal, cabe a Monck dar o inicio, que
passa a Leão e este centra, sendo
bem escorado por Monk que, a dois
minutos de jogo, conquista o pri-
meiro goal para as suas cores.

Dada nova saidn, os loraes apode-
ram-se da pelota e carregam sobre
os visitantes, e numa rebatida infe-
liz do back visitante, os locaes em-
patám a partida.

A saida 6 dada pelos marítimos,
fazendo um ataque sem resultado,

pois a defesa local estava alerta. Os
locaes, em boa combinação, entram,
céleres, sobre os visitantes e, • apro-
veltando um cochilo de D.Julia, des-
empatam a partida. Mais uns ata-
quês de parte a parte, ,e a juiz dá
por terminado o 1°. .meio tempo, com
o-score -de íxl, favorável • ao• club
local. ' ;...'.

Findo o descanso, regulamentar, o
juiz chama novamente as. equipes a
campo, estando a Marítima certo de
que a virada lhe seria favorável.-

Dada a saida pelos locaes, Veado
«entra e Monck, • em ibello estylq,
empata novamente a partida.

O Maritima, após este feito, do-
mina .por todo o resto do tempo o
Jogo.

Em bello estylo Monck marca
mais dois goals e Américo e Veado
um cada um, terminando o tempo
com o score de 6x4, a favor do alvi-
negro de Paquetá, sendo, no fim da
pugna, trocados vivas entre as duas
entidade.

Os marítimos deixaram a bella
ilha, sendo multo acclmados pelos
assistentes da lueta.

Fi<ontlu x PodrcgnUio t— Reali-
zou-se domingo, no ground do Mo-
desto F. C, o encontro entre os
clubs acima.

Após o matoh preliminar dos 2"
teams, que terminou com um empa-
te de 0x0, entraram em campo as
equipes principaes.

O valoroso quadro do Frontin
apresentou-se bastante melhorado e
com o reforço -de dlyersos players,
tfiudo o anjueiro Barfosi>. feito ds-
fèsaa aJmiraveís.

O Pedregulho, apresentou o seu
quadro do costume, tendo apenas
faltado o center Alegre, e .feito sua
reentrée o full-back Julio Vieira,
que so achava afastado do team.

Após um jogo vibrante, fértil de
lances emocionantes, terminou o
bello encontro cora a victoria do Pe-
dregulho, pelo score de 3x1.

Houve apenas um pequeno senão,
que, felizmente, nio assumiu maio-
rea conseqüências, devido ã calma o
educação sportiva dos teams comba-
tentes.

Tendo o extrema esquerda do Pe-
dregulho applicado uma charge em
um jogador adverso, este tentou ag-
gredil-o em campo, tendo, nesse
melo tempo vários torcedores Inva-
dido o ground.

Sendo pelo juiz ordenada a reti-
rada dosses Jogadores, o jogo termi-
nou sem mais incidentes, com ap-
plausos da assistência, numerosa e
selecta.

Os pontos do vencedor foram mar-
cados por Antoninho dois e Zéca,
um.

Palestra Italla F. O. x S. C. Chileno
—Realizou-se domingo, no ground do
primeiro, este encontro, saindo ven-
cedor, nos terceiros teams, o S. C.
Chileno, por 6 x 0, e verificando-se,
nos segundos teams, um bello em-
pate de 4 x 4.

A's 16 horas, entravam em campo
as primeiras equipes, que desenvolve,
ram jogo admirável, cheio de phases
emocionantes, constantemente aplau-
didos pela numerosa assistência, vin-
do finalmente a vencer o disciplina-
do quadro do Palestra Italia, pelo
score de 3 x 0.

O quadro palestrino bem mereceu
esta victoria, pois jogou desfalcado
de alguns elementos, que foram sub-
atituidos pelos do toam secundário,
vasando, ainda assim, mais duas ve-
zes a cidadela chilena, sondo estes
pontos dados cpmoMpf.f-sIdo. • .

O team vencedor achava-se assim
constituído: Castroff; Bianco- e A.
Araujo; Allemão I, -Moysés e Anisio;
M. Mendes, Burguez, Salvador, Siint
Clair e Elias.

Comnlorclnl F. C. x Bom Pastor
I-1. Ç. — Realizaram-se domingo, no
ground do primeiro, com grande as-
sistencia, ea matches amistosos destes
sympathicos clubB.

•O" Commercial, qué' vem . ultima-
mento conquistando 'brilhantes yl-
ctor!."s, conseguiu mais uma, ven-
condo o seu leal adversário, por 5x1,
4 x 1 e ,1 x 1, respectivamente, nos
terceiros, segundos e primeiros teams.

TORNEIO INTERNO

Peçam

COQNAC
^Jules Robinw

Fluminense F. C. — (Torneio In-
fami!) — A commissão, em sua ul-
tinia reunião-, resolveu marcar 0 pon-
tos aos quadros Tupan e Guarany,
por nSn terem comparecido no dia 28
próximo passado, e marcar para<iu:n!"-f •'.:¦ nroxiina,,,2 de dezembro,
a realização do jogo Indayá x Guará-
ny, ás 15 horas em pcnlo, escalando
par juiz, o Sr. João Coelho Netto, e
para r.-presentnnto, o Dr. A. A. RI-
beiro de Almeida, e fazer realizar,
no próximo domingo, um joso entre
o scratch do torneio e o quadro cam-
peão, fazendo rm seguida distribui-
ção das nv-dalhas e entrega da taça"Juiz O. Coelho Netto".

TRAININGS
BotitfoKO F. O. x Carioca F. C. —

No canino da rua General Severiano,
reallza-se bojo, ás 16 horas, um rigo-
roso mnloh-training entre os quadros
principaes dos clubs acima.

O director sportivo do Botafogo F.
C. pe.lo o comparecimento do todos
os jogadores e reservas, ás 15 l|2 ho-
ras, na Galeria Cruzeiro, onde ha-
verá conducção.

.O captain do Carioca P. C, solicita.
o pontual comparecimento"-dó'todos
.os jogadores, fts 15 horas, 'ásíde do
club. •'.'• fe

.- Flumlnon.to F. C. — A Commissão
.de sports avisa aos jogadores, que,
hoje, haverá bate-bola para-todos os
jogadores du foot-bãll, das 16 ás 17
horas. . 

'- . fe
Flmiiengo x Vivhoo du Ganvi —

Bi-»li-/.a-se amanhã no campo da rua
Paysandú. um match-trelno entre o
2* team do Flamengo e o 1" do Vasco,
ás 10 horas

O caplain do Arasco pede o com-
pareeimento dos seguintes jogado-
ros. 6. kí-.Io snclal, :'s líí horas: Nel-
Fon: Cruz é Palamone; Lamego. Pa-
Ihsiros o Barreira: Leão. Nico. Medi-
na, .Antonico. Negrito, Djalma, Dino
e Pederneiras.

O captain do Flapuongo pede tam-
bem o coi" 'arpcimonto de todos os
jogadores, ás 15 1|2 horas.

AVISOS
Sion V. C. x Combinado Siüaso .—

Reali.-.;. ndo-fe sabbado, no campo do
Hellenico A..C. um match. amistoso
entre cs teaira acima, oa captains
pedem, o comparecimento dos joga-
dores abaixo escalados e reservas:

Sion: Marino, C. Vianna, Zézinho,
M. Maia. Jucá Brasil, A. Lacerdu,
Eduardo. Renato. Baily, João Brasil,
e S4 Cr.rvalhó-.

Reaervas — Midoux, Edil, Per-
nambuco. Perdigão c M. França.

Combinada Suisso: Campista — P.
Ney, .Jaynie, Roasí, Alvarenga, Brito,' Flavio Airuinaido. Hélio, Alols.o e
Pone-1'one.

Reservaa — Santos. Ceaar, Gastão,
Do Moraes, Piza, Ernani e Charlie.

'S. C LudUtno — Realizando-se
domingo no. campo do Modesto P. C,
um match coirt o S. C. Africano, o
captain do club acima pede o com-
pareeimento de todos ojt jogadores
abaix-j .ecsaladts, na si de doi club.
ás 10 horas, em ponto, para, iacor-
poradu.i seguirem para o campo:

Ku-it;: — ííiiúl e Rodrigues—A nò?
rico, Santa Cruz • Leãoziiiho — Al-

meida,. Euelldes. Alexandre, Horacio
e Octacilio.

Reservas) — Bianco. Camarão e
Marcellino.

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
Manguinlios F. O. — Ò presidente

convida todos os directores ,pa.ra se
reunireirf em sessão de instalação,
hoje, áa 20 horaa, no edifiolo. social,
sito â estação de Amorim.

A. C. Brasil — Haive.rá amanhã,
aesemíbléa geral extraordinária, ás 20
horaa em ipbntov na sede provisória
deste club, a estrada de Maria Angu
n. 408, Olaria, para discussão e ap-
provação dos estatutos.

S. O. Tupy — O presidente convida
todos oa sócios j>ar» a assembléa ge-
ral extraordinária, a realizar-se ama-
nhã, áa 19 horas.

Ordem do dia:
a) prestações de contas; ib) leltu-

ra do ofiflcio do- .presidente e da com-
missão de sport; c) -propostas de
novos sócios; d) iprogramir.u do. fes-
ti vai marcado para o dia 26 do cor-
rente.
..ÇwUw >£tto A. C. =— São. íSçnyL-
dados os asaíwiaâcs flítfâ. âe reunirem
em assemibléa geral, eexta-íelra, as
2-0 horas, na sede social, no Campo
de & Christovão n. 93.

VARIAS NOTICIAS
Uma demissão na directoria do

Fluminense F. C, que não é conce-
dida — Ao que fomos informados, o
distineto Dr. Herbert Filgueiras, dl-
rector do Fluminense F. C, solicitou
a sua demissão desse cargo, e que
a directorla do Fluminense, em uma
das suas ultimas reuniões, resolveu,
por unanimidade, não a conceder e
pedir ao Dr. Herbert Filgueiras para
continuar a prestar os seus serviços
ao club.

O sportsman Céllo de Barros, pre-
sidente honorário do Manguinhos
F. O. — Pessoa que nos merece toda
a sorte de confiança, acaba de nos
informar, que os associados do Man-
guinhos F. C, reunidos em assembléa
geral ordinária, em 28 do mez .pro-
ximo findo, por proposta do Sr. Al-
berto G. de Souza, elegeram para o
cargo de presidente honorário do
mesmo grêmio, o distineto e conheci-
do sportsman, Sr. Célio de Barros.

Notas do C. R. Flamengo — A di-
rectoria do C. R. do Flamengo, fará
realizar a festa mensal do club no dia
11 d» dezembro próximo, com um dos
seus apreciados bailes.

Uma commissão, composta dos Srs.
Luiz Vidal Leite Ribeiro, Cândido
Costa, Armando Furtado, Brotas Fi-
lho, João Palhares e Jullo du Aquino,
pediu á directorla permissão para or-
ganizar grandes festejos em homena-
gem aoa .bravos campeões dc terra e
mar.

A directoria, accedendo á essa soli-
citação, resolveu nomear o Sr. Josí
Vianna Rodrigues, 24 thesoureiro do
Club, seu represntante junto â essa
commissão, Esses festejos serão reali-
zadus provavelmente no dia 31 de
dezenrbro próximo.—Em sessão realizada ante-hon-
tem .segunda-feira, a directorla do
Club C. R. do Flamengo resolveu
realizar, todos os domingos, das 20 as
23 horas, uma sessão de patinação no
rink do club. A patinação será feita
ao som do piano, tocado por pianista
especialmente contratado.

—A directorla do mesmo club pe-
de-nos avisar aos ocios aspirantes que,
de-accordo-com a respectiva com-
missão, resolveu suspender têmpora-
riámente os exercidos da secção ln-
fantil. Logo que tenha .passado a êpo-
ca dos exames escolares, serão aber-
tas as Inscripções para um torneio
Interno infantil de basket-ball.

Vai ser fundada cm Bangú umn
liga ile foot-ball — No domingo será
fundada em Bangú uma liga de foot-
bali. A fundação terá logar fls 9 ho-
ras, pelo Bangú Progresso F. C. A'
frente desse movimento, além de se
achar a directoria do prospero Ban-
gú Progresso, acha-se tambem a pes-
soa do sportsman Anthero G. Sobrl-
nho, que muito tem concorido para a
fundação desta nova entidade spor-
tiva. Ao que consta, esta liga terá a
seguinto denominação: Liga Sub-
utíbana Carioca de Sports.

O Lapa F. C. vai realizar uni festl-
vai sportivo — O Lapa F. C. fará
realizar, por todo este mez, um gran-
de festival desportivo, em um dos
melhores campos da' 2" divisão da
Liga Metropolitana.

Para isso, a commissão promotora
do festival está organizando um pro-
gramma attrahente, que, por certo,
vai alcançar grande exito.

Aos vencedores dos matches a se
realizar neste festival, caberá, como
prêmio, ricas e custosas taças, além
de outros prêmios.

A festa do Ul>á — Essa festa, que
tanto interesso vem despertando no
nosso nteio desportivo, serft levada a
effeito no magnifico campo da rua
Figueira de Mello, domingo.

E' que a ella devem concorrer clubs
dé reconhecido "valor sportivo nesta
capital,, como sejam, o ífngenho de
Dentro.' Pereira Passos. Botafogo
Athletlco. Wlllegagnon, .Batalhão Na-
vai! o Cruz de Malta.

Aliás, a presença desses adiantados
grêmios de sport, no alludido certa-
men, justifica-se, pelo alto valor das
ricas taças que o club promotor da,
festa resolveu offerecer aos vencedo-
res dos gigantescos prelios que irão
ferlr-se.

As taças "Almirante Saldanha da
Gama", "João Cantuaria", "Tenente
Paraense" e "Ubá Sport Club",
achar-se-hão expostas na eaRa Lune-
ta de Ouro, á rua .do Ouvidor n. 123.

Haverá uma importante prova de
athletismo, disputada por dois conhe-
cidos .«--portRmen cariocas.

O festival começará áa 13 horas
em ponto, tendo sido convidados dois
exeellenfes referées para aotuar nes-
sas provas, o horário doverft scr pu-
bllcado na quinta-feira próxima.

Reynaldo, no Marítimo — Sabe*
mos que o valoroso plaver Reynaldo
SlmBes, center-half da óquipe prinei-
pai do Paulistano, por intermédio de
seus amigos, irá. defndcr as cores alvi-
negra de Paquetá, fazendo sua cstrC-a
contra o seu antigo club.

O plaver Dndíi vai nl»amlonar o
S. P. Rio—Corriam boatrs. hontem,
nns rodas sportivas, quo o oprtsman
Durval Barbosa (Dudú). vai aban-
dnnar o S. Paulo-Rin. por motivos
particulares, e pretendo não praticar
mais o pébol, por se achar sempre
"calcjado".

Assim o S. Paulo-Rio perde um
dos melhores associados.

A entrada tios noplos do Amcrlcn
F. C. nos niãtcliCB offIc-iaes o na fes-
Ia conimcmnraíiva do fou anniversa»
rio—A tbésbjirãria do America F. C,
por nossa intermédio, previne aos
associados que só é permittido o ln-
grosso, por oceasião des matches
ofíiciui"-, cem o recibo do mez,e que,
de nccei-;,.(i com a letra dos estatu-
trs "•- RSfCCia.dos poderão ser acom-
panliados por duas pessoas de sua
familia (senhoras e crianças.)

Previne .tambem que, aproximan-
do-se o dia 11 do corrente, marcado
para a realização do festival para
commemorar o anniversario .de fun-
ação, prevalece-se. a thesouraria
paira «cientificar aos associados que
o recibo é restrlctamente pessoal,
pelo que rigorosas medidas serão to-
madas contra aquelles que entrega-
rém seus recibos a .outrem, e que,
como- acima vai communicodo.os as-
sociados poderão serxicompanhados
por duos pessoas'de suas famílias,
rogando-se o favor de não se faze-
rem acompanhar de crianças.

O Guanabara F. S. no festival do
Cantagallo F. C—Afim de tomar
parte no festival organizado por este
sympathico club do suburblo da Leo-
poldina, o Guanabara F. C. foi con-
vldado para fazer parto do program-
ma organizado pelo Cantagallo F.C.,
devendo o Guanabara concorrer
para o mesmo com o 3o e Io teams.

O director sportivo do Guanabara
pede o compat-ecimento dos jogado-
res abaixo escalados, ãs 9 e 11 horas,
respectivamente, 3o e Io teams, na
sede social, sita ao boulevard São
Christovão n. 10:

1»—Ferreira, Orlando, Sinhô, Cri-
Cri, Nlcolino, N. Couto, Moacyr, Zá-
zá, Nico, Maneco e Gilberto.

Reservas: R. Rego, Benericto,
Pellegrini e Ferreira II.

3"—'Hungria, Victor, Albertlno,
J. Braga, Jayme, Rubens, Abelardo,
Edmundo, Hindu, Ernani e Rey-
naldo,: ....... ¦' ,•ReseTvaST "Baptista, Acosta, Tho-
m«, Braulio e Peixoto.

•O festival será no campo do Con-
fiança A. C, á rua Silva Telles, em
Villa Isabel, no domingo..

O Alvear na festa do Lusitano—
Consta-nos que o team do glorioso
Alvear tomará parte no festival do
Lusitano,) a realizar-se no dia 12, no
campo do Botafogo F. C.

Mais um player para o Mangul-
nho»—-Foi aceito soclo do Mangul-
nhos F. C„ por proposta do player
Manoel Siqueira, o desportista Af-
fonso Tavares de Mattos, o qual ja
tem defendido as cores do seu club
jogando na .posição de full-back, on-
de <tem demonstrado jogo digno de
nota.

Grande festival sportivo no campo
do Modesto F. C.—Será levado a ef-
feito, domingo, um grandioso festl-
vai «o campo do Modesto, organiza-
do pelo Bloco Carnavalesco Apaixo-
nados do Modesto, em homenagem
ao Modesto F. C.

Tomarão parte no .programma os
seguintes clubs: Combinado Bodo-
que, Arnaldo Braga, Papelaria Mo-
dorna, Villas Boas, Magno R. F, C,
Cascadura F. C, Africano F. C,
Lusitano P. C, Maua F. C. e Bloco
Preto e Branco.

Está despertando grande ancieda-
do nas rodas sportivas suburbanas o
match principal do .programma, que
será entre as fortes equipes do Blo-
co Preto e Branco e Mauá F. C,
sendo este ultimo possuidor de uma
forte esquadra, que, no festival do
S. O. Civil, levou de vencido o tri-
campeão do Engenho de Dentro,
pelo elevado score de 6 x 0; e de es-
perar que vença o seu leal adversa-
rio de domingo, por&m, o Bloco
Preto e Branco, que tambem possue
uma equipe adestrada, fará tudo
para impôr-sé condignamente e ven-
der bem cana a. sua derrota.

Grande fentival- h. Jvo do Lusl-
tano F. C.—A dérectoria do Lusitano
F.- C. está organlaando um grando
festival desportivo, no campo do Bo-
tafogo F. C, no dia 12 do corrente.

Tomarão parte nesse festival tres
clubs da zona norte e tres da zona
sul da cidade,

Misau. por alma do um sportgroan
—Manda-se celebrar, hoje, as 8 ho-
ras, no Santuário do Immaculado
Coração de Maria, do Meyer, a missa
do 7° dia por ai nia do . sportsman
Claudomiro Philipot, 

'.player 
do Ele-

ctro F. C.

Io éo trabalho
o motivo é outro!

QUANDO 

uma pessoa che,..! a
seu escriptorio, ás primeira»
horas da manhã, cansada e do-

lorlda, não pôde responsabilizar o
trabalho por seus padeeimcitos Por
muito forte que seja o trabalho, a A
hoje não se verificou o caso de que
tenha morto alguém, desde que se
tenha unia vida met' dica. Não ob-
stante trabalhar Ir cjula. ub.iitei a
falta do descanso, de somno ou de
dUtracção e exercício, enfraquece
os rins e cont.-rva o indivld .. num
estado de cansaço, de aborrccinieiv-
to, de máo humor e d0 hino èsUr.-
A ^fbllidadç retjai £ ávTOnSÍÍuôn-'
ôías tcrrlvelè, e, ás zes, f- es, não
se devendo, portanto, retardar o
tratamento deste mal.

As Pílulas de Fostcr pnra o: Riua
tôm salvo uma infinidade de empre»
gados, chefes de of fie" ias, i..í..ecto«
res de estradas de ferro, etc, mui-
tos dos quaes -iam pessoas que se
tinham visto obrigadas a abandonar
seus empregos por se encontra rem,
impossibilitadas para o d.sempenho
de seus cargos. Essas pílulas são
chlmicamente r" ' o nfto contOra
drogas de classe alguma, que- possam
ser prejudlciaes ao organismo. Poi
mais de melo século tôm sido re«
r-^nimendadas e usadas universal-
mente. Se o senhor soffre de doi es
nas costas, cansaço ou outros sy.n-
ptemas do mal renal, não -japere-
mais, p rque o atrazo pôde ser-ilie
fatal. Dirija-se á primeira plunna-
cia e -btenha um frasco de Pllulaa
de Fostcr para os Rins.

A' venda em todas ns pliarinaciaa.
Peça nosso folheto sobre as enftrml-
dades do3 rins, e nós 1' o enviar»*
n ,s absolutamente gi

FO ITER-Mc. CLEÍíLAN Co.
c...... pontal 1.062

—RIO DE JANKIRO—

TURF
DERBY OLUB

O programma dc domingo
Com as inscripções complementares

honte mrecebidaa, ficou, pela seguinte
fôrma, definitivamente organizado o
programma para a reunião de do-
mingo próximo, no hippodromo de Ita-
maraty.

Pareo "Progresso" — 1.609 metros
2:OOOÍ000 — Kermesse, 50 kilos;

Apollo, 52; Júbilo, 60; Laia, 50; Ga-
rimpeiro, 50, e Indayá 50.

Pareo "Itamaraty" — 1.609 metros
2:000$000 — Tucuman, 49 kilos;

Fortaleza, 50; Mandarim, 53; Kiosk,
48; Marius, 52 e lochito, 52.

Pareo "Dezesete dó Setembro" —
1.60Í metros — 2:000$00ü — La Mar-
queza, 51 kilos; Morgado, 50; Atre-
vido, 50; Roosevelt, 53; Estoril, 51 e
Mandarim, 50.

"Grande Prêmio Dois de Agosto" —
1.800 metros — 7:000$000 — Divino, 49
kllos; Bayoneta, 47; Minorú, 53; Mel-
rose, 51, e Loisir, 51.

Pareo "Dr. Frontin" — 2.200 me-
tros — 2:50U?000 — Prince Nat, 51;
Mollusco, 47; Descrente, 49; Dieufort,
48, e Othelo, 46.

Pareo "Supplementar" — 1.609 me-
troa — 2:000|000 — Alto, 50 kiioss
Pila, 47; Sterlina, 52; Oráculo, 50;
Tommy, 52, e Mogol, 53.

Pareo "Velocidade" — 1.109 metros
2:000$00tf — papoula, 50 kilos;

Guapo, 52; Maria Bonita, 50; Tagtfio-
la, 50; Pila, 50, e Va Tout, 50.

Pareo "Seis de Março" -.— 1.100 me-
tros — 2:000$OOO — Principe, 52 kl-
Ios; Amaneri, 50; Atro-/, 52; Liquett»,
50; Luminária, 50; Beduina. 50; Jar-
da, 50; Lueta, 50; jacobina, 60;- Atyra,
50, e Loulou, 52.

Pareo "Internacional" — 1.800 me-
tros — 2:000$000 — Místico, 52 kilos;
Caricato, 49; Almofadinha, 62, e Loi-
sir, 48.

VARIAS NOTICIAS
Pelo competente importador senhor

Carlos Coutinho, foram hontem rõgis-
trados no Stud Book Nacional, a car-
go da Commissão Central dos Criado-
res, os seguintes animaes, de sua im-
portação:

Lunicar, filho de Radium, vendido
ao Sr. Accacio Antunes Pereira;

Farliiwnd, filha de Farimand, ven-
dida ao Sr. Luiz Alves de Almeida; -.

Blarney 8tone, filho de Ulster King,
vendido ao capitão William Lowry;

Valentina, filha de Valens, vendida
ao mesmo proprietário;

Bold Star, filho de Sir Bold;
Whiiesidc, filho de Meleger;
Qaby, filha de Flying Orb;
A/f Ira. filha de Lomond;
Rayon, filho de St. Martin;
Pahnella, filha de Morena;
Vespa, filha de Hector;
Gentleman, filho de Bridge of Earn;
Habib. filho de King Midos;
Orpheus, filho.de Polyphonie;
Inconslant, filho de Bridge of Earn;
Plciades, filho de White Eagle;
Insinuante, filho de Flying Orb;
Marcoline, filha de' Ulster King;
Sirene, filha de Suniiy Land;
nibernia, filha de Theod Bold;
Vilna, filha de Polyphonie;
lAinitut, filho de Llangibby;
Turbina, filha de St. Meriadoc.
Com excepção dos dois primeiros In-

scriptos em nome do estimado 'nipor-
tador, os quaes foram reservados para

; a sua coudelaria, todos os outros, ain-
|de em seu nome, continuam á venda.

Deve chegar amanhã dc São
Paulo, onde foi em visita ao sou bem
montado haras do eriaç-lo, o dh tineto
turfman Dr. Linneo tio Paula Ma-
chado.

Acompanhados pelo tratador Ma-
noel de Mello, seguirão amanhã para
S. Paulo o cavallo Miudinho e os po-
tros'Farimond, Oiplieus, Hab b, Bold
Star e Whlteaide.

Hontem foram embarcados com
o mesmo destino as pôtrancas Altiva,
Palmella, Vespa; Sirene e o cavallo
D'Annunzio.

—. O Sr. Carlos Coutinho tem ein
trato com vários proprietários do
nosso turf a venda do.V potros .-trpcii-
teiti-, filho de Uka.se li; Gàlry, filha
de Flying Orb; GçnlPamann, filho de
Bridge of Earii,; Inadivante, filho de
Flying Orb, e LaniitSj filho de Llan-
gibby.Chegaram hontem de S. Paulo os
jockeys Fernando Andrade e Lyvio de
Souza:

Este ultimo acaba de ..ser suspenso
por oito reuniões.

Para selia e adquirido por lm-
portante capitalista da nossa praça, foi
remettido para Petropolis o cavallo
Mistral.

Do progrnmma da corrida de do-
mingo próximo, em S. Paulo, faz par-
te o "Grande Prêmio Derby Paulista-
no", em 2.400 metros e 10:000*000.

Nessa importante prova estão alis-
tados os melhores potros naeionaes ds
3 annos, como sejam Bridge-, Bron-
z'no, Las Palmas Eclipse, Leopardo,
Espião, Mentor, etc.

O antigo proprietário Sr. Fir-
mino Gonçalves adquiriu a potranca
nacional Atyra, filha de Voltige, da
criação do Sr. J. S. Quinta Reis.

O animal Refluiria'' ínscripto no
pareo "Seis de Março", da próxima,
corrida, nao 6, como hontein constou,
o cavallo paranaense Beduino e sim
uma potranca riograiulensu, filha de
Brazãü, e de propriedade- do distineto
turrnian Dr. Lima Rocha.

Vai ser retirada do "entraine-
mont" e destilada á reprpducção a,
égua Mitraille.

fí' multo provável que a filha de Ta-
gliamento seja trocada com um do»
potros recentemente importados pelo
Sr. Carlos Coutinho.

Chegou liouteni de S. Paulo, pura
onde. regressará hoje, o applaudido jo-
ckey Pablo Zabala.

Segura brevemente para Buenos
Aires, onde pretende adquirir vários
animaes para a sua coudelaria. p co-
niiecido proprietário Sr. Albanu Uo-' '
mus de Oliveira.

O importador Alberto Teixeira .
vendeu arite-hontem ao. importante -
proprietário Sr. A. J. Obavatités, o
lindo potro argentino Megàtferio,- filho
de Calicanto.

. — O mesmo sportsmen está em ne- "
gociações para a venda das potranuaa -
Dorina e Sinecura.

BÂSKET-BALL
TORNEIO INTERNO

DO FLUMINENSS

Os jogos de hoje

De accordo com a tabela do cam»
•peonato, hoje, serão disputados os
jogos seguintes :

Primeiro jogo — Tupynambáj X
Tupy — A's 17 horas em ponto.

Segundo jogo — Goytacaz X In»
dayâ — A's 17 l)|-2 horas-em ponto.

Os quadros que disputarão os jo-
gos de hoje são estes :

Tupynambá — Agostinho Fortes.
Arthur Moraes Castro, Sylvio Buens)
Netto, José Carlos Guimarães, Er-
nesto Machado, Francisco Buen»
Netto, Ormando B. da Costa c João
Ignacio Coelho.

Tupy — Joaquim Oliveira, Henri-
que ltlzzo, Bernard Boggy, Honorio
Brandão, Francisco Jullien, Gürdai
Boscoli, Henrique Lopes e Octavio
Braga.

Goytacaz — Fulvio Legnini, Luiz
Schara, Jayme Schrcibmansky, Sa-
tyro Bosselli, Radu Kublér, Lemos
de Miranda,' Fernando Lobo Junior
e Agesilau Bittencourt.

. .Indayá — Alberto Sampaio, Al-
dorando' Paranhos, Ribeiro de Al-
meida, Hermano Durão, Rufino de
Almeida, Carlos Polio, Haroldo Cor-
deiro e Sylvio Carvalho.

Jogo Tuiuiú X Ziimby — A com-
missão avisa que resolveu marcar a
data de amanhã, ás 19 1<|2 horas,
para a realização do jogo Tupan x
Zumby.

{Continua na 9H piiyiua.)
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COMMERCIAL
Mercado monetário

CAMBIO E BOLSA
Movimento do cambio

Achava-se o mercado restituido ás
Buas costumadas condições de irregular!-
dade, predominando a situação oscillante
.que sempre lhe foi caracteristica.

Com effeito, de ordinário prevalece o
estado de baixa; mas muitas vezes fun-
cciona o mercado na alta, mas em condi-
ções mais ou menos passageiras.

A siutação da baixa tem resultado da
administração politica que nunca subor-
dinou as despezas ás receitas, os casos de
alta, sendo eventuaes porque procedem
quasi sempre de empréstimos externos,
sendo por isso de effeitos passageiros.

Em muito pouco tivemos o mercado a
jo 3(16 d., porque o governo era toma-
dor de grandes quantias; subiu até
11 1116 d., porque corria a versão de
um grande empréstimo, agora considera-
se a 11 ila d„ devido as liquidações de
novembro.

Em todo caso continuava o mercado
na baixa, ainda liontem; não se podendo,
porém, attribuir á especulação esse esta-
do desfavorável.

Comtudo, na abertura, predominava a
taxa de n 7!8 d., contra letras a 12 d.;
mas logo depois corriam as de 11 13j 16
e 11 314 d., contra letras a 11 7(8 d.

A' tarde, ainda cedo, corriam os pre-
ces 'le 11 5|S e 11 q11 tí d., bancário, con-
tSf 5 '«vticular * .11 11.1Ç..Ç' »' 3.1 d-<
r *i i.^"*_*"*»r_* *—«*••»* '*.
fechando o mercado i_><t-,..:3u !»..-.*«, «»
11 3 JS e 11 5j 10 d., contra letras a
11 i|_2 è 11 3|S d., e constaram os nego-
cios de letras bancarias de 11 7[8 a
11 51 r6 d. contra particulares, sendo o
valor da libra esterlina, de 2o$2io a
si $098.

Tabelas officiaes
a 00 cl|n.

Londres 11 ;i|4 a 11 15110
1'nrls *3(I2 n $370

3 ú\v.
Londres 11 7ilfi a 11 5|K
l'u.-1-i $305 a *374
Portugal 57(ln a Ç7IKI
Italla *225 a $240
Novn Voil: C$380 n 0*020
Hamburgo S.ISO u $100
SuisÈn $!iar. n $1.03
Japão — :t$llS(l
Siicia 1*185 n 1$250
Kui-uefíii $S35 n í:U0
Hollanda 1*805 11 1*1)00
B.viia ÍIKIll n J:i7.'l
Bélgica. , $300 n $-104
J)l)tjt;imrca ....... — $8'-íí»
.Áustria — $030

Sobro taxa :
Caff-, por franro . ... $.100 a $365

Jfio dl Prata :
finfnos Aires (ouro) 4*710 a 4$77()
Iilem (papel).' 2*080 n 2*150
Montevidéo 4*000 a 5*1)00

Tor oabogramnin :
Pratas uista

I_nndres 11 1|4 n 11 7|lfl
Piirls $:i.J8 a $370
Nova rork fl$100 a (!$120
Italla — $232
Sjriii — $374

Banco do Brasil
Praças : 00 diu. a 3 d|t>.

Londres 11 7(8 e 11 !>|16
Paris $302 a $305
Italla — $223
Portugal — $770
Nova York — 0$(i(lil
limpa nl.n — $S0O
llucnim Alies — 2JIÍ.0
Montcfiitto — 4*(i50

Vu.M-oim) :
Por 1$ (ouro) — 8*550

Câmara Symlicnl
a 00 dlaa ú nisto

Londres 11 ü|8 e 11 33|fi4
Parla $307 o — $371
Italla — $2^7
Portugal.
Kova York. . . ...
Montevidío
Buenos Alrea (impei)
ld.-... (ouro)
Il..»|inn_ia
Suím<:i 

Japão. , 
Bélgica 
Hollanda. . . .....
Hjna
Palestina

Casa malriz
Huncariii. .

Taxas extremas
.... 11 7|S
.... 11 1|2

$721!
«$(l'.lll
4$71ll
2*112
4*740

*win
$õr.3

3$1(I2
$307

J$173
$:isn
$:isn

n 12
n 11 0110

VALORES DIVERSOS
lissas ..iodas ri-gul-trnm firmes, cotando-sc n

libra ouro, 1111*200.
O.s vales-onro

fl Ititnn» i|n Itrii^ll furiivcta os vnles-nuro fl
rnz?lo de U$."t_íf;, jhm"'I. pnr 1$ ouro, serçdn n mi*-
di» do dollar na :-<_-.r.:.i.:. anterior de U$:.ll).

FUNDOS PÚBLICOS

Hontem ainda constaram algumas ope-
rações em apólices neraes, fechadas an-
teriòrmente sem al.craçãò nos preços;
de hoje em .limite, porem, ate janeiro,
estarão suspensas as transferencias des-
ses papeis; para pagamento dos juros.

Apesar disso, tivemos a liolsa sem mo-
vimento de interesse, mas durante esle
mez todo os negócios serão, como dc
costume, insignificantes ém geral.

Tambem a.s municipaes, que regularam
fracas, foram pou-o negociadas; quanto
aos demais papeis, apenas mantiveram
bem collocados os da Loterias que. no
enitãnto, continuavam retrahidpü, ludo
como se vc adiante, nas vendas c offer-
tas.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

Ünlforiiil/-nda_.i 5 °|°, 10 sur.Si.oo
Idem, 2, 25 8S2$OÕ0
líívtTMtN niiiKiíõcH, norniiiucs, 12. 87d$iHHI
Ideni, Idi-ni, ideiú, 78 87i"i$0l)0
Ideni, Idem, (.iiit'_.):i. 40 860*000
Itléni', i.l.-m, r.117. port., 8-!S*i)>in
1.1...... lili-in, filem, 2, 3, 20 S,"..)$U00
ld...... Idem. 1020, port. 00, ÍÕO. . 84.SSO00
Emp., 1003, port., 85()*.)II0

Eíitndoues:
Elo, 10(1$. 1 ó|o, 2; 1.1  97*000

Municlpui-s:
Emp. IIKHI, port., -10(1, 400  170*1100
Idem, 1(117, port., 3, 20, 50  173*000

Acções:
Companhias ,

Tecidos Cõiifiíinça, 20  215*000
Minai du 8. Jeri.i.j-inn. 200  81)100.01....-HS d-.- Santos, port, l!l  40.'.$iliio

Dchcutiircs:
Doca» do Snnli.í, Ü4  20()$000
Indiislrinl Mineira, 29  20li$UOO

PUKOÕES DA BOLSA
Vendedor Comprador

8Bõ$i)00liulformlzndns, 5 »|o , ,
l>im:~as ernmsâcs :

1P17. port,, .'. "]". . ..
JU20, |,.rt
IvoiiíJiiiitlvng

Apólices municipaes:

iOOl, 5 "I", port.. . .
13 j I íl Vs iiiiíi ¦ inut ívji-í . , ..
Knip. lli;i'i, nom
K.np. IlItMl, |«.rt. . . .
1011, porl., U "I» . . .
K-iiíi. 11)17, port.. 6 »i«.
Xi:iit-n»>-, 1« m*ric. . . .
Ca j n i ws

R.".O$000 S18$II00
8.'..I$IK)0 84S$.)(II)

Sfiü$0OI)

23S$000 2.15$000
21141)110 23l)$l)00
i:.i.$ooo i87$ooo

•- 17(!$.-.H0
170$5OO 178$i)00
17.'.$2II0 170$(l0n

SSJUOO S7ÍI.OII
2()()$000 IIIUJIIOO

Apólices estadoaes:
K-....I-. du Ki... -1 "|".... 07$000 Sdír.OO
Dilil» dc .".IWÇ, O "I"....1. 470$()()(l
ili....-, 1:000$, 5 »|". . .. S7õ$llll0

Acções:
ItQJtcon :

llr:.vil 200Í0OO
• '.........-r.-hil 1S1$0I)0 ISOJdOO

....nio. ' ls;iímii)
I.-....... . 114$IM10 lldídlK)
ll.i.ni.lil 20.-i$000 2U(I}IM)0

i 'ílMltliO.
Porlllfllí-Z 2lõ$00O

/•'. iá Ticlilos :
An.rriõi 1'i.lnil 300$00O 280$(IOO
Ali:...».:. 24()fdDO 21l)J00p
ll ¦-.-..o Ü....5, i.|.
("..nfinin-i 220*0110 214$0D0
r..-......d.. 17d$U0() 1005(100
Air-.,::.. h.ra 17I)$00U
ilu.-.V.. 152Í000 —
I'r"i:r»->wi 21dí0(li) 2(ir.$U00
I'.-|.-l-..l:..-i:i ,'l00$000 27ll$l)ÜO
«...it.. .lk-.»o 28.r.$000 «-

O. de Seguros :
Braall .....rr.r 8«$000 w
Minerva 03$000 Ira

Estradas ie ferro :
Minas dc S. Jeronymo .. SO$500 70$5OO
Sul Mineira 60$000 BO$000
Victoria e Minns. ..... 00$000 80$000

Diversas:
Docas da Bahia. ..... B0$00O
Doi-uh de Siuitos. 4C5$00O 490$000
Ditas nonilnacs. . 470$0OO 482$000
Loterias.. 14$000 11$500
Terras US$000 13$000

Debentures:
Amerlca Fabril 202$00O 200$00O
Alliança 200JOOO
Iloni Pastor 204$00O 200$000
Orvejaria Urahma. . . 20iS$uuu 2l)3$in'.i.
Conílancn 202$O00 200$O0l?
Coreovndo 200$000 100$000
Docas dn Biiliia 13C$000 134$000
Docas de Santos '. 200500O 10ft$00O
Ksporum-n 202$000 200$l'00
Edificadora 10.'.$n0O —
Plat Lux m2$000 108$(i0d
Masõcnse 1SO$000 150Ç0OO
Pn.Brcsso IndiiBtriol . .. 2UÜJ00C —
.Morcado 2O0$0OO
Maniifuctora li)3$000 185$OnO
Snnto Aleixo 178$000 160$()00

Rendas fiscaes
RKCE11EDORIA DE MINAS

GERAES
Arrecuda.jilo do dia 30  20:145$900
Do Io n 30  S90:128$000
Km igual periodo do nnno pas-
sado  833:440$879

G&shènkò cpinmercial
Foi nomeado suti-igerente do American

Foreign Bank o Sr. Guilbert Hime, que
exercia as funeções de sub-contador do
National City Bank. Essa escolha do Fo-
reign causou a melhor i Impressão cm
nossa praça, onde o distineto moço goza
de geral sympathia.

Sob a r.v.ão social de Sinião & Yazcji,
com o capita1! de 300 :ooo$, estabeleceram-
se os Srs. Antonio Adalla Simão e Chultzi
Yazcji, )iara explorar o commercio de ía-
zciidiüi.

—Com o capital de 3:000$, estão- esta-
beleeidos com o commercio- de pliarmacia,
sob a firma Castro Rosa & C, os Srs. Ci-
cero de Castro Rosa e Aldorando Benevi-
des Galvão.

—Com. o cominercio de comesiliveis,
lendo o capital de 10:000$. estabeleceu-
sc o Sr. Isidro Luiz do Nascimento.

—Com o capital de 15:000$, para ex-
piorar o negocio de gêneros de alimenta-
ção, estabeleceu-se individualmente o se-
nhor M. da Silva.

—Sob a firma Machado Sobrinho & C,
com o capital de 5 :ooo$, cstabeleceram.se
com o negocio, de botequim os Srs. José
Leite Machado. Antonio Salgado, José
Vaz è Manoel Soares.

—Com o capital de 2:000$, estabelece-
ram-se com casa de concertos de objectos
de borracha os Srs. Armando Navarro
e Othelo Schipa^ sob a firma Navarro
& Schipa.

—A Companhia de Tecidos Alliança
pagará de hoje a 10 do corrente o "cou-
pon" n. 16, de 7$, por obrigação.

—Do dia 6 a 9 do corrente a Compa-
nhia Manufactora Fluminense pagará o"coupon" n. 17, de 7$ por obrigação.

—'Serão pagos a partir de 6 do corrente
os juros do ultimo semestre das " dében-
tures " da Tecidos Bompastor.

ASSEMDLÍ-AS GERAES
Estão convocadas as seguintes:

Dia 2:
Banco do Brasil, ás 13 horas, para re-

forma dos estatutos e constituição da car-
teira de emissão e redescontos, ficando
suspensas as transferencias até essa data.

Dia 6:
Banco Luso-Brasileiro, ás 14 horas,

para eleição da directoria.
Dia 9:
Extractiyo Mineral, ás 13 horas, paracontas e eleições.
Dia 11 :
Industria e Colonização, ás 14 lioras,

para eleição da directoria.
Dia 13:
Companhia Luz Stearica, ás 13 horas,

para ultimar o lançamento de um em-
picstiino.

Dia 15:
—Industrial e Agrieola do Torreão, ás

13 lioras. para contas e eleições.
Dia 26:
Trajano de Medeiros & C. ás 13 horas,

para prestação dc contas ê eleições.

Notas da Alfândega
A t.hçsouraria destt; .-cpurtição nrreca-

dou lioiiícni 545 i.j.-íôíTíj;, sendo réi^
27S.:o5'5$0-J7 em ouro ç 270 .SsíJfÇSop eiri
papel.

De 1 a 30 do correu'.e importou a ren-
da cm 11.178:815X237 c em igual periodo
do auno passado cm f. .27.-:i79$2oo, ha-
vendo uma differença para mais, ciii
19.:.), de 4.903 :0.15i'9J7.

—- Xo leilão realizado honícin i;os ar-
:i!.;:cns rs. 5 c 10 do Cáes do Porto, fo-
ráiti vendidos cinco lotes de mercadorias
caídas em co-.nmisso c que produziram
a importância de i6:35o.*ooo.

Os lotes principaes foram arrematados
pelos Avelino Lopes dos Santos c Antb-
nio A. Simão,

Por sentença de hor.tcm, o inspe-
clor julgou procedente a ápprèlieíisãò de
tres malas c unia caixa contendo merca-
dorias, effectuada no dia 20 de outubro
do corrente anno, ás 10 horas, na casa
iv. 9 da rua D. Anna Nery n. 34, peloinvestigador da inspectoria de investiga-
ção e segurança publica, Gustavo Pinien-
tel_ Cortes, auxiliado pelo guarda civil
João de Deus Paiva, em presença das
testemunhas Antônio José Pinto de Frei-
tas e José Teixeira Bonifácio, e mandou
adjudicar o produeto ao apprehcnsor
Gustavo Piniei.iel Cortes e seu auxiliar,
João de Deus Paiva, na fôrma do artigo
65i, pàragnipho 2" da -citada consolida-
ção, deduzidos os 50 "]" dc (pie trata o
artigo 124 da lei n. 2.924, de 5 tle ja-neiro de 1915.

O inspector assim procedeu em vir-
tude do processo ter corrido á revelia e
que as referidas mercadorias, avaliadas
em io:8s8$C65, evidentemente foram ex-
traviadas 011 desencaminhadas, escapando
ás vistas fiscaes, sendo, de facto, aban-
donadas depois pelos seus conduetores,
cujo paradeiro não pôde ser descoberto.Foram submcttidos á consideração
do Sr. ministro da fazenda os processosreferentes ao papel importado, nos annos
de 1917 e 1918, pelos periódicos Portu-
tini Moderno, O Jornal do Povo, A Época
Theatral, A Cruzada, O Hifpiímo, A Ca-
pilai, Copacabana, A Verdade, A Nota, ALanterna, O Clarim, A Pai-eira, Revista
dns Artes Cruphicas e Revista dos Allia-
dos que, alé a presente data, não prova-ram, perante a commissão fiscalizadora
dc isenção, ter sido o mesmo pape! appli-
c.idp na ¦ publicação desses periódicoscomo exige a lei.

Centros diversos
o CAFE*

Encontrámos o mercado de café, hon-tem, de orientação completamente mu-dada. pois abriu c funecionou como ocambio, em posição depreciativa. Foram
sensivelmente desfavoráveis as alterna-
tivas aceusadas pela Bolsa dc Nova York.
e o movimento de negócios em nossomercado sc tornou 'moderadíssimo, dcfôrma que os preços enlr.-ram a ser ma-nolirados no sentido de baixa. Com effci-
lo, caiu o lypo 7 a u$3oo por arroba,
com o mercado frouxo. Foram negocia-
das na abertura 2.890 saccas c, no cor-
rer do dia, mais 1.930, 110 total dc 4.S20dilas, contra 5.400 de véspera. Dcixá-
mos o mercado frouxa

Em Santos, entraram 11.275 saceas,
foram embarcadas 25.000 e não houve
embarque^ ficando era deposito 2.699.865
saccas. Não houve preços declarados e
esse mercado esteve em condições pura-
mente nominaes. Passaram por Jundiahy
51.000 saccas.

Emi Nova York a Bolsa aceusou,
no fechamento anterior, uma baixa de 15
a 20 pontos nas opções e, na abertura de
hontem, de 19 a 29 pontos.

Movimento do café
O movimento estatístico dó mercado hontem

(oi o seguinte:
Un.rodas:

Estrada dc Ferro Central do Brasil 764
Entrada de Ferro Leopoldina..... 8.820
Via marítima 001

C '¦¦ '
Total 11.275

Desde o dia Io do corrente 245.281
M6dia 8.457
Desde o dia 1° de julho 1,223.550
Mídia 8.211

Embarques:
Estados Unidos 2.203
Europa 2.900
ltio da Trata r-
Cabotagem.. ,, 80
Pacifico !-!
Cabo _—

Total  .. 5.193
Desde o dia 1° do corrente  120.085
Desdo o dia 1" do julho  948.013
fj|ock no mercado  408.854

Colações for arrola:
Typo  12$500
Typo  12$10O
Typo  11S700
Typo  11Í300
Typo  10$8l)O
*?;r ?:• ¦ ?? -r rr t.... i«i3?5

Pauta semanal, $7C0, por kllográmma.
Operações a prazo

Funecionou o mercado de café a ter-
1110, hontem, em estado frouxo, com as
opções na baixa.

O movimento de negócios foi ainda pe-
queno, porque os compradores aguarda-
vam preços mais baixos.

Venderam-se a prazo 39.000 saccas,
nas condições seguintes:

Uercs: Tend. Comp.
Dezembro  11$500 11$400
Janeiro (10201  11ÍS0O 11$700
Fòvorelro  11$II50 ll$8d()
Murei  12$150 12$()r.()
Abril  12$2.r.O 12*2110
Mulo..  12$400 12$ir.()

O ALGODÃO
O mercado de algodão continuava mal

collocado e frouxo, com os preços em
attitude de baixa.

O movimento verificado era muito mo-
derado, considerando-se o mercado para-
lyzado.

O movimento foi o seguinte:
F.ntraim: Fardos

S. 1'aulu —
Pc-rii.-iu.liueo —
Sergipe —
Nutal —
Pnra hyba .< —
Giiurtl —
Maranhão ,, —
Pnnl —

Total " —
Desde o dia 1» do mez 10.060
Saidas 227
Desfie o dia Io do corrente  7.7.'tl
Stock 32.0211

Cotações:
Qualidades': Por 10 7.-/los

Sertões  2f>$noo 2ft$"00
1" Horlca ' .. 2.-$Oi)0 20$II00
Medianos  2S$ui)0 2-l$uiir>
Pnullslas  2!'$nil() 2!i$.".l)0

O ASSVCAK
•Proscguia 11.1 baixa, de um modo cada

vez mais accentuado. o mercado desse
produeto. cujos negócios, á medida que
os preços se depreciavam, se tornavam
mais escassos ainda. Assim foi que, hon-
ten», o mercado esteve cpmpletanictitii
paralysado. com os preços geralmente
accessiveis.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:
Élitraãás: Saccos

('ni.ipos  l.-l.-.l)
.Mli.ns —
AliiRnhs —
TVniiiMiljijr ™
S.i.ila Cátliarln.l —
Suritlpe —

Total l.,4r.n
pr.sdo o dia ln do im-z ÍTS.fllf)
K'i).!!i 4 -4112
I>t^-fji; o dia lo do 11102 10."t.0."7

Xloclr:
Em tmple.u-s _. •. 201.20,7
Nos liriuasciis coraes ÍIS.T.K!

Tolal  __!)0.:i:>7
Rcsul.r.iin os segliiiiics preços:
t/iinliilntlrr.: rnr v.lltm.

nr.-inco, cristal $iiso n $70(1idem; 2" J.u-to $.1:11 n j.-,c,i)
DyiiHirtt ra> --. —
Mr.senvlnlios $IS0 a $.w.i.'lMascavo _f:tiMI 11 ?Kia

IMtl.MIA m. ii!ii;o
Funecionava esse nierca.lo. hòriteiU;

ainda muito firme, scn.lo dc alta as ij.é.is
dos respectivos possuidores.

Por 44 W/.,s
1»;qualidade  ITííido n 47$:.(ld
2» niinll.l.i.le  -ir.í.iiiii a 4ií$."0ú.1» (jiinlldiidc  4ní000 a -ir.ç.íiio
Seiiiol|na  47$oi)ii u -I7j:.iii.

OEilRÀEá MOIDOS
O merca-.lo desse produeto regulava

sem alteração apreciável e com um movi-
mento pouco importante de negócios.
Colações: Por SO í.ilos

Fubá Üüiiiosó  22$0fll)Fui..', panjílcnvel, luÇOOO  17*1100
Fiiliil fluo ., .. if.jonn
FuM especial  14ídd()
Fubi cóliliiltiin  ll1*.Kld
Anirula  ;!S.$iiiid
Ful.5 de arroz  38*0110

Outros gêneros: Jiiliig.
Pextrlim  1S200Feeúlii fina  $i;noFeeiilu 2" sorte  !},-,no

O XABQUE
O mercado desse produeto regulou

hontem firme e inalterado.
Regularam os seguintes preços:

Procedi nciue: Kilo
Jtto da Prata:

Patos e mantas
Puras muutaH  2$t00 a 2$300

Rio Grande:
Patos o imintns  1$8Ò0 n 2$200Piiraa mantas  l$S0O a 2$200

. iflnas Ocracs:
Conforme a .pialldnda  1$700 a 2$200

Preços correntes
Águas iniiicriics:

*'elrn
Caiainhii'. . . 37$0|i(| 1. ..»$ilih.
lia.i.liary 3'J$IIU0 8l$min
Rn.lnlariii a ISMiMi 3ii$...i(i
1'n.i.li.i.pilra S2$(HI0 Slfi-110

S UniMnen S0$0d0 32$.HI0
Aguiirilcntc:

4SII lllro»
1 Sem tr.llol

De Campos  100$000 a 200$000
Oe 1'a.al.v 2SOÍIUI0 a 2-(( íi.iii.
De Ancra  210$0I)0 a 230$000

Álcool:
De 40 crios  2.",(i$000 n 2<_(i$n00
Dc 38 i.T.i.13 ' .. 2205000 11 2:!(>íohi>
De 30 grilos  190Ç000 a L.KljoOO

Alfafn:
Um Utto

Nacional $300 D $3S0

Arroz:

CíiüZ & LEMOS
OlIllIlissiiCS, (_,'MISÍ<?!lilO OS

o c iiin própria
Suecos vnsiu-, iiiivos e usados,

lima .:ulé e ceiieaés, .imagens, ai-
..filfu .- "lurbaútes.

Caixa Postal 665 Eni Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

00 Wloi
Brilhado da 1« „ .. .,- 48$000 a 52$000
Brilhado da 3> , ....... 43$Op0 i 45$000
Especial .. 40$000 a 48$000
Superior fJ. .. 41$000 a 43$000
Bom 30*000 a 38$000
Regular S2$000 a 34$000
Bfanco  38$000 a 4O$O00
Bajado do norte .. ., .. 26$000 a 28$000
Melo arroa. . , 22$000 a 2R$000
6»n«B ,, 16$000 a 20*000

Bacalháo:
Calva

Diversas marcas .... 120$000 a 130$000Idem, mela caixa —. a 8S$000Peuelln. ............ 10ü$000 a 10B$000
Banha:

üm Mio
P. Alegre, lata de 20 kilos 1$950 n 2$000
Idem, de 2 kilos 1$000 a 1$950
Ideiu. de 1», kilo .. 1$»00 i 1$II50Laguna, lata. da 20 kilos 1*780 a l$l)0dItajahy, lata da 20 kilos «000 a 2$000itnjnliy, luta de 10 kilos. 1$!I00 a 230UIidem. lata de 2 kilos .. 1$S!.0 n 2S050

de 20 klloa l$aoo a lfnsoMineira t Paulista, lata'le 2 kilos l)t)50a 2*000
Batatas:

Cm kih
Mineira e Paulista .... ,—• i—Itio Grande  ..Fraueeias '—- L,

Bicu:
Anierlcano, claro ,, ,, NominalIdem. escuro Nominal

Cimento:
Barricai

Marca Dova 40*000 a 44*000
Marca Atlas 40*000 a 41*000
Outras marca 40*000 t 44*000

KíícDa «snwgsii vc...
D03 moinhos nacionaes .. S*000 a 6*200

Farinha dc mandioca:"¦' Por 
45 Mios

Porto Alesre, especial .. 14$000 14*300
Idem, fina 13$00O 13$300
Idem, entrefina 12$O0O 12$400
Idem; peneirada .. .. .. 11$000 11$300
Idem,- grossa ' 0$300 a 9$000
Laguna, peneirada .. ,. 10*600 11$100
Ideni, grossa , 9$300 a 9*500

Feijão:
Por 00 Mio*

Preto, superior .. ,. .. 24*000 28$000
Idem, regular 18$000 26*000
D.- .-.ire.-., Porto Alegra . 22*000 25*0I)U
Miinlel-.;a 40*000 42*000
Enxofre (66 kilos) . ., 24?000 27*000
Branco 18$000 24$000
Amendoim 83$0O0 33*000
Kliiiiiulib 18*000 20*000
Mnlallnlio 16*000 17*000'Onlfus 

qualidade 14*000 21*000
Fumo:

Po, kilo
Em cordn — Especial .. 2*000 2*200
I.lem, bom .. . 1$000 l.$8O0
Ideni; baixo 1*000 1$100

U.i. teia:
Pot 15 Itius

BIo liraiKle, amarelo, 1*.. 26$000 28*000
Idom, 2" 22*000 2-1*000
Cniíiiuiii, de 1" .'. . ., 21 $000 23*000
Ideiu, de 2" 18*000 20*001)
rtalnu — Kspwinl ,. .. 8K$UU0 4II$IIII0
Bahia — Superior 2N$000 81(000
Bom ?"!000 22*00(1Mineira e Paulista f.vio
Itln Grande —. *r.iii)
Frnneenis *7'_"(i
Preto, superior 23*000 28*000
I.lem. regular 20*000 21*000
Uai-icjga 84*000 88*000

Kerozene:
Por entra

Anierlcano  25*000 a 26*000
Ladrllhos:

Uetro quadrado
Nacionaes  7*000 a 1.1SIIUO
Dc Cerâmica  .. 21*000 a 26*000
|.>irn.i-.'..|rea .. ,, .. ,. 38*000 i 40*0(10

Manteiga:

De Minas o E. io Bio ..
S. ('ntliarlua(S t 10 kilos)

Milho:

Amarelo ., .. .. «• ••
lErHÍico ., .. ,, ,t .,' ,
ilc-elndo .,

Madeira dc lei:

Cedro
Peruba bruina. . .
I.iin.» qualidades .

Oieo:
|)c Maluca.

Km narrll brnto ,
lill. Inlu , ;';

D" "«roço dr algndüo!

N'nçjôi.111
K-l....,|..-iri.

rolviilio:
''.¦ ¦•-..»• .!(¦ * 8. Pa.ilo.
ll.- I'..n., \,.-ire
Ile Si,..». 1'iiiluiiliia ., ,,

-.vinho:

Vm kilo
4*500 a 4*000
8*200 a 4*400

62 WIoi
18*000 a 20*000
17*500 a 10ÍUO0
17*500 a lüSOOO

Jfelro Biit.'".
fl80*000
2S.i*iii»(.

170*1)00 a t.u.í.iui.

2$I)H0 a 2$S«0
2*1100 a 2*800

/.'no
l*2ljl. a líiiiti
2ír,(ii. • 2*800

M IU* l'i cinto ., ,.
Ilm.ina pnr duíla, enuc.
4|.i, th . 
!'i I;li.-.'.lili I" i|i..iir.l.ii|é
l.|....i -le '.'• .pinlldade ..

1 :*.;i«Í>hui'OS:

M:.l.-.-i Olho
Ouiras ninfcns

Presuntos:
M.-.ei,...al
üstrungelro

Queijos:
.uiuui. ;
1'i.lieyrn (cai-in) ., ,',

.Sal:

Uo uone, <niHPi»
Mol.'.. 
í>t* (*nim Frio, grosso.••Ide... ideni, moldo.....,
Ei.trniji.plro

Sciio:

Do If; (lrandc e fronteira
Uo Miilnilnur.. e xarq, .
lin lilc dn Prnla. . . .

Taploca:

Do diversas proceilenelus.
Telhas:

Praii<;i..-.n*-..
Nacionaes. . ,,

Toucinho:

í.iM. J-I.IU
*:i.r.o ¦ $ii)o

.. $30(1 a $100

/'Of w»
Í7III.

320Í(M)0
2*..íi(i
Jlilli
»8Sfi

Po< «Ili.
. 7-IÍ000

7-1*000

/filo
4ÍHH0 a .-.$2(10

10*500 a 13*000

. bi»
1$H(IU n SitUOli

.. 1011*000 a 10r.*O0l'

no ifiioi
. a*»(i(.

Nominal
6*0110 a 7*00(1

Nmi.lnal
. 10*01)0 o 13*0in

ütn kilo
4*300

no ninai
Nominal

Vm Irilr.
*-100 a $000

De f.inteiro
Vinho:

D- Ulo lirai.de. . , ...
bXfrrtnveiro, virgem ,.
Idem. tcid»

Vcrnioiitli:
ftn ll» no tc #
1'rancea
I .-.11111:11c» (P. O.)....

Vinagre:

Branco
Tinto

1:2IIII* a 1:4('( *
500*000 a 680*000

llm kilo
1*300 a 1S400
2*000 a 2*õOO

Pot barril
70*000 .-. 85*001

7(101000 ( 750*001'
6.10)000 a 7011*0011
700*000 a 300*0'1

Oaíta
58*000 a 00(000

78*000 a 82*000
48*0110 • 52*(HU>

Pipa
650*000 a 700*000
650*000 a 700*000

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores cm viagem
LIVERPOOL, 29 — O paquete inglez

.Bronle, da linha Lamport & Holt, saiu
no dia 25 do corrente desse porto para a
Bahia e Rio dc Janeiro (esperado no
dia 17 de dezembro).

NOVA YORK, 29 — O paquete inglez
Veslris, da linha Lamport & Holt, saiu
no dia 27 do' corrente deste porto parao Rio de Janeiro, directo (esperado no
dia 12 dc dezembro).

Vapores entrados
De Gibraltar e escs., inter-alliado Hou-

ved, carga á ordem;
De Gênova c escs., francez Formosa,

carga á Companhia Commercial e Ma-
ritima;

De Cabo Frio, hiates nacionaes Leão
do Norte e Pharoux, carga a Souza Mat-
tos & C. e J. P. de ARuiar.

Vapores saldos
Para Atacajú e escs., nacional Itape-

naiii;
Para Santos, nacional íris;

Para Montevidéo e escs., nacional Ruy
Barbosa;

Para Buenos Aires e escs,, americano
Winona;

Para Buenos Aires c escs., francez
Formosa;

Para Paranaguá e escs., americano
Lakc Turby;

Para Victoria e escs., nacional Caran-
gola.

Vapores esperados
Marselha a esca., Menioza -,',- 1
Novn York, ÜJnctíd \
Buenos Aires, Salcrmo 1
Bio da Prata, S0/U1 .-;. 1
Viço o eses., Suara: 1» 1
Portos do norte, Acro 1
Portos do norte, Mayrinlc 1
Portos ro sul, _Rlo do Janeiro 1
Bremen e esc., Rapot.: 2
Buenos Aires e escs., Araguaya ...... 2Novn York, Ifuron 2
Noya York, La Placo 3
Llverpool c escs., Plutarck S
Buenos Aires e escs., P. irafalda 4
Santos, Thesprls 4
Bordíos e escs;, tBiorra Tentana 4
Buenos Aires e escs., Aurígny 4
Buenos Aires, o escs., ilartho Washington 6
Buenos Aires, Ttmimo di Sacola 6
Soutliamptou o escs., Avon 6Buenos Aires o oscs., Vauban 6
Buenos Aires a eses., Õoroiina, 7
Iluenos Aires e escs., Andes, 7
Buenos Aires e eses., IlrabanHa 7
Iluenos Aires o oscs., Vauban. . ,, ,, fl
Soutlinnipton a oscs., Higlilani Rover . ... 8
Havre o ese., Ceylan 11
Nov» York, Veslris 12
Novn York, Tcnngsson 13
Rio Grande do sul e esc., Byron 14
Nova York, Acolua 15

Vapores a sair
Finlândia e escs., BÒiermò  1
Buenos Aires o esca., Stendona  1
Kio da Prata, Formosa  1
TRb OrniiuS-â? Sljl S^çs., Denií  1
Recife e éscs., TtátviffS TT T*. ÍA .. .. 1
ltio da Prnta, Suarez ,1. v. . . ...,"...'._' 1
Snntos, Araeaty ....,.,..'  1
Recife e escs., Jacithg  1
Portos do sul, Itaberi  2
Soutbaiupton a eses., Araguaya  2
Snntos, Poconí.  2
Portos do sul, Itapuca. . .'
BIo da Prata, lluron
Nova York o eesc, Cuyabá
Barcelona o escs., P. Mafalda
Rotterdam s Hamburgo. La Place
Portos do norte, Mueury. .; 
Macflo o escs., Itaquera. . . 
Rio da Prnta, Btorra Poníana
Hnvre, Aitriiiny
Portos do norte, liando»
Recife e escs., Javary
Cabedello e esc., ltapoan
Portos do sul, Itasmicô
Barcelona o Gcneovn, Tomaso di Sacola.
Nova York e escs.. Itartha Washington.
Portos do sul, Imperador
Novn York o escs., Vau&an. . 
Bordéos 0 escs., Oaronna. . . 
Am.stcr.Iani o-es.-s., Brabantia, 
Rio da Praia, .4uon ..'.
Soiitliniiipton a escs., Andes
Bordéos e esc, Caronna
Portos do sul, Itaituba
Illo da Prata. Highland Rover
Portos do ltio do Janeiro, líarolm. . .
Rio da Prntu, Ceylan
Portos d., nurte, Araeaty
Santos, ¦ Vmtris.  ,
Sauio.H, T.ciinysón
Nova Vork, fíyron
Buenos Aires o esc, Acolus
Portos do norte, Ceará

TELEGRAMMAS CIMNERGIAES*
(Segundo despachos telegraphos dos nossos correspondentes especiaes);

MERCADOS MONETÁRIOS

Movimento do cáes do
porto

Acliiim-se atracados ao cáes do porto,
em serviço de carga e descarga de mer-
cadorias, os vapores e embarcações se-
guintes:

Embarcações diversas, armazém n. 1.
Cliatas diversas, com carregamento do

North Pacific, descarregando cevada no
armazém n. 3 (armazém mixto 8), ar-
mazem n. 2.

Cliatas diversas, com carregamento do
Lin-::. armazém n'. 2.

Vapor nacional Rio Maconha», cabota-
gem, ..rmazcni n. 2.

Cliatas diversas, com carregamento do
llayard, armazém n. 3.

Vapor nacional Etha, cabotagem, ar-
mazem n. 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Glenaffric (armazém mixto 4), armazém
11. 5-

Chatas diversas, com carregamento do
Scaldier (armazém mixto 8), armazém
n. 5. . - -

Vapor inglez Monaiicsscs, armazém nu-
mero fi.

Chatas diversas, com carregamento do
Lafcome, descarregando cevada e cim-civ-
to no .armazém n. 3 (armazém mixto 8),'
armazém n. 6.

Chatas diversas, com carregamento do
Oolnwrsiim (armazém, mixto 8), arma-
zeni 11. ».

Chatas diversas, com carregamento do
-V. J. Scalon, no armazém 7 c mixto 8.

Cliatas diversas, recebendo minério, ar-
mazem n. 8.

Cliatas diversas, com carregamento do
Rio tle Ia Plafa, no armazém mixto 8,
descarregando mercadorias tambem.

Chatas diversas, com carregamento do
Avaré, descarregando farinha, dc trigo no
armazem iv. 3 (armazem mixto 4), ar-
n.azem n. 9.

Chatas diversas, com carregamento do
Sarlr, descarregando farinha de trigo no
armazém n. 3 (armazem mixto 8), ar-
mazem 11. 9.

Chatas diversas, com carregamento do
West Miinha» (armazem mixto.8) arma-
zem n. 9.

Vapor nacional Campinas, cabotagem,
oatco 11. 10.

Hiate nacional Leão do Norte, no pa-
teo ío, cabotagem.

Chatas diversas, tom carregamento do
Laurcl, no armarem 10 e mixto 2.

Cliatas diversas, com carregamento do
Pancras, no armazem 10.

Vapor inglez Lord Órmond, descarre-
gando materiaes para a Estrada dc Ferro
Central do Brasil, pateo n'. 11.

. Vapor americano Opequan (armazém•15).
Chatas diversas, com carregamento do

Byron, (armazém mixto 2), armazém
-16 e mixtò 2. A farinha de trigo e a cc-
vada descarregadas no armazém 3.

Vapor inglez Demerara (armazem mix-
to 8), armazem n. 17.

Chatas diversas, com carregamento do
Swinburne, no armazém 17 e mixto 8.

Cliatas diversas, com carregamento do
Scattlc Maru (armazem mixto 2), arma-
zem n1. 18.

Praça Mau;. Vago.
m>

Manifestos de importação
MERCADORIAS RECEBIDAS POR

MAR
Vapor brasileiro "Itaquatiâ", de

portos do sul:
De Porto Alegre:
25 ca'xas de banha a Nagib S. Fe-

lix, 250 caixas da banha, e 191 saccos
de feijão á ordem, 470 de arroz a Raul
Guimarães Irmão, 30 jacas de carne a
Gaspar Ribeiro, 13 á casa Fracalanza,
3 caixas de fiambres á Companhia Na-
cional de Navegação Costeira, 5 de
presuntos a Pires Canto & C, 10 far-
dos de xarque a- Xisto Martins, 10 cai-
xas de salames a Nicola Zagari, 100
quintos o 30 caixas de vinho á or-
dem, 50 quintos a i,nul Senra, 8 cai-
xas de queijos a M. Mendonça, 1 pa-
cote de mercadorias ao mesmo, 29 far-
dos de fume a Secco Maia C, 4 fardos
de ponclies a Vieira Cunha, 16 caixas
do molduras a Santos Seabra C, 18
do moveis a Hasenclever C, 12 tubos
de ferro a White Martins, 110 fardos
de crina a Lee & Villela, 1 caixa de
meias a Augusto Vaz & C, 1 a Fon-
seca Vaz & C.

De Pelotas:
12 fardos de xarque â Companhia

N. N. Costeira, 569 saccos de arroz
a ordem, 15 fardos de bagres a Cunha
Pinto, 14 a Caldas Bastos, 13 a Cons-tantino Gomes, 30 saccos de alpiste aMarques Silva, 20 a Cunha Soares, 2caixas de vinho, 2 de obras do mar-
more, 1 engradado Ue mercadorias, 1

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

informações diversas
TEIiEGRAMMA FINANCIAI/

Descontos:
1019

Wfei' '¦'"

Hojo Ant.
Km Londres, 3 mezes :

0 11|16 0 11|lfl 5 5|8
Em Novn York, 3 mezes :

4 3|10
Cambio sobre Londres:
Nova York (t. tolfr.) por dollnra, libra

8.48.75 3.40.75 4.00.73
Nova York ti Tistn) dillars por libra

3.48.00 3.40.00 4.00.00
Paris (6 vista) francos por libra :

67.78 57.35 39.ao
Lisboa (â vista) pence por mil réis:

7 18|10 7 13|10 22 1|8
Madrid (il vista) pc-sctir. por libra :

26.00 20.55 20.38
Gênova (6 vista) liras pnr libra :

06.2.1 04.75 49.60

Titulos brasileiros:
Reinai Ant. 1M0

Fedemos :
Fumling 5 n|o I

Oil 1|3. «0112 r=
g, fill-f:

2.009.SC", llo.iiinco
.'_• liolsa ..m.-lal de
lioje, fi i.IIIoti hora,

lernio, re-

o|o

5 o|o 3

-. Novo Funding,': 57 57
èfOonvcrsilo, 1910, 4

190S. 5 ojo .-
*2 42 ri

Estadoaes ...
67 1|2 67 112 —

Distrlcto Federal, lí to ^'"61 • ¦ D01|2 '—
Bello Horizonte, 1005, 0 olo !

05 1|2 05 1|2 —
B. de N. Paulo, 11)13, 5 ojo :

N|cotado N|eotado —
E. do Rio. bônus ouro, 5 olo :

B9 1|2 50 1|2 —
E. dn Dalila, emp., ouro, 1013

43 1|2 431|2 —

Titulos ili versos:
llojc 1 Ant. 1019

Brasil lt.. Coiuinon Stock :
2 1|2 2 1|2 -.

Brazllinii T. Light P. Co,. Ltd., Ovd. I
411|4 41 1|2 —

S. Tniiln R. To., Ltd., Ord. t
125 120 —

Leopoldina n. C. Ltd., Ord. :
29 1|4 28 3|4 —

Dumont Coffée C. Ltd., 7 1|2 o|o O. Pref. I
71 —

St. John dei Itey Mining, Ord. 110)3 10|3 —
Illo Klnnr Mills A Grnnarlcs, Ltd. I01|3 01|3 —
London St Brasilian Bank, Ltd:

23 23 —
Mall Kcal ingleza, Ord. :

105 105 . —
Títulos estrangeiros:
líojo Ant. 1910
Emp. de Cuerrn Britannico, 5 o|o, 1929147 :

S2 1|8 83 ,
Consnls., 2 112 o|o :

41 l|S 44 1|2 —
Rente Fmhiíííiso, 3 o|o (na Boha de Paria):r.i). nr. r.o. 00 —
Itenl.. -•'Yaiiijnlío, 5 o|o :

.. 85.1M 85.20 —

O CAFE'
SANTOS, 30 — O n.emulo de c_.fl. dlsixnivel.

Uoje Ant. 1010
T.vpo  Slcflt; Slcot. Domingo
Typo  R|-nt. Slcot. Doniiiigo

SANTOS 30 — Ó i.ier.udo dc enfí parn en-tr.íí.1 ft termo abril calmo, eonlinnando as eo-lacõe-i em baixa. No s'->irun<l:i elinnindn'.'mo:.'-
.rnii-.ie niiils cata vel filado, Aquella hora, os
preços 100 11 225 réis abtóo dns hasei davc -peru. c com puu.-o interesso por parte dos'compradores. O fechamento deu-se ns seguintes

NOVA YORK, 20 — O mercado dc nlcodSo
para a entrega a prazo eneerro"ri*8Q lioje em
condições estáveis, ríslstíniido-sò os seguin-
tes valores, quo. represen tam cents pòr libra:

Jioje Ant. - 191»
Àlfo-lílo "Amerii-iUio"

entrega em ja liei iro 15.04 1:1.S"> ílft.15
Algo.l.lo "Aii.oriciiiió1'-' , :¦ .. '¦¦} •¦¦. '¦' . ¦"

entrega cui iiiSltS1", ' 15.20 *1S?03¦ •:i.'ií9

ou seja un.a alta de 17 a 19 pontos', desde:
0 fcehnnicntu aníi-rior.

LIVERPOOL, 30 — No mercado de lijsodil»
Jfsiiniíivél, h» tiiitilldartép hnisiltiitus (nrúTiJ lioje,
coladas 50 dí-einios de pence por libra mala'
baixas, vigorando os seguintes limitei.

Uoje Ani. 1019
Põrrinh.buco "fair" . 11.81 12.10 dom.
Mnecie "fair" . . . 11.81 12.10 dom.

O àlgmliío luirie-oaicrieaiio 110 mes nto merca-
do experlmeiitou uma haíxa üe 0 decíaiog do
pence por libra, cotando-sc:

Hoje. Ant. 1919"Fully-íulddlliiK" dis-
poiiivcl  11.56 11.(15 dom.-
LlVIíItPOOL, 30 — O ii.eicii.l.) de algodío a

termo, s lii.Ilo p. m.t hojo mostro ynrix ò i»ro*
duelo uorte-niiiericniio uni baixa .le 11 e alia dt
0 lieelmus de peiicoj cotando em peiietí por
libra :

Hoie Ani. 1911

10.19 10..13 dom.

condições:

Dezembro. ,
Janeiro. . .
Ma rç... . ,
Fevereiro, .
Mnlo. . .

Venda».

Dezembro.
Janeiro. .
Fevereiro .
Mn i ço. . ,
Mai... . .

Vendas.

Dezembro.
Janeiro. ,
Fcvernlro.
Mnlo.. .' ,
Maio. . .

Vendas

-Voiio bnse.
llole.

 iisnno
 . 9S200
 0*525
 9*350

 33.000
-4ii/rrior

 0$250
 9ÍI25
 0*450
 9*600

 23.000
1'ara liq.iidaçüc

líojo
8*825

Ant.
8*825

1910
Dora.

9*300 9*300 Dom.
9*300 9*300 Dom.
4.000 4.000 Dom.

SANTOS, 30 — E' o seguinte o niOTlmento
estatístico dc caf6 hoje, com os respectivos
confrontos :

Boje
l_.ntra.-_tB :

Embarques

Despachadas

Saldas

47.807

11.000

11.ooo
53.123

Ani. 1911)
65.603 Domingo

64.000 Domingo

19.000 Domingo
Domingo

Esl.tcncla :
2.091.707

NOVA VOIUC. 30 —
éaffi o assucar viírornrani
as seguintes cotações para o caí.
prc.sentaado cents por libra :

ll olo
 11.70
 7.28
 7.115
 S.00

8 pontos, sobro os'

Entrega em .lezeinlii'0.
Kntrcga em março. .
Kntreca em n.ul... . .
lin trega em julho. .
ou seja uma b.iixn .ls 20 u
preços anteriores quo foram os .•;;i;:i:i:itr-

Entrega era dezembro. .
Entrega em mnrço, . .
Entrega cm mnlo . .
Entrega era Julho. . .

Na mesma datn do nnno passado, rcgUttl*
raiii-so ns seguintes posições:

Anno imundo

Anítrlor
0.00
7.54
7. no
8.20

Etítorgii cm dezeinluo.
Kntrcga em março. . ,
Entrega cm maio. . .
Entrega em Julho. . ,

lHvniligo
lVimlngo
Jiiimingo
Doiiillígo

O ALGODÃO

10.30 10.30 dom.
O merendo dc ulgodüt

"FulIy-nilddliiiB" en-
trega em dezembro"Full.v-mld.lli..g" en-
trega em mnrço .
rr-nN.VMiinco, :io -

nesta praça esteve lioje no meio dio eslavel.-
A cotação da Ia sorte foi por 15 Kilos:
lioje  30*00*
Anterior .-  30*009
Anuo ]i!is(*mlo  dom.

Ar entradas foram:
Hoje 1.000
Anterior 1.300
Anno pagado doma

Ou s.ja pnra a safra: ,
Hn.ie 1S.J0O
Aiiteri.n- 17.500
Anno passado d>>iu.

Sendo a existência deste produeto calculada
etn: ". -
l!...ie ',. .. .. !i?500
Anlcrior  .. .. .. 8.800
Anuo pnsFfl.lo dmn.

A ultima «'xpiirtaç-.o do algodão conhecida é
100 fardos para o Illo de Janeiro.

V'o ássuoakW:
1 PEItNA.MItrCO, 30 — Silo as seçuintcs a*
colações officiaM de assucar, hoje, |ídr 75
dias.

llola
Sem . i.laçía
Soiii cutuyâo

Sem ('òtaçíõ
SV500
7*500
1*200

Aiiliftór
Ür-lll e.ínçãd

SÍMIO ii S?800
Sen. .--.1.1.,-So

í.$Ioo'7*500

1Ç200
An nu pjíssàdHt

doüiliigi

Usinas superior e 1" ..
Branco ..-riiital
Demeraras
3» sorte 
Someuoiç  ,, ,
Brutos seccos 

íjáliijis, superior c 1" ..
Itraneo cristal 
Demeraras •:. .... ,
3» sorte .. 
.''..menos ,. ,
Ilrutos seccos

1'siniis superior c 1" ..
Branco cristal .. ,.
Demeraras 
3" sorte 
Somenos .. ., . ,-¦ ;,
Brutos seecoa 

As entradas foram:
Hojo
Anterior .. .. .. ., .
Anuo piissedo

Ou seju para a ufra:
Hojo „ ,,
Anterior
Anno passado

7.560
.su.,-,1)0
dom.

flOO.OOO
!HI.'.400

dom.
Sendo a cxistencl» deste produeto calculadaem:

Hoje IW1.80O
Anlcrior.. 307.809
Anno passado Ciom.

A ultima exportaçüo de assucar conhecida é13.000 saccas.

barrica de louça, 2 caixas de trincos
de ferro a Julio Boelim, 1 rolo de sola 6.
ordem, 1 a R. Silva, 1 a L. Monteiro.

Do Rio Grande:
50 saccos de arroz a Alves Queiroz,

50 a J. Macedo Irmão, 200 a Eduardo
Grijó, 100 a Pereira Carvalho, 100 a
Mendes Bastos, 31 fardos de peixe a
Soares Bastos, 25 a Cunha. Soares, 15
barris e 50 fardos & ordem, 25 fardos
a B, Netto, 200 saccos de farinha a
F. Bueno Netto, 200 a Teixeira Bor-
ges, 20 fardos de xarque a M. Vel-
loso, 22 a Souza Ribeiro, 44 a Pereira
Carvalho, 100 a Mendes Bastos, 100 a
Teixeira Borges, 25 a Pring Torres, 25
a Alves Irmão, 25 á ordem, 22 a Cunha
Soares, 1 caixa de drogas a V. Ruf-
fier, 6 de fazendas & Companhia U.
Fabril.

De Paranaguá.:
1 caixa de chapéos de cabeça e 1 de

chapéos de sol a Br. Alves, 2 caixas de
cereaes a Herm. Stoltz, 26 tubos â
C. C. Brahma, 1 caixa de ferragens
á Companhia M. Brasileiro, 3 amarra-
dos de ferro á mesma, 1 engradado de
correias de couro a João Lamberth.

. De Florianópolis:
2. caixas de tiras bordadas a Gomes

Wellisch C, 2 a Arp & C.
De Antonina:
9 barricas de carne a Pring Bastos

& C, 5 caixas de presuntos a Alves C,
5 a J. Coelho & C, 5 a Frz. y Alva-
rez, 10 de bacon a Azevedo Torres, 10
a Gaspar Ribeiro, 10 a Lixa Costa, 6
a Pires Coelho, 5 a Luiz Camuyrano,
5 a Carrapatoso Costa, 10 a Fig. Ma-
rinho, 5 a Thomé & C, 5 a Souza Ri-
beiro, 41 barricas de herva matte a
Pring Bastos C.„ 25 a Antonio Braga,
50 meias barricas a Luiz Camuyrano,
100 meias barricas a Teixeira Borges,
1 caixa de pomada a Crasliley & C, 200
fardos de papel de embrulho a Oscar
Rudge.

De Santos:
1 caixa de irrigadores a Lee & Vil-

leia.
— Vapor brasileiro "Lucania", de

Paranaguá e escalas:
De Paranaguá:
2.000 latas de phosplioros a D. Pul-

len.
De Itajahy:
200 saccos de arroz a Teixeira Bor-

ges, 200 saccos a Pring. Torres, 100 a
Th. da Silva. 50 barricas de gomma aFrança Gomes, ir, ;l Alberto Costa 12
caixas tle tal..o.iilü,s ú S. A. F 

' '"
Brasil.

Movimento commercial
NO IXTERIOR

SANTOS, 30 (A. A.) — O mercado
decambio abriu hoje com ?.s colações se-
guintes: á vista n s|8 e a 90 dias 11 7)8.

SANTOS. 30 (A. A.) — O mercado
de café abriu hoje com as seguintes co-
tavões: typo 4, p$07s, e typo 7, 8$ioo_

Nesla bn?e foram negociadas 17.000
saccas.

SANTOS, 30 (A. A.) — O mercado
de cambio fechou hoje a 11 3|H á vista
« u 5[3 a 90 dias.

Francos: miximo, $365. e máximo,
$37°; vendas, 1.185.000; liras, $235.

— O café, no fechamento do mercado»
obteve as seguinte colações: para o typo
4, 9$, e para o typo 7, 8$ioo.

Foram vendidas 36.000 saccas, haven-
do na praça um stock de 2.628.854.

BELBM, 30 (A. A.) — Não -existe
procura de borracha; a cotação de hoje
foi dc 1 $900!-por kilo.

THEREZINA, 30 (A. A.) — Os ge-
neros de exportação tem sido vety.lidos
nesta capital aos seguintes preços: algo-
dão em caroço, arroba, 6$ono; dito Ja-
borandy, 6$: algodão em phur.a, kilo
i$40o; dito Bahassú. $.120; maiiiona
$160; couro -espichado, i$5oo; crina,
$800; pello de cabra, 3$; dito de ovelha,
2$; veado, kilo, 2$soo, c cera de earnaú-
ba, i2.(ooo.

BAHIA, 29 (A. A.) — Retardado -a
O mercado de cambio esteve frouxo. O»
bancos sacaram a 12 d., na abertura, ca»
indo depois para 11 15)16.

O mercado de cacáo esteve multo frou-
xo, abrindo sem negócios.

SANTOS, 30 (A. A,) — Entraram
hoje iro porto:, o vapor italiano Sofia,
dc Buenos Aires, e o nacional Rio de Ja-
neiro, de Buenos Aires.

Saida: o italiano Sofia, para Trieste.
PORTO ALEGRE, 30 (A. A.) — Os

prêmios maiores da loteria estadoal, hoje
extraída, couberam aos seguintes nume-
ros:

4/66, com 100:000$; 9349, io;ooo$ooo;
'6413, 5:09.1$; 13122, 2;ooo$ooo.

Os prêmios dc 1 ;ooo$ couberam aos
nu meros:

o!<_'.9 :• :-. 12647 ií:63 13425 15563
,0'": -'25 16371 7596 10490''36 1411 14397 I27lt"") 6375

«ue,

/ \
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O PAIZ-QUÀRTA-FFJRA, 1 DE DEZEMBRO DE 1920

AVIS03 IVIÂRITIMOS
The Booth Steamsfiip Co.

iB*Ft ASIlL • **«^^*^*VI'Et**^*lrt-GrC>

• PliOXIMAS SAÍDAS -.

DENIS (moiado de dezembro.) -»

ALI1A.N (ou uuiro). principio.de.janeiro.
Estes |iaqu«tes r cebem KÚmeute pa«»ageirc3 di l? classe.

.. ' :--:.3'- r ;; .:¦'.- -.0 1'AlèUKrE 1NULEZPancras
sairá para ANTUÉRPIA, ROTTEKDAM

e HAMBURGO, no fim de dezembro
Aceitando cargn pnra jiitrus portos, coni baldoaçüo.

Parn cargai, ir.-ita-se oom o corretor da Companhia, Sr. Laiz Campos, <
rua Viicomle de liiiiiiiiiiin ri, 84.

Pura passagens e mais *nloriiia<;«"*es, com os agentes

Wilson Sons & Co. Ltd.
37 AVENIDA RIO BRANCO 37

leleplioiies. Xorli* 130!» lillll

(«¦BI usa

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SERVULO DOURADO

Elntre Ouvidor e Rosarto
LINHA DO NORTE

,'. O PAQUETE

IVI AMA'
Siilrá. no-dia 5, de dezembro,

lí.ANÃOS, escalando em:
Victoria, ,6 de' dezembro.
Bahia, 8 de dezembro".
Maceió, 9 de dezembro.

/ Kecife, 10 «le dezembro. . .
Cabedello, 11 de dezembro.-
Natal, 12 de dezembro.
Ceara, lli de dezembro.

.. Tutya, 13 de dezembro.
Maranhão, 15 de dezembro.-
Para." 17 de dezembro.
Santarém-, 20 de dezembro.^
Óbidos, 20 de dezembro.
Paratins
Itacoatiara, 21 de dezembro.
Manáos, 22 de dezembro.

yara

j'.',' LINHA DO SUL/'

O PAQUETE

RUY BARBOSA
Sae .hoje, 30 do - corrente, para

MONTEVIDÉO, escalando em: .

Santos, 1 de dezembro. *,',-:.

Paranaguá, 2 de dezembro.
Antonina, 2 de dezembro.
S. Francisco, 3 de dezembro.
Itajahy, 4 de dezembro.
Florianópolis, fi de dezembro.
Rio Grande, 7 de dezembro.
Montevldéo, 9 de dezembro.

AVISO—As pessoas que queiram ir a bordo dos pacruetes, levar ou re-
ceber passageiros, deverão solicitar cartões de inuresso .ia seceão do tra-
teBO.

Liverpool. tal) and tar ttate -Stoamers

LINHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

HERSCHEL
Sairá uu secunda q-inzena de drzembr») para

. Este paquete foi Bjrpies9ámeiH-3 oonstcuido para uaa3porte
le passageiros de 8? olasse, em camarotes oom diia**, qi.a*.ro

e seis jauias.
jtírêco da pnssa«£em de terceira classe <3.4.rj'(í»O00,

iliclllilldo <» ÍIIl|H>*st(>

Para passagens e mais informações, tratai coin o» agentes

Norton Megaw & O. L.
RUA DA SAUDE, 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES-Passagens: Norte, C(i7l—Carga: Norte, 47

NO ESTRANGEIRO

MONTEVIDÉU. 30 (A. A.) — O
niircadò desta capital abriu hoje cbm a
cStaçao de 11.40 para üs sai|iies á vista.

XOVA YORK, 30 (li. V.) — Merca-
.do de cainbio: Libras esterlinas, 349;
francos, 606; liras, 367; marcos, 142;
florius, 30..S5; fráncos-bclgas, 643.

PAIJ1S, 30 (»'• *J-> — Otiralrtc o mez
de novembro próximo passado a Frahça '
importou, dos listados. unidos. (100.000
toneladas de carvão.

BUENOS AÍRl-S, 30 (A. A.) — O
trigo foi hoje cotado a 25 pesos.

MONTEVIDÉO. 30 (A. A.) — O
mercado de couros fechou hoje a 11 y
sos e o rie lãs a 6 e 60 centavos.

MONTEVIDÉO. 30 (A. A.) — Co-
fãção ilo franco belga: ig.i?.

BUENOS AIRES. 30 (A. A.) — Fo-
ram pequenas as entradas no mercado dc
jcercaçs.

Os preços aceusaram sensíveis variai-
tes.

BUENOS AIRES. 30 (A. A.) — O
mercado de gado vaccuiu esteve frouxo,
havendo poucas entradas.

Gado lanigero tamlieni entrou pouco.
LONDRES, 30 (ll. P.) — O vapor

Descado, procedente de Buenos Aires e
Rio de janeiro, passou por Tencriffç no
dia -'S do corrente.,

O .-Hmansora, da mesma origem, che-
gou hontem a Madeira.

O Sabor, vindo dn Brasil, chegou a
Brenien tambem no dia 29, e o folga,
procedente do Brasil.-partiu de S. Vi-
cente 110 dia 26 do corrente.

SKOGLANDS LINJE
O .VA POl-l NOüRUF.G üISZ

S0LVEIQ
SKOGLAND

yüirreiiarú no principio de
iu-rüiiit)ro para

Ml
''.ir» cirnas trata-se cura

A. Ommundsen
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676

R. M. S. P. P. S. N. C.
MALA REAL INGLEZA
Paquetes da Europa

AVON
Esperado da Europa no dia 6 de

dezembro, ««irá pari' Santos, Mon-
tevidéo a Buenos Aires depois da
iiidiüutnsavel demora,

Highland Rover
Esperado da Kurop*.. no dia 8 de

dezembro lairi para HonlevldCo e
Buenos Aires depois da iudispensa»
vel d.•mora.

EmJlt.-se biilietcs po«*a o Porto, via

Paquetes para a Europa
: ARAGUAYA

I'*S|ier».«ly «le Uu »no*» Aires no dia
3 dc dezembro, snirá para Ktthin,
Pernaiubui-o, 8. Vicente, Ha-
deiru, l.islioa. Vigo. Cherbiirgo
o Silulbamiitiwi deii.is da indispeii»'
sa.-el denioia.

AJUDEIS
Esperrilo 'io Iíiieiio.1 Aires no dia 7

iludizembru, -i.iii.i paral.isbiiu, Mg»,
Cberburgo o Southumpten depois
da íiiJisiiuiisuvjI demora.

XD0B IVI ES "FIA. *?*. A
Ksjwrado dt) Cueiivs-Aires no.«lia it

ile dezeiiibi-o. suiiá paru Lisboa,
Vigo e l.iverpool depois da in lis-
peni -vel doin-jra.
Lisb a, aos pas*ageirJ3 do 3? dasíe.

1 SAIDAS DO ANNO DE 1021
ARLANZA 5 do janeiro
DARRO 22 de jitue.ro
DIÍSEADO. Ki. ÍM de janeiro
ALMANZORA 2 de fevereiro
DESNA 6 de fevereiro
ARAGUAYA. Ode fevcieiro
ANDES 2ii de fevereiro
D SM ERA li A. i*. .„.. ....... .TT fi de Março
A VO-N -.-?. .'..'.  9 de março
ARLA NZA 23 ne mai ço
D \RRO 3 de abril
A MANZORA 6iío libríi
DiSEADO lTdeabii
A ii AG ü A YA ;. 20. de a' i il
DESNA. 1 de maio.
ANDES 4 de maio
DEMERARA 15 de maio
AVON "...'.. 18 ¦¦le maio
ARLANZA.......... -, .. 1 de junho
DARRO 12.de junho
AL.MANZOHA. 15 de junho
DESEADO.... 26 do junho
AHAGüAYA 2Ü fle junho

SPORT
ROWING

Próximas saidas para portos do Pacifico
ORITA i • i • • • •*• 14 de dezembro

SERVIÇO Ofc£ O ARO A
Para Londres, Liverpool, Havre, Antuer-

pia, Rotterdam e Hamburgo
TRENEGLOS
LARNE.
SA.ViBRE.....
SIL A RUS....
SEVERN ....
SARTHE ....
SABOR 

novembro
novembro

Fins >ie dez.
Fins de dez.
Princ.de jan.
Fiu3 de jau.
Fevereiro.

As encommendas e amostras serão recebidas neste esoriptorio atS
jfl a véspera da saida' dos paquetes.

Para cárgd-s, trata-se oom o oorretor P. de Sampaio, no escripto-
g rio da Companti:»., e . para passfxeena o.mais informações cpm a

THE ROYAL MAIL STEAM PACKÉT COMPANY
Avenida Rio Branco ns. 61 a 55

(Caixa do Correio n. 21 Telephone n. 6.950, Norte—iTiriiii íw*ararir**aa*r*****iMr*i**araw—

WILHELMSEN UNE
Linha regular de cargueiros Norueguezes

URA81L-JNEW YOUJÍ
*«»^*í»*^^^A»*,W*V>»»,VVS^*v*>X*«^s.*VV

TAURUS
Osirrefçftrtl nn 1 í quiiixena <íe .Janeiro

E FAGELU
Cai rofjrsii-á na tt" quiiiseeiui de .Janeiro

THOD
Carregai íi na I í quinxeii-t «le I<**evekeii <i

JETHOU -• *.ii*>-.)i

•"I3--S1.1

Carrega» si na *s3.' qiiiii/cn.i «le Fevereiro

3

65, AVENIDA RIO BRANCO, 65

«lli Co. liil
Telephone Norte 240

UM GRUPO Dfc SÓCIOS DO FIiA»
MEXGO VAI Ol^FERKCEU AO

• OJuUB U»IA TAÇA DE OURO.
Um grupo de sócios do glorioso

Club de "Regatas 'do 
Flamengo, ten-

do em vista a brilhante victoria do
cHub no campeonato do Rio: de Ja-

jneírò, promovido pela Federação
Brasileira dò Remo, e a não menos
Ibrilhante victoria conquistada no
campeonato de foot-ball pela suo
1" eleven, vai offerecér uma artisti»-
ca taça de ouro, como lembrança.

Ao que fomos informados, o valor
desse trophéo, estfl avaliado na im-
portancia do 8:000$, e serfl, entregue
na festa dos campeões terrestres ciue
a directoria fará realizar em sua
honra.
BRONZE "C. R» BOQUEIRÃO DO

PASSEIO"
[ A directoria do glorioso Club de
Rogatus Boqueirão do Passeio offe-
riíceu il Federação Paulista das So-
ciedades do Remo, um artistico
bronze, para ser conferido ao ven-
cedor do .parco que recebeu o seu
nome.

Esse premio, entregue á dirigente
náutica paulista, para os fins »d«?
diaputa, - foi- mOito' adhiiràdo * pelo
seu valor artístico e, como «e sabe,
roubo ao club òffertante a sua cón»
quista. -

A DIRECTORIA DO VASCO RE»
UNE-SE HOJE

Em sessão ordinária, reune-se ho-
jc*.' ás '20 horas, a directoria do Club
di» Regatas Vasco da Gama, .para
tratar de assumptos urgentes.
A CONVENÇÃO DO C. R. BOQUEI-

RÃO DO PASSEIO
Por falta de numero, deixou -do

ae realizar hontom, conforme fora
noticiado, a reunião da convenijão
entre os sócios maioraes do C. R.
Boqueirão do Passeio, para a esco-
lha da* directoria" que deverá dirigir
.os destinos do' club om 1921.

Foi nin rcada nova reunião para a
próxima •segunda-feiíla, -As mesmas
horas.

Espera-se o comparecimento de
todos os associados.

O REGRESSO DOS CARIOCAS
Os rowers cariocas, representantes

dos clubs Internacional e Vasco da
Gama, na regata da Federação Pau-
lisla, tiveram hontem, na gare da
Centrul, significativa recepção de
carinho, por oceasião de effectivar
seu regresso a esta capital.

A guarnição de "Doris", compôs-
ta dos irmãos Custello e Henrique
Caruso, vencedora do pareô de ve-
Iteraáos, resolveu demorar-se mais
alguns dias em Santus.
ÜI.UB DE REGATAS BOTAFOGO

A directoria deste club esta con-
vocada para umá reunião de sessão
ordinariu, que se realizará hoje, ús
20 horos.
A PRIMEIRA REGATA OI**! ICIAIj

DA LIGA PERNAMBUCANA DOS
DESPORTOS NÁUTICOS
•RECIFE, 2:9 — Retardado — Do

nosso correspondente especial —
Realizou-se hontem à .pi-imeim re-
gata c-fficial da Liga Pernambucana
dos Desportos Náuticos cujo presi-•dente é' o ííportemati Dr. João da
Cruz Ribeiro, prestimeso soclo do
Sport Club de. Recife, e representan-
te da C&níederaçâo ho norte do
Brasil.-

As regatas forair.' dUsputadas na
baixa do rio Capeberibe, em frente
á rua Aurora, e despertaram grande
animação.

Na rua Aurora forann armados eo-
retos e «irchibancadas dos tres olubs
de regatas, catando os mesmos reple-
tos de senhoras e senhoa-itas da me-
lhor sociedade. -

Ag pontes das ruas do Sol e Aul-
rora estavam com,pletamente- reple-
tas; achando-se o rio cheio de rebo-
cadores, lanchas e botes enr.ibandei-
radoá, conduzindo familias e sócios
do Sport Club e Clu* Náutico.

As provas dií-putadas deram o se-
guinte resultado;

Primeiro ,pareo — Yoles a quatro
remos, juniors — Venceu "Cecy", do
Sport -Club, poi- dois barcos dc luz,
seguido do Larroso e .Náutico.

Segu.ndo pnreo — Yoles a .quatro
remos, tyjpõ inglez — Venceu a Bar-
roso, segundo. Náutico.

O Sport Cliib não tomou parte
baüte pareô.

Terceiro pareô ;— Yole»! franches a
quatro remos, estreantes — Venceu"Iracy", do Sport Club, por um
barco.

Em segundo chegou "Cecy", tam-
bem do Sport. O Barroso chegou e'""
terceiro e o Náutico em quarto.

Quarto pareô — Canoó um rema-
dor — Venceu Nelson ,de Castro e
Sllva, do Sport Club. Em .segundo,

-chegou o Barroso.
Quinto pareô — Venceu "Cecy",

do Sport Club, por tres barcos, se-
guido do Náutico, Barroso não co.r-
reu.. :

Sexto pareô — Venceu ainda"Cecy", do Sport Club, por um barco;
em segundo chegou Barroso e em
terceiro oi iNatico.

.iSetimo paj-eo ,.—• Out-rigger, dois
remos — Venceu "Brasil", do Sport
Cluib, seguido de Barroso.

Oitavo .pareô — Yoles franches.
oito reinos — Venceu ".fandyra", do
Sport Club, ,por dois barcos de luz.

O Sport. Club foi -muito, cumpri-
montado jjelàa ibrilhantes victorias
alcançadas, victorias estais Jamais
vistas em Pernambuco.

O Sport Club venceu todos os pa-
reos em que tomou parte. A' noite
houve, na garage do club, recepção,

— — •**»¦•**¦¦¦ imm^mmm^ítmmyxymâmmi^Baj^miii^miiamma+j^j^sjf

As Pululas Pequenas do Dr.Cartér
Para o Fígado sao um Laxativo

Puramente Vegetal
Que Conserva o Estômago, Fígado

e Intestinos em Perfeito Estado
SâoNâo tome purgativos para Prisão de Ventre.

muito fortes. Forçam a membrana delicada p . ____*________?e deitam oa Intestinos em peores condiçô3s do ICARTFR S¦f*ue antes. Se soflfre de Prisão de Ventre, Acidez »*£*£3&±9m-,w„
no Estômago. Vertigens, Indigesto'.*», Bilis.
Nervoae ou Falta de Appetite, uâo hesite em
adquji-ir um vidro de Pillulas Pequenas do Dr.
Çarter para.* Figati-> e^ tome ,uma depois de

IITTLE
IVERIPILLS

cada refóiçâo-e ao deitar. Com alguns dias de tratamento o Estômago.;
Fígado e Intestinos princ.piar.a3 a funecionar normalmente. '
Plllula Pequena Dose Pequena Preço Diminuto
Aa verdadeiras levam a aaalgaalara «9

roalizando-se no -restaurante um
grande ban-quete.

A,pós o -banquete, oa sócios do
Sport, e.m autos, fizeram passeios
pela cidade, indo a Olinda e Boa
Viagem.
CliUB »K NATAÇÃO E UEGATAS

•O presidefite convoca os secios
nuites para se reunirem em assem-
bléa geral ordinária, amanhã, íi» 20
horas, para tratarem dos seguintes
assumptoe:

a) relatório da -directoria e com-
missão flf<*al;

fo) Interesses sociaes; • **-
c) eleição flara nova direotorja.

NATAÇÃO
O AUDAX-CLUB UIÍALIZA TTMA

FESTA AQU.1TICA
Continuam despertando grande in-

'tereíee nas rodas sportivas as provas
dè natação, quo a commissão techni-
ca do Audax-Club, composta dois
Srs. R. Nogueira,- tenente Bernardo
Figueiredo Filho e Milton Fonseca,
realiza, domingo, ila 1'5 horas, nas
águas fronteiras ao club, Cx praia da
Urca, em Botafogo.

A commissão de rala, composta
dos Srs. Julio Andréa, Di*. Lourival
Ribeiro de Oliveira è Dr. Caxlos
Magioli, deverá apresentar hojo á
directoria a respectiva planta.

Oe concurrestes íis provas do pro-
gramma se acham em preparo, sen-
do de esperar um brilhante sucee.Kao
para o pavilhão da Audax-Club.

O toam de water-polo serã organi-
zado hoje, sendo convidados os so-
guintes senhores: Carlos Schulck,
Carlos Oliveira Campos, Luiz Pellu-
ci, Nelson Nevaree, Ernesto Wagner,
Sidney Leal do Couto, Floriano .Pei-
xoto de Barros Pessoa, JosC* F.struc e
.Tefferson Craveiro de Sã.

ATHLETISMO
TORNíFiO INTERNO •

A commissão directora do torneio
interno infantil de basket-ball resol-
veu nomear os senhores aibalxo .para
capitães dos quadros.do torneio, os
quaes deverão comparecer hoje, ás
17*horas, á sede «lo club :

Romero Cabral, Hermann Haruaiín,
Ma.riano Marcondes Ferraz, John
Rohe o Fernando Nabuco.
CORRIDA «E TRES KILOMETROS

A comniissão de aporta do Flumi-
nense F. C. avisa a totíos os jogado-res de foot-ball e basket-ball e sócios
que, depois «le amanhã, será reali-
zada grando corrida, na distancia de
tres kilometros; sendo a partiila dada
da séd-e social, âs 7 lhoras.

/v^*am^^^ZtiC
==sâ

üi.AM.h.S iiil-.NhiOS
Sl-OKTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS Dli "O V.WJL""A (.AZKTA 1)12 NOTU-iAS", "O
IMIWI-t IAI,', "A 1'KMillNA' 6"
OIITRO!* DOS KSTADOS.
Clgarriii» III (Tres riiiiit- misturas)
Coiiiiiililiiu 55 (Mlsiiirn fina).
Oiliiinliuía (10 Hiipoinl Invado).
Flniiiiiiuiise (Misturo 1'lmi).
Pliillnii!- 41 (.Mistura fina).
Pimliiiit- 88 (I'ii|h.ii«I lavado)
("iiúrlidf 20 (Mlslnni rina).'Gaíichos S(l (Ciiiioriil lavndo).
(Jiiviioiniír* (lin; cnlxn.a «ie 100).
Luxo (Finissiiiiii iiiíslurii).
*i1iiiu»ii-. .>!!¦»« Vil ..,•.,•¦ ,)

¦„,„

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

COUFO-NT
.-- - lOItMIO IU: FOOTRAi.!.• -

GRAttBES TQBHEIGS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
coupojsr

- . - - TOltM i» of. ni:ii,\T,\s

BRIGADA POLICIAL
Serviço para hoje :
Superior dc dia á guarnição, capi-

tão Benedieto ;
Offlclal do dia á brigada, tenente

Dino ;
Médicos de dia: 24 horas, tenente

Dr. Cartaxo^ o 12 horas, capitão
Dr. Miicedo ;'Pharmaceutico do . dia, tenente
Aguiar; * 

'
Interno de dia, tenente 'honorário

Meirelles ;
Dentista de dia, Sr. Castro ;
Auxiliar do official de dia & bri-

gada, sargento Euclidea ; .
Uniforme, kaki.

RELIGIÃO
CATHOLICISMO

TAtroehla do Engenho Novo
A festa da Ininiacülada Concenção, pa»droeira da íeguezia do Engenho Novo,

obedecerá ao seguinte progranmia •""
No dia. 29 dc novembro começaram as

solemnes novenas ás 19 i|a lioras.
No dia 8, missa e coiiiniunhão geral ás

20 lioras. Missa solemne" cantada, com
sermão a.o Evangelho' ás 10 horas. A's 19
horas solemne Te-Dettni, precedido de
recepção solemne na'pia dos Filhos de
Maria.

No coro, uni escolhido corpo coral e
uma grande orchestra executarão um "ina-
gnifico programma dc musica sacra.

Eiii coreto ao lado, haverá leilão de
prendas e tocará uma banda de musica,
nos dias 7 e 8, das 18 hora? cm diante.

CULTO EVANGÉLICO
Igreja MetliotUstn «lo Cattete.
Haverá hoje. ás 79 ijá horas, culto •

pregação do Evangelho, pelo pastor, o
Dr. Henrique L. dá Costa, e ria próxima
sexta-feira, ás 20 horas, reunião de ora- .
ção.

União «las FscolnH IVmiinlcai'»: do 
'

Brasil. .
Hoje, ás 9 lioras. espera-se no cáes do.

porto a. chegada do vapor lliiron, Ira-
zendo a bordo a delegação brasileira t|ue
assistiu ás .sessões da m" ICorivénçlio
Mundial dt- Kscolas Dominicaes, cffectua-
da com grande exito em Tokio, de 5 a 15
de outubro próximo passado, composta do
padre Álvaro Reis. sua senhora e seu fi-
lho Julinho, do Rio de Janeiro, e do se-
nhor Nicoláo Abdouch e senhora, de Pé-
lotas.

>A estatistica apresentada á convenção
mostra uma matricula i!e 60.000 ahtmnos
em 1.200 escolas dominacaes 110 Iirasil.
No mundo inteiro 35 milhões estâõ matri-
cujados nas escolas dominicaes .para o es-
tudo da Santa Biblia. Pede-se aos amigos
da causa concorrer ao cies do porto hoje, .
para receber dignamente os viajantes, «pie
foram tão longe. 110 interesse das escolas
diminicães do Brasil.

Pill>Ilea<.-ocs.
A casa publicadora Baptista acaba de

editar cm opusculos, muito bem impressos,
a conferência magistral do Dr. Joaquim
Nogueira da Cunha Paranaguá, sobre o
fumo e seus malefícios. E! um trabalho
de fôlego, t|ue elle dedicou ás mais e fi-
lhf.s brasileiras, e que vale por uin grito
de alarme á geração actual, por isso que,
prova. com. dados «científicos, os cnorntis-
simos prejuizos causados pelos tabarruis-* -
tas ao seu próprio organismo.

Culto,
Ás igrejas evangélica .fluminense, evan-

Bélica christã, evangélica baptista e pies-
byteriana independente continuam a sua
faina de jiro.pa-gar as doutrinas evangeli-
cas, nos scus templos, onde o maior
respeito c devoção formam um 'bello con-
junto.

A igreja evangélica .fluminense funecio.
na á rua Camerino 11. 102, onde se reúne
a escola dominical.

Pontos para o culto doméstico:
Cattete, rua Pedro Américo 11. 196;

Andarahy, rua Barão de Mesquita n. ;68;
Ramos,.rua Magdalena n. 29; Bento Ri-
beiro, rua Emilia Ribeiro; Encantado,
rua Clarimunclo de Mello n, 51 ; Piedade,
rua D. Maria 11. 25; igreja evangeli.ca do
Meyer, rua Dr. Dias da Cruz n. 1S5; •
igreja evangélica christã, em Oswaldo
Cruz, rua Carolina Machado n. 552; iüre-
ja presbyteriana independente, rua Ba»
rão do Rio Branco n. 6, antiga travessa
do Senado; Congregação P. Independente
de Oswaldo Cru/., rua João Vicente nu-
mero 287.

Entre os pastores figuram os talentosos
oradores sacros padre Pedro Campello, ,
secretario da Associação Christã de Mo-
ços; Sr. J. M. Barbosa, Drs. Nogueira .
Paranaguá. Álvaro Reis; Francisco de
Souza, Odilon Moraes, Souza Marques, e
outros de reputação firmada.

ESPIRITISMO
Coiifcivnciiis.

No segundo domingo do mez que hoje
começa fará o conceituado espirita Leo- !
pollo Clirne uma conferência sobre "A
mi;.'h.r e a renovação espiritualista", no
mulher c a renovação espiritual".' no
Abrigo Thereza de Jesus, á rua Barão
de Ibitttruna n. pi, Villa Isabel, sendo
franca a entrada.' -r— O Grupo Fe, Esperança e Caridade,
que funeciona ra rua Coronel Bernardí-
no de Mello, cm Nova Iguassú, fará hoje
uma das sessões doutrinárias para a, lei- ,
tura commeiitada de trabalhos espiritas. ,

O progresso desta agremiação tem-se ;
accentuado uWrnamtnte, sendo enorme a
concurrencia ás suas sessões, que se rea-
Hzam ás segundas, quartas e sextas-fei- •.
r.ts. ás.20. horas. ' '

— Na F*cdernção Espirita do Estado :
do Rio, em Nitheroy, terá logar, no pro»s
ximo sabbado, ás zo horas, uma confe- "•
rencia publica, realizada' pelo esforçada
prtrpagandista do espiritualismo; Sr. Gio-

FOLHETIM (3K)
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AUSA DEFAMÍLIA
(TRAD.UCÇAO)

Alugamos a loja, porque estou um
•P.P.UCO cansada, a dizer a verdade. ..O
ciue pensaes, Suzanna? Quereis me aju-
dar a persuadir Herminia'.'

Suzanna não soube o que respon-
der; mas foi ella lançar-se nos-braços
dn nobre moça, que tão generosamente
sacrifcava seus últimos, annos ao voto
supremo daquelle que ella havia
amado.

- — Sou eu quem deve ficar aqui
para os tratar! — dizia a moça*com
voz entrecortada.

— Sois vós que deveis ser feliz; eu,
eu não tenho mais /elieidude humana
a esperar e as solteironas não têm ou-
tro papel a não sor o devotamonto á
outrem... Fiz uma promessa sagrada,
Suzanna, e crede-me, que é uma doçura
preenchel-a... * Pagar-me-lieis com um
pouco de affecto e ensinâre'8 aos vos-
sos filhos que uma velha prima muito
ninou a mãi delles...

Porém restitui a palavra do meu
noivo!

Esperai sua resposta. Se elle vos
ama verdadeiramente, renunciara elle
a vós tão facilmente?

"E a carta chegou emfim. tal .como
Suzanna a podia sonhar, affectuosa,
fiel.

Mauricio não aceitava esse rompi-
mento. • ' '<<*

"Eu correria pára perto de vós, di-
zia elle, se ass:m portar-se, nunca fosse
despedaçarão meu futuro e por conse-
guinte b vosso. Abandonar meu com-
mando eqüivaleria a renunciar toda
sorte de adiantamento... 13 nós temos
necessidade^de meu trabalho e do meu
suecesso, querida Suzanna...

Podeis suppôr que eu aceitaria vossa
sentença? A promessa que livremente
me haveis feito pôde sor rompida? Não,
eu não vos restituo vossa palavra o
vos estimo com sublimidade para re-
nunciar a- vós.

O remorso de minha vida será do
ter tardndo a pedir vossa mão, de ter
um dia hesitado em vista do vossa dôr,
do vosso abandono, do túmulo ainda
fresco do meu velho amigo. Eu me
devo a mim mesmo o ficar para sem-
pre fiel ao affecto tão puro que em-
fim eu soube conquistar';

•Cumo se arranjará o futuro? Nada

sei. Ha dois annos, falar-vos-hia uma
linguagem egoísta, teria procurado vos
persuadir que nenhuma- obrigação for-
mal tendes para com vossa familia.

Mas tornastes-me melhor. Eu quero
ser digno de vós, Suzanna. Do que vós
gostais eu quero gostar, o que vós
cobrirdes com a vossa protecção eu
quero acolher... Não penseis nas co-
leras de minha irmã; não tem dire'.tos
sobro minha vida; no fundo, ama-me,
e não será rigorosa... Não vos inquie-
teís de haver trabalhado, de haver
exercido uma profissão mercena-
ria... Quereria ajoelhar-me diante de
vós nessa loja e beijar as nobres mãos
que receberam o humilde troco de co-
bre e trabalharam para os outros.

E não mais vos mortifiquéis com os
cargos que assumis... Tomal-os-heis
todos para vos aliviar!.. Eu serei um
pai para vossos joveo-s primos... Esse
tio tão sympathico que j me fizestes
amar encontrará um asylo sob o nosso
teclo e faremos sacrifiçio de dinhei-
ro para procurar para vossa tia
uma companlra que vos substitua ao
pê delia.

— Como suppriremos a tudo isso?
Eu nada sei. Talvez colha eu alguns
fruetos das- notas tomadas, durante mi-
nhas viagens... Pòdér-se-ha fazer um
volume e eu arrostarei por vós a pu-blicidade da.s revistas, se ellas «piize-
rem me acolher! -. É mesmo ss a ex-
Iguídrfdb du nossos recursos uos força

a esperar, eu esperarei, Suzanna, não
sem di.r, porÉm, pacientemente, nave-
gando se fôr preciso durante longos
annos, cOmo Jacob trabalhou outr'ora
sete annos e sete annos aluda, para
obter Rachel..."

Tende confança. Depois que vos
deixei, senti mais freqüentes vezes que
»>utr'ora, a necessidade de elevar meu
coração para Aqulle que me condu-
ziu a vós... Os marinheiros vêem de
muito perto a acção da Providencia
para não deixar de lhe serem devo-
tos... A mão que guia nosso navio
através mil rerigos conduz tambem
nossa v.'da e vós haveis exercido sobre
mim pma muito' alta, uma multo du-
radoura influencia para que eu deixe
de ver na nossa união, mesmo a von-
tade de Deus. Esperai unicamente
como eu, e tende paciência, queriila
Suzanna..." •rocxi

Nós não seguiremos Suzanna duran-
te ó ánrio de espera e a volta de Mau-
ricio e âurà'ntè o qual ella temperou
ainda seu espirito ao contacto de uma
grande alma.

Os planos «le futuro foram detidos;
a nova casa .se encarregaria de Paulo
e Roberto c á senhorita de Kernoel
permaneceria confiada a. guarda dos
velhos permanecidos na casa de fa-
milia

Suzanna poda ao menos ver, para

seu extremo allivio, que a natureza
dócil da senhorita Herminia amolda-
va-se som custo á tarefa que hav.a
aceitado oom amor e que nobres sym-
pathias a cercavam já em sua nova
residenoia. 

~ *
A renuncia do pequeno negocio, de

que a senhorita Jaequette começava a
se cançar, foi effectuada no percurso
desse anno e a solteirona tornou a to-,
mar seu logar de observação ã janella
«lo sou* quarto e suas conversações com
Lenik, através o espaço.

E o dia abençoado da volta chegou,
emfim, e o momento da felicidade
comprada por muita abnegação e sof-
frimentos luzu para a feliz noiva...
Tudo lhe sorria... A Sra. de LarroJ
mesmo, seja que cedesse a uma volta
caprichosa, seja que ella fosse vencida
pelas insistências de seu irmão pro-
metteu assistir ao casamento e de-
clarou aos seus amigos que ajudaria
algum pouco a este par de Impruden-
tes que fazia o idylio em pleno século
de ferro...

E' pelo braço de seu marido que Su-
zanna deixa a velha casa que a abri-
gou durante tres annos.

A grade está pintada de novo, o pa-
teo eslá desentulhado, os vidros scin-
tillantes ao sol... Tem o aspecto a um
tempo magestoso e cusepuilho, esta ve-

lha habitação, onde, se ha desenrolado
tantos dramas íntimos, onde tantas
lagrimas se hão misturado a brilhantes
sorrisos...

A figura satisfeita de sua tia á ja-
nella sorri para ella. A senhorita Ja-
cquette espera sarar sempre, conta
sempre com a descoberta da cidade ro-
mana e não renunciou ainda a certeza
de descohrir em qualquer esconderijo,
os milhões de Agostinho...

Emilio agita sua grande mão bran-
ca em s'gnal de adeus; o rosto de sua
sobrinha far-lhe-ha falta até que elle
encontre um caco ou um velho soldo
roldo para alimentar sua fantasia.'..
Lenik, no limiar da cozinha, enxuga
seus olhos.

Seria possivel que ella houvesse res-
mungado outr'ora, ao saber da vinda
dessa querida joven senhora que ella
hoje chora? E como ficará triste a
casa quando os rapazes que estão ali,
diante delia, tambem se forem!

Elles sorr*em, porque poucos dias
decorrerão até que elles se vão reunir
á sua prima...

Emfim. um outro olhar segue a jo-ven esposa... A senhorita' Herminia
está ali, envolvendo em sua serenida-
de a volha casa toda, como um anjo da
guarda que desdobra sua aza sobre
aquellès que protege...

Abençoada seja ella, aquella cuja de-
dlcaçáo assegurou a felicidade deste
casal, feliz e abençoado sela elle, o ve-

lho cuja Influencia a principio forti-
ficou o coração de Suzanna, aquelle
que lhe deu esta nobre amiga, aquelle
por quem, uma lagiima ardente corre
neste instante dos olhos de sua so-
brinha querida... '

Maurício apertou docemente o bra- '

ço de sua joven mulher.
E"* o passado diz elle, vamos para

o futuro... ¦ .
O futuro! Ah! lhe sorri; mas o pas-sado tem o seu encanto doce ou melan-

eólico e a alma de boamente lança um
extenso olhar sobre as luetas de* queella saiu melhor...

Nós voltaremos, murmurou Su-
zanna em prantos... Aeus, velha casa
de fanvlia onde as geraçOes antigas
têm vivido, amado, soffrido, e onde
gerações novas voltarão, se Deus qui-
zer! Possam felizes recordações sa
prender em teus muros! Possa tu
não guardar senão .sãs tradições! B
seja sempre hospitaleira, antiga mo-
rada que abriga muitas vezes velhos e
crianças, que te abriste a todos os'abandondos. 

a todos os magoados da
familia.-.. Nobres lições estão grava-
das em teus muros para quem sa:ba
ler e comprehender.:. Reúne sempre
aquellès que um mesmo sangue uniu
com um laço sagrado, e que este laço
so aperle e se purifique cada vez mai«
sob o tecto dos antepassados!

FIM
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J. ÃLVÃFjEZFEFjN&NBEZ
Liberdade n. 16  Madrid — Hespanha
Bl José n. 286 .... ... «s Ayres 

j j,|, 4j.^ííwa
Carlos Pellegnm n. 1219... tlornentes... \ * "._

¦PRINCIPAES OPERAÇÕES :,

, Secção de propriedades: Compra, venda,troca, arrepda-»
niento, transacções em geral, sobre casas, campos, bosques,
etc, etc. encarregando-se esta casa de dividir.os latifúndios ¦

. e grandes propriedades e vendel-os aos agricultores, a prazo
- oú: rjjinheiro avista, etc. J --.- ''.;'.. ¦ ¦ .¦".
rj. -Sècçâo FÍàrestal-.Vig&s e rolos der quebracho de çôt*,
quebracha branco, ururiday, guarari, algarrobò,' lapacho, ti<?" •:";
rübó, espina-corona, pálolanza, curupay, ürundey-my,( azouta-

•caballo,. incienso, carvaiho, cedro, peteriby, Ivirapitá, pinho* etc. e em geral todas as classes de madeiras do Paraguay, V
J?razÜ e Argentina. ' ¦ ' "

Dormemes: de quebracho de côrpara.estradas de ferro,; ...
Postes: redondos e quadrados de quebracho de côr, ai-

garrobo, espinillo e outras madeiras ^apropriadas.
SecçãoFinanceira: Empréstimos "com 

garantia pessoal de
fundos publicos, .valores industriaes, conhecimentos de .em-
bàrque, e tambem mercadorias; Descontos e negociações de
letras, cobrança e descontos de titulos. Ordens da Bolsa pata
qualquei paiz. Hypothecas sobre casas e campos. Commis-
soes geraes.

Para offertas e Pedidos dírijam-se / .
J. ALVAREZ. FERNAN DEZ. .1

Comentes R. Argentina.
• i ii r

-¦anni Leoni, sobre a. " TUeosophia e o
espiritismo," •

Será franqueada a entrada a todas as
-*.e'ssoas -que se .interessam por esses as-
lumpíps.

A doutrina espirita.
O principal objectivo do espiritismo é

tontribuir para a realização da frater-
nidatde universal, lendo o Evangelho por
ponto de partida.

E, para conseguil-o, congrega- tdoos os
homens numa só directriz, praticando a
caridade cm larga csc.-ila, onde quer que
isso se" torne mister.

Quando Allan Kardec transmittiu ao
aiundo essa revelação, que vinha arran-
car o- véo que encobria os mysterios da
vida,; voltaram-se contra elle as baterias
desordem-idas dos rotineiros de seu tem-
po. Mas, nem-por isso, o mestre, que era
um cmi'ssario"da vontade divina, deixou
de proseguir- na sua peregrinação, espar-
gindo luz por todos os, recantos do globo.

De que seiyiuao sectarismo intoleran-
te tentar opgôr barreiras ros novos le-
gioirarios portadores de uma fé nova e
consoladora ?

Nada conseguiram, senão firmar me-
lhor os alicerces dessa nova doutrina, que
veiu r-cconfortar as almas, indicando-lhes
o verdadeiro caminho da felicidade e fa-
•sendo ruir' para sempre a velha fantas-
inagoria dos infernos c outras incon-
gruencias religiosas, supiuamente absur-
das.

Disse Allan Kardec, no seu livro dos
espíritos, que os seres que comnosco se
cünimuiiicaiii, designam-se a si próprios
com o nome de espíritos ou gênios, c di-
zem ter pertencido, pelo menos alguns, a
homens que viveram na terra. Consti-
tuem o .mundo espiritual, como nós con-
stituimos o mundo material durante a
rossa vida terrena.

E, nesse mesmo capitulo, diz o mes-
Ire: " Deus é eterno, immutavel, imma-

terial, unioo, omnipotente, soberana-
mente justo e bom. Creott o Uni-
verso, que abrange todos os sêrcs ani-
aiutálos e inaniinados, materiaes e im-
materiaes. Os seres materiais con-
stituem o mundo visível ou corporal,
e os seres immateriaes o mundo in-

. visível òu espirita, isto é, dós espiri-
tos. O nuinilo espirita é o mundo
normal, primitivo, eterno, preesisten-

i te c sobrevivente a tudo. O-mundo
material é secundário, podendo ces-
sar de existir ou nunca haver exis-
tido, sem que, por isso. se alterasse
a essência do -mundo espirita. * -

üe onde se eenclue que nenhiítua ver-
dado surgiu nestes últimos tempos, com-
provada experimentalmente, mais aceita-
v 1 do que á Kardec revelou ao mundo
Occidental.

O espiritismo não obedece a nenhuma"¦ithurgia ,não conhece dogmas, nem cx-
ciue creatura alguma do conforto espiri-*\ual iquc até aos criminosos deve ser con-
ferido.

E, por isso, em quasi todos os seus gru-
/»os e associações, estão sendo levadas a
effeito praticas devocionaes por intenção
3a alma do finado Dr. Raul Martins, ao

qual a igreja catholica, no seio da qual';lle foi educado, negou esse conforto reli-
gioso em obediência aos seus pesados do-"¦mas. •

THEOSOPHIA .
Manifestarão de pezar pelo falleci-

menlo do Br. Raul Martins.
Em sessão publica da Liga Theosophica

Pythasjoras teve logar uma significativa
manifestação de pesar pelo fallecimento
do Dr. Raul Martins, pranteado juiz fe-
deral da i* vaia: -Ò Dr. Juvenal Meirelles
de Mesquita, presidente dessa aggremia-
ção, antes de dar a -palavra ao capitão do
exercito Eugênio Nicoli de Almeida,, queia fazer, como fez, tima conferência,ácer-
ca da interpretação dos planos da natu-
reza, realizou um acto devociónal cm in-
tenção da alma desse magistrado, a quem
a religião catholica, de que elle fora fer-
voroso crente e á sombra da qual vive e
educou seus filhos, negou o conforto espi-
ritual, justamente no momento em quedelle mais carecia. Fez o Dr. Juvenal uma
ligeira exhortação aos presentes, sob o
justo fundamento de que todas as almas
são filhas do mesmo^pai, sendo, portanto,,a mais cla.moros-.-i das injustiças, negar-
lhe o que nenhuma religião nega aos seus
proselytos. Lamenta que o catholieismo,
que podemos considerar uma grande seita
do christianismo primitivo, religião queassentava suas bases na doutrina do amor
e da fraternidade, pratique*semelhantes
iniquidades. A theosophia, entretanto, quea todos considera como irmãos, prestaráaquelle saudoso juiü o conforto- espiritual
a que todas as almas tém direito.

, "Va Loja Orpheu.
Sob a presidência do.Dr. Abel Waldeck,

reuniu-se, em sessão privativa, a Loja
Orpheu, para estudos theosophicos e para
recepção do novo sócio Dr. Floriano Wal-
decl*, que ingressou na Sociedade Theoso-
phica. Foi saudado pelo Sr. Giovani Leo-
ni, que felicitou a Loja Orpheu pela bri-
lhante acquisição obtida.

Terminou a sessão com uma pratica de-
vocional. uma fervorosa concentração
acompanhada de musica, cm intenção da
alma do Dr. Raul Martins, pranteado juiz,recentemente fallecido nesta capital. Não
era possível que a sua alma ficasse sem
conforto espiritual. Somos todos lilhos do
mesmo pai. disse Jesus Christo, cm torno
do qual giram as doutrinas da religião
catholica que o finado professava cm
vida. Como, pois, negar auxilio a uma
alma. justamente no momento mais an-
gustioso? l

Eis porque os theosophistiís resolveram
confortar o espirito desse njagistrado, quenum gesto desesperado resóljvi-ra pôr fim
á existência.

do Andrade Cunha, rnn Francisco Eugênio nu-
mero 114; Alejnndro Gonzalez Eir6, rua da
Constituição n. 57; Eduardo Mátliins dos San-
tos Guininrties, praia de S. CtiristOTüo n. SOT,
casa fl; Manoel Henrique Brum, Hospital Cen-
tml do Exercito! Carolina Mnrlnde Castro, ne-
croterlo da policia; Rodrigues Netto, rua Frei
Caneca n. 323, casa XXIV; Antônio <le Andra-
de; Hospital de S. Sebustitlo; Jovellna, (ilha
de Manoel Pala Leal, Avenida Salvador de 84
ii. 00; Dalva, filha de Álvaro Aníonio do Oli-
veira o SUva, .Vvonida Suburbana n. 50; Fran-
cisco Scbiistliio Nascimento "Chagas, rúa Theo-
dom dn Silva n. 3fl0, Manoel Correia, Hospital
dc S. Sebastliioi Mnria Gempi, morro da'Favela
«em numero; Antônio Manoel Teixeira, .rua
Dr. Nabuco do Freitas n. 133; Joilo Santa
Anna, Hospital dc S. Sebastião; Malaehias Al-
ves Barbosa, rua Dr. Campos da Par, n. 110;
Dulce, filha de Francisco 11. Moreira, rua Jo-
ckey-Club n. 2.*.

CEMITÉRIO DE S. JOXO BAPTISTA
2° tenente Jayme Americano Freire, ilha das

Enxadas; Rubem Tinoco de Carvalho, brigada
policial; -Vrniinilii, fillm do Antônio Jorge, rua
Correia Dutra n. 37, casa XV; Orlanda, fl-
Um de JosC de Souza, rua Bella dc S. Joio
n. 247; José Carlos Torres Cotrim, (Dr.) rua
D. Mariana n. 172. I

Companhia de Seguros Luso-Sul
Americana

SEDE EM LISBOA
Capita! realizado do Brasil

] . ÒOO:OOU#000

Deposito no Thesouro Nacional
aOO;OOOr|000

Itcpi-cMentantaU**, geraes e
Hunqncirns

ftlÂGALHÃES & Gia.
Rna Primeiro de Março n. 51

Teleplione IVurte 1.(134

¦V

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Itisiiino (los prêmios ila loteria do Estado do

Itio ito .Tiiiii'li-0, plnno ií. ít—í eximida cm 80
dc novembro de 1020, ,

PRÊMIOS SOETBADOS .
37301  2O:O00$000
72S07  3:O00$00O

8 PRKMIOS DE 1:000í.00O .
770Í 14872 34400 /

24 PRKMIOS DB, 2O0$00O
23320 20403 3S024 

"'38422 88777
75035 74423 ÍÍ4731 47442 8845(1
25303 13808 33041 35075 27080
45800 32530 110 40403 6116

72100 32003 00004 74232
30 PRÊMIOS DF» 100$000

437 77518 18800 55280 70704
38S81 «2205 27001 28023 (18500
12234 20002 38018 50827 80211
«11107 54005 00036 45260 44813
30442 57.125 73143 21088 4880»
1S003 02058 «3801 20280 j 3748

Todos os números terminados em 01 t<*m 4$,
o em 1, tCin 2$; c-a-eptuando-sc os terminados
em 01.-

AVISOS ESPECIAES

s

.DIA 30 ^
ODMITBUIÒ DB S. FRANCISCO XAVIER
Antônio Alvos Moreira, Hojpllnl do S. Sc-

tmstlfto; Maueol il'.* Medeiros, rna C11ruJ.11* nu-
nmi-o 74: Mnria dns Neves Onni.'nlves Guedes,
nm Goiiniiw Hnstos n. 20; OriwnIdo, filho dc
Arininilii Aurélio tóte, traveua dai Cnrnelro
n. 4(i; .Iom*. Machado Ilias, ruu S. Mic-icl, «2;
Ciiillicrmlii'*, filho da Amaro Ooncnlvw, Klú Mr«-
Jor Freilas ll. Ht; fiulomor, filliu de .Ios6 Mnr-
tiu»», run Dr. .Maciel n. II; .ludllli Conde, rna
D. Delphtna ii. 45; O.lolvnin, filho de Alfre-

MÉDICOS
Dr. Guedes do Mello — Moléstias

de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ús 5 horas p. m. Consultas a
rua S. José n. 51, "t0 andar., Tele-
phone ii.868, Centrai, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo, felephono Sul 1.986.

I)i'. Tamborim Guimarães Mo-
lestiaá internas em geral e especial-
monte' moléstias*: das (jriangás. Rua
Urugu'a*yana.„nà. 21;v residência,. rua
do S.''.'Christovão" n'i 570; telephone,
40,.;Ci,-. ... ;• t ,: $ J;' ' h '-•¦

.Dr.'., XJbaMo Veiga—Cliiiico'e espe-
cialista em syphiüs, doenças vene-
reas o das vias uriharias, Cons.: H.
Sete de Setembro .ri. 81, das. 3 ás 6.
Tel. C. 808. Altos tlá drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. lliliiiii) de Gouveia, das uni-
v«rs|dades .do Paris è Heid-elbe^g;
professor de clinica das doenças dos
olhos,'-ouvidos, nariz e'garganta; ::ri>
Faculdade de Medicina "desta capital;
consultas diárias, das 14' ás 16 horas.
a rua S. José n. 24..

Dr. Humberto de Mello—.Cirurgia
geral,'partos, moléstias das : senho*
ras e vias urinarias. Cons.: 

"S. Josô
81.. Das 13 as 15 horas, ãs aegun-
das, -quartas e .sextas-feiras. Res.':
24 do Maio 36. Tel. V.' 6165.
DókvÇAS DA GARGANTA, NARIZ,

OUVIDOS E BOCA
Dr. Eurico de Lemos, professor.il-

vrc da l^aculdade de Meiliclnu do
Rio, com 25 annos de pratica. Cura
garantida e rápida do ozenu (fetidez
nasal), - por processo novo. Cons.t
rua da Assembléa 13, sob., de 12 áa
6 da tarde.

DENTISTAS
Dr. Oct-rvio Eurico- Álvaro —. Cl-

rurgiao-doiitista, pela Faculdado de
Medicina tio Rio; membro de varias
associações scientificas, fundador da
clinica- dentaria no Hospital deNossa Senhora das Dores, da Mise-ricordla, etc. Instalação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-dos o garantidos, com hora marca-da. Consultório e residência; ruaVinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ANALYSES DE URINAS, ETC.

Ccsar Diogo, chiniicó analysta.
Rua da Quitanda n. 15, esquina da
dc Assombléa.

* ADVOGADOS
' Dr. Rannplio Bocayuva Cunha —
Escriptorio, rua do Rosário ri". 65.
Telephone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—Commercial, eivei e cri-
minai — Rosário-, 157, 1° andar—Tel.
5.738 Norte—Dás 10 áa 13 e das 18
ás 17.

j Dr. Honorio Coimbra—Cível, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87; tel.* 1.440 Cen-
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
í Hotel, Avenida •*- O maior e mais
importante do Brasil — Avenida Rio
Branco^—Magnificáa accommpdaçõea
a. preços ..módicos. Ascensores . ele-

jctricos'.; a .
; arohitegtura e constru-•:,-: cções

Antônio Jannuzzi & C, sociedade
enir commandita, por acções, com
serraria o carpintaria a vapor; depo-
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladrilho, cerâmica e azulejos,
etc: 'òncarregám-se da construcção
de edifícios publicos e prédios para
particulares, .por empreitada ou ad-
ministração. ''

- Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telephone 773, Cen-
trai, e tolophone particular, do ge-

j-ente, 774 Centrai.
Tiram plantas; e dão orçamento

para quaesquer obras.
Escriptorio commercial e deposi-

to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,
1.339. •

FLORESE PLANTAS
Hortulanla — Casa fundada em 1°

de janeiro de 1885 — Telephone nu-
mero 1.352,' Norte—E. CARNEIRO
LEÃO &"C, succossor.es do Fickroff,
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa, Aloxan-
driha1n."134, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas do ornamen
to,, fruteiras, roseiras,-' etc. 'Objeotos
pat-a todos os. misteres de jardlna-
gem. Gaiolas, chás da índia Ram
Lal's, Mineiro'é Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia,' etc.
Costas, ramos e coroas de flores na-
turáes, feitos com apurado gasto.

• .'-..FRUTÀSEGELO'..-^;'
Ferreira Irmão & C. — Rúa Pri-

méirò de Março n. 4. .
LOTERIAS

Casa Guimarães —Agencia de lote.terias —_Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do becco das Cancelas.

DIVERSOS ",
Livros de leitura, de Vianna, Ko-

pke, P.ulggari-Barreto, Arnaldo Bar.
,rcto, Abilio Mac. Epaminondas eFfllisborto de Carvalho, Ferreira da'Rosa, Galhardo, Hilário Sabino oCosta e Cunha e outros autores: naLivraria Francisco Alves, rua do Ou»vidof n. 166, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua daBahia n. 1.065, Bello Horizonte
Minas,

na do jury desta cidade, hoje na im-
prensa e amanhã- ria praça publica,
a minha voz não se calará, mostran-
do aos olhos do publico o* curso pas-
sado .desso nefasta criminoso.

Lulú Barbosa já respondeu por
crime de morte neste município,
quando assassinou, por futilidades
politicas, um seu adversário, no.rpro-
prio edificio da Cariiara. Em S. João
Marcos praticou igual delicto, na
pessoa de Duque, então preso e
amarrado, em seu poder, que foi vil-
mente assassinado quando conduzi-
do daquella cidade para Passa Tres.
Este crime revestiu-se da mais ne-
gra crueldade,, .por ter sido pratica-do na pessoa de um preso, Já em po-
der das autoridades, que tinham o
dever de garantir-lhe os direitos queas nossas leis asseguram. Japois de
implantar a déshonra . no casal- de
seü. tio e sogro, traiçoeiramente ten-
ta assaselnal-o, disparândo-lhe umtiro, do qual conserva ainda, b.ve-
nerando ancião,'" òs véstigioB: rio seu
corpo. Não será, pois, de. adriíirar
que o illustre.Dr, José Maria 'Coe-
lho, paladino • glorioso do .ultimo
pleito, ao lado dò Dr. Nilo,-sejaamanhã .victima da sanha dp' ban-dido, bem como eu o todos 

"os 
quedesde logo se levantam "contra asua acção vandallca o demolidora.

Pirahy, 23 dè fevereiro Se .1916,
JOÃO FRANÇA.

A NOSSA SENHORA DE PARIS
A NÓTRE-DAMB DE PARIS

Continua a. C3-IÍ^k]Nrx>B: "VESIVIDA.

COM O D ESC TXE»ONTC
OUVIDOR, 182

20 7-
ANNUNCIOS

OFFERECE-SE um'bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se"
com ò Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

OFFERECE-SE um bom arruma-'
,dor de quartoa; dâ informações, com

o Sr. João Ignacio dá Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OLUB DOS DIÁRIOS
A directoria convida os Srs. so-cios pam comparecerem ria sede; âs2 horas da tarde de domingp, 6 docorrente, dia em nue se comnjemora

o 25" anniversario da fundição doclub, afim de assistirem, á inaugura-
ção do busto do primeiro presidente,o Sr., conde de Figueiredo.

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

O iliKLUO.» liLli.
VAnOU -.O MUNUIlOTIS

M1DDLET0WN CIA. DE GARROS
X. T.USO-Knd. tele -KAlIST-i^ll

SECÇÃO LIVRE
POLÍTICA FLUHHNENSE

Tribunal da Relação .. - * -:
De longa data que deixei de-tra-

tar, pela imprensa, ps. casoa/pessoaes
que dizem respeito.-U politica do-Es-
tado. Préséritemente, pórêrri, com a
ascenção do Dr. Nilo Peçanha á
presidência do Esfá.do, p, major Lulú
Barbosa .tem' tomado unia attitude'
tal, que urge levantar-se'um obsta-
culo., por parte da população flu-
inineiise, para evitar as consequen-
cias maléficas que possam advir de
qualquer «poderio nas- mãos desse
criminoso nato. Sem'nada valer, com
um passado de pcssimòs preceden-
tes, do crimes e más acções, sem
moral e sem honra, esse indivíduo,.
s6 porque diz-se amigo do Dr. Nilo
Peçanha, procura tudo avassalar no
Estado. Apregoa que o Dr,. Nilo ga-rante-lhe o ganho de «lusa, na Re-
lação, no recurso eleitoral' da Barra.
Indica, -por tantos, os votos já obti-'
dos dòs Srs. desembargadores, alie-
gando ate que um dos illustres ma-
glstrados vai dar-lho o voto, por ter
elle; Barbosa, dividido o emprego
que possue com o filho do mesmo
magistrado. Como vêem, ê a supre-
ma: indignidade,, com a qual elle

D. Josephina Ceradé Oli-
veira Mattos

ÍDorliska 

Mattos de Castro efamília, Djalma de Oliveira
Mattos e senhora, Dorke David
Bhering de Oliveira Mattos efilhos,José.Pinto de Magalhães

Siqueira e familia e demais paren-tes agradecem ãs pessuas qúe acom-
panharam. os restos mortaes doD. JOSEPHINA CERADE OLI-VEIRA MATTOS, mál, sogra, irmã,cunhada, avó e tia, e as convidam
para assistirem á missa de 7? dia,
que, pelo repouso de süa alma, man-dam celebrar amanhã, quinta-feira,2 do corrente, ás 9. horas, no altar-mór da matriz da Candelária, peloque, desde já, ee confessam agrade-cidos, „_

D. Máxima Galvão Tos-
cano

ÍO 

vice-almirante reformado
Clemente de Alcântara Tosca-
no, Marieta- Toscano , Gomes,
capitão de fragata Tancredo de
Alcântara Gomes, Maria \de

Lourdes, Yolanda e Àrnòldo com-
munieam aoa parentes, e' amiigòs ofallecimento de süa esposa; mãi, so-
gra e avó D. MÁXIMA GALVÃO
TOSCANO, e .os convidam paraacompanharem os seus restos -mor-
.ttaes (á pé), da rua General Poly-doro.ri. 190, Botafogo, para o cerni-
terio de S. João Baptista, hojejquar-
ta-afelra,!" de dezembro, ás 17 horas.

OFFERECE-SE uma moça. pára
casa de pequ^.a familia, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OCFERECE-SE ;úm •*; casal oom
pratica de pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251. 

'

DIVERSOS
: ALUGA-SE ürirí bom quarto; >pdfà

óü sem mabilia, a casal sem-filhos,'
asenhotra. s6 ou senhor, do commercio,
&)rüa Paraná vi. Í9.-. Extge-se' pes-
fioas decentes; quem. não:estiver nas
condições é obséquio nãò" apresen-
tár-se. i , '.
'.PRECISA-SE, 

para familia de
tratamento,' de uma perfeita cozi-
iheira; á rua Conde do Bomfim
h. 611.

pBFE»..üaCE-SE uma senhora . de
meia idade," p».rá um casal se. i fir
lhos ou para .amar oonta de crian-
t ; á rua 'larclllo Dias n. 8...

¦VENDEM-SE ternos do casimira
fina, do paletó sacco - e fraque, smo-
king e casaca, a 45$, 55Í, 60$, 65$
e 150$, e vestidos finos a 35$, 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

.. ROUPAS, penhores, compram-so
as. cautelas; pájja-se ,bem». Rua Eva*
risto da Veiga n. 66, tinturaria.

;,.. TERNOS a. prestaçõesj.. sob medi*
dida,desdè .150$..Entregán-i-se.,na pri-.riiélra prestação, de; 50$ a 100$. La»-
vradlo 23, alfaiataria.

'. 
SENHORITAS! Sejam, prevltle-n-

tes! Aprendam a cortar e confecclo-i
nar seus vestiros no "atélier" da
Mme. Cappuccini, á rua da Carioca,
n. 6, sobrado. Telephone 3617-Cen-
trai.

COMPRAM-SE moveis usados.mo-'
bilarlos completos.ou avulsos, qual-
quer quantidade, .pianos, louças, ma-
chinas de costura e cofres de ferro;
pagam-se: bem; negocio, decidido com,
brevidade; á rua Visconde de Itauna
157, Tel. Í297-Norte.

• COMPRAM-SE roupas usadas de
homom, paga-se bem; attoridem-se a
chamados, pelo telephone Central
3344. . '-.;¦'.•:

CURSO de* chapêòs Ensiria-sa
com a máxima perfeição e rapidez,
no "atólior" de Mme. Magda. Oito
lições, 20$. Pagamento adiantado.)
Gonçalves Dias n. 56, isala F.

OFFERECE-SE uma arrumadei-
ra ou ama seoca, para cu»-..- .amlliar,
prestando aa melhores .Informações,
d* rua General Pedrá^n. lii» J •

OFFERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro, limpo e afiançado, para for-
no, 'fogão, 

massas finas e doces, parahotel; pensão nobre ou familia de
tratamento. Tel. 1820 N.

2? tenente) José de Medei-
ros Gyhibron Sobrinho

Í 

Alzira badd Guimarães Cym-•bi-oiri'] esposar*» fiu^oa,' do..2">to-
liéntè;-José' de Medeiros Cym-
bron Sobrinho, d»;brigadá po-* llciái, partiçlparii àos .parentes

c amigos do mesmo o seu falleci-
mento, h.ontem,/àsl8 1|2 horae, nohospital daquella corporação, è os
..convidam .para? acompanharem oéeü enterro, que', sairá',' hoje, quarta-feira,.!? de dezembro, & 17 Oiòras,da capela de Nossa- Senhora' dás Do-res,. no quartel-do 4o batalhão. «

DECLARAÇÕES
ATE' 31 DÉ DEZEMBRO

As pessoas que desejarem entrar¦para a Assooiação dos Empregados
no Commercio -do . Rio de Janeiro
devem .mandar . suas propostas já,pois a isenção de jota só vigoraráatê 31 de dezembro próximo futuro.Diploma. . .'  5$ooo

Mensalidade. . .'. . .. 3$000

OITERECE-SE uma criada paracozinhar, dando, de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; br-
denado, do 60$ para cima. Rua do
Riaçhuelo n.\Í8, casa 17. *

OFFERECE-SE um bom' empre-
gado; escrever para João Ignacio;-
rua dos Arcos'n. 60.

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma casa do um
viuvo; trata-se ha rua Real Grande-
za n. 252, travessa, das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zorelo»

OFFEREOE-SE um Caixeiro paracaeá dè pasto ou botequim; informa-
se com o Sr'. João Ignacio, á rua
Evaristo da Veiga n. 140;«açougue.

OFFEREOE-SE um cozinheiro.;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos ri; 60. Pôde ir para íõra.

OFFERECE-SE unia. senhora, de
idade para serviços leves; rüa Eva-
risto -dá 'Veiga n. 47, telephone
6310, com D. Maria.

OFFERECE-SE :uma*i)0a lavadei-
ra o erigommadeira; ;tráta-se .á.rua
Carvalho dé.Sâ n .00. ,.

OFFERECE-SE unia; moça com
pratica de ama secca e.honesta, paracasa Ap família; travessa, Ffcpe n. 34,;
Botafogo. . •'",'.:]

OFFERECE-SE uma senhora paracozinhar em uma pequena pensão;,cartas.neste jornal, -com "aa inicláes
C. C.!' 

'-'¦ '"-'"¦ "' '

Casas para alugar
130$000 ; ,. S

ALUGA-SE uma boà sala 'de'.fren-,
te, a senhores db: còriíiherclo^! berirí
mobilada e perto dos banhos de
mar; rua Atoriirante Tamandaré ,46,
Cattete'... ',-•

ALUGAM-SE em casa de familia,
umi quarto e sala, a casal sem filhos
ou rapazes;.á rua Frei Caneca n. 46,
sobrado.

«Ml 1 -bniil Siilffl I illi
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Extr-fcgões publicas sob a fiscalização do governo federal, ús 2 I j2 horas,
e aos sabbados tts 3 boras, oa rua Visconde de Itaborahy, 45 ..' j

fatlÍa+A*Í»m>AÂ»m^f***'*4,*»*»**a^^

Amanha
. -360-74?.. . ,.29? - 154»

20:00O$00O
Por 1$600, em meios

i
20:0008000

Por $800, em inteiros

Sabbado, 4 de dezembro (A's 3 horas da tarde)
»U9 - 183*?

5O:000$.O00 Por'4$(MM>"
Em quintos

SABBADO, 18 DO COKUJáNTE
Grande e extraordinária LOTERIA DO NATAL

Novo plano — A'a 3 horas da tarde— 362-2Í

500:000$000
Por 44S00O em vigésimos

Êsté importante plano, além do premiu maior, distribuo mais i
1 de 4O0:OÓO$, f de 50:000$, 3 de 40:000$, 40 de 5:000$, 25 da
2:000$, OO dó 4:000$ e 400 de SO0$OO0.

Os podidos de bilhetes do Interior devem vir acompanhados de ninla
700 róis, para porte do correio e.dirigidos aos agentes geraes: NAZA-»
RETB & C., ROA DO OUVIDOR N. 04, Caixa n. 817, Enil. teleg. LUSVlii;,
e na casa V. GUIMARÃES, rua do ROSÁRIO n, 71, esquina do becco daa
Canccllas, Caixa do Correio n. 1.273.

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SOL
', 
lr^r\MMrt»M^A^aMAí**iMa>Vt 'i^Sa^a^rAa+a+^Vk^at^^^V+^+ialtjVtJVVa+iJVV******^***''/!; I JÜNIOA QÜE DISTRIBUE '75 "/„ EM PREMIOS ':

Segunda-feira

100=0005000
Inteiro, 3Ò$000 - i>ecimo, 3$00Õ

.; ¦¦,'. J«jgam somente 48 mil bilhetes

Loteria do Natal — Sextã-felra, 24 de dezembro
J.OOO-OOOSOOO por 300$000 em vigésimos

a 15$000 - Jogam 12 mlibares

OASA RIO GRANDE
, AUlSiStlA Ot LiO'1'li-iUAS—Atieude a qualquer padidu Je bilhetes de loteriai

—PKB1JBA4 COKLUüS—Caixii Postai ti. 160—RiiaSaobei 30—Kio deJàoein 1
=,^^^^^^^^=:===r_  \m\Wmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ANTES
TA

pretendo aviltar a magistratura do
Estado. . - - * -

Não é crivei qúe o Dr. Nilo Peça-
nha, que foi leva.do.«-â .presidência
porque os íluniinenses, ;naò':!sQ;iéub-
metteram ao aviltamento de'aceita-
rem- um caiididatq.Mnipósto'.\pelo.;,KO-
yerno íederàí, quèiráil agora, dis»ir-
tuaiido o .regimen íèpuhticanò'6 hu-
milhando o povo- da" Barra! 'dp Pi-
rahy, contrariar o gesto altlvo.de
hontem, que é uma das mais bellas
paginas da vida. •política ' dò Estado,

-rio novo regimen, para impor ao
municipio da Barra um governo
repudiado ' 

pela população e cheíla-
do por úm assassino . reincidente.
Èèse homem, que levou a doshohra-áo''s'elo da familia, prostituindo a tia,'tentando assassinar o sogro, tiò.e
padrinho; usa e abusa do nome do
chefe do governo fluminense, paraimplantar a desordem no Estado,
pnegar o assassinato, o patrocínio ,'deladrões, a desmoralização da magls-
tratura, finalmente, transformar na
mais negra época para o Estado o
governo iniciado com os melhores
prognasticos. Não . podemos ¦ acredi-
tar que o Dr. Nilo Peganha, cuja in-
dividualidade ê largarmento conhe-
cida no paiz como homem de paz,'amante da ordem, venha permittir,.no seu governo, tal situação. Nãoacreditamos que.o Dr. Nilo se alisteentre os que patrocinam tacs actos,
porque o Dr. Nilo estará sempre aolado aos fluminenses nas campanhascm prol do progresso e da civiliza-
Cão do---Estado; o aos fluminensesrepugna esses,expedientes selvagens,
quo nos deprimem aos olhos dos po-vos cultos, contra os quaes 

' 
dè seavolumar o numero dos patriotasiguaes aos que surgiram na campa-nha presidencial contra o tenenteSodré; e hontem, como hoje, terãoos fluminenses ao scu lado o doutorNilo Peçanha.

Eu me levantarei contra tal ban-dido o tenho certeza que mo', acom-panliarão os fluminenses- e a essohomem, para o qual o assassinatoe um expediente commum, empre-gado japor muitas vezes, como es-calada ás posiçOes, estarei .sompre naestacada,-e como liontem, na tlibu-

A MORTE DONTO SOFFREF
é o que se ouve efe
milhares de doentes

S»tÉ*J&-.*i-r- ; '¦'"'.'. ¦' ¦_;_¦ _•_'_;!¦!.:^L_ 'S -¦'•'¦''.'. •¦•

QÜE

fe- . * <**-*»*¦*r» ••^.•C«l.«.--rja*u«-.»M

*'*¦ :'^SÍ' '^^Jíf **-e^-*énÍõ>''Um; insomniaa, dores de tjabeça,
palpil»«35ee. ppisãd de ventre, dores no "peito, 

falta dè ar, indispo-
Bieão parao.ti^balho, irrita bilidade, dores e enchimento no esto-'mago, aga^ialtii de memória, medo de tudo e de todos. No ea-

. >í^l?*.^C-^,^fe*^ «o nto *átí> systema nervoso. Nas senho,
ras, entãoj este «irtejó mais se avolum,», tra-?endo iimiimerae pèiia 

'
' turbações no ntero. ovarjoíi e. annexos, eofra^uiícen^- e dando logàr a dores, corri men&iiv mehacôea e muitos. outros'. s' sofiriinentos. e a causa é sempre i mesma, systema nervoso.'

/ - Este*, doentes principiam por usar, para aa dores de cabeça,
milham* de cápsulas, para a prisão de ventre pnrgativoe, qu«i /eai^a dia mais, os enfraquecem, para o estômago eüxires e appe-
ritivos. que mais lhes»relaxam ate órgão, emfim, usam mil •uma drogas para curar estes symptomas. dea<*urando a causa detodo o mal. . -

E' por demaia conheci do p lodoma ourada a causa cessa •
effeito; assim sendo, estes doentes devem tomar somente Dyna-
mogonol —na dose de tres a quairo colheres por dia - e ei
curto lapso de tempo estes ineommodos desapparecem, voltando
a aaude, alegria, boas eorest au-jmento de peso, socego de espi-
nto e optima vontadi na eterna lucta pela vida»

Em todas as moléstias nervosas o álcool' é um veneno; no •
entanto, a mai»r;a dos remédios aconselhados o contem j o Dynã-
mogenol é m*à corpo phosphi>glyi*«rinado, isento de alcoò] e queos doentes tomam por pra»er — perguntai ao. vosso inedien asua
opinião sobre este produeto; e elle -erá o primeiro a aconselhar-
Va... '

Dehai de usar drogas, tomsi. somente Dynamogenol e encon*
trareu nelle Saude Forca • • gor.

COMPRAM-SE roupas usadas dehomem, senhora, cama e mesa o ta-
petes; pagam-sp mala 30 ,o|o do queoutras casas. Rua Evaristo da Veigan. \69, e rua S. Luiü Gonzaga nu-mero 132.

PENSÃO CHINEZA DO MJ3YER—Cozinha de 1? ordein—Almoço,"
cinco pratos diversos; .jantar, sei»
pratos, diversos, e entrega a domici-
Ho—Tratamento especial—Refejçõeía
a domicilio: 2$, 2$000 e .3$. Para;
pensãov preços muito mais reduzi-
dos—Pensão por meu: X00$, 120$ a150$—N. B.--—Pagamento adiantado.;
de 10, 20 e 30 Aiiia—Say Chihg & C.:—Rua Angélica n. 4—^Estação daMeyer—Rio de Janeiro.

0 maior amigo da lavoura —
Forniicidtv Paschoal. Escrlptorlo.rui
Buenos Aires 120, sobrado.

y.i
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9^-M:lÊ^:^^immin- de 1920"^— -' 
;N'dist*
traçõM era
' 1920

Dias de sorteio
em

Ssiii-íiifi.. 3
Tuçi-fiifi.. /
Seila-luri.. )|
íiíça-lein.. 14
Sula-diri.. ll

ira...M
Tnçi-iiira.. 2y 21
Sexta-feira.. 31

Premio maior

20.000 000
1S:0OOJ300
20:1

f/ífíjDiriaodobiUi-
llllüIllB- ti e preço d»

fracfjio

15:0CO$000

Hiio iJfiOfl
Miiaa a $600

1(200 Mana iSSO
11200 Meios a $603
1$2ü0 MeinijSOO
3S00Q Q.<m a S600
U200 ^iijJfiOS
1$200 Maim je00

Plano

5314 Let
5224a"
5315""
5225n"
5310ur
52»
53 W

n li

Vi,

No preço dos Wllietes já está incidido o sei
Os pedidos dci bilhetes devem ser feitos pelonumero das extracções e dirigidos áCOMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE

RÜA VISCONDE DO Ri" BRANCO N 499 
0C -

Enderet?0 teleBraphico.«iXT E3C*«TJf3
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&
APPARETHÓS £L£CnaC03

ouse
PARA TODAS OS FINS

¦t&

JÍHs

Volumes extraviados no
caes do porto

Extráviaram-se quatro
caixas, descarregadas em
setembro, no armazém 16,
do caes do porto, contendo
peças de machinas para te-
celagem. As referidas cai-
xas trazem a marca B. G..
com osns. 10,17,23 e24,
pesando, respectivamente
384, 676, 408; c'126 ki-
los. Gratifica-se a quem der
informações, á rua da Qui-
tanda 145.

11 *

'jMpamwrnw IL-.P-' 1- -
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Eita marca ê a
garantia de
apparelhos alec*
tricot de vahr.

resrmoHous
mAVlm¦

"¦ **'í-
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--' A habilidade do homem èm tftrlk
as forças da Natureza mede o progresso
,& raça huwíana. Quão grandes descobe-rteia

o ukímo «século tem revelado. " "^'^MÍ^é^tS^^êò

Descobertas após «descobertas, invenções após invenções? pouco a
pouco aperfeiçoaram-se áte attiíigir o ácfual apiogeo, a força titariica da

electricidade obedecendo a pressão do dedo do homem. , ' r ,
%;Em 18#alorça era gerada pêlo braço do homem; em 1860 inventou-se

uma engenhoca movida por força de um cavallo; em 1875 uma installação
^.yertiçal a:vapor montada no tope de uma «caldeirarem 1905 a machina hori»

zontal, e hoje, a perfeição, o motor de indücção directamente ligado à iná-
china sem perda de energia—jffoducto tia Westinghouse Electric*

Encontramos sempre na vanguarda do progresso da electricidade a grande
organização Westinghouse. Fundada em 1886 ella provou ser de valor.
Hoje ella tem empregados mais de 40,000 operários, os mais peritos

engenheiros e scien tistas. Nas suas 12 fabricas ella constroe appara-
tos electricos de todas as qualidades. Os seus produetos attingem

onde quer que haja energia electrica no mundo..

Westinghouse Electric International Co.

¦¦¦•> 
-
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Ertcsto Soun
BRONCHITE

Um-MÊn, àittaa.*
1intam* mIsm»

6IA1UTMICI
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165 Broadway, New York, E. U. A.
Endereço telegraphico: Wamcoexpo «

New York
N'oate espaço apparecerâ
eemanalmente um nova
aspecto tio uma daa mais
importantes instituições
industriaes do' tnundi.

Insokição, Typlio,
U rem ia

-Nesta qyadra d? -xcesaivo ca- .
lor para evita, a insolação. o
Úpho e a- ureuiln íue quasi sem-
pre sftp íutae* convém ter ò áp».
parelho tiri.iarlo e ob intestino*-
irím ^psiDfHÍ*-!hiIos t- .para isso nilo
ba melhor do que a ÜROFÒR-
MINA. precioso intlseptico. des» •
infectante e dluretico, muito
agradável «ao paladar. ¦•—¦ Nas
phan.mciaa e drogarlaa. •* :

Deposito: Drogaria Giffonl,rua 1' de Marco nT li.:

I fe «asa voei Prisã. di featra. w<Syl
1 ¦.:.: a»tm ferMtoliKHo ê ^^iBjlttillVI
¦ hHoifitfntm mmmimUavol ^^AmmTTi^k^JL^^ A

: ¦. . "¦' '»«" - '¦¦^tm\A%\ XXyBMmOBm9*^'-''- •'•'-'¦ -'¦1 ¦ pwccjEn-to psu> ^^^m\^e\^\\l-m&''^J'to*mi7> I

' ^^&\mxtim\\mmw*J^^ •Mmaiat^SatuOammim A

U*MVW*^ Cura: ANEMIA I
£3^^ GNL0R0SE, DEBILIDADE I
^mmmmaw^t, ¦ __ .* '••¦ ' ' * * ** • I

AV mulheres que
têm prisão de ventre
aconselhamos ^que-;.-.tomem iPô 'Rogé,
por ser «o purgante mais efficaz.maiis.
agradável qué èxisíS *e, por conse-
quencia, .o mais ¦especialmente >píè-
cioso para as senhoras e as. crian-
ças. Com effeito, basta o uso deste
,p6 para fazer cessar immediatamen-
te a mais pertinaa prisão de ventre
e dissipar as «idéns tristes, as enxa-
quecas e congestões, que- sâo as-con-
seqüências delia,. Ém uma palavra,
este.pó purga, seguramente,- agrada.-
velmente o rapidamente.

; Por isso, a Academia de Medicina
de Paris teve a peito approvar este
medicamento, para recommendal-o
aos doentes, o que 6 muitíssimo ra-
ro. Delta-se o conteúdo do vidro
em mela garraía de agua. Para as
criança», .basta a metade do vidro.
O .pó se dissolve por.si só, em -meia-
hora; bebe-se, então.* Se lhes quize-
rem vender qualquer -limonada pur-
gativa, em logar dò Pó «Rogé, deS-
confiem, «ó por interesse, e, para evi-
tar qualquer confusão, exijam. no
envolucro vermelho dp produeto o
endereço do laboratório: Maison
L. Frere, 19, rue Jacb, Paris. A!
venda em «todas as boas pharmacias.

SÍ§H ü3 encontra-se

NA GRIPPE,DEFLUXOS, >|
ROUQUIDOES,BRONCHITES, I
TOSSES REBELDES,BTC. 1

GARDU5 BEN£DICTÜ5
30 Annos de Suecesso

mmmammmmmmmmÊtmmmm^mtmmmamam

Rual^üeMarço, V*.tôc 1d
; RtÕ DEiJANEUÍC^-^

iiiili
AlEXANDRE

0 MAIS PODEROSO T0MIC0 DQS CABELLOS!
tixtiiiKUr* h caspa em Iidk áia*4. Os cu-bellu!- firaura» ücam

, prelos Ki» qttefiitá, uio mauciia a p«ll«*.
A i IV KNTt \)V/ dá viiíor, murtdade e ci«b^hhbiiIo ao»

t. íahelloH, Kvilai imilaçõ»•?•» podido -utitipi^
JUVENTUDE ALEXANDRE!

, Freç*o, 3ÜI00O; |»eio correio, 5 iíi)U(>. Nas boas
perfumarias' e »»romarias

lesusito CASA ALEXANDRE - Rua do Ouvidor 148

FAQÜEIROS E TALH HRISTOFLE
OAFE'~~

EN€ONTRAH.SE NA J0ALHER1A

ISIDORO HflRX Ouvider-138
mm

O Tràctor UNIVERSAL MOLINE impõe-se pelos re3ulladQs,;po,si.
tivos em experiências praticas. Os maravilhosos íesuítMís obfiídòsfcbm^
esse tractor na fazenda do "Jaguara", Estado de Minas üeraes, de propiie-
dade do Dr. George Chalmére, despertaram a attenção dós dirigentes do
Estado, os quaes acabam de fazer uma visita a essa^ mpderaf propriedade
agricola. 0 "Jornal do Commerciò'V de 16. do corténíè^ noticiou essa ex-
cursão em telegramma assim redigido . 4- r \

%

BEIjLO HORIZONTE, 15 — Acompanliado pelos
tura, Drs. Affonso Pe nua Junior, Clodoi.ilro de Oliveira,
direclor da fiscalizas ão, e Theophilo Ribeiro, com manda
ordens, o Dr. Arthur Bernardes, presidente do Estado, a
director dás minas dc ouro de Morro Velho, visitou a fa
quelle engenheiro, convo fim de ali assistir A experiência

. .,, Essa experiência foi coroada de completo exito, poi
arado communi reversível pódc arar e deslocar uns alque
apenas do seu «conductor.

A excursão foi feita eiu automóveis, tendo sido de
rida, Incluindo Ida e volta

secretários do Interior e da a*>Hrnl- "'
chefe dc policia; Dr. Julio Octaviano, -
nte Vieira-Christo e seu ajudntiiu de'-''convite do Dr. George Cliulmers,stenda Jaguara; dc propriedade da»de um liuctor agricola.
s a machina * que ¦ sc adapta • «nr
(re e melo por dia, com o auxilio

150 kittinictros a ext a&ò petcor-* %

\',A. - .^-¦A.A-.íi,'»

^MmamKX^SmwgtrSSry^mi'".'•' . .v.^fl^k 'aw^^^m JÍÍ^^^Jaííi ^í^'^»« fkr^^^^^."

AEG
".Usom.so os Sabonetes'
ÍSÁLÜTAR

.^iniílíü biw perffunia*-*"**
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CMONTf.IRO 
¦

Moveis a prestações
Visitem a Casa Sion, gue vende bi»

moveis* por prego» baratissimos e en-
2Ó^,trega nn prirhefw éni.rf< *••' /»

telephone. Beira-Mar 3.790,
Cattete.ns. 7 e 9.

rua do

Moveis a prestações
Quem quizer comprar movais ba-

.rfáí.s* mos.....deve .-«Í8itn»>..a -CASA
SION. a rua Senador Euzebio ns. 117.
M. .¦> 111. T->*'-.«h..ne n. 5,2 ' Nòrle.

Informação util
\ Póde-ee comprar ou vender jolas
sem receio da «er enganado, na Joa-
lherla Valentim, rua Gongalves Dias
37, telephone 994rCentral. .

Moveis a prestações
*' visitem o grande -*atoclc" de mo*veia da Casa Sion* 'Rua da Carioca'n. 39. Entrega na 1* prèatacSo. 20 "l*
Telephone 5.686 Central. *

Costuras
-Aceita-se qualquer costura, indo-se

buscar è levar a casa do freguez; &,
rua Itapirú n. 68, sala da frente. .

CJtos S. Bernardo e
Pyreneus

Vendem-se lindos filhotes e ddaa
cadelas novas: & avenida Atlântica
n. 328. .-¦

Informações, catálogos* e mais detalhes com

ÜI S. NICOLSON <3c C."%$. 
(Ageutes geraes da MOLINE ^LOW X'o.)

I Rua Visconde de Itaborahy n. «8 j|
RIO DE JANEÍRO ; / CAIX^JPÒSTAL N. Vy

6. PADLO
Caixa postal n. €67

:ELLO HORIZONTE
Caixa postal n. Aí

|^VVia»*MMKHHHBHaHHM»V
CAFE'?.;, r'llll!!

Kua S. «losé áAXi:
. i i 

' ' 
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LlilIiAO OE PENHORES
EM 4. DB DEZEMBRO DE 1920

CÒ5IPANHIA ATJREÁ BRASILEIRA
Fundada chi 1913

Convi-da os Srs. mutuários a virem
reformar siias cautelas vencidas até
a véspera do .leilão.

11, AVENIDA PASSOS» lf
Em fiTentc ao theatro S. Pedro

/" J

Trocam-se jóias
Compram-se;' vendeirt-se e concar-

tam-se, na joalherja A Turma.Una,
rua Uruguayana n. 222, Tel. Norte
3418.

Cera para assoalho
A' 4$, agua-raz a 2$900, oleo a

1$800 e alvaiade a >1$800, na rua¦"j^de S.^f^.a^llO^T^^.^J^^i
». . ........ »i '¦'.... .-  ' ¦ '-. '"i -' - ^-i-tVV-'*!.
Ci^»t *-."-'-Vv -**- ' ¦'*'¦' "'-''^ '-V-í**'-^-^.----^' w'm'^*-^-.W'.
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^) General Electric [S. ÜJ |^|
¦iiibbo» Rio de Janeiro - S. Paulo m

Usando as

LÂMPADAS
W

jUIòUIi
%:Í.

encontrams o
conforto e a
tranqüilidade

de espirito

n
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EMPRÉSTIMO FRÂMCEZ 6 °L 1920
^V^/VVSA/%AAA/«AA/\A*-^V.^W-4AAA/VS/\>'S<

Vencimentos de coupons :
16 de junho e IS de dezembro, sendo o pri-

meiro coupon pagavel em 16 de jailso de 1921.

Awita-se 50 % do pagamento ém títulos
dos Em presti in os Francezes 5% 11)15 e 1910,

4 % llí 17 e 19 IS e 5 u[„ 1920

SUBSCREVAM-SE desde já no

Üiitt Mm t K-üni para i
Correspondente oüicial do Thesouro Franeez

SUCCURSAL. DO RÍO DE JANEIRO
¦

litu. da QtiítaiHla N*. 111 Caixa postal N. 1811

línica que distribui' *í.» °/_ em prêmios |

1 PAG AMKNTO IMMEDI ATO E INTEGRAL 1

"—^"""""^^ 
' '¦*¦'¦¦—___________-______________________-------*****-**M**-^*"^

| DA

I C Ua dezjuibrvj....
13 » ** .....

ir 24». . i.
3 a .....

OA

CAIXA
x

•"59

Ordem das èxtracções em dezembro de 19-0

DAI'A
KXTltACÇÃO

Premiu maior
Valor do
bilhete

Vaior da
trnoçilo

Bilhetes

que jogam

IUUiOUUÍUUO
IOU:OUOSOOO

200:0008000

3Ü-.00Ü 3SUU0
3OSO00 3Í00O

300$000 151000
6USU00 6ÍO0O

18.000
18.000

12.000
18.000

A vossa sorte estã no

Ml
Loterias CommissOes o Descontos

ItAlil. C. BEI RÃO, ex-gerente da Casa Gaúcho

POSTAL SI«C -- E10 DE JANEIRO- Rna Vieira.
Fazenda 09 e São Josó 03

para cum. t o-iiso de mesa
nara turrai i.iias *. prnieleiras

Fabrica de Moveis de Vime

RUA SETE DE SETEMBRO. 84
|l.Jntr« -ifeiiidi. e Uoir-alvos i'li»i)

Ar caridade publica
Jaolntha S. Brandão, velha, alei-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
la. Deus recompensará. Esta reda-
cção se presta a receber qualquer es-
portula, ou rua Joaquini Pinheiro
n. 61, Parada Lucas.

Dinheiro
EMPRÉSTIMO, sobre penhores de

jóias, moveis o tudo que represente
valor. Avenida Passos n. 29 A, ao
lado do Thesouro Nacional. Telepho-
ne, Norte 6922.

QUEDA, 
CASPA, CABELLOS

BRANCOS—A" logão Juve...
quaj sera tameml'8* maravilha;
Gongalvea Dias n. 69 (Drogaria
A. Gesteira & O).

THEATROS DA EMPREZA JOc.É LOUREIRO
'^¦¦¦^^¦^¦¦¦¦¦^¦¦¦-¦¦¦t-^^^(^^^\^<^^^*^***'*,*^*^***^»/N*^/V-*"^iA^^^^N^A^*N^V* *

PALÁCIO THEATRO
VVVVWVNAíVVV>^VNA^V%i%VNA(V%<VVVS^^^

Companhia Portugueza tle
Operetas

SÂTÂNELLA-AMARANTE
Direcção musical do maestro

\YEi\CESl..%0 I'l.Y-0 .

HOJE-A's 8 3/4-HOJE
GKANDE SUCCESSO

i- ' A opereta em tres actos

11111

THEATRO REPÜBLIGA
Companhia Portugueza cie Operetas

CREMILDA DE OLIVEIRA
Ue que mzoii! pon .liaria Abi-nn-

çliese Almeida Cruz
Grande orchestra sob a ilírccçào

do maestro Assis Paciicun.

H0JE-A's83/4-H0JE
" SUceesso extraordinário

A opereta

CASTA SUZANA
Prjtagonista — Cremilda dc

Oliveira
Suecesso do todos os artistas

Amanhã - CASTA SUZANA.
i«V>^A/,«AMA/>A^'---'^^AMA**-'^'MAAA/VVSAAA

(MME. DE THEBES)
^Hrotag.miata-Luiza Satanelia

Amunhà-l? represimtuçâo da ope
reia em uos tictos

Paris Monte Cario
(Novidade parn o Uio)

Bilhetes íi. voada mis bilhotmias (IvS tlioatros dns 10 lioras em diante o ua
oasaLopis Fernandes, Aveuicla IBS das 11 ib 17 horas - Poltrona, 6$000.

SEXTÂ-EÜIRÀ, 3 —A DUQUEZA
Dl) UAL TA li A lll N-(9? recita do
bs-ighatiira).

SMPHSBBSfi^Hffl_-«»»sí-____s__iiili| IIIIIIIMíBHHaB^E-flBBBHBl

THEATBOS IDA. ZEiL^IPR/EIZA. FASOHOjíLIj SEGRETO - Pii-ecção: JOÃO SEGRETO
mmmXi1

i ^WvVWWM**^^^^MISWSMWVWWMW fVVVVWVVWVVVMWVVS'MWVWWWWW''--*^|-^A^^MftAAAAAAAAMAÁAAAAAAAAA**i''-'''^^AAAAAAAAAAA^^AAAAAAAAAA

Ur.mlo (.'. mp.nliiii Naoii nm ila .Operetas o Melmlrainas ( generj do theaira
Cnatelct, do l'urií) — Du*ec;ã. aitistiea de EDUARDO VlKlllA — -{«gaite

Ua orolio-ilr-i, lJaalino Saenuuoutu
»i

^i^SA^iV^A<VSAiiVVV

hoje: DUAS «SBíSSOBíS-
a'& "_r Si-âl e O 3/-*

IlHpresentaçüo da opereta em tres acta*., de Àbba.lie Faria Rosa, eom masica
io Ptiiilino Sacramento

PIil • II
r.\tiai.l;i pelo autor du romedia do mesmo titulo, com 150 repre.

sentiK.-ões do Trianon
GBANDE SUCCESSO DE TODA A COMPANHIA

yyVVWVVVVWWVVVVVVVVMV**'*'^VV'''*^''i^i,^^^''*^'''i****'^>,^^AA*^^^MAAMAMAAMAMAM
No dia tl — Uriiidioso fu.ti-jal promovido por uma comniissão do homens

¦Io letras; om liomeuugeni ao Sr. inarechnl. Hermes du Fonseca e sa»
Etnia, espota.
VN_^S-r**i^VVS*\*-W***^

J«°*0mmm

CINEMA MODERNO
IMIPIMBMWnPMMMM

BjIIAS DE BEATRIZ (M. Harris).

JOSÉ'
Companhia Nacional, ('andada em 1 de

jullu. de 1911 — Direcção artística de
-izidro Nunes —Regente da orchostra
Bento Mossurunga. -

HOJE TRES SESSÕES HOJE
A's V, 8 3/1 e IO l/a

A CAMINHO DO 2-CENTENÁRIO!
A Interessante revista de *

CARLOS BITTKNCOUKT e CAR-
DOSO DE MENEZES, musica

do Sinlift

*. 9 *i

VVVVSA/V»M/WVWVSAA^MAAAWVVMA*V

coin o scu quadro novo de
grande effeito cômico

O CAFÉ DO PINTO
A seguir - O.s cangaceiros, bar-

letn seriam ja, do J. Miranda, musica
do Paulino Biicramonto.

 CARLOS GOME S
i**'A'*'AA^AA^^^AAAA^A^**'iAÍ**»****i*V**WV*»^****'*^-***^VV

Naeional dirigida pelo
M*\^<V*>«^A**i*^V*V>i^VSA<*WS^

actor FELIPPE DOS SANTOS

OS

Companhia. Dramática

M O J E — A's 7 3/4 - DUAS SESSÕES — A's 9 3/4 — HOJE
Ií reprosoutajão do drama histórico em 5 aotos e 6 quadros, original de Luciano de Carvalho, intitulado

DOIS PROSCRIPTOS
ou A RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL EM 1640

Personagens—D. .Tayme, Roberto Guimarães; D. Álvaro, C.etano Conzaga; Conde da La Pueblfl, Dcniiug-s Biaga;
Conde ilo Aiauguia, Carlos Santos; Constantino de Vino, M. Collares; D. Fornando da Albuera, Mario llrandão; Pndro Niaolao
da Mala, Josó Vianna; Jesuíta ThépdòrJ. Manoel Pinto; Capitíío Canlra, Armando Braga; Jtüo Paisano, Augusto Santos;
D. Diogo de La Ruooo, Carlos Novaes*. Arraes La.Bonca, Bernardo Copozzi; Sargento Caudahha, Jeão ií pos*-; 1). Felippa d«
Vilheua, Juliota Vinnnn; D. Maria da Vilhena, Jnlia Silva; D. FráiiiUoó Coutinho, Maria Santos; D. João Pinto Ribeiro, Cari s
Iirandão; D. João da Coita, Coliarcs de Souza; D, Miguel ilo Almeida, Novaes Costa; D. Aa io de Almada, Armando Siabrn;
D. Pedro da Mendonça, D. Carvalho; Ura commissario do Santo OHioio, J. Mendonça; 2? oomniissario do Santo üíiieio, Assis
Belliue; 3? conimisaario do Sauto Ollioio, Arlhur Margtt,.*— Archoiros, tudescos, caslelhanos, soldados portuguezes, campo-
nezo9, etc, no. . '. j

iHontugcin a rigor e guarda-roupa dn Empreza Paschoal Segreto
Titulos dos quadros — 1? A conjuração: 2? Ferro oastelhano em p-àto portuguez;'3?- Fiade mysterioaoj 4?. A Derro-

cada; 5? Uma espada do príncipe; 6? A rcstanr-ição de Portugái — liloria ao heroísmo português 1
; NOTA — A peca será dada em sessões, mas representada na Integra.

Preços ilas localidades ¦— Cumarotoa, 15S; camarotes do 2?, 10S; cadeiras distiuctas, 3$; distinetas de 2?, 2$; ga-lorias, lí; geraos, 500 róis. -.

Proprietário
J. R. Staífa

O ponto
prcfeiiilo

JilasIiiiiiiHas
'¦ 
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COMPANIHA AIjEX-VNDRE

AZEVEDO
HOJE—A's 7 3|4 e « 3|4—HOJE j

\ Grande siicoossço dn farça om tres aotos,
original do ROY CUIANOA

O Pirata
Protagonista

ALEXANDRE AZEVEDO
: Bellissimo trabalho cômico de

: OSCAR SOARES, AUGUSTO
IANNIBAL e PEPITA DE

ABREU
iEuscenaç3o do Simões Coelho
;Mobllario da Ca-sa Nuaes, rua,:

da Carioca, 65

Amanhi!—Vosperal, íis 4 horas—Duasy
; scssOos ás 7 3/4 u 9 3/4 -O PIRATA.

/WW*-'-^^^WS-'*)''*^Á''*^*-^MA*'*>*'*^**^*1*'^*'*^^ t

Em ousaios-ACASA DO TIO PE-
DRO — Novo original do consagrado

! comediographo Oduvaldo Vinnnn.
VWVWVWVMV^^AAM*-**^^^AM^MAAA 

*¦

A seguir—O Amigo Carvalhal—
C. muiiia mn o acuií, traducção de
Rogo Baris Luiz Paliueirim.

'¦^.'íSr*<*!«Xó*<Se5*a««*^^

PATHÉ ** PINA MENICHELÜ
ITALA-FILM

HOJE - Ura attestado de grandeza da arte latina - HOJE:
A melhor e mais formosa actriz italiana que trabalha na cinematographia

Pina Menichelli,
A inesquecível incamadorá de O FOGO nos con-

tara

O Romance de uma Mulher
(lia storla dl una donna)

Sois suetos — Producsao EXTRA-CELTA, da ITA- '
LA FILM, de TURIM.

Quo ipOde encerrar O ROMANCE DE TJMA JIU- .
J-IIER. ?

Se delia nasc e o amor, em todas as suas sublimes j
modalidades; so dolla omanam o conforto, a ternura,,
a bondade-., so delia, não raro, procedem, tambem, a.
Leviandade, o capricho e as mais iperdlãás sedu-
cções?

O luxo. a ostentaçüo, as festas sumptuarias, as.,
jóias foram o triste eorollarlo das angustias de uma.
alma quo soube querer, amar c Immolar a .própria'
vida em holocaustro do uma paixão sin.era.

/vri-i.si.nilxcK. — O melhor artista do cinema —,
•WHI-L-AM FAR NUM — na sua ultima creação : ATA-
íjENTE, AIiEGRE E TÜRBCLENTO. Seis actos,Stan-
durd Fox Film..
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í Electro-Ball-Cinema Empreza Brasileira
dè Diversões

51 « Rua Visconde do Rio Branco -51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital
l*V%^WNA/S/>A^A^V>A«*>'^^SV«A«VVV>A/VV^^

M O Jl ml, - Programnia novo -- HI O J E

Caprichos de Paulina
Drama em cinco partes da BLUE BIRD,

desempenho da estrella BESSIE BARRISCAl.E
Ping-Pongf, Bilhares e outras diversões

Artistica e . abundante illiiminaçào electrica

BANDADE MUSICA IVIIL-ITAR
Ao Elejctro-Hall-Cinema!

^m*ta^t^tnáné}m^áHa^Am^At^

As diversões começarão ás 5 horas da tarde

CIIMEIVIA OL.YIVIRIA
Rua Visooiulc do Rio BraJtco ji. 53 Telophone, Central, n. 5.657

VvVVVVVVVVVWV'**»','''***'i^k'<*''*'«*'^'^-^'^*'-'-*''-^l'k^^>)^VN/VSA*-^^V''-^'^^

HOJE —i *üni 
progranima do suecesso } — HOJE

!Da Universal Filia apresentamos um trabalho magnífico, inter-
¦pretado .pela apreciável estrella

BARBABA CA-STI-jETOIT
IKTTIT XJ L-A.DO

HERANÇA DE TREVARES
Cinco actos sensaclonalisslm os, desenrolados sob o mais interes-

santo c artistico dos enredos.
WV\^^V%^VSi«S^i>N^/VSAi^SA^%^ii^'-'^WSAAA<»VNA

No mesmo -programma aipre sentamos um "film" engraçadissimo,
interpretado pelo famoso LEÃO da Universal.

ENTRE bOIS TOQ05
• Dois actos, destinados ao maior dos - suecessos cômicos, para

glaudio da petizaila o dos sorum batieos ! * * *
V^^MVM/^**-t^^*->^>V'-i^^^l^AAM^^V>)M^AA/«MAM*^**i>**^ii*-<''^MMMSMWV^WVWVVV^

AMANHA — A GRANDE T Rj\iGEDIA DO OESTE DE NOVA
YORK (OS OIjHOÇ QUE FAIiAM). Quatro actos estupendos, ultra-
emocionantes. No mesmo progra inma, 3o e 4" episódios do original
cUJc-romancc — O BARÃO MT STERIO — em quatro -partes.'¦* 

BIREVBMBNTB —Inicio da serio O PACTO INFERNjU., 10
episódios sensacionalissimos, po r Arnold Diíly, o celebre Justino Cia-
rei; dos MYSTERIÓS DE NOVA YORK.

XXXX*«.>X%*X-3-^^

CINEMA IDEAL
HOJE üm programma extraordinário de inÉCütiYBl Valorí — HOJE

Apresentamos, cm estréa, uma producçüo estupenda, Inter-
pretada pelo mais notável dos artistas americanos:

Henry Walthall
«ecundado, admiravelmente, (pela insinuante estrella

HELENA CHflDWICK
simplesmente incomparaveis no decorrer do grande drama, inti-
tulado :'-,- ,-

OLHO POR OLHO..,
DENTE POR DÉNTEÍ

Sete actos de fortes emoções, desenrolados sol) um enredo do
valor e extraordinariamente i nteréssante i

mw "<M m,
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Fazem parto-do progranima os dois e/pisodlos finae9*do grande e
original CINE-ROMANCE FRANCEZ. de Henry Ucrnniin, o nota-
vel escriptor parisiense, intltü lado ... ''.'*,:"¦

MYSTERIO
cujo entrecho agradabilissinio c superior interpretação lhe têm me-
recido o melhor dos acolhlfrio ntos. Hoje tercis o ensejo do saber,
fin.ilnietite, quem é o niysteriò so personagem da capa negra, que,
desde o inicio deste romance, vos Intriga !...

N!'0
Companhia Brasil Clnematographica

ln nome basta para garantir
o auecesso e a beileza deste lilm

que hoje daremos

ALICE BRADT
a formosa estrella da

Select-Pictures

A
em uma das snas melhores

«reações' mercê
MA^^^M^^^^W^WVN^M^MA^^AMA

dos
homens

. Bomance lindo, de scenas
emocionantes, de momentos dc ad-

miravel anciedade
E teremos mais um trabalho

de MUTT E JEFF

üma tragédia telephonica

VN N N*V \\\V

hoje:
ASTA ÍTIEJLSEN

em O FUI DU FADO

hoje:
Inicio das sessões artísticas

A'S 10 HORAS DA NOITE

CINEMA CENTRAL
Av. Rio Branco 168 -• Tel. 4218

Empreza PINFILDI

HOJE - ULTIMO DU DESTE fROORÂMHA - HOJE

Asta Jtfielsen
A estrella máxima do vampirismo encarna, com todo o vigor do

sua arte, o adiv iravél film

0 FIM DO FADO
Cinco actos da mais intensa dramatl cidade. Rim dé ROM BAUER & C.

Complctarfi, o iprogramma uma çhistosa comedia da PARAMOUNT
- Rraiulos e meudos. uiii acto hilariante. Semana Messter, ultimo nu-
mero Preços:-poltronas,-1$000; camarotes, 5$000.

Quinta-feira — A super-producção allemã A (;o\SI*l».\<ÃO ou
HAIIIA IHERE7.it^ film histórico, época: 1750.

Diu 9— POLA NEGRI, em um novo gênero, A CONDESSA DODY.¦ Breve — FRANCESCA BERTINE, em o film MAIS DO QUE A
LEI.

¦fcwexxx*****^^

\
-.S!IU*\ DO KOT/tVEI.

Olivares
O ni do cigarro - o-lebre manipulador

Numero de sr.nsiiçào
NOVIDjíDE ABSOLUT4

li a Exma. Sia.

Lúcia Campos
om seu vinto rep.-rtóriu lyrico

K ainda:

LOS OLIVARES
eni uui seiisacipniil numero de tiviusmis-ião

de peiiiuiiiijuio

Preços especiaes pura'estu sés-
são — Pour juis -S: camar.jtis, 10S0ÜÜ.

As sessões artisticas sa r.alüarãa tedns
as iu..rta-feiru».

*^^_____________L \^P ^m F _|JI _______¦
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¦ 7° c.pis--odio — A GRUTj\ DAS FCMARj\DAS — Duas partes
sensacionalissimas !

8" eiiisodio — A EXIMAÇ "KO — Duas partes incomparaveis l

AMIANHA — Reapparece, mais extraordinário que nunca, o m aior vulto da cinematographia —
•Wllllain Fiuimiu — na sua ultima creação estupenda — ALEGRE, VA LENTE E TURBULENTO — Seis
actos magníficos FOX SPECIAL.

SEGUNDA-FEIRA — TjVRZAN, O ROMEM MACACO, ou seja a mais desejada dc todas as "vê-

prises" do verdadeiro <j primitivo TARZAN, em oito actos maravilhosos, inteiipretados pela bella figura
máscula de elmo LINCOLN. ri

No mesmo programma — MENTIRAS INNOCENTES, pela querida Gladys Brockwcll, um cinco 8
actos, da FOX FILM. g

¦;..¦¦,.*'¦'¦¦".:. SBrie dos grandes films ameri-
canos em T actos*

L*\W 1*1 iá^OLHO •/VN*WVW*WVWW

SEGUNDA-FEIRA» \A/1L. L. IA IVI DESMOEMD

SEílUNDA-FiaiuA - VIDA SELVAGEM

Protiigonistiiis — As colebiida-
des Uo Palco e da leia

Mry Walthall
¦^W^**V**A^M/WWWVVVV^VV

B* *

Helena Chadwick
HOJE:

No indesthronavel

TEMPLO DAS CELEBRIDADES

CINE PALAIS
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