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o im ENTRE A ARMÊNIA E 'ML "TURQUIA
GENEBRA, 1-United Press-Urgente-O Sr. Arthur Bá!fótti$Ma delegação britaniiica da L 5 ga das Nações, fez publicaiyás19 horas, urna declaração affirmando que os Estados Unidos,jÉBraail e a Hespanha aceitavam o convite da Li«a das Na-çOes])ara úgiv conjuntamente como mediadores no conflicto àftré a Armênia e os nacionalistas turcos.

O primeiro ministro francez partirá novamente para Loríâres,afim de ultimar as negociações sobre a suecessãohellenica na conferência com os primeira ministros da Grã-Bretanha e da Itália
O conde de Sf©rza, ministro do Exterior, da

Itália, concede uma minuciosa entrevista
á United Press

LONnRES, .1 (U. P.) — o conde Cario Sforza, ministro do exte-rior italiano, .concedo á United Pres» uma longa, entrevista, ivx qualS. B.\! exprime o seu contentamento cam a situação interna da Itália,e-m geral, o optimismo a. respeito da situação estrangeira. *
O ministro do exterior italiano acha-se nesta capitai, afim de as-sistir âs conferências dos chefes dos governos aluados sobre a Gréciae o Próximo Oriente.

A CONFERÊNCIA DE LONDRES
"Nada posso dizer, por ora., sobro a conferência de Londres, porqueno que diz respeito a mim, ella não começará até amanhã. Porém. nãoantecipo a menor difficuldade. A Grã-Bretanha, a França e a Itália,

Já estão do completo accordo sobre os pontos principaes da questãogrega. A nossa conferência aqui será effectuada meramente afim cleresolver os detalhes da nossa politica."Falando sobre a situação Interna, o conde Sforza diz que algumasfolhas estrangeiras publicaram noticias inexaictas e sensacionaes a re-speito dos recente acontecimentos na Itália, s. Ex. declarou sentirmais tristeza do que aborrecimento, pela publicação dás referidas no-ticias. «»

A SITUAÇÃO I&TERNA E O PAPEL DA IMPRENSA ITALIANA EESTRANGEIRA •
"Reconheço que nem sempre os correspondentes estrangeiros naItália são os culpados", diz o conde Sforça. As mâs noticias sèm.previajam depressa. Houve desordens na Ita.lln, e ainda ha algtinv des-contentamento, .porém, o mundo não deve julgar um grande paiz poa-alguns incidentes Isolados. Por exem,plo, ao chegar nesta capita.l 11nos jornaes londrinos, que alguns "sem trabalho" so tinham apode-rado de um edificio .publico, porém, presu.n-.-o que Londres está emvésperas dô uma revolução. '

A imprensa italiana nem sempre tem sido livre de culpa «o quediz respeito a erros nas próprias no ticias italianas. Por exemplo noultimo anno da guerra um homem foi preso, numa pequena, cidade
perto de Roma, aceusado ¦ de tor assassinado um policiai. Foi pro-•\'ado que o preso era tambem desertor do exercito. Jornaes italianos,
patrióticos, porém, ina.1. informados, encimaram- a notici.-v com o se-
guinte titulo: "Os desertores estão As .portas de Roma".• Os jornaes allemães elaboraram noticias sensacionaes ai reèpeito
do incidente, declarando que Roma estava revolucionada,

AS DESPEZAS DA GUERRA
A verdadeira explicação do descontentamento interno, é quo o,

govorno italiano teve a .corajem dç. dizer ao povo que devo preparar-separa pagar, Immediatamente, as de spezaa da guerra, — algumas outrosnações levantaram enthusiasmo com planea destinados a fazer os pai-zes derrotados pagar as referidas despezas.
Sem duvida, os paizes derrotados devem ser obrigados a .pagar o

possivel, porém, 6 inútil esperar muito coisa daquella procedência.

POLÍTICA DA HONESTIDADE

Póde-ise considerar que a nossa .politica não ê. haibil, porém, no-
fim de contas, ella vingará, porque é honesta, e 'honestidade é sem-
pre u.mu politica multo util. E' verdade que houve desco-ntentamento
na. Itália quando o,povo perdeu as suas illusões "post-ibellum". Po-
rém, as ultimas eleições, as quaes o governo teve a coragem de levar &
effelto quando o referido descontentamento.. estava no seu auge, 
demonstrou ser -boa a situação interna italiana. Ha poucos mezes' era
quasi impossível levar a effelto, em ,paa, uma sessão do Parlam-ento,
dovida â, tactica dbstruccionlsta dos socialistas, — actualmente os eo-
•clalistas estão trabalhando em perfeito accordo com os demais depu-
tados, em prol da causa nacional."

O PAOTO DE SANTA MARGARIDA — O RENASCIMENTO DA
ACTIVIDADE TALIANA

. "Estamos contentissimos com- a assignatura do tratado de Ra-
.palio, porque o mesmo soluciona a controvérsia a£riatica, sem a in-
terferencia estrangeira.

Os yugo-slavos comp.rehendera.nT a nosso, linguagem franca, na
con.ferencia, o retribuíram, discutindo lealmente, os factos.

Nâo acredito que podem-os esperar novos aborrecimento da partede Gabrielo D'Annunzio, o qual ê patriota e pôde comprehender quetem de se submetter á vontade do povo.' -Brevemente, passaremos
uma nova lei sobre o pão, a qual exigirá, da parte do pov©, maiores
economias, porém, será beneficiai, por que o thesouro nacional lu-
crará muito'con> a mesma.

A Itália está rapidamente voltando á sua actividade anterior. As
nuvens -do descontentamento estão-se desa.pparecendo."

A assemblea
de Genebra

A QUESTÃO DO DESARMAMENTO
GERAL JE A PARTICIPAÇÃO
AMERICANA EM SUA SOLUÇÃO.
GENEBRA, 1 (U. P.) — A "com-

missão permanente militar, naval e
aoroa, da Liga das Nações, publica
o texto de um tolegramma enviado
ao governo americano, convidando os
Estados UnidoH a .particiuparem, não
officialmente, no ostudo que a Liga
das Nações está lovando a offeito, a
respeito da questão -do- desarma-
mento.

O referido tolegramma declara:
"Fica perfeitamente entendido que

a presença dos Estados Unidos não
comprometterá, de fôrma alguma, ao
governo americano, de respeitar aa
decisões da Liga."

"Sejam quaes forem os pareceres
finaes da commissão, o seu relatório
será meramento considerado como
uma base, a ser tomada em conside-
ração pela Liga das Nações."
UM DELEGADO SOANDINAVO

CONCEDE UMA ENTREVISTA,
EM QUE ESCLARECE O PRO-
BLEMA DA ADMISSÃO DE NO-
VOS PAIZES A* LIGA.

* GENEBRA, 1 (U. P.) — O doutor
Fridtjof Nansen, oTiefe da delegação
norúogueza. na .Assemblea da Liga das
Nações, diz, numa entrevista com a
United Press, quo a questão da ad-
missão de novos paizes na Liga, está
causando muitas divergências.

À commissão da Assem-bléa, en-
carregada dos pedidos de admissão,
nada resolveu, ainda, a respeito.
Comtudo, a mesma commissão espe»
ra concluir brevemente os seus tra»
b-.lHos, de maneira a dar á Assem-
bléa tempo para .prolongados doba-
tes.

Temos quo resolver sc a admissão,
na Liga, de um novo paiz, implica
:io reconhecimento "de jure", do go-
vttrno daquello paiz, por todos os so-

cios da Liga, declara o Dr. Nansen.
Em segundo lo^ar, temos quo re-solver se a admissão de um paiz, naLiga, cria, da parte dos demais sócios

d.-i Liga das Nações, a obrigação do
protoger a integridade territorial do
referido paiz. Em terceiro logar, te-
mos que resolver se é necessária uma
votação, unanime, afim de tornar um
paiz sócio da Liga, o, em caso con-
trario, se a minoria que fez opposicão
Cl admissão do dito paiz, seja, ou nSo,
obrigada a reconhecer o novo sócio."

O Dr. Nansen prediz que a questãoda admissão do paizes que antiga-
mente faziam parto do antigo impe-
rio russo, especialmente os do Balti-
co, será adiada indefinidamente.

A Áustria e a Bulgária, acerescen»
tou o chefe da delegação da Noruega,
têm, pelo contrario, nacionalidades
claramente definidas, e podem seradmittidas Immediatamente.

O Dr. Nansen faz vêr que o reoo-
nheclmento de um paiz não lmipllca,
necessariamente, no reconhecimento
de seu governo.

Falando a respeito da Armênia, o
chefe da delegação noruegueza de-
clarou que uma solução ainda não foi
oncontrada, porém os planos, visando
a mesma, estão sendo rapidamente
concluídos.
A INOPPORTUNIDADE DA ADMIS-

SÃO DA ALLEMANHA A' LIGA
DAS NAÇÕES.
GENEBRA, I (A. A.) — O Sr. Nam

sen julga urgente a admissão da Ai-
lemanha na Liga das Nações, consi-
deranào, porém, que o momento é
lnopportuno para tratar do assum-
pto. .

Declarou que está no seu fim a
obra de repatriação dos prisioneiros,
que lhe foi confiada pelo conselho da
Liga das Nações. Faltam apenas re-
patriar 70.000 prisioneiros allemães
e austríacos, romenos e yugo-slavos,
alguns tcheque-slovacos o de outros
paizes, os quaes soffrem um horroro-
so desterro na Russia e na Sibéria,
mas que voltarão aos seus lares, du-
ranto o curso do próximo anno.

POR DETERMINAÇÕES DE OR-
. DEM INTERNACIONAL E OU-

TRÁS MAIS, A ARGENTINA NAO
SE CANDITARA' AO CONSELHO
EXECUTIVO.

. GENEBRA, 1 (A. A.) —Confirma»
se a noticia de que a Argentina não
apresentará a suã candidatura . ab
conselho da Liga das,Nações por ya-rias razões. A primoira razão, segiin-
do conseguimos sabor, basea-so na
inconveniência dc substituir o Brasil;
o as outras razões,, dizem, respeito ás
características políticas de ordem in-
lernaclonal. ' " ..

Tambem se affirma que a Argen-
tina não se conciliará com a politicade realizações immedlatas o com as
praticas do conselho'da Liga das Na-
Coes. •. •

ELOGIOS A' ACÇÃO DO SR.
PUYERREDON

LONDRES, 1 (A. A.) — O jornal"Manchester Guardian" elogia fran-
camente o Dr. Honorio Pueyrredon,
delegado argentino, junto á Liga das
Nações.' Entre as muitas palavrasamáveis que tem para com o repre-
sen tanto argentino, o "Manchester
Guardian" diz que o Sr. Pueyrredon é
um dos "leaders" que se veiu a des-
cobrir no seio da Liga, em virtude da
reunião em Gonobra, da Assemblea
da Liga das Nações, e que o seu nome
se pôde collocar á altura de Roberto
Cecil, Viviaaii, Barnes e Branting.
AS FORÇAS QUE A SUÉCIA PORÁ'

A' DISPOSIÇÃO DA LIGA
ETOCICOLMO, 1 (A. H.) — O"Dagons Nyhoter" annunçia que jácomeçaram os preparativos militares

¦para a organização do contingente
quea Suécia deverá -fornecer ás for-
ças internacionaes do policiamento,
duranto o plebiscito que se vai reaíi-
zar om Vilna.-
PEZAR POR NAO> TER SIDO O

IDIOMA D ESPANHOL CONSIDE-
RADO OFFICIAL NA LIGA.
GENEBRA, 1 (A. H.) — O Sr.

Narciso Garay, delegado da Republi-
ca cio Panamá á Assemblea da Liga
das Nações, exprimiu a um jornalista
o seu pezar por não tor sido possivel
sair victoriosa a proposta da admis-
são do ^rsnanhol como um dos. idio-
mas officiaes da assemblea.

O Sr. Garay anro""itou a opportu-
nldado para fazor grandes elogios á
Hespanha e disse tor esperança dc
quo a proposta ainda será objecto do
discussão na toictüàl Assemblea da
Liga.
A ADMISSÃO DA ÁUSTRIA NO SEIO

DA LIGA DAS NAÇÕES
GENEBRA, 1 (U. P.) — A 5' com»

missjio da Assemblea da Liga das Na-
ções, está tratando da questão da
admissão da Austnia na Liga das Na-
ções. A commissão não resolveu nada,
poré continuará as suas deliberações!

Os delegados servlos. tcheque-slo-
vaicos o suissos, concordaram com a
admissão da Áustria na Liga, e pre-diz-so que a Liga brevemente annuirá
ao pedido daquelle ipaiz, o qual deseja
ser soclo da Liga das Nações.
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEA PA-

BA CONHECER DAS EMENDAS
OUE MODTFTr-AM O TRATADO
DE VERSAILLES.
GENEBRA, 1 (A. H.) — Estámarcada para amanhã, mais uma ro-

união plenária da Assemblea da Liga
das Nações. Ness reunião será abor-
dada a importante questão das omen-
âas ao pacto da Liga, maB a impres-
são dominante é que a Assemblea nãointroduzirá, na presente sessão,, no-nhuma. alteração no texto do tratado.

A primeira comnvissão proporá queso declare publicamente que não hámotivo para que a Assemblea tome
om oonsldoração. nesto momento, a
proposta do emenda ao pacto da Li-
ga, ao mesmo tempo, convidará oconselho a nomear uma commissáo
para estudar todas as ""ovmstas que,com o mesmo fim, foi iu venham
a sor. apresentadas. resolução
provocará viva discussão, mas nSo sc-rá, certamente, votada, seni-a inter-venção dos que combatem eemelhan-
te resolução. Prevo-se, porém, que es-tes acabarão por ceder.

Na reunião de sabbado próximo oconselho iniciará o exame das quês-toes que dizem respeito á Polônia.
Esta manhã, o conselho tomou co-nheclmento dos telegrammas em queo presidente Wilson e os governos doBrasil o da Hespanha declaram acei-tar o convite da Liga, para servirem

de mediadores no conflicto entre aArmênia e o general Kemal-Pachá,
commandante dos nacionalistas tur-cos. O Brasil, como os Estados Uni-dos, communica que está prompto acontribuir -para pOr fim & situação
angustiosa am que se encontra a Ar-menia.

O governo de Madrid diz, igual-mento, que está inteiramente ao dis-
pOr da Liga para concorrer com asua acção de ordem moral e diploma-tica, no sentido de acabar, de uma vez
por todas, com a triste situação daArmênia e do povo infeliz, victima' dotantos soffrimentos.
A MEDIAÇÃO NO CONIÍjICTO OT--< TOMANO-ABMENIANO

^ GENEBRA, 1 (U. P.) O conselho
ua Liga das Nações communicou ho-
Je, âs 16 horas, tor recebido respostas
dos governos dos Estados Unidos,
Brasil o Hespanha, offerecendo-ac cò-mo negociadore» na questão entro osna-oionàlistaa turcos e a Armênia,
A RESPOSTA DO BRASIL A' AS-

SEMBLÉA
GENEBRA, 1 (U. P.) _ A Assem-

W6a da Liga das Nações recebeu nmtelegramma procedente do Rio de Ja-neiro, assignãdo pelo ministro das re.

COMMUNICADO ÍEEEGlíAPilICO
de HENRYJÍOOD

0 exercito Ia Liga
das Nações

Como a proposta do
chefe da delegação ru-
mená encapa o estabe-
leeimento -^é um ex-
ercito internacional ás
ordens dai Liga das
Nações. - -
GENEÇRA, 1 Çffc P.) — A

assemblea da Ijiga£idas Nações
está novamente tratando da que-
stão do estabelecimento do! um
exercito internacional, ás ordens
da Liga daí Nações;

A referida proposta foi alvi-
trada, na commissãí)' especial de
seis, pelo Dr. Negulosco, chefe
da delegação rumena, que decla-
rou ser absolutamente necessário
crear um exercito da Liga, so a
Liga das.^fljgõcs tem que resol-
vor probleiiias; táiag -como os da
Armênia e Vilna. ¦,."

A proposta do chefe da dele-
gação rumena foi .contida numa
moção, a qual trata' do quatro
pontos relativos áo-. desarma-
mento:

1." Todos os 
' 
paizes, soeios - e

tambem os que nãO;sãò sócios, da
Liga, serão obrigígiff^-. a se des-
armarem. . .. '¦ ¦ rí^V ¦ í->.

2." Uma cditfmissao permaneri-
te será encarregada do controle
de tudo quanto _se refe.re ao' des-
armamento B? s^li-fi. Tilildíizada a
fazer Investigações em todos os
paizes.

3." A Liga das Nações terá, ás
ordens, uma força de policia in-
ternacional. í!

4." A Liga das Nações tambem
estabelecerá um exercito interna-
cional.

A Liga já está encontrando dif-
ficuldades no que diz respeito ãs
suas finanças; Apenas 31, dos 38
paizes sócios da Liga, em fins de
julho próximo passado, pagaram
as suas quotas. Em conse-
quencla disso, secretários e em-
psfgados estão se queixando que
não receberam os seus ordenados
desde que chegaram em Gene-
bra.

A delegação de Haiti declarou
que o seu paiz não pagou porque
os Estados Unidos tém o contro-
le das alfândegas haitianas ,p não
permittirá o governo de Haiti
pagar a sua quota.

HENRY WOOD

(Correspondente especial
da United Press.)

só ou em cooperação com as poten-
dás, a procurar pôr um termo aos
soffrimentos da Armênia.

O conselho da Liga resolveu proce-
der dc accordo com a rccommcndncão
dc sim commissão militar, convidando
os Estados Unidos a tomar parte na
comniissão incumbida da questão do
desarmamento.
AO CONSELHO EXECUTIVO DA

LIGA CHEGA TAMBEM A RES-
POSTA DOS ESTADOS UNIDOS,
ACEITANDO O CONVITE.
GENEBRA, 1 (U. P.) — O conse-

lhò da Liga das Nações recebeu hoje
a resposta do presidente Wilson acei-
tando o convite do-conselho, para scr-
vir de mediador no litígio entre, os
nacionalistas turcos e o governo da
Armênia.

A.aceitação, por parte do -prcsld.m-
te Wilson, causou grande satisfação
om círculos da Liga das NaçOes. O
conselho, immediatamente, começou
a redigir uma nota respondendo ao
presidente, que será enviada â Was-
hington logo que estiver terminada

Consta que. a Liga está indagando,
reservadamèrite, sobre os planos mi-
litares do goVerno do soviet da Rus-
sia, afim de obter a garantia de queos bolshovistas não atacarão as for-
ças da Liga das Nações que v3o ser
enviadas á Vilna.
DE WASHINGTON FORNECEM

DETALHES SOBRE A RESPOSTA
DO PRESIDENTE WILSON.
WASHINGTON, 1 (U. P.) — O

presidente Wilson telegraphou ao Sr.
Paul Hymans, presidento da Assem-
bléa da Liga daa Nações, respondendo
ao convite do conselho- da Liga, paratentar a mediação no .conflicto entre
os nacionalistas turcos e os armênios.

O presidente .Wilson declara care-
cer de autoridade para contribuir
com forças armadas e material belli-
oo,. para defender a Armênia, visto
esta rencerrado o Parlamento, cuja
sancçío ô necessária. Entretanto, diso presidente: "Desejo offerecer a se-
gurança do apoio moral e diplomati-
co dos Estados Unidos ás principaes
potências, num espirito de sympathia
em resposta áo pedido do coníelho dáLiga das Nações.

Empregarei os meus 'bons officiose offerecerei a minha mediação pes-soai por meio de um representante,

cordo entre as duas partes. Confio no
CSWsélho da Liga das Naçõos, que mo

-íwígérirá os meios pelos quaes o meu
offerecimentos eja conduzido ás par-
tes interessadas, e a quem elle será
dirigido."

Acredita-se; geralmente nesta cida-
de, que ás attribuições do presidente
são tão limitadas, que olle talvoz não
possa prestar grandes serviços á Liga
das Nações na Armênia.

A LIGA DAS NAÇÕES APPROVA O
CONVITE FEITO AOS ESTADOS
UNIDOS PARA PARTILHAREM.
DOS TRABALHOS DA COMMIS-
SAO DE DESARMAMENTO.

GENEBRA, 1 (U. P.) — O conso-
lho da Liga das Nações, approvou o
convite que fez a commissão militar
aos Estados Unidos, para que envie
um represontanto, afim de tomar
parte nas sessões da referida com-
missão, em que sorá discutida à
questão do desarmamento.

Uma nota, nesse sentido, Já foi in-
viada aos Estados Unidos.

A.5" COMMISSÃO RECOMMENDA
A ADMISSÃO DA ÁUSTRIA A'
LIGA.

• GENEBRA, 1 (U. P.) — A 5* com.
missão da Assemblea da Liga das Na-
ções resolveu, por unanimidade, re-
commendar a admissão da Áustria na
mesma Liga.

as ütasticezas
A RENOVAÇÃO DAS RELAÇÕES

DIPLOMÁTICAS ENTRE OS
CAMPOS ELYSEOS E O VATI-
CANO — CONFIANÇA PARLA-
MENTAR NO GOVERNO

PARIS, 1 (Uf P.) — A approvação
da nioçíio autorizando os créditos nê-
céssarios para; o reatamento das ro-
lações diplomáticas entro a . Sauta
Sé e a" França é tida. ..geralmente^como um voto de confiança"ao gp-s
verno do Sr. Leygues,' presidento do
conselho de ministros. E' a primeira
vez que .o seu gabinete tem sido real-
mente experimentado.

A votação demonstra que o Sr.
Millerand nada perdeu de seu podo-
rio ao deixar o Quai d'Orsay para o
palácio Elysee. Na maioria de rodas
nesta capital a votação da Câmara
dos Deputados tambem é tida como
sendo' um voto de confiança no pre-
sidente Millerand, o qual ainda 6 ti-
do como o chefe aetivo do "Bloc Na-
cional", apesar do facto de S. Ex.
ter deixado a chefia do gabinete pa-
ra-a presidência da Republica.' Nas
referidas rodas considera-se que o
Sr. Leygues é apenas nominalmente
o chefe do governo, e que o Sr. Mille-
rand é o verdadeiro dirigente da
França.

A referida votação demonstra
que os diversos partidos políticos na
Câmara dos Deputados mantêm mais
ou menos o mesmo equilibrio do que
quando o Sr. Millerand era presiden-
te do conselho de ministros.

O deputado Aubriot levou,a effei-
to á ultima' tentativa . da opposicão
de adiar a approvação do projecto
de lei relativo aos créditos necessa-
rios para o reatamento das relações
diplomáticas com a Santa Sé. O ré-
ferido deputado apresentou uma mo-
ção pedindo que a' votação sobre o
dito projecto de lei fosse adiada até
depois da publicação' dos "documen-
tos de Dulcet", a respeito' das nego-
ciações levadas a effeito sob a lei de
1905.

O Sr. Leygues, presidente do con-
selho de ministros, exigiu a rejeição
da moção do referido deputado op-
posicionista,. declarando que o deba-
te já tem estado em andamento du-
rante duas semanas o que houve
bastantes opportunidades para dis-
cutir plenamente o assumpto.

A Câmara rejeitou a moção do Sr.
Aubriot por 387 votos contra 19S.

llli

E
Os ARMAZÉNS da Camisaria

(ioraes abrindo mão dos seus lucros
durante esfò mez marcaram com

0 de luoro apem :í&

todos os seus artigos e convidam V. Ex.
para visitar antes de tudo as suas GRAN-
DES EXPOSIÇÕES e confrontar a,

@AIXA SENSACIONAL
SEUS PÜEÇOS

34, Tra?. S. Francisco da Paala; 36

lações evtcrkn-ps"ilo Mricií^íJJ0 "" *fím,de Procurar cessar as hostillda-
do que o ^u mfz os.^^jJeCln*an; 

dea **? ""«oiialtota., turcos contra osuo que o seu paiz estA disposto, por si j armênios, e tratarei do obter üm **

OS COMMENTARIOS
DOS JORNAES

PARIS, 1 (A. H.) — A imprensa
commenta largamente a moção de
confiança ao governo approvada
hontem, pela Câmara.. Muitos jor-naes declaram que a decisão do Par-
lamento autorizando o restabeleci-
mento das relações com o Vaticano
era prevista, porque estava no senti-
mento do publico, como no senti-
mento da,Câmara. Todos, assigna-
lam a sympathia com que foram aco-
lhidas no seio do Parlamento as de-
clarações dos representantes alsacia-
nos e lorenos a favor da these do go-verno. .

O "Echo 9e Paris" accentua, quea moção de confiança da Câmara
não exprime a simples victoria de
um partido, mas o triumpho de um
grande e nobre ideal, ao mesmo tem-,
po-que constitue iima consoladora
manifestação da união nacional. Por
isso devia ser grata a todos os fran-
cezes, sem distineção de opiniões ou
credos.

Os jornaes catholicos entendem
què o voto da Câmara representa avictoria do bòm senso e, sobretudo, a
victoria do patriotismo, vivificado e
purificado pelas provações com-
muns.

O Sr. Alfredo Capus escreve no"Gaulols", que o presidente do con-
selho apoiou a" thèse governamental
conscio de não ser apenas um con-
junto hecterogeneo de grupos politi-cos, mas de representar a Nação
mesma.

Em conversa com um redactor do"Petit Journal", certa personalidadeecclesiastica de Roma declarou quea Santa Sé aceitara o

das relações sem condições, .sem es-
plrito de mercantilismo, sTRT idéas
preconcebidas, mas somente »b . in-
teresse superior e commum das duas
partes contratantes. A França en-
contraria por toda parte onde for
chamada a defender os seus altos in-
teresses o auxilio pressuroso do Va-
ticano.
O NOVO EMPRESTIMO FRANCEZ

PARIS, 1 (A. H.) — Consideram-
se satisfatórios os resultados do
actual eniprestimo, cujo exito sstá
plenamente assegurado.

Foi grande o numero !das pessoas
que procuraram hontem, attender a
esse novo appello feito ã economia
franceza, antes do encerramento das
subscripções.
A MORTE DE UM SÁBIO FRAN-

CEZ — OS SEUS ÚLTIMOS MO-
MENTOS FORAM DEDICADOS
A' SCIENCIA
PARIS, 1 (A. H.) —, Os jorpaes,

cpmmentando a morte do Dr. Char-
les Infroit, chefe do serviço de ra-
diographia do laboratório da Salpe-
triére, narram que o sábio francez,
ao sentir-se irremediavelmente per-dido, não repousou mais um instante
antes de terminar o apparelho.de sua
invenção destinado a pesquisas ra-
diographlcas, considerando esse fa-
cto como uma prova de suprema de-
dlcação & sciencia.
PARA ASSEGURAR O FORNECI-

MENTO DE LEITE AS CRIAN
ÇAS
PARIS, 1 (A. H.) — Do accordo

com a portaria do secretario dos
abastecimentos, baixada em 25 do
novembro passado, as autoridades
provinciaes tomaram as medidas ne-
cessarias para assegurar o forneci-
mento do leite ás crianças, aos ve-
lhos e. aos doentes. Por sua vèz o
prefeito de policia dà capital tam-
bem em obediência ás determina-
ções do secretario, acaba de prohi-bir o consumo de leite ou creme fres-
co nos estabelecimentos publicos.

A questão do leite Interessa 'do
mesmo modo a opinião publica e aimprensa da Bélgica, que lhe consa-
gra'grande numero de artigos.

A este propósito "Le Sõir" repro-
duz o texto completo das instrucções
dadas aos seus subordinados em 3 de
novembro de 1918 pelo Conde de
Stllleférld, chefe do estado-maior ai-lemâo, para a apprehensão systema-
tica de todo o gado encontrado nas
regiões invadidas. O jornal belga ad-mira-se que, em vista destas instru-
cções, ainda haja pessoas que defen-dam a condueta dos allemães e con-siderem uma falta de caridade da
parte dos alliados reclamando o ga-do que lhes foi arrebatado.
COMO SE COMMENTA NOS CIR-CULOS CATHOLICOS A' ACÇAODO .PARLAMENTO. FAVORA-

VEL AO REATAMENTO DASRELAÇÕES COM A SANTA SE*

.3¥S' U17' P> - °s catholicos-em toda a França mostram-se muitoaatisreitoa em conseqüência do votofavorável da Câmara dos Depu-tados sobre os créditos para o reata-mento das relações .Biplomàticas como Vaticano^
Os jornaes catholicos applaudlndo

a. resolução do Parlamento dizem ser
esse o passo diplomático mais impor-
tanto dado pela França, desde a

mentam edltorialmente a medida, di-
zendo tratar-se de uma decisão &a
ante-mão adoptada.

O "Echo de Paris" diz: "A vota-
ção de hontem não represonta a vi-
ctoria de um partido. Foi o trium-
pho justo de um grande o nobre idéa!
e a expressiva demonstração da uni-
dade franceza no interesse nacional.

Os deputados esqueceram as suaa
antigas luetas e cooperaram para
que o paiz recuperasse a sua antiga
posição em Roma".

Em círculos diplomáticos desen-
volve-se grande curiosidade em tor-
no do preenchimento da embaixada
escolhida para essa missão. O gover-
no até agora não se manifestou. Os
boatos apontam como o primeiro a
scr escolhido, o Sr. Charles Benoist,
actual embaixador em Haya, perso-
nalidade Catholica proeminente õ re-
conhecida autoridade em questões
pontificías. O Sr. Benoist declarou
ha um anno, que. elle aceitaria com
prazer o cargo se lhe fosse offero-
cido.

¦ O Sr; Charles Jonnart tambem é
indicado em segundo logar. O Sr.
Jonnart oecupou o cargo de ministro
em Athenas pelo que conhece bem as
questões relacionadas com o Otienta
Próximo. Como o Sr. Benoist oceíipa
umá. posição de destaque nos cir-
culos catholicos francezes.

O Brasil no
estrangeiro

REALIZA-SE EM NOVA YORK
UMA OUTRA REUNIÃO PARA
ESTUDAR OS MEIOS DE ME-
LHORAR A SITUAÇÃO COM-
MERCIAL YANKEE-BRASILEI-
RA
Nova Koi-k, 1 (U. P.) — Houve

tuna nova conferência nesta cidade.'
hontein, de tarde, de banqueiros, ex-
portadores e outros negociantes in-
tcrcssados no commercio com o ISra-
sil.

Uma ' sub-oommissõo apresentou
uma proposta visando o levanta ií ilu-
to no Brasil de um eniprestimo es-
pecial, apoiado pelo governo, nor
meio do qual poderiam abrir créditos
em Nova York, destinados a faclil-
tar o pagamento dc dividas ainda não
pagas.

O Sr. Lee King snggcrlu que as
contas a serem saldadas sejam 11-
quidadas ao cambio actualmente cm
vigor, de maneira a poder conceder
uma generosa prorogação do prazo,baseada na differença das taxas
cambiaes, a qual é nina questão quo
ps Importadores são obrigados a so»
racionarem e que depende da coope-
ração dos negociantes brasileiros.

A conferência approvou uma.mo-
cão apresentada pelo Sr. M. O. Mo.
Connell, representante, da Associação
Oomnierdal de S. Paulo, pedindo fiCâmara dc Commercio Americano no .
Rio dc Janeiro tratar dás referidas
questões com uma commissão per-manente, aqui, por intermédio, do
consulado geral dó Brasil nesta ci-
dade.

O Sr. Sebastião Sampaio, addido
comniercial na embaixada brasileira
em Washington, levará o relatório daconferência ao Rio do Janeiro, quan.do regressar & cuiritnl brasileira, por
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fo W, EEx. precisam

comprar um certo artigo de

toilette, não o façam antes de

visitar uma- destas casas.-^

J\ellas ha sempre o melhor

pelo preço mais módico. ¦&¦&>
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-Conseqüências
da guerra

O ESPOLIO GERMÂNICO — EN-
TREGÀ DE CARVÃO

¦PARUS, 1 (U. P.) — O carvão ai-
lenüp entregue durante o mez de ou-
tubrii u-ltimu monta a. 2.18G.97S to-
meladas; a França recebeu 1.520.33-1.
a Itália 272.SÜ4, a Bélgica 278.770.
e o Luxemburgo 128.000, ;
PÃJOA A RECONSTRUOÇAO ECO-

NOMICA DA EUROPA
LONDRES, 1 (U. P.) — O primei-

ro ministro Sr- Lloyd George, Calan-
do no banquete hontem realizado na
.Federação das índustlras o Commer-
cio, disse ciuo :i Europa devia dedl-
car-se a trabalhar com ambas as
inilos, para resiabelcicer a sitiiâjâo
8í ir.oc.i ca.

Passou o periodo da prosperidade,
acerescentou o Sr. Lloyd George.

Uma fMioca de inevitavet.- depres-
são se aproxima rtcvicJo íl grande
quantidade de papel sem garantl.i
que eo acha em circulação. A Europa
não tem com que pagar os gêneros
de que carece.

¦A prosperidade sô po terá ser :e-
stáurada qu.mdo dominar a puz *.*m
todo o -inundo. A maÍ3 absoluta écc-
nornia 6 necessária. A Europa deve
entregar-se ao trabalho com ambas
as mãos."

Néscias de Portugal
festa aos artistas brasi-

leiros
LISBOA, 1 (U. .P.) — Realizou-se

liontem grande festa em homenagem
Aos artistas brasileiros, no theatro
Belém. Foram lidas poesias dos mais
notáveis poetas brasileiros, .pelo es-
«ripto-r Carlog Cavaco.

•A festa esteve bt'ilhantis«i-ir.*a, as-
aistindo-a enorme concurrencia.
O DR. ÒIRIACO DE FREITAS E'

CONDECORADO
LISBOA, a (U. P.) — O Br. Ci-

ritico de Freitas, secretario da. em-"baixada do Brasil, em Washington,
foi nomeado official da Ordem de
Christo, cm .reconhecimento de seus
esforços para a aproximação luso-
brasileira.
commijjmok.-çao no centena-

RIO DA AOAJD__-»IÍA DE MEDI-
OINA DE PARIS
LISBOA, 1 (U. P.) — A Academia

•de Medicina de Paris «convidou a As-
sociação das Escolas de Medicina
Portuguezas pa.ra se fazer represen-
tar na festa que se realizará no dia
20 do corrente, centenário de sua
fundação.
PARA DESENVOLVER AS RELA-

ÇÕES COMMERCIAIOS COM A
ALLEMANHA
LISBOA; 1 (U. P.) — Chegou a

esta cidade o Sr. Carl Slngelmaln,
antigo cônsul de Portugal em* Fran-•ckfort, que vem estudar as possiblll-
dades de desenvolver as 'relações
econômicas entre este paiz e a Al-
lemnnJia,

Í'M NOVO DIÁRIO
LTSBpiA; 1 (U. P.) — Começará,

amanhã a publicação do novo jornal"A Noite".
O NACIONALISMO DOS CURAS
¦LISBOA; 1 (ir. p.) _ os priores

de.Lisboa reclamaram ao cardeal
ipaCrlarcha contra « presença de pa-dro.-. estrangeiros, dizendo-se preju-•dicados.

O SR. NORTON DE MATTOS VAI A
LONDRES 10 BRUXELLAS

LISBOA, 1 (U. P.) — O general
Nortoii de Mattos partiu para Lon-
-dres e Bruxellas, onde será recebido
ipelo rei Alberto.

A FRAGATA "SARMEINTO" EM
LISBOA

LISBOA, 1 (U. P.) — O cônsul
argentino nesta capital pediu auto-
rização ao governo para que oe ma-
•rinheir<>« do navio escola "Presiden-
te Sarmiento" possam visitar todoa
os e.stabelecientos navaes. A autori-
zaçüo foi concedida.

EM PROL DA QUARTA ARMA
LISBOA, V(U. ,P.) — O .n.inistro

¦da guerra solicitou do Parlamento
ique no orçamento da guerra fosse
incluída uma verba .para a aeronau-
tici militar.

OS DIODECIMOS PROVISÓRIOS
LISBOA. 1 ,(U. P.) — O ministro

da fazenda. Sr. Cunha Leal, apre-•sentou uma proposta A Câmara dos
De.putados sobre os duodecimos pro-.visorios.

DESASTRE FERROVIÁRIO
LISBOA, 30 (U. P.) — Descaí-ri-

loü um trem na tinha luso-hespa-
nliolu. entre as estações de Valença
d'Alcântara c Marvão. J-Iouvo alguns
mortos e muitos feridos, o material
rodanto ficou completamente Inuti-
lizado,
O NOVO GABINETE - -.'.li I) .ü.V.M.

. SE O.S no.UF.NS, .11. j. i>_J..M\-
NECERAM OS URIXCIPJOS PO-
LITICOS -
liTSBOA, 1 (V. p.. _ Depois de

(prestarem o com] iomisso de honra
perante o pre.-id ;iite ifu. icenubllci,
os ministros conv.tum p,/oüu uo iwiaa

respectivas pastas com excepcional
concurrencia.

Ao assumir o governo o Sr. Li.be-
rato Pinto, o ex-presidente' do con-
selho, Sr. Álvaro de Castro, 'felicitou
o novo chefe, do govenfo por contar
con* a collabora-ção de membros do
gabinete anterior.

Falou tambem o general Pedro
Silva, oferecendo o apoio integral da
guarda .republicana. O Sr. Carlos
Ferraz poz á disposição do governo
os serviços dos defensores da Repu-
blica.

Respondendo, o Sr. Liberato Pin-
to declarou que a sua ambição era
reunir em torno do si todos as cor-
rente politicas, mas, que infelizmen-
to esse plano tinha falhado devido
aos liberaes e aos socialistas. O pro-
gramma. de seu governo ú o mesmo
do gabinete' Álvaro de Castro, visco
concordar plenair.ente com as suas
idéas.

A' .posse do Sr. Cunha Leal assis-
tiu a direcção da Associação Com-
mereial. O ministro disse que cont -
nuaria a da.r execução a seu pro.-
gram-:r<i,-j!S, conhecido.accrescentando
que exigia dos portuguezes, em nome
da salvação publica, o pagamento
dos impostos sem violência.

A poBitica européa
O PRIMEIRO MINISTRO FRAN-

OEZ VOI-TARA' A LONDRES
PARA CONTINUAR A CONFE-
RENCIA
PARIS, 1 (U. P,)—O SD nisterio

cias Relações Exteriores liittniiiu t|»c
ó i>i*csliloiite do cunsellio ile .minis-
tros, Sr. LcyRiirs, partirá, novo-
monte, p-ara Londres, afim de con-
Mimar a confi-iMicia com ol- senho-
res Lloyd George e coiulo de Sforza,
«obre a politica dos alliados no
Oriente Puoxlmo.

AecTOsconta es«i informação ("iio o
Sr. Ijeygues leva instracc^íes i«i«t in-
slstlr sobro a alteração do plano do
ministro das relações extovlores da
Iiip:!at<.*i'a, lord Oiir/jm. So este não
cttnsciitii', a França procederá Indo-
lioiidentemcntc ou em cnlIalMiração
cum a Italia em relação á Grccla.
A FRANÇA. NAO RATIFICANDO O

TRATADO DE SICVRES, ANNUL-
LA AS SUAS CONCLUSÕES — A
GRECIÃ EM VÉSPERAS DE
PERDEU AS VANTAGENS QUE
TIROU DA GUERRA
PA-R1S, 1 (U. P.)—•Uma'*-autori-

dade do Ministério do Exterior fran-
cen informou á United Bress que,"no que diz respeito á França, já
está morto o Tratado do Sevrés. A
Câmara dos Deputados da Framça
recusar-se-ha ratlfical-o o o govar-
no francez agirá como so o tratado
não existisse.

Acreditamos que- attitude matara
o 'tratado om pouco tempo-, diz a re-
ferida autoridade. Consideran_3s
que essjp, acção, terá tanto* - effeito
quanto o teria uma formal revisão
cio Tratado do Sevirês. A França es-
pera que .os nacionalistas turcos
brevemente obrigarão o exiercito
grego a retirar-se da Asla Menor,
porque os alliados não impedirão
isso. Então o- Tratado de Sevrfcs será
morto".
OS TRADICIONAES LAÇOS DE

AMISADE ENTRE A GRÃ-BRE-' TANHA VAO SER REFORÇADOS
LONDRES, 1- (U. P.)—A proxi-

ma visita, a esta capital, do princi-
pe Waldemar, da Dinamarca, acom-
panhado de sua filha, a princeza
Margarida-, dá margem a animados
coinmentairios, em circulog da corte.
Acredita-se quo a vinda desses prin-
cipes tem irelação com o projectadò
casamento da princeza Margarida
com o príncipe de Galles, e que, logo
quo sua alteza chegue a -Londres,
será annunciado o seu noivado com
a princeza Margarida, da Dinamar-
ca. A princeza Margarida tem 25
annos de idade e _ muito bella, sen-
do a sobrinha favorita da rainha
viuva Alexandra.

Relativamente a esse boato, tam-
bem ae diz que o rei e a rainha da
Dinamarca farão uma visita official
a esta capital.
A LEADERANÇA DOS PEQUENOS

PAIZES VAI PASSAR DA GRE-
OIA PARA A TCHECO-SLOVA-
QUIA
GENEBRA, 1 (U. P.)—-Parece

agora corto que a Grécia perderá o
seu logar no conselho da Liga das
Nações, como resultado das modlfir
caçoes no governo grego.

Os pequenos paizes estão demon-
strando muita actividade afim de
ver quem substituirá a Grécia no
conselho da Liga. A Tcheco-Slova-
quia o a Suissa estão especialmente
activos. A Grã-Bretanha o a Fran-
ça apoiam a Tcheco-Slovaquia,- es-,
penando, assim, conseguir o resta be-
lecimento de Praga como centro po-
litieo de importância, substituindo
Vienna.
UM DECRETO DA REG JENTE DO

THJRONO GREGO
AThENAS, 1 (A. H.)—Foi pu-

blicado um decreto da rainha regen-
te, resolvendo as difficuldades de-
correntes da demissão do'antigo ar-
cebispo desta capital, e que no ini-
do do governo do Sr. Ithallys tinha
sido substituído por outro prelado,

devido ás suas pronunciadas sympa-
thias polo ex-chefe do governo-, se-
nhor Venizelos.
A INGDATERRA ACEITA.AFINAL,

O PONTO DE VISTA FRANCEZ,
SOBRE A REASCENÇÃO DO EX-
REI CONSTANTINO AO 'JURO-
NO GREGO
LONDRES, 1 (A. A.)—O jornal

"Daily Chronicle" publicou, hontem,
uma nota officiosa dizendo que o
governo britannlco não concorda
com a ascenção do rei Constantino
ao throno da Grécia, por entender
que a sua ingerência nos destinos
daquelle paiz não favorece o povo
grego e é contraria aos alliados.

A mesma nota acerescenta que o
govorno proporá uma reunião dos
alliados, afim de entabolar eonver-
sações com o Sr. Lloyd George. so-
bre o assumpto.
A BAGAGEM DO REI CONSTAN-

TINO PRECEDEU-O EM ATRE-
NAS
ATHENAS, 1 ^V. A.)—Os cria-

dos do rei Constantino chegaram
hontem a esta capital, trazendo a
maior parte da equipagem- .perten-
cente ao rei. A equipagem foi reco-
lhida ao palácio real.

Os interesses
italianos

A AMEAÇA FIUMENSE
ROMA, 1 (U. P.) — Um despacho

de Trieste diz que o capitão Host
Venturi, commandante em chefe «las
forças militares da regência de Quar-
nero, fez um discurso, durante uma
rouniâo, no theatro de Veneza, em
Fiume, declarando que, logo que o
rei Vietor Manoel assigne o tratado
dé Rapallo, elle mobilizará todos os
homens e mulheres, em Fiume, afim
de dcfencíel-á.

Os legionarios fiumenses apodera-
ram-se do vapor "Narenta", o qual
tem um carregamento de farinha de
tigo e queijo, destinado fts tropas re-
gulares italianas.

BUSCA NA REDÀCÇÃO DO
"AVANTI" !

TURIM. 1 (U. P.) — A ipolicia le-
vou a effeito uma busca nos escrl-
ptorios do jornal socialista "Avanti"!
As autoridades policiaes não prendo-
ram., ninguém e nem confiscaram
coisa alguma.

OS PREÇOS DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

ROMA, 1 (U. P.) .— Na sessão da
Câmara, o deputado Lullini interro-
gou o govorno sobre o augmento dos
preços dos gêneros de primeira ne-
cessidade. Respondeu o sub-secrela-
rio da alimentação, Sr. Soleri, dizen-
do que o governo trata de evitar a
especulação, estando preparando um
regulamento, cujos effeitos devem
sor muito officazes. O Sr. Lullini re-
commenda que o governq iproceda
com a maxima energia, castigando os
especuladores.

A Câmara oecupou-se, em seguida,
da reforma eleitoral o da questão do
Fiume.
UMA ORDEM DO DIA DO

GENERAL GAV1GLTA
ROMA, 1 (U. P.) — O general Gn-

viglia, commnndnntc das forças ita-
lianas que operam nas proximidades
do Fiume, publicou uma ordem do
dia dizendo ejiíé o exercito é um In-
strnmento solido dc direito c dc sc-
gurança da pátria, que está obrigado
a cumprir qualquer doloroso dever
que lhe seja imposto,
CONSEQÜÊNCIAS DO TRATADO

DE SANTA MARGARIDA ENTRE
A ITALIA EA YUGO-SLAVIA ¦—
A REGÊNCIA DE QUARNERO
CONTINUA A SE OPPOR A' SUA
APPLICAÇÃO
ROMA, 1 (U. P.) — O correspon-

donto em Trieste do "Messa^gcrn"
diz quo .grandes contingentes do ca-
fabineiros passaram por Trlost. no
domingo passado, na direcção deVe-
glia o a ilha de Arbe.

Logo que D'Annunzlo teve conhe-
cimento desse facto, reuniu os seus
legionarios no thc-atrol Feni, nessa
cidade, jurando todos que se conser-
XxETAO SHR DCMF VBGPQ 7890

Consta que, pelo momento, o ge-
neral Caviglin, commandante das
tropas regulares italianas, apenas
tenciona organizar uma fronte firme
o completar o cerco de Fiume com.
tropas italianas. Entrementes, con-
tlnuará as negociações com D'An-
ininzio, afim de conseguir a evacua-
çâo 'pacifica dos territórios oecupa-
dos por D'Annunzio, om contraven-
ção ao tratado de Rapallo.

. So essa attitude conciliatória fa-
lhar, o general Caviglia está prepa-
rado para tomar medidas mais vio-
lentas, embora envide seus çiiélhòres
esforços para evitar o conflicto.

As mecTidns do Caviglia tfini cara-
cter do trabalho dc policia. O cor-
respondente acrescenta que os ca-
rabihoiros italianos oecuparam os li-
mitos da Republica de Quarnero o
tambom vários pontos estratégicos,
na Istria, onde'se espera que D'An-
nunzio desembarque tropas.

As forças dosto rnnnínni ri JJ.000
homens, om sua maioria moços.

O "ROMA" EM MONTEVIDÉO
MONTEVIDÉO, 1 (U. P.) — Á

tripulação d<> cruzador ii'i - • ¦"
ma" tem sido alvo de -manifestações
de carinho nesta capital.

Hontem, á noite, o mlnírtro 'a
Italia offereceu um banquete na le-
gação, assistindo o principe Aimone
e os officiaes do navio. Esta noite
realiza-se, no Parque Hotel, o ban-
quete official e, no domingo, os ma-
rinhoiros italianos tomarão parte em
um almoço campestro.

A GREVE DOS ELECTRICISTAS
ROMA, 1 (A. II.) — Em conse-

ciuencia de medidas rigorosas, tonvi.-
das pelo governo, a greve dos clectri-
cistas não se faz sentir nesta capital!
ccionado regularmente om quasi to-
A rede de energia electrica tom fun-
das as secções, e Roma quasi nada
soffre no quo ctiz respeito á illumi-
nação.
SOLICITAÇÃO DO «ENE1ÍAL CA-

VIGLIA POR MENSAGENS IM-
PRESSAS, ATIRADAS DE AERO-
PLANOS
ROMA, 1 (A. A.) — Amanhã, o

general Caviglia, por meio de aero-
plnnos, lançará milhares de mensa-
gens, impressas, sobro Flumo o ou-
tros pontos do Adriático, exhorlando
os "ardittis" a depor a-sua attitude I
Intransigente, afim de não crear ul-
teriores diffiouldades para a pátria, j
DESASTRE BE AUTO-{..MIN_L.O¦')

FERRARA, 1 (U. P.) — Um ca-
mintíão precipitou-se por uma ladei-
ra, morrendo o engenheiro Etioro
Rompini e ficando feridos vários tra-
balhadores.

O BLOQUEIO BE FIU_.1_E POR
TERRAEMAR

LONDRES, 2—A* I hora—-(TT. P.)—Urgente*—O jornal ••Morning Post'.'
publica nma noticia, ainda não tou-
fiiiiú.dii, dizendo què a Italia* havia
communicado á "Entente" ter estu-
belecido o bloqueio dc Fluíne poi*
terra c mnr. o bloqueio começou á
meia noite de terça-feira.
A SITUAÇÃO CRITICA

DE DWNNUNZIQ
ROMA, 1 (U. P.) — O.s jornaos o

o publico mostram-se muito contra-
riados com a perspectiva de um on-
contro entre as tropas ttó D'Annun-
zio o as do governo. .

Quer D'Annunzio, quer o governo
italiano .Intensificam à propaganda
om toda a Italia. D'Auiiunzio envia

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de A. E. JOHNSON

A questão dos man-
datos l

Os circulos britannicos
e o effeito da nota
americana — O que
pensa um dos mem-
bros da commissão es-
pecial de mandatos da
Liga das Nações.

i-' • -

GENEBRA, 1 (U. P.)—A
nota do governo americano en-
viada á Grã-Bretanha, a rospeito
do mandatos e disposição das
minas petrollferaa da Mosopota-
mia, agradou muito ao grupo de
paizes sócios da Liga, não en-
carregados de mandatos.

A nota americana será, com
certeza, discutida na assembléa
da Liga, e, provavelmente, mo-
üva-rá que se discuta toda a
flCestâo de mandatos e tambem
a disposição doe territórios sub-
traídos ás potências ex-inimigas.

Um membro da comniissão de
mandatos da assembléa da Liga
das Nações declarou â United
Presa que a acção doa Estados
Unidos foi temada em boa hora.

-e multo fortaleceu a posição dos
delegados nesta assembléa, que
estão procurando restringir - as
actividades do Conselho- Supre-
mo dós Alliados, no que diz re-
spei/to á disposição dos terri to-
rios ex-Inimigos e á administra-
ção daa colônias ex-allemães.

A referida autoridade fez ver
mais que o conselho da Liga das-
Nações se acha, actualmente, en
tre dois fogos. A assembléa quer
saber por que o conselho nãio fez
valer a sua autoridade, no que
diz respeito aos territórios ex-
inimigos, de conformidade com
as condições estipuladas pelo*
art. 22 da convenção da Liga
das Nações.

O Conselho Supremo Alliadó,
por sua vez, sustenta que o con-
selho da Liga 'nada. tem que ver
com a disposição dos territórios
ex-inimigos. O dito membro da
commissão de mandatos conti-
nua: "Sou partidário da theoria
que a distribuição de mandatos
é da alçada do Conselho Supre-
mo Aluado; porém,logo que seja
resolvida a distribuição tle man-
datos, os mesmos devem ser sub-
mettidos á Liga das Nações. Se
a Liga os approvar, então o as-
sumpto passará ás mãos do Con-
selho Supremo Aluado . para to-
do o sempre. Emquanto a que-
stão de mandatos fôr conservada
exclusivamente nas mãos dos ai-
liados, os Estados Unidos tcwão
razão de protestar; porém, logo
quo os mandatos passem üs mãos
do conselho da Liga das Nações,
os Estados Unidos devem tor-
nar-sè soclo da Liga, antes de
poder protestar".

A. E. JOHNSON

(Correspondento especial
da United Press)

mensagens diárias ao povo italiano,
dirigindo-se, em termos exaltados e
patrióticos, pedindo a adhesão á cau-
sa de Fiume. ' •;..-.,

O governo recommen,da ao povo da
regência de Quariiero a abandonar'o
ostado do belligerancia, para o bem
do. paiz. •-,

A imprensa diz que as calorosas e
apaixonadas declarações de D'An-
nunzio tornam a situação muito cri-tica.

EXPEDIENTE
DOGAMOS aos nossos ami-
" gos e assignantes a fineza
de mandarem reformar desde
já as suas assignaturas,
para bôa regularidade da
nossa expedição.

PARA COMBATER OS
TERRORISTAS

MADRID, 1 (A. A.)—O governa-
dor de Barcelona pediu, telegraphi-
çamèri-to, ao governo amplas facul-
dades para combater ce terroristas,
dizendo que, no caso contrario, será
forçado a .renunciar o seu cargo

A GREVE GERAL EM MADRID
MADRID, 1 (A. A.)—Communi-

cam de Sevilha que rebentou ali, in-
osperadamenite, a parede geral.

A AGITAÇÃO EM BILBAO
MADRID, 1 (A. A.)—Telegra-

pham de Bilbao- dizendo que reina
ali grando effervescencia nos meios
tfjiorarlps, pela parede dos operários
dos estaleiros dás margens do Ner-
víon.

ATTENTADO A UM EX-
PARLAMENTAR

BARCELONA, 1 (A. H.)—O ex-
deputado Layret foi hontem victima
do um attentado da parte de vários
indlvluos esconheeidos.

O Sr. Layret snhia de sua resi-
dencia para ir ao' embarque de 36
syndicalistas deportados pára Rio
Mum, entre os quaes estavam, o
Sr. Noy di Sucre o o ddnselhjeiro
municipal Companys. O Sr. Layret
subia para a carruagem, em compa-
nhia da espesa d-o Sr, Companys,
quando se deu o attentado, rece.Uen-
do duas balas do revolver no peito e
no pescoço. O seu estado é gravls-ximo.
A UNITED PRESS O DA' COMO

TENDO FALLECIDO IMM15DIA-
TAMENTE
BARCELONA, 1 (U. P.)—Foi

assassinado o deputado republicano
Sr. .Francisco Layret, advogado que
defendia os syndicalistas pocessados.
Uin individuo, que conseguiu fugir,
disparou sete tiros sobre o deputado
La>:c-_,iiiataiido*-o -instantaneamente.

EM SEVILHA
SEVILHA, 1 (U .P.)—Foi decla-

rada hontom ;í greve geral nesta ci-
dade, ignorando-se -os motivos des-
ea resolução do operariado. Sabe-se
que a ordem de greve foi distribuidaclandestinamente, Não 60 registra-
ram- incidentes.

EM BARCELONA
BARCELONA, 1 (U.P.)—Os em-

pregados da Compamh.avTelephonlcn
resolveram decjrar a greve; Saben-
do o governador dessa decisão.man-
dou chamar a commissão promotora
da pà-rede, ficando suspensa a or-
dem dc greve.

A questão irlandeza
BUSCA GERAL NAS SOCIEDADES

IRLANDEZAS
LONDRES, 1 (A. H.) — A policia

procedeu hontem a uma busca geral
nas organizações irlandezas.

Foram apprehendidos muitos do-
cumentos compromettedores nas sê-
(tes da Liga Galica e da Liga ipela
Autonomia da Irlanda.

INVESTIGAÇÃO DO PARTUK>
TRABALHISTA

LCXNDRES, 1 (A. H.) — Telegra-
pham de Dublim :"Acabam do chegar a esta cidade
os membros da commissão do par-
tido, trabalhista, encarregados do
proceder a um inquérito sobre a si-
tuação irlandeza."

O que se passa na
Allemanha

CONFLICTO NO PARLAMENTO DA
PRÚSSIA

BERLIM, 1 (U. P.) — Deu-se um
conflicto no Parlamento Prussiano
.hontem, a noite, entre socialistas e
conservadores.

O incidente começou ao atacar o Dr.
Kaufman, a maioria socialista, cujo"leader" Dr. Heilman, propoz a ad-
opção de um projecto de lei clsfavora-
vel aos membros da familia Hohen-
zollern antigos reinantes na Alie-
manha.

O Sr. Heilman declarou que a renda
que percebe, o ex-imperador, ê de 33
milhões de marcos, mais do que antes
da guerra. Ambas as partes atiraram
vários objectos, produz!ndo-se tremen-
da confusão. A sessão foi inalmente
adiada. ¦ •

A situação no oriente
europeu

SOBRE A EVACUAÇÃO DA
CRLMÉA

PARIS, t (U. P.) _ O Sr. Kri-
voscheine, antigo chefe "do 

governodo general Wrangel no sul da Rus-
sia, actualmente nesta capital, dará
a conhecer ao governo francez tudo
quanto se refere â evacuação da Cri-
méa.
CESSAM AS HOSTILIDADES EN-

TRE A LITHUANIA E A POLO-
NIA -
GENEBRA, 1 (U. P.) — O coro'

noi francez CÍíardign.v, chefe da coiu-
missão da Liga. dus Nações incumbi-
da dc indagar sobre a situação de
Vilna, telegraphoii á Liga communi-
«indo ter sido assignado hontom um
protocollo entro os polacos o os li-
tliunnlos, tendo cessado as hostili-
dades;
JA' SE PREPARA UM NOVO

EXERCITO PAJRA ATACAR OS
LITHUANIÀNOS
STOCKHOLMO, 1 (U. P.) — O

Jornal "Daghens Nyheter" publica
um- telegramma procedente de Vilna
dizendo terem começado os prepara-tivos para levantar um novo exercito
para atacar os lithuanos.
A PRESA BOLSHEVISTA — ES-

MAGAMENTO DO EXERCITO DO
GENERAL PETLURA
HELSINGFORS, 1 (U. P.j — O

jornal "Krasnaya Gazeta", de Petro-
rado, publica um *boato allegando

que o exercito anti-bolshevista ultra-
niano do general Petlura foi comple-
tamente esmagado numa batalha no
dia 26 de novembro.

OÍ' bolshevistas capturaram vinte
mil prisioneiros, 35 canhões, tres
trens blindados; JIOO metralsadorac eavultada quantidade de oútrò mate-
rial bellico.
MODIFICAÇÕES NO GOVERNO DE

MOSCOW
VARSOVIA, 1 (U. P.) — O dou-

tor Krzanowslci, antigo ministro da
alimentação, foi nomeado ministro
do commercio.

O Dr. Steczkowski, que 'foi nomea-
do ministro das finanças, em sub-
stituição do Sr. Grabski, aceitou a
pasta.
CONFIRMA-SE A CESSAÇÃO DAS

HOSTILIDADES ENTRE LI-
THUANIANOS E POLACOS
KOVNO, I (U. P.) — O governoda Llthuanlii confirma a noticia doter sido nssignudo um armistício cn-

tro tu. tropas da Lithuiinia e os do
general Zcligowaki.

O armistício começou a vigorar
hontem.

tratado de Sêvres; Ooutra determi-
na que a Armênia adopto uma atti-
tude amistosa para com a Turquia e
quo garanta a protecção dos turcos
nesse paiz.

Noticias diversas
O 76° ANNIVERSARIO NATALICIO

DA RAINHA ALEXANDRA
LONDRES, 1 (U. P.) — Londres,

Windsor e todas as cidades militares
e navaes acham-se embandoiradas
hoje, em honra do 76° anniversario
de sua magestade a rainha mãe Ale-
xandra.

Foram dadas as salvas protocolla-
res, ao meio-dia, nesta capital e
tambem nas cidades militares e nos
portos militares.

Ha exactamente 57 annos, desde a"Filha do Rei Marítimo õj'Além
Mar", em cuja honra Tennyson es-
creveu a sua poesia do boas vindas,
desembarcou na Inglaterra, afim de
se casar com o fallecido rei Eduar-
do VII, porém a bella princeza dina- .
marqueza capturou immediatamente
os corações britannicos, e sempre
tem sido respeitada como modelo de
soberana, esposa e mãi.

Apesar da sua a\'ançada idade, a
rainha mãi ainda é uma bella por-
sonalidade.

Ultimamente, comtudo, sua ma-
gestade tem padecido muito dos ou-
vidos e vistas. Durante toda a nm-
nhã de hoje, uma onda de visitantes
de destaque passou .pelas salas de
Marlborough House, a residência lon-
drina da rainha mãi Alexandra.

O rei Jorge V, e demais membros
da familia real, chegaram bem cedo.
Sua magestade, a rainha Mary, o
príncipe de Galles, o duque de York,
o principe Henry e a princeza -Mary
almoçaram com a rainha mãi.

Durante o diá, sua magestade ré-
cebeu, da parte do povo, muitas dç-
monstrações e manifestações de
agrado. ...

Foi necessário empregado um cor-
po especial de secretários, telegra-
phistas o mensageiros, afim do rece-
ber e responder ao numero avultado
tle despaohos telegraphicos e episto-
lai-es, de felicitações, vindos de toda
a parte do inundo.

•Multidões estacionavam-se, toda a
manhã, em torno de Marlborough
House, na esperança de ver sua ma-
gestade sair do carro.

destinado ao governo e outro á Municipa-
lidade.
, --Partiu lioje deste porto com destino
a Europa, o paquete italiano Principessa
Mafalda, a bordo do qual tomaram passa-gem diversas altas personalidades destacapital.

O novo governo do
ft.exico

O NOVO GABINETE MEXICANO
PRESTA JURAMENTO E TOMA
POSSE
MÉXICO, 1 (U. P.) — O novo gn-blnctc do presidente Álvaro Obregon

prestou hojo 6 juramento oonstitu-
cional c tomou posse. O ministerio
ficou assim constituído :

Chefe dó gabinete e secretario do
interior, general P. Elias Calles ;Relaijõep exteriores, o ex-presiden-
te Sr. rte la Huerta;

Guerra, genei.il Benjamin Illll;
Agricultura, general Vlllarcal;
Industria c cojiimercio e trabalho,

Raphael Ziibaram Capinany;
Communicacões e trabalhos publi-

cos, Pascoal Ortlz Rubin.
O presidente Obregon declarou quenão solicitará u admissão do México

na Lisa das Nações, mas tomará cm
consideração qualquer, convite quelhe seja feito nesse sentido.

Feia diplomacia
O EMBAIXADOR ITALIANO EM

TOKIO
ROMA, 1 (A. H.) — O barão de

Aliottl, embaixador da Italia, no Ja-
pão, está.de partida para Brindisl, on-
de embarcará com destino a Tokio.

Movimento marítimo
LONDRES, 1 (U. P.) — O vapor"Avon", á caminho de Pernambuco,

passou em S. Vicente, nó dia 28* de no-
vombro. O. "Almanzora", do Brasil e
Rio da Parala, zarpou de Madeira no
dia 29 de novembro, próximo passado.

O problema turco
ENTRE ARMÊNIOS E NACIONA-

LISTAS OTTOMANOS
PARIS, 1 (A. A.)—O ministro

das . relações exteriores deu hoje a
conhecer os termos do tratado de
paz que Mustapha Kemal, chefe das
forças nacionalistas turcas, offerece
á Armênia. .

Este paiz,. segundo a letra desse
tratado, deverá renunciar aos bene-
ficies que lhe concede o tratado de
Sévrçs. Tambem. . deverá adoptar
uma politica amistosa para com a
Turquia. Os turcos residentes; na'
Armênia devem receber a mais com-
plota protecção.
O GOVERNO FRANCEZ RECEBE

A MINUTA DAS CONDIÇÕES IM-
POSTAS PELOS NACIONALIS-
TAS TURCOS A' ARMÊNIA
PARIS, 1 (U". P.)—O Ministerio

das "Relações Exteriores recebeu as
condições impostas por Mustapha
Kemal ao governo da Armênia, poroceasião da assignatura do armisti-
cio.

Entro as cláusulas, ha uma. queobriga a Armênia :i renunciar a to-
dos oa bene fieios decorrentes Uo

N. da R. —- Os inglezes homena-
geam, no dia de hoje, uma soberana
a que se dedicam quasi religiosameh-
te. Pela sua belleza moral, pelos seus
dotes intellectuaes, a rainha Alcxan-
dra, que foi na sua mocidade tam-
bem de uma belleza pliysica admi-
ravel, conquistou o povo da Grã-Bre-
tanha, ao devotamento do qual agra-
deceu, a elle so consagrando defini-
tivamente.

A rainha Alexandra (Carolina Ma-
ria Carlota Luiza Julia), filha do rei
Christiano IX, da Dinamarca, nas-
ceu em Copenhague a 1 de dezembro
de 1844 e casou-se em Windsor, no
anno de 186'3, com o príncipe do Gal-
les Alberto Eduardo. (Eru Windsor,
que é uma bella localidade a poucos
kilometros de Londres, se encontra
uma das residências habituaes da
corte ingleza.)

Em 1901, por morte de sua mãi, a
rainha Victoria, subiu ao throno o
principe Alberto Eduardo, solj o nome
de Eduardo VII, rei da Grã-Breta-
nha o Irlanda e imperador, das. in-
dias'.

A rainha Alexandra, do seu con-
sorcio com Eduardo VII; *teye cinco!
filhos, entre os qúaes os príncipes A1-'
berto*'-Vietor e Gçorge.'. . O primeiro
falleceu em 1892 o o segundo: é o
aetual rei da nação britannica.
UM EX-CAMAREIRO DO 1*APA

OONTRAE MATRIMÔNIO
ROMA, 1 (A. A.) —Segundo di-zem os jornaes desta capital, mon-

senhor Cerlach, cx-camarciro parti-cular e pessoa da maior confiança do
papa Benedicto XV, contraiu o seu
enlace matrimonial com uma senho-
ra hollandeza divorciada.

NÃO HA REVOLUÇÃO EM GU\-
TEMALA

WASHINGTON, 1 (A. A.) — oministro da Guatemala nos Es-Sr
tados Unidos desmentiu hontom, poruma nota distribuida pela imprensa
os boatos que circulavam aqui sobreuma revolução em Guatemala.
FESTEJANDO O ANNIVERSARIO

DE UM MEMBRO DO GOVERNO
INGLEZ
LONDRES, 1 (U. P.) — o se-nhor Winston Spencer Churchlll, ml-nistro da guerra e da aviação, 'festo-

jou hontem o seu 46" anniversario.
Por esse motivo, o distineto esta-

dista recebeu numerosas felicitações
e presentes dos altos membros do
governo e do corpo diplomático.
A EX-IMPERATRIZ ALLEMÃ EM

ESTADO DESESPERADOR
DOORN, 1 (U. P.) _ A ex-impe-

ratnz da Allemanha passou todo odia de hontem privada dos sentidos.
Os médicos que a assistem perdeiram a esperança de salval-a.
O ex-principe herdeiro chegou

vindo de Wieringen, afim de acom-
pánhar os últimos momentos de sua
progenitora.

Espera-se tambem tt principe Au-
gusto Guilherme.
A REPRESENTAÇÃO YANKEE NAsa Novo «o™*

WASHINGTON, 1 (U. P.) — bMinistério das Relações Exteriores
publicou uma nota declarando riãoapprovar que funecionarios norte-americanos assistam á posse do novo
presidente do México, general Alva-ro Obregon.

A GREVE NA NORUEGA
CHRISTIANIA, 1 (U. P.) —Para

mais de 12.000 trabalhadores adhe-riram á greve nacional dos ferro-viários.
Até o serviço postal está sendofeito com demora.
Os carros de praça estão sendoempregados no transporte de cor-respondencla entre as differentes ci-dades.

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, i (U. P.) — Um syn-
dicato de banqueiros offereceu uin em-
prestimo de cincoenta milhões de doliars
para a exploração da industria assucarei-
ra em Cuba. '
." NOVA YORK, i (U. P.) í- O mer-
cado de café esteve calmo hoje. Cotações
foram : março, 720; ¦ maio, 755 ; julho
790; setembro, 810 ; - - ¦•-.

CHICAGO, 1 (U. P.) —Mercado dc
cereaes. Trigo, para dezembro, 1.56 a1.37; para março, 1.5! i|2 a 1.50. Milho,
para dezembro, 0,75 1 ja a 0.753*4; maio,
0.72.112 a 0.72 ij_), e para julho, 0.74 i|S.'

DA ARGENTINA
15UNOS AIRES 1 (A. A.) — O mer-

cado de trigo fechou hoje com a cotação
dc 24 pesos c 70 centavos.

—/:/ Diário annuncia <|ite o embaiax-
dor da Republica Argentina em Washin-
gtori, Sr. Le Creíon. está negociando dois

—O Sr. Eugênio Garzon nomeado em-baixador especial do Uruguay para assis-
tir a posse do novo presidente do Chile,
não pôde aceitar o convite .para o almoço
que alguns amigos lhe queriam offerecer
domingo, nesta capital, por ter antes ac-cedido a um convite official que não lhe
permittia tomar parte nelle.

O Sr. Garzon, ao declinar do convite,
declarou que o aceita.va prazerosamente,mas para outra data próxima.—Os engraxates desta cidade declara-
ram-se em parede.

— O pão continua a ser vendido por
preços superiores aos fixados pelo go-verno.

Muitas .padarias queixam-se de que ain-
da não receberam o trigo Official.

—O Dr. Pedro de Toledo ministro doBrasil nesta capital, compareceu hoje árecepção"" official do Ministerio das Rela-
ções 'Exteriores, a. cujo ministro apresen-
tou os Srs. •Kostain-frtisboa e major Octa-
vio Alencastro, este addido militar. e
aquelle conselheiro da legação.

O Sr. Rostaing Lisboa Chegou ha dias
do Brasil, e o major Alencastro, hontem.—Noticias recebidas de Conloba, refe.
rem que os trabalhadores locaes têm pro.movido varias manifestações .tumultuosas
cm que as. autoridades são obrigadas a in-.¦tervir para evitar conflictos.

Esta intervenção irrita sobremodo os
trabalhadores, dos quaes cerca de qüjitfó-*centos já hoje tiveram um violento choque
com a policia.

—dista a terminar o escrutínio 4as elei.
ções municipaes. Até á .ultima apuraçãa¦os radicaes contavam 41.949 votos; os so.*'
cialistas 3-8.30*3, e os democratas U.5S3
votos.

t Como se previa, os radicaes, que 110 co- .
meço do escrutínio se níostravaiu desaiii-
niados, foram pouco a pouco saindo até
alcançarem os socialistas, que se encon-
tratn agora em posição muito inferior.
Nunca se acreditou em certos circulos po-liticos que os socialistas viessem a ganharnas urnas; o.que todavia se llie uão podenegar é p predomínio que já têm sobre os
democratas, que lhe estão muito por bai-
xo. Ainda assim, segundo se . commenta ¦
em certos pontos da"reunião, não se pódc
já cantar victoria para oá radicaes porqueo escrutínio não acabou, e. pôde. ainda-
reservar qualquer surpresa. .

Nos meios radicaes, no entanto; ha a
plena convicção da sua victoria c nos so-
cialistas, embora menos senhores da situn-
ção, não entrou o desanimo. O escrutínio
continua, -c daremos os resultados, cor.foi*-
me nol-os forem fornecendo.

—Zarpou deste porto o paquete Princi-
l>essa Mafalda, que leva a 'bordo os addi-
dos militares ás legações da Argentina cm'
Portugal, Hespanha o Italia. \. i:.:

—-O orçamento buenooirensc, está ca!-
calado para 1921, na quantia de 78.004.433 -
pesos.—-Celebra-se hoje o 50o anniversario da
entrada para a Sociedade de Beneficen-
cja desta capital, da Sra. Dólares Lavalle.
Kste facto é aqui considerado como túll
grande acontecimento social, *pela sua alta
significação pliilanthropica.—A direcção geral de Economia Rural
informa que existem em. todo o paiz,
4.349 fabricas de manteiga ,e queijos, que
produzem 2>5-53-*-7.8 kilos dc ínarileiga,
2-2.631.55C) ldlos tle queijo e 6.418.836 ki-
los de caseina.

—Os padeiros, na sua maioria, quei-xam-se da qualidade inferior da farinha
official que lhes tem sido distribuída, ao-
cresceu tando á queixa o facto do publitío
rejeitar o pão que com essa farinha c fa-
bricado. O publico tem apedrejado, eni *
virtude deste facto, algumas padarias.

BUI-NOS AIRES, 'i 
(U. P.) — O ini-

nistro do Brasil nesta capital, Dr. Pedro
de Toledo, acompanhado pelo conselheiro
de legação Sr. Rostaing Lisboa, e tambem
pelo addido militar brasileiro, assistirão
hoje á recepção diplomática 110 Ministério
do Exlei-ior. ...,.,'.

BUENOS AIRES, 1 (A. A.) — -Está
conformada a noticia ,da próxima visita
a esta capital do infante D. Fernando da*
Hespanha.e do Sr. Francos* .Rodriguez,
Diz-se mais, que a sua visita durará unia
semana.

—hA directoria da Estrada de Ferro
Central de Cordoba., aceusa uma situação
excepcionalmente prospera, em virtude do
grande desenvolvimento dos seus serviços
que tèm sido optimaniente aproveitados,
com vantagem para o publico e para a
.companhia.

.—Os jornaes de hoje, dizem que em
algumas zonas do interior da Republica,
foram hontem açoitadas por um forte cy-
clone, seguido- de uma grande chuva de
granizo, causando consideráveis prejui-
zos nas localidades attingidas por elle. Di.
ze mas noticias que sc 'perderam muitas
sementeiras, acerescentando que ha algu*
mas victimas a lamentar.

DO CHILE
-SANTIAGO, 1 (A. A.) — Annuncia-

se que o ministro da fazenda enlabolou
negociações com uma importante .'casa
bancaria dos Estados Unidos, afim de ser
ali lançado uni empréstimo de vinte mi-
lhões de doliars.

SANTIAGO, 1 (U. P.) — Esteve bri-
lhante a inauguração do Instituto Agro-
nomico, assistindo o infante D. Fernan-
do de Borbon e o presidente eleito da
Republica, DV. Alessandri.

Tambem revestiu-se de grande esplcn-
dor a revista militar das tropas da guar-
nição. O infante D. Fernando felicitou
o ministro da guerra.

O embaixador hespanhol Sr. Francos
Rodrigues acompanhará o principe e os
outros membros da embaixada em sua
visita a Buenos Aires extra-officialmènte,
permanecendo uma semana na capital ar-
gentina.

DO PERU'

cn,p,,íti„,os uos Estados Uaidos, tól^^S^ffi»g

LIMA, j (A. A.) — Fundou-se et»
Trujillo "um 'importante 

etabelecimcnU
bancário com o capital de dois milhões p
meio.

O governo acaba de convocar o
Congresso em sessão extraordinária paradiscutir as leis econômicas.

LIMA, 1 (U P.) — Foi sanecionada
uma lei autorizando o executivo a adqui-
rir um edificio, afim de prescnteal-o á
legação norte-americana.

Affirma-se que os presos politicosserão transportados para a ilha de São
Lorenzo.

DO URUCajAY
MONTEVIDÉO, 1 (A A.) - Os cou-

ros tiveram hoje a cotação de 10 pesos é
50 centavos e as lãs a de 7 pesos e 50centavos. ¦ .. '

—•' O franco beiga foi hoje cotado a
19,09.

MONTEVIDÉO, •_* (U. P.) - A cam-
missão das festas de verão e do carnaval
começou as suas tarefas de preparar o
programma. Os festejos terão inicio na
próxima quarta-feira, com á inauguração
da estação balnearia nas praias de ba-
nhos. - ¦ .. . .

Começam a chegar numerosos foraB-
teiros da Republica Argentina:

.— O senador Gallinaí apresentou um
projecto prohibindo a venda e propa-
ganda de. drogas não autorizadas peloconselho de hygiene.

DO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 1 (U. P.) - Devido ao

facto de ter sido noticiado um crime decaracter privado attríbuido a um sacer-dote, a mocidade das escolas secunda-
nas e o povo assaltaram os templos dal-ncarnação e S. Roque. A policia conse-
gum restabelecer a ordem.

A multidão esteve na residência Uo ac
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Discutindo, lia dias, o projecto so*
¦bre o ensino primário, que* o Sr. Sal-
les Junior apresentou á Câmara, fo
mos obrigados, pela escassez de cs-
paço, a deixar de parte;certos aspe
ctos inter«3ssantes daquella medida,
eutro os quaes a mais importante é a
disposição relativa á obrigatoriedade
do ensino. Abordando a -questão da
«educação popular de um ponto de
vista superiormente politico, não va-
cillou o illustre deputado paulista em
ir ao encontro do preconceito com que
sc tom creado, entre nós, as maiores
difficuldades á decretação da obriga-
torieílaile do ensino. Parece, realme-n-
te, que é tempo dos poderes federaes
«cuidarem em destruir esse obstáculo
iormWavel ao exito de qualquer pia-
no de cliffysão da instrucção elemen-
tar pelo povo brasileiro.

Não seria fácil explicar a maneira
eomo certos interpretes dá nossa lei
hasica têm conseguido encontrar nella
.irgiimentos para justificar a estra-
nha doutrina do que o Estacio não
pódc obrigar o individuo a adquirir o
¦minimo de instrucção, considerado
como bagagem indispensável a quem
deva ilosempenbar, conscientemente,
as funeç-âes politicas e econômicas,
que cada um tem a exercer em uma
cominuiiidade civilizada. A origem
dessa, curiosa tlieoria iremos encon-
lbrnl-a na rigkla divisão entre o poder
«temporal e -o poder espiritual, affir-
.iiadn, dogmaticamente, pela escola
pliilosophica, que, tendo representa-,
do, na «proclamação da Republica, um
papel importante, por mero accidente
de caracter pessoal-, se candidatou,
desde os primeiros dias do regimen, a
uma tutela permanente sobre as uo-
vas instituições.

A influencia do positivismo não é
mnis exercida com a imperiosa lin-
guagem das cncyclicas pontifieai»,
cujo prestigio continuou, graças ao
raior pessoal dos homens respeita-
veis (|ue as assignavaair, mas, ¦ ainda
lioje, sobrevivem vários vestigios das
'doutrinas, que tanto influenciaram o
ambiente da consti lui nte republicana.
Uma. dellas 6 a dc que-ba, no jogo dos
factos sociaes, dois mundos separados
e a cada um dos quaes se adapta um
regimen esiiecial. De um lado, a es-
plrora em -que o Estado pódc exercer n
sua actividade; do outro, o terreno s*i-
frrado, em quó a liberdade é invio-
lavei,

Um golpe de vista sobre as reali-
«dades sociaes, em cujo contaeto vive-
•mos, basta paro- mostrar conto essa
divisão theorica não subsiste, desde
que saímos do dominio das abstra-
¦cções para entrarmos no campo dos
factos concretos. Não ha linha divi-
soro. fixa entre as duas esplieras de
poder, creadas por uma mera necessi-
'dade lógica de s.ystcmatização. E' im-
«possivel numil-tir que o Estado re-
núncio, de um inoilo absoluto, a in-
iervir em determinadas relações so-
ciaes, sem incorrer, iminediatamente,
no risco de comprometter toda a cs-
tabiliilade da vida c.ollecliva. Sem du-
vida-; não é desejável que o Estado
infi-rvenlia," deíiiecessariamente, no
terreno em que estão cm jogo as que-
f-tõp.**, erp que mais ampla é a espon-
taneiilade do julgamento intimo - de
c-iilii. um. Assim é que não seria jus-
-tii'k'ii.VL'1 que o listado, por qualquer
formo, directa ou indirecta, coagisse
o individuo a professar detcnninüdas
opiniões sobre nssiúnptõs theologicos.
Essa neutralidade é razoável-, porque
a experiência nos mostra que um
¦illiim o um deista. agem, do modo
n-clei.tic.o, nas suas relações sociaes.
liJiisVíç «afcegarmos a verificar que, de
unia certa concepção religiosa, uma

' deieriuiuada seita deduz consequen-
cias sociológicas e políticas, capazes'
de compromettíT a tranqüilidade e a
vida dos cidadãos, ou a segurança do
Estado, seria absurdo sustentar que o
po*!i*r publico se deva deixaç ficarem
imicí;ão, para não commetter o sacri-
le»io de violar a sifipposta espliera cs-
pirituul.

.Aiialoga é a situação, cm relação ft
obrigatoriedade do ensino. O Estado
não pôde ficar iudiCfcronte á igno-
raiièifl, fluo diminne á efficiencia so-
ciai do individuo, prejudicando, as-
sim, o bem estar da coniriiunidade.
Alem disso, o Esfado, como órgão do

. jietisa mon to c da vontade da eolleeti-
vidíide, tem o direito de exigir, de
cada individuo, a aceitação de um

.. certo numero dc idéas fundamentaes,
qne correspondem ás bases 'da con-
sciencia collectiva eni uma dada pha-
se de (H*oliição social. Desse principio
ayioinatico. decorre, logicamente, que
os responsáveis por um menor não
lêin o direito do orientar o desenvol-
vimento mental, moral c physico da
sriança, como bem entenderem, mas

*r.i> obrigados a restringir a sua'auto-
ridade, de accordo com os princípios
c.-;í-.eiiciaes da orientação social sobro
e_=:is quesiões. Sustentar que um pai
iem o direito dc se furtar á obrigação
de mandar o filho á esc.ola c tão in-
(sensato como attribnir-Hic o direito
de fazer pasmar nua, i>elas ruas, a
prole, a pretexto dc que as suas con-
yiciji.es, em matéria de 'hygiene in-
faniil; o levam a condenmar o uso
precoce do vestuário. O partidário da
nudez habitual dos adolescentes po-
deria encontrar optimos argumentos
biológicos, em favor do seu metliodo de
pedagogia physica, mas o senso com-
iniiiii «la -ociedade não sc conformaria
com a exhibição anatômica o o soli-
tarjo propugnador dc um methodo,
talvez superior ao nosso, seria obri-
gü.lo, pela policia, a passar pela liu-
miTliaçúo dt« procurar para a familia
caijíihiras o lãs contrarias ti sua con-
gcieneiu de hyirienista adiantado.

Hcinciiiante <'• o caso do pai que
pnTiTo deixar a consciência da crian-
«*a adormecida na nudez edênica do

•amtlphabetismo. E' possivel que esse1
adversário da cultura do cérebro in-
fantil esteja com razão; é, talvez, pre-
ferivel deixar que a criança se desen-
volva, sem soffrer a minima pressão
da autoridade externa. Provavelmen-
ite, a maior parte das idéas, que o
mestre-escola e o livro vão lançar no
espirito da criança, são erros e su-
perstições, que o homem adulto, se,
porventura, attingir a plenitude das
suas aptidões inentaes, terá de rejei-
tar como bagagem imprestável, que
apenas lhe está a impedir os surtos
da intelligencia. O individualista pó-
de allegar essas e outras razões ex-
cellent«3s contra a obrigação de man-
dar o filho á escola; mas nenhum
desses argumentos subsiste, diante de
uma decisiva consideração de ordem
social.

A vida collectiva está organizada
por tal fôrma, que um analphabeto,
um individuo que não possue um
certo numero de conhecimentos rudi-
mentares de factos scientificos, e que
não tenlm recebido umas determina-
das influencias da etíiica social cor-
rente, não pódé, desemperihar, conve-
nientemonte, o seu papel de unidade
util em uma sociedade moderna. Essii
uniformização da educação infantil
envolve males evidentes. Innoculam-so
no espirito da criança idéas cujo va-
lor é apenas relativo, mas que a maio-
ria ficará enearando toda a vida como
verdades absolutas, creando-se, assim,
nova barreira de preconceitos contra
qualquer progresso social ou mental.
Mas* esse recalcamento da personali-
dade e essa consolidação de hypothe-
ses transitórias, em dogmas definiti-
vos, constituem o preço eom que os
homens têm de pagar as vantagens
da vida social. E o unico esforço que
podemos fazer para melhorar esse
mal inevitável ó procurar formas ile
vida collectiva, que conciliem e har-
monizem, ç> níais possivel, a liberdade
individual' com as necessidades so-
ciaes, quo tendem a esmagar o indi-
viduo.

Em matéria de instrucção prima-
ria é esse o critério. A obrigatorie-
dade da freqüência escolar é uma ne-
cessidade, que os interesses sociaes
impõem. Para que a obrigatoriedade
do ensino não se tome vexatória, cum-
pro ao Estado organizar a escola pri-
maria em linhas tão -liberaes e tão
flexíveis, que a coacção exercida sobre
a consciência dos pais e a deforma-
ção inevitável da mentalidade da
criança, pelas idéas, que o interesse
da sociedade exige que lhe sejam in-
cutidas, se reduzam ao minimo.

Com essa organização liberal do en-
sino primário, que deverá ser, ainda,
'harmonizado com as necessidades e
os característicos peculiares de cada
região da Republica, conseguiremos
restabelecer a obrigatoriedade da fre-
queucia escolar ém todo o Brasil, sem
provocar reacções nem ferir justas
susceptibilidades.

Se a- acção governamental houvesse
sido sincera neste curioso episódio da
nossa vida administrativa; certamente
que, em face dos commentarios e dos pa-
receres que determinou, já não mais
nella se falaria hoje. O pyrrlionismo, po-
rém, com que é mantida, denota que ella
foi feita «propositadamente contra a logi-
ca, o bom senso e a verdade dos factos,

O Sr. presidente da Republica ássi-
gnou uma mensagem do Congresso sobre
a necessidade da abertura de um credito
de 150 contos ouro, supplementar á ver-
ba— Ajudas de custo — do mesmo mi-
nisterio. ''*"•'

-* =** Y <}
Sob a presidência do chefe da Nação,

realizou-se hontem, no .palácio do Catte-
te, o despacho collectivo do ministério,
sendo assignados, apenas, os seguitesr dé-
cretos: .*,

Approvando o regulamento da policia
militar do Districto Federal j abrindo os
créditos de 2.800:000? para o custeio
com a normalização do trafego da linha
de Araguary, da Estrada de Ferro de
Goyaz e de 1.616:300$, para attender as
despezas com o custeio da linha de For-
miga a Patrocínio, incorporada á Es-
trada de Ferro Oeste de Minas.

mento das filhas solteiras do faliecido ai-
mirante Piquet, solicitando uma pensão,
de 200$ mensaes, e, sobre q projecto re-
lativo á contagem do. tempo que os ma-
chinistas e ajudantes de machinistas
navaes serviram como operários nos ar-
senaes e officinas da União.

O Sr. José Euzebio consultou os seus
collegas sobre o projecto do Sr. Pires
Ferreira «tendo nova organização ao
montepio militar.

Disse S. Ex. que a proposição acar-
•retava pesados encargos financeiros, mas,
tratando-se de uma medida necessária,
urgentemente reclamada, S Ex. achava
conveniente que se estudasse detidamente

assumpto. propondo que, para esse
fim se pedisse em plenário,a nomeação
de uma «.ommissão especial.'-'

• A comniissão, concordou com a sugges-
tão do Sr. José Euzebio, 

" 
.'

A de marinha e. guerra" tambem se
reuniu, mas, como de costume, apenas
conversou sobre assumptos militares, que
ali se encontram á espera de solução

Os cliorlntães cm cheque.

O Sr. Carlos de Campos, presidente
da commissão de finanças da Câmara,
convocou honlem essa commissão a re-
unir-se diariamente, de hoje em diante.

A visita do. Sr. ministro da marinha
aos navios da esquadra realizar-se-ha,
porém, na próxima segunda-feira.

Esteve hontem no Ministério da Mari-
nha uma commissão do Centro Pernam-
bucano, composta dos Srs. Eugênio Mer-
gulhão, Sebastião Galvão e Victorino Maia
Junior, que ali foi convidar o Dr. Fer-
reira Chaves, ministro da marinha, para
assistir á recepção que aquelle centro da-
rá hoje, ao Dr. José Bezerra, governador
do 'Estado de Pernambuco.

v^JA**

O Senado rejeitou hontem, em. primeiro
turno regimental, o projecto que determi-
nava não se considerasse "crime contra
a saude pública, aconselhar individual ou
collcctivamente, a quem quer que seja, no
intuito de evitar a propagação de uma
doença ou de fazel-a -desapparecer, o em-
prego dos elementos sem caracter tóxico
vegetaes, mineraes ou animaes, e das for-
ças naturaes 011 agentes physicos, ou o es-
tabeleeimento, para esse fim, de sanato-
rios..ou casa de saude".

O voto do Senado correspondeu perfei-
tamente aos altos, imperiosos e inilludi-
veis interesses da saude publica c, ao
mesmo tempo, evitou que viesse a preva-
lecer uma concessão flagrantemente in-
constitucional, conforme, no seu lumino-
so voto em separado, no parecer da com-
missão de constituição e diplomacia, de-
níonstrou o Sr. Lopes Gonçalves.

De facto, approvado o projecto, isso si-
gnificaria o advento do regimen dos
curandeiros e dos charlatães, contra os

quaes vive a imprensa á* clamar, e que
tantos maleficios têm produzido. A acção
das nossas autoridades sanitárias ficaria
inteiramente burlada. Nada mais se pode-
ria fazer, no sentido de cohibir o crlmi-
noso abuso do exercicio indevido da
medicina. 'E, no tocante ao aspecto juridi-
co do caso, feriamos feito um retrocesso
inqualificável. Revogaríamos, não ape-
nas as sábias disposições do nosso Código
Penal a esse respeito, mas os princípios já
cm vigor na monarchia. Golpearíamos
fundamente a própria Constituição, que,
na realidade e apesar de todos os sophis-
mas engendrados em contrario, não con-
funde a liberdade de profissões com o
abuso do exercicio de profissões por in-
dividuos que não satisfaçam as exigências
das leis ordinárias.

Esse ponto foi suficientemente esclarc-
cido pelo voto em separado do illustre se-
nador amazonense. Deliberando, pois, de
accordo com o 'Sr. Lopes Gonçalves, o
Senado não só salvaguardou os interesses
da saude publica, como defendeu a inte-
gridade dos princípios constitucionaes vi-
gentes. E, por isso, todos os applausos lhe
são devidos.

Projectos de lei.
Os Srs. ííeitor de Souza e Manoel

Monjardim apresentaram hontem na Ca-
mara dos Deputados a seguinte emenda
ao projecto 635, na Câmara:

"Artigo. Ficam isentas do imposto so-
bre dividendo as sociedades anonymas
constituídas com garantias de juro das
municipalidades para a execução de ser-
viços públicos de interesse local, como se-
jam illuminação, abastecimento de agua e
viação urbana. " .

—O Sr. Sampaio Correia e outros apre-
sentaram dois projectos: o primeiro equí-
parando, para todos os effeitos, menos
vencimentos, os machinistas da Estrada
de Ferro Rio «'Ouro, aos da Central do
Brasil, o segundo mandando ceder uma
área na esplanada do Senado á Caixa
Beneficente dos Empregados da Saude
Publica.

—O Sr. Sampaio Correia apresentou
um projecto mandando considerar de uti-
lidade publica a Associação Commercial
do Rio de Janeiro.

O Sr. Arlindo Leone apresentou tam-
bem um projecto julgando de utilidade
publica a Brasila Ligo Esperantista.

Ministério da Guerra.
Obteve 90 dias de licença o mestre da

fabrica de pólvora sem fumaça José Cor-
reia. * .

O Sr. ministro concedeu tambeni
um airno de licença ao auxiliar de 1* cias-
se, da fabrica de cartuchos e artefactos
de guerra Lafayette Tapioca de Oliveira,
para tratar de seus interesses.

*— A commissão encarregada dc or-
ganizar o projecto de reforma da justiça
militar foi dissolvida, por ter terminado a
sua tarefa, sendo elogiados os seus mem-
bros, Dr. Vicente Neiva, presidente; co-
roneis Samuel de Oliveira e Ernesto Car-
los César, auditor de guerra Dr. Gama
Pires e auditor de marinha Dr, Augusto
Cardoso dc Castro.

Serviço para hoje:
Dia á região, capitão João Augusto M.

Antas; dia ao posto medico da villa, 1°
tenente João Pires da Silva Filho; auxi-
liar do official de dia, 2° sargento Virgi-
lio Daltro; a 1* brigada de infanteria dá
as guardas para o ministério, intendencia
da guerra, hospital central do exercito e
Escola Militar; patrulhas para «o .novo
arserial e á disposição do official de dia;
corneteiros para o Collegio Militar e
esta divisão; a- 2* brigada de infanteria
á guarda e reforço para o palácio do
Cattete e quatro ordenanças para esta
divisão.

Uniforme, 6o.

A Câmara dos Deputados approvou
hontem a proposição do Senado que pro-
roga .1 actual sessão legislativa até 31 de
dezembro.

O tciniio.
Probabilidades 'Io tempo até as 16 horas

dc lioje:
Estado do Rio {previsão geral)—Tempo,

tende a melhorar sensivelmente ,sobretu-
do de dia, sujeito, forem, a nebulosidade
variável: temperatura, cm ascensão;

Disiricto Federal e Nitheroy" — 7"«?»i-
po, tende a melhorar sensivelmente, so-
brctttdo dc dia, sujeito, porém, a ncbttlo-
sidaile variável (1); temperatura, cm as-
censão (1); ventos, normaes, com, predo-
miiiaitciii dos do quadranle sul e. fres-
cos (1). .

.*) temperatura media da capital ante-
hontem foi 33*,,3, ou igual á normal.

Escala de probabilidades:
1) muito provável; ¦/
2) provável;
3)' algumas probabilidades.
Nota — Serviço telegraphico, nacional,

deficiente; argentino c uruguayo, bom.

Edição de hoje, 12 paginas
Estamos informados que carecem de

fundamento as noticias propaladas de ha-
ver o governo solicitado ao Senado auto-
rização para reformar os Correios e Tc-
legraphos, veiidcr o Lloyd Brasileiro e
abrir um novo credito na importância de
200.000 contos, para as obras contra as_
seccas.

O Sr. presidente da Republica far-se-
lia representar pelo seu ajudante de or-
deus. -capitão Cunha «Pitta. ra recepção
de hoje, no Centro Pernambucano, em
homenagem ao Sr. José Bezerra, gover-
nador de Pernambuco.

O novo governo do México.

Assumiu hontem o governo do México,

para o qual mereceu ser unanimemente
eleito, o general Álvaro Obregon.

E' um governo que, como essa circum-
slanci.i da eleição unanime indica, inicia-
se sob os melhores auspícios. Todo o paiz,
restituido á paz, havendo os diversos
grupos que faziam a desordem da guerra

A reforma das tarifas.

A commissão especial incumbida de re-
latar a proposição da Câmara dos Depu-
tados. reformando a pauta aduaneira re-
uniu-se hontem. A essa reunião compare-
ceram os senadores Lopes Gonçalves,
Firmo Braga, Costa Rodrigues, Antônio
Massa, Eloy de 'Souza, Ribeiro de Brito,
Euzebio de Andrade, Oliveira Valladão,
Moniz Sodré, Miguel de Carvalho, Irineu
Machado, Bernardino Monteiro, Adolpho
Gordo, Vespucio de Abreu e Lauro Mül-
ler.

O Sr. Moniz Sodré, ao ser aberta a ses-
são, propoz fosse proclamado o Sr. Lauro
Miiller para dirigir os trabalhos, c o
Sr. Antônio Massa suggeriu o nome do
Sr. Vespucio de Abreu para substituto do
senador catharinense, no que concorda-
ram os presentes.

O Sr. Miguel de Carvalho, logo que fo-
ram declarados instalados os trabalhos da
commjssão, suggeriu fosse ella dividida em
grupos dc tres senadores. Cada grupo ex-
aminaria uma determinada parte do pro-
jecto, que, para esse fim, seria dividido em
sete- capitulosi. Não foi, porém, aceita esta

proposta, por tornar moroso o exame do
projecto, para o que^tem apenas a com-
missão o prazo de .15 dias. Assentou-se,
então, que a proposição.seja estudada en-
globada-mente, apresentando os interessa-
dos as reclamações que julgarem, oppor-
tunas.

Assim resolvido, o Sr. Costa Rodrigues
propoz fosse escolhido -o Sr. Moniz So-
dré para relator geraJ, o que foi aceito.

O Sr. Èloy de Souza suggeriu tambem
fossem convidados para acompanhar os
trabalhos da coniinissão oa Srs. Paula e
Silva e Jansen Muller, que conlhecem
profundamente as questões que são ex-
aminadas, podendo prestar csclarecimen-

Pela salvação da Amazônia
As vozes que na Câmara .têm clamado

por medidas de salvação da Amazônia
juntou-se hontem a do Sr. Francisco Vai-
ladares.

O illustre deputado mostrou que é im-
possível conservar-se o governo -federal
indifferente por mais' tempo, quando as
mais graves ameaças pesam sobre os me-
lhores pedaços do nosso extremo-norte,
inclusive as da desnacionalização.

O governo deve uma immediata e ener-
gica assistência de ordem politica e eco-
nomica á Amazônia 1

¦E a fórmula, assim imperativamente es-
tabeleeida pelo Sr. Francisco Valladares,
corresponde aos sentimentos da opinião
nacional. Como S. Ex. salientou, ainda
que o Thesouro precisasse fazer alguns
sacrificios, como se trata, não mais de in-
teresses regionaes, mas de altos interesses
de caracter geral, toda gente veria com
bons olhos as despezas realizadas,

Quanto ao Acre, o governo federal, tra-
tando-se de território sob a sua jurisdi-
ção, pôde tomar medidas directas.

Em relação aos Estados do Amazonas e
Pará, o problema torna-se mais complexo,
porém, a solução não é impossível. Ainda
neste momento nada menos de tres ca,va-
lheiros disputam, com commovedora abne-
gação, a coroa de espinhos que é a presi-
dencia do Amazonas.

Ora, um Estado que desperta tão in-
tensas dedicações não pôde estar longe,
por maior que seja a sua crise actual, do
caminho da salvação...

Exactamente porque a situação em. taes
termos se apresenta, é que a intervenção
do poder central não se deve .fazer sentir
simplesmente no terreno econômico.

A fórmula em que o Sr. (Francisco Vai-
ladares enquadrou a questão é, na verdade,
perfeita. Urge que o Sr. presidente da
Republica dê á Amazônia, antes mesmo
do econômico, o soecorro politico de que
cila tanto carece. Neste particular, pela
acção do prestigio moral do seu cargo,
muito pôde conseguir o Sr. presidente da
Republica.

ção e Conversão, secretaria da viaçSo e
fiscalização da City, secretaria da jusjti-
ça, Imprensa Nacional e Diário Official,
Inspectoria de Seguros e Navegação, La-
boratorio Nacional de 'Analyses, fiscaes
de bancos e loterias, avulsa da viação e
secretaria dc exterior-

Afim de que se possa resolver sobre
O pedido dc restituição da importância
de 266$666, descontada dos vencimentos
do capitão de corveta engenheiro machi-
nista Izidoro Joaquim do Sacramento, o
Sr. ministro pediu ao seu collega da pas-
ta da marinha informar sobre a existe-n-.
cia de requerimentos- do credor interrom-
pendo a prescfipção da divida de que se
trata. ' L*.'

O Sr. ministro remetteu ao seu col-
lega da pasta da marinha os papeis r<:-
lativos á concessão de terrenos de mari-
nhas e acerescidos, requeridos pela Com-
panhia Industrial, pediu-lhe providenciar
para ser ouvida, a respeito, a capitania
do porto. ¦'¦' . ,

O Sr. ministro pediu o parecer do con-
sultor geral da Republica sobre o reque-
rimento em que Pctrus Verdié, professor
da cadeira de Ornatos, da Escola Nacio-
nal dc Bellas Artes, pede pagamento da
gratificação extraordinária, creada pelo
decreto n. 3.990, de 2 de janeiro deste
armo. ¦ , .

O Sr. ministro, devolvendo ao seu
collega da pasta da viaçlo *os papeis cin
que pede providencias para ser lavrada
a escriptura de compra e vciida do ter-
reno e predio "sitos ém Sabará, Minas,
cuja aquisição foi ajustada pela Estrada
de Ferro Central do Brasil, com os re-
spectivos proprietários, por 12:000$, pe-
diu-lhe providenciar para ser ouvida a
directoria daquella via-ferrea a respeito
do assumpío. .

Ministério da Agricultura.
Foram depositados na primeira secção

da directoria de . industria c commercio
relatórios e outras peças referentes ás sc-
guintes invenções: .

Um dispositivo para o aquecimento das
caldeiras geradoras de vapor e outros
apparelhos de aquecimento de líquidos
com aonlicação da electricidade, de Joa-com applicação
quim Gomes Jardim:

Melhoramentos introduzidos na inven-
ção de um novo typo de grelhas rotati-
vas Prado Filho, destinadas a queimar
carvão brasileiro e todo aquelle que con-
tiver grande percentagem de cinzas, de
José Rodrigues do Prado Filho;

Melhoramento .no processo para tira-
gem do numero baseado na classificação
pela agua corrente, dc Antônio Fran,;

Uma rodena differencial, de Edurond
Leclerc"

Melhoramento em apparelhos de lavar
carvão ou outros minérios, de Antônio
France e Paul Habct;

Uma nova resistência electrica para
aquecimento de -líquidos e sólidos, d«_-
Rubens Barbosa da Cruz c Mario de Ma-
cedo;

Melhoramentos introduzidos na inven-
ção de um assucareiro hygienico, aperfei-
coado, denominado "Assucareiro Popu-
lar", de Arthur Higgins.

— Os Srs. Fleche & C, .agentes impor-
tadores em Belgrado, solicitaram ao se-
nhor ministro a indicação de plantado-
res de café no Brasil, afim dc entabolar
com elles, ' directamente, relações com-
merciaes.

O serviço de informações" attendeu a
essa solicitação remettendo aos mesmos
senhores a lista pedida.

aes armadas, dc terra e mar, tratan*
do ainda dos interesses sociaes em!
particular o de cada uma dessas
indistinetamente."E' 

provável qúe essa aggrcmia«3S<f
venha a ter o nome do "Sociedade
Militar Naval" o, para a sua creaqão,
se vão realizar conferências de pro-i
pagánda em locaes previamente es»
coibidos.

A CONSTRfüCÇÃO J)0 NOVO AR-
SÉNÀI" DE MARINIU, NA ILHA
DAS COBRAS
O Dr, Fcrrei/a Chaves, ministrai

da marinha, declarou hontem aa
vice-almirante ongenheiro naval Ma»
chado Portella que, de acc«T>rdo com
a' cláusula V, das -condições geraes,
a que se refere o edital de concur-
rencia para a execução das obras do
novo arsenal de marinha, na ilha daa
Cobras, resolveu approvar o parecer
da commissão presidida por aquello
almirante, sobre a idoneidade doa
concurrentes, cumprindo que a allu-
dida commissão proslga nos sous tra-
balhos, de accordo com as condições
geraes para a referida concurrencia.!

ÜM OPPIOIAL DA ARMADA VAI
RESPONDER A CONSliLiHO DH
INVESTIGAÇÃO
Ha dias, noticiamos que o choCo d«J

estado-maior da armada mandara ;
prender, por oito dias, o Io tenente
da armada Alberto de Andrade Por»
tugal, da guarnição da base da de»-
fesa minada.

Segundo informações que obtive»
mos hontem, no Ministério dá Ma«
rinha,-vai ser aberto um conselho d«s
Investigação, a que terá. de respon-
dei* o alludido official, por varias ir-
regularidades commettidas.

Esse conselho será. constituido do
sapitão de corveta ArmandCAugus-
to Gonçalves, -commandante do des-
troyer "Rio Grande do Norte", .eomtf
presidente, e juizes os capltães-te»
nentes Alcino Cockràne de Affonso?
ca, do arsenal de marinha, e Arthur
de Andrade Leite, do batalhão iiív»
vai.

deposto as armas, aguarda o pe- i tos uteis aquelle trabalho.

O Sr. presidente da Republica rece-
bcu o seguinte telegramnia:

«« río — Temos a honra de communi-
car a V. Ex. que,- em sessão da grande
commissão da associação o classes con-
servadoras, representando lavoura, indus-
tria c comniercio, ficou decidido unani-
mcménle, sob proposta do Sr. Dias Ta-
vares", inserir cin acta um voto de vivo
regosijo pela feliz nomeação do Sr. Da-
niel dc Mendonça, para director da Car-
teira dé Redescontos.. Saudações muito
respeitosas. Araujo Pratico: presidente;
c. Carlos Jordão, 2°. secretariou "

Concurso c i-réferencla. _
O Sr. Paulo dc Frontin-oecupou ante-

hontem a tribuna da Câmara dos- Depu-
tados para fazer um discurso dc jurista.
E fel-o com a intelligencia ¦superior que
possue, deixando evidenciado como um
engenheiro póilc, muitas vezes, exceder a

jurisconsultos que disso têm, pelo menos,
o ròtull •

O illustre representante do / Districto
Federal discutiu, sob todos os prismas
possíveis, a interpretação governamental
da lei que creou o .Departamento Nacional
dc Saude Publica á preferencia ali consi-

gnada para a nomeação de cargos tcchni-
cos dos médicos que já possuíam concurso
á data da lei, mostrando como essa inter-

pretação é falha, é precária, c tendendo-
sa, c sophislica, é de má fé e insubsisten-
tc. 1" conseguiu, de um modo inilludivel,
o fim a que sc propoz.

«Desenvolvendo a sua argumentação
com os pareceres do senador Kuy Bar-
hnsa c do Sr. Clovis Bcvibcqui c com a
opinifio <lp Sr. Teixeira Ilrandão,.. pre-
sidente da commissão dc saude publica da

Câmara c nella relator do projecto <iue
instituía o Departamento Nacional dc
.Saude Publica, o Sr. Paulo dc Frontin
fez 11111 trabalho dc critica completa á ce-
rebrina c fantasmagórica hermenêutica
official. que considera preferencia pre-
lçri«_ão, :«o cn.cz dc primazia.

riodo presidencial que ora começa com
grande e justificada confiança.

E as possibilidades que assim sc ras-
gam para ò México são motivo de júbilo
para a opinião publica de todas' ás na-
ções americanas. ,• ¦

O México constituc, na verdade, um
dos maiores e melhores pedaços do conti-
nente. Realizou já uma civilização, de
que as maravilhas da sua formosa capital,
por exemplo, são um valioso attestado, e
possue, em formidável abundância, os
mais preciosos recursos naturaes.

Um tal paiz, para progredir nas mais
vastas proporções, precisa apenas dc po-
litica estável, dé tranqüilidade interna.
Prova-o bem o surto que teve, Jogar com
a dominação de Porfirio Diaz.i-0 syste--
ma era, de certo, pouco ...demqcratico,
mas, emquanto a ordem sé' manteve, o
México caminhou decisivamente: para
frente.

- Hoje, as lições da experiência devem
ter aberto os. qlhos dos chefes prostigio-
sos que guiavam ali as revoluções,
niostraíido-lhes como, para a felicidade
nacional, o cyclo das perturbações deve
ficar .definitivamente encerrado.

No momento cm qué uma nova éra
começa para a México, aos votos frater-
naes que, pela sua prosperidade, de todos

"os pontos da America se elevam, junta-
mos, inuito sinceramente, os nossos.

Encerrada a sessão, o Sr. Lauro Muller
declarou que ia fazer distribuir exem-
plares da proposição da Câmara e das
tarifas actualmente cm vigor, para «que
os membros da comniissão melhor possam
acompanhar aquelles trabalhos, marcando
nova reunião para segunda-feira próxima.

O Sr. João Pedro de Carvalho Vieira,
vice-director da secretaria do Senado, foi
convidado para secretario da commissão.

O Dr. Azevedo Marques, ministro das
relações exteriores, recebeu um telegram-
ma da embaixada do Brasil/em Roma in-
formando ter sido, por unanimidade, rc-
eleito vice-presidente da commissão de
estatística Commercial dn Instituto Inter-
nacional de Agricultura o addido com-
mercial á embaixada do Brasil na Itália,
Sr. Dcoclecic. Campos.

As <K>iiimissõi'.s do Senado.
Reuniu-se hontem ade finanças, que

ouviu a leitura do parecei" do Sr. Soares
dos Santos sobre as emendas apresenta-
das ao orçamento da viação, em 2* dis-
cussão

Dessas emendas, o Sr. Soares dos San-
tos aceitou umas e rejeitou outras. S. Ex.
concluiu apresentando tambem. por sua
vez, mais algumas emendas corrigindo
verbas c autorizando reformas de servi-
ços, entre os quaes a inspectoria de por-
tos e a di' estradas.

A commissão aceitou e suhscre\ eu o
relatório do senador gaúcho.

Em seguida foram assignados os sc-
guintes pareceres: do Sr. João Lyra con-
crr.iando com a ,.ljc'r'.u'ra do cfedjfo sup-
pl.nicníar dc 3.000 contos para pagamén-
to de dividas dc exercícios findos; c a fa-
vor da emendando Sr. Marciiio dc l.acer-
da autorizando o governo' a dcspeúdér
..oó" Contos com a construcçao de um edi-
íicio paia a Alfândega e a delegacia fis-
cal no Espirito Santo, c mais 50 contos
com a acquisição de uma lancha par.i 

'o

seniço aduaneiro; do Sr. José Euzebio
requerendo informações ao governo so-
bre o projecto melhorando a reforma do
major João de Siqueira Menezes; c do
Sr. Ftíippe Schmidt pedindo tambeni
informações ao governo sobre o requeri-

Minisicrio da .luatlça.
Este ministério solicitou áo-da mari-

nha*'-ás, necessárias providencias, no sen-
tido de serem cedidos temporariamente
15 leitos, dos 70 existentes no sanato-
rio de Nova Friburgo, a praças da poli-
cia militar desta capital, c cujo estado de
saude reclama mudança de clima.'

Solicitaram-se providencias ao Mi-*
nisterio da. Fazenda, afim de que-seja;
pela-Al fandega desta capital; despachada'
1í\tc -de direitos, uma caixa -contendo'
material para laboratório, vindo de Nova
York, pelo vapor Sheriilàn, e destinada
ao Inslitú(o"Oswaldo:;.Cru**-' 'v«' ¦* '• *

Requerimentos deápáchados: • ¦ -
Carlota Rodrigues da Costa', repetidora

do Instituto Benjamin Constant — Jun-
te certidão do seu tempo de serviço, a
partir de 9 de agosto do corrente anno;

Luiza Russo —Pelas certidões apre-
sentadas, não tem 10 annos de exercicio
effectivo no magistério até a data do ul-
timo desses documentos;.

Benjamin, da Fonseca— Sim, desde
que fique trasladado o documento;

José Ramos— Prove a idade c a-na-
cion.ilidadc e apresente* .folhas corridas
das justiças federal e (ocal.

- *a>-
O Dr. Antônio dc Souza, governador

do Estado do Kio Grande do Norte, cn-
viou ao Dr. Ferreira Chaves, ministro
da marinha, oscguhite telegramnia : _" Nattil.. .10 — Foi homem saneciona-
da a resolução do Congresso approvando
accordo' limites' Pnrahyln assigriàda coii-
ferrneia julho.' 

Communic.-indo facto presidente Rc-
publica,' presidente Parahyha c ministro
justiça, espero designação arbitro para no-
mear o- nosso. "

^-
O Dr. Ferreira Chaves, ministro da

marinha, não. fará lioje a visita que
S. Ex. pieíendia efícctu.ir aalgumas das
unidades da nossa és.qua'drá; por ter de
comparecer á tarde, íio edifieio do Sena-
do, afim de conícreneiar com 05 mem-
bros da comniissão de finanças, dessa
casa do congresso.

Ministério da Vinção.
Por actos de hontem, do Sr. ministro,

foi tornada sem cffe.to a portaria que
concedeu ao redactor do boletim, addido,
do mesmo ministério, bacharel Augusto
Mario Caldeira Brand, seis mezes dc li-
cença, e declarado" em disponibilidade,
con.forme solicitou, o referido funeciona-
rJòl

Fòi indeferido pelo Sr. ministro b
requerimento em que João Baptista Dias
pede a indemnização de 14:200$, por
damnificações. que pretende terem sido
causadas ao predio n. 3 da rua do En-
genlio Novo. pelo movimento dos trens
da Estrada de Ferro Central* do Brasil.

Attendendo ao. «que-requereu-a Agen-
cia Havas, o Sr. ministro' , transniittiu
liontem ao -Tribunal.de. Confas,' por có-
pia, a petição em que a mesma pede re-
consideração da decisão; contraria ao' re-*
gistro do contrato decorrente do decreto
n. 14.174, de 19 de maio do corr-nte.
anno, celebrado com a requerente, afim
de que o mesmo seja registrado. O se-
nhor ministro, attendendo ás razões ad-
duzidas pela requerente, pediu, rio aviso,
que capeou a referida petição, que o Tri-
bunal reconsiderasse a alludida decisão.

O Sr. ministro, attendendo ao que lhe
solicitou o 1" procurador da Republica,
remetteu-lhe hontem os -precisos do-
cumentos, fornecidos pela Directoria Ge-
rai dos' Correios, qüe o habilitam a de-
tender os interesses, da Uaião, ná acção.
contra .elia. proposta, por José Fernandes.
Pereira. , .

Prefeitura.
Está annuneiado para hoje o seguinte

pagamento: Adjuntas de 1" classe, fo-
lha de outubro e as da secretaria e gabi-
nete do Conselho Municipal e Directoria
Geral de Fazenda Municipal, referentes
ao mez de novembro. Serão, pagas tam-
bem varias folhas de operários da Dire-
ctoria Geral dc Obras, na •.importância
total de 139:751 $513* .

 O Sr. prefeito compareceu hontem
ao seu gabinete de trabalho, apenas pela
manhã. A' tarde, S. Ex. despachou com
vários directoics das repartições geraes
cm sua residencia.

O Sr. profeilg approvou o orçamer.-
to para o calçamento a alvenaria do beco
dos Araujos. - .

De accordo com o art. 29, da lei
n. 2.234, de 30 de agosto do corrente
anno, o Sr. prefeito concedeu seis mezes
dc licença, com todos os vencimentos, ao
desenhista diarista da directoria dc obras
Sebastião Mario Ribeiro.

O Sr. prefeito indeferiu o requeri-
mento da sociedade A Propriedade, pe-.
dindo aceitação de ruas.-

O "S. PAMjO" vai partir para
ANTUÉRPIA

O almürante Ped.ro de Frontin, che-'"
fe do estado-maior da armada, rece-
beu hontem. um despacho telegraph.-.
co db capitão de mar e guerra Tan-
credo Gomensoro, commandante do
couraçado''.'S. Paulo", communican-
do-lhè «que depois de amanhã deixa-
tá o*porto de-Portsmouth, com des-
tino a Antuérpia, e que, a 8 do cor-,
rente, zarpará, desse porto,. onde se-
rão realizadas festas em homenagem
¦X sua officialidade, com destino ap
porto militar de Cherburgo, na Fran-
ça, onde, tambem, a convite do go-
verno francez, a sua officialidade.se-
rá festivamente recebida.

; Depois de deixar Cherburgo, 6 que
o "S. Paulo" zarpará para Lisboa
afim de* receber as urnas funerariaB,
em que repousam- os ex-imperantes
do Brasil.

Caso, porém, o "S. Paulo" venha a
deixar o porto do "Lisboa atê o dia 14,
a sua chegada ao 

"Rio, 
provavelmen-

te, poderá effectuar?sò a 28. do cor-
rente.

Rigor do mais

O que se está repetindo este anno coni.
a banca examinadora de francez, cuj»
excessivo rigor provocou o anno passado
uma reacção vivaz, por parte dos sacrifi.
cados ao seu arbitrio, precisa ser constai
tado desde já. . ..

Essa banca iniciou hontem os seu! .
trabalhos; e dos vinte candidatos cha. -

mados a exame, dezenove consegui iam,-
ser admittidos á prova oral, o que si-
gnifica estarem elles senhores de algum-
preparo.

Convém notar que é a prova escripta a
prova tradicionalmente eliminatória. Pois-
bem; desses dezenove heroes, que ven-
ceiam as dificuldades da prova escripta,

40o|o foram reprovados.
Por que ? Simplesmente porque não

se exprimiam com facilidade em francez
nas respostas ás perguntas dos examina-
dores, feitas tambeni nessa língua.

Parece-nos que nada justifica, sei)ie-
lhante excesso ;c que, fúnijy?sei cm tal
critério para reprovar rapazes habilitados
a bem traduzir a .lingua franceza e co-* **í?2'*»'- 

' 
'*. .¦í-.-S-.- •

nhecedores das regras da suaYgrâmniatica,
é levar um pouco longe dcmaisY ó rigo-'

¦ :, "ifeV*-
rismo, tanto mais quanto taji exigência

• não está no programma dos.^èxaines dft
prçparatoi-içs. ...-'* \. *•*?.. - ».

Comprehende-se que o facto' de um cs-
tudante saber exprimir-se fluentemente
em francez possa ser um elemento -inuito
importante para se lhe melhorar á nota-
de exame; mas não se justifica que ai
falta de aptidão para falar essa lingua
possa determinar o menosprezo de*.todos,
os outros conhecimentos do examin.-r.ido.

E' intuitivo que os exames de l.uma- !
nidades devem ser passados com severi-
dade; e nós temos sempre applaudido ai
altitude rigorosa dos examinadores quo
a mantém.

• Mas não se pôde considerar rigorosa
apenas, pois que é evidentemente inbn
traria, _a exigência de uma condição que
não seja expressamente instituída nos pro»
gramnias.

Modere, pois, a banca de francez o seu
excesso; e contente-se em que os exami-
nandos leiam e traduzam correctamente
aquellc idioma.

O. Banco dtv Portugal. '

Um telegráriinía da United Press 'nptíj

ciou que"q ,,Banco de,- Portugal havia-
suspendido os descontos * qué, provável-
niente,, suspenderia tambeni ps pagaipen?
tos, por ter em caixa .quantia inferior a-
dois terços dovâlór dos compromissos a
-satisfazer.

A. noticia, apesar da gravidade do as-
sump.ó, não produziu alarme, porque na
colônia e nos bancos portuèúezés d'aqui
inuito bem se sabia qut não havia proba-
bilidadcs dc tal acontecimento, e, por-
tanto, que era exagerado o.boatõ de que
o telègramma se fez echo.

O embaixador dc Portugal reduziu o
caso ás suas justas -proporções, na nota
qiic" cm seguida publicamos:

" O embaixador de Portugal cumpri-
mçnta a. redacção desse jornal e pede-lhe
a publicação do seguinte: !'

A embaixada ' de Portugal informa
ser"«aestitu.do de fundamento; o telegram-
ma da United Press acerca do Banco dé
Portugal, recetuemente publicado nos

jornaes desta capital -

Houve ligeira restricçâo de desconto
durrinte um unico dia, voltando logo á
situação' normal; e o banco está inteira-
mente habilitado **"._ satisfazer os seus
compromissos."

Ministério (lu Fazenda.
Na _i* pagadoria do Thesouro Nacio-

nal serão pagas as seguintes folhas: II-
lumínação publica, secretaria d:i agricul-
tura, Casa da Moeda, caixas de Amortiza-

ÁS EXPERIÊNCIAS DO CAKVAO
NACIONAL NO "PORPOISE"

• A Convite* dó Sr.. Henrique Lage;
direc-toV da Còm-panhiá: Nacional de
Nave«at_ão Costeira1,"o almirante Pe-
dro* de Frontin, clíefe do estado-
ihaibr dá armada, assistiu hontem, a
bòrdó do ex-dcstroyer ingl-ez "Por-

poise!",'tüs oxpérienciais ; dar -novas-

adaptaq'«3es nesse navio, para: a com-
bustão do carvão nacional ésubstl-
tuindo .0-oleo combustivel, até entSo
nelle usaâ-o. ''''...'

O ••Porpoise", que foi adquirido pe*
lá Companhia Costeira á Inglaterra,
logo que recebeu a carga, dactuelle
njiineral, deixou o seu. ancoradourq,
rias. proximidades da ilha Fiscal; as
12 t|2 horas, e navegou em diversas
direcções pelo.lnterlor.da bahia, in>lo
mesmo h.tê fora da barra. ..

Nessa experiência; . o... "Porpoise"
alcançou 29 milhas horárias, verifi-
•cando-se, assim, os bons resultadbs
do carvão nacional, o qual se adapta
perfeitamente nas machinas daquelle
navio; causando mesmo a melhor Im-
pressão áqucUas altas autoridades
navaes. • ' • ' •

PARA A INSTALAÇÃO DE BON-
I>KS EM NOVAS RUAS DO AN-
DARAHY

. Úrha commissão do officiaes da
armada e de outros cavalheiros,, mo-
radores nas ruas Borda da Matta,
Grajahú e adjacentes, no Andarahy
Grande, vai solicitar do Sr., prefeito
municipal a sua intercessão junto á
Light and Power para a instalação
.de linhas de bondes, par aquellas
ruas, já quasi edifleadas. o -tambem
illuininauasi melhoramento esse- que
trará um grande beneficio aquelle
novo e populoso bairro.'

1— m , am am
A PRÓXIMA CJtÉAÇXÒ' DE *OMA

SOCIEDADK MILJTAR NAVAL
Vários offlcinès da armada e do

exercito eogitum em crear unia ag-
(.retniacSu. cujo fim ê estabelecer
:i ap_>roxÍí«afc'iVo entre as duas cias-

O PROLONGAMENTO DO PORTO
DO RIO DE JANEIRO

Sobre a exposição dirigida ao Sr.
ministro da viação: pela Associação
Commercial do Rio 'de Janeiro, com
referencia ao porto desta capital. 

'6

inspector de portos, rfòs e canaes in»
formou que a construcçao dó pro lon»
gamento do porto dp .Rio de. Juiu-lró.
está em vias' de execução, achando»
Be já aberta a Concurrencia publica,
para o'cáes e os enrocamento*;, de»
vendo; as propostas / ser' recebidas
om.S.de. janeiro do 1921, com c. i>ra-
zo de dois annos para. sua coadunãó.

Esse prolongamento destina-sa^
exclusivamente áos serviços de car»..
vão.e de minério, que uma vez para
lá transferidos desafogarão muito o
actual cães, em que aquelles .dois
productos oecupam boa .. extensão;
além Ido' mál que- causam- aO próprio Y
cáes,- correspondente -.e . a^os.* demais
serviços nas suas'vlsinh)àh«bás. ,-i

Dos. armazéns excluídos do movi-
mento geral, os tres entregues á*s tres
grandes companhias de Cabotagem O
foranr em.«caracter: provisório, por*
oceasião dá . cónstrúccão do nov©
cáes, que.fechou o antigo littoral, on»'de estavam.'desordenadamente iiLstá-
¦lados qs trapiches daquellas cuiiipa-
nhias, que. não tinham de Yproinptò
para Onde, se:-traiisferir, estando até
agora mantidas, taes. situaçOes pro-
visorias, pelas diff.iculdádc.** que ai-
íègam _ aqueltas . companhias fiará
suas mudan«_as; quanto ao arnfazem.
oecupado com-restos de •carrfct.amen-
to.dos ex-navios allemaes, pouco 1'al-
ta a sair,' entrando, logo cm suiíiiida
esse armazém em serviço.

Quanto ás providencias suggeridas
pela AssocIa«_*ão. Commercial, coraò
recursos immediatos, são elias as
mesmas que já foram propostas 110
officio n.li260, de 29 de outubro ftn-
do, da mesma inspectoria e quo de-
pendem de distribuição do respecti»
vo credito já solicitado por este ml-
nisterio ao da fazenda. .«•_•_"!•

Quanto ás indicações finaes, dc or»
dem administrativa, estão sendo ex»
aminadas de commum accordo pela
inspectoria dc portos, a Alfândega _•.
a própria Associação' Comniercial.
ciljós representantes têm' se rouniiln
em commissão especial com ess<* ln.*-
tuito, conforme foi lembrado por cs-
to ministério, aceito o estabelecido
pólo Sr. ministro da fazenda.

 - !«¦¦.«¦»¦. —
ESCOLA DE SARGENTOS DE

INFANTERIA
O Sr. ministro.da guerra nomeou

o capitão João. Carlos Tolçdo. BosiU»
ni, cofnmándarite da Escola de Sar-
gentos de Infanteria; o Io .tenente
Álvaro Soares Dutra, ajudante da,
mesma, e tenentes Alencar Nasaupó,
Alfredo Soares.dos Santoa e Elüy Ca-
lão, instVuctorcs. **,
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!A transferencia da Es-
Irada de Ferro Rio do

i j Ouro para a, Gen-
trai do Brasil

O QUE INFORMA O DIRECTOR DK
AGÚAS E OBRAS PUBLICAS

Sobro a. transferencia da Estrada de
Ferro Rio d'Ouro paru a Estrada «ie
J»*ei*ro Central do Brasil, o director «Ia
fccpurtioão de Águas e Obras Publicas
prestou, cm off.cio de 27 de novembro
ultimo, dirigido ao Sr. ministro, da via-
ção, :is seguintes informações:

" \ construcção da actual Estrada
do Ferro do Rio d'Ouro íoi iniciada
eni_S76,sob a denominação de "Trans-

way lio iVOuro, com o fim exclusivo
de 

"transportar 
rapidamente os mate-

riaes e o pessoal necessários ao assei.-
tamento dos grandes encanamentos
addiictores, destinados ao abastecimen-
to de água á cidade do Rio de Ja-
neiro.

Concluídas taes obras, foi entregue
ao governo em 1881, o citado Trans-
Way, iiue sendo considerado pela ad-
ministrnção do abastecimento de água,
o elemento indispensável & manuten-
ção daquelles encanamentos, foi me-
ihoiiido ein suas. condições technicas.

No empenho de attenuai* suiis des-
penas» de custeio, propoz a mesma
administração ao governo quo tosse
aberto 6 trafego provisório de tal li-
nha do carris, na extensão de 52 kilo-
metros, o qua teve logar cm 15 tle* ja-
neiro «íc 188*3.

Posteriormente, diversos ramaes fo-
ram construídos para servir a novas
captações de águas, tomando a «leno-
minação de "Estrada de Ferro do Kio
d-'Òuro. o Transway em questão, que
tem lioje a extensão de 1S4.003 me-
tros, do linhas em trafego, pjira trans-
portes de mercadorias e passageiros,
sem (iue, entretanto, perdesse o seu
caracter de auxiliar principal, já acl-
ma indicado: attender a ropara»:_cs e
fi,. conservação dos grandes encanu-
moutos adductorea de água do suas
obras do arte e accessorios.

Em 181)8 appareceu a idéa, que hoje
ss reproduz, de retirar a Estrada dc
Ferro R'i> d'Ouro, da Repartição de
Águas, o quo se realizou, sendo des-
annéxacía esta ferrovia da então In-
spectorla Coral de Obras Publicas,
em virtude da disposição contida na
Jel orçamentaria, ri. 652, de iül de no-
vembro ti?» 1898, em so lhe dando ad-
mínistração autônoma-, embora sob a
diret-ção de um funecionario esci.lhl-
do dentre os engenheiros da Inspe-
cção, e sondo as relações dos dois ser-
yiçbs reguladas por meio de instru-
cções, rjue baixaram com a portaria do
Ministério da Viação e Obras Publi-
cas, «le 10 de novembro de» 1910, e- em
virtude das quaes devia aquello agir
sempre de accordo com o inspector
geral.

Apesar das dispos'ções expressas
dáqiieilrts instrucções, regulando o
morto üp acudlr - ás • necessidades do
SGi-viirifdo abastecimento cPagiin, não
(leu bom resultado, para esfe a fidtni-
-ífst.açãp autônoma da Estrada de
Ferro do Rio d'Ouro de maneira que,em 1901, o Congresso Nacional resol-
veu quo a mesma fosse novamente
annexada ft Inspectoria Geral de
Obras Publicas, sendo-lhe, por aviso
li. 130, de 30 de junho do mesmo anno,
applicadosj as tarfas o condíçõe.» t*9-
gulamentares .então em vigor, na Es-trada de Ferro Central do Brasil, comexcepção das taxas de lenha o carvãovegetal, que foram elevadas, respocti-
vãmente; para 120 réis è 180 réis, pòrtonelada-kilometro, afim do crear-séembaraço á devastação das multas nas
proximidades das captações de água,em terreno ainda sob o domínio par-ticular, tarifas que, por avi_,i. do Mt-'.nisterio ..da Viação o Obras Publicasíi; 394, de 31 do dezembro de 1909 fo-

ram substituídos pelas approvãdas
pelo decreto n. 6.717, de "21 de novem-
bro de 1907 (tarifas da Centrai) que
s5o as que actualmente vigoram na
listrada de Ferro, do Rio (VOuro, exco-
ptuadas âs referentes ao transporte de
lenha e carvão vegetal, que, por aviso
n. 59, de 9 de agosto de 1912, foram
elevadas respectivamente, na razão (le
100 r-jis até 500 kiIo'-.rammas e 80 rês
para peso superior, por tonelada-lcilo-
metro. * ,

Presentemente, os serviços acham-s8
organizados de maneira que os trens
de mercadorias e passageiros cedam
o passo aõs de soecorro, quando so-
brevferem accidentes nas gr aiufis ca-
nalizações adductoras, e ainda mais,
pnr isto que não corre comboio"alguma
a parfr das 20 horas, nas linhas da
Estrada d6 Ferro do Rio d'Ouro. fi-
cando estas completamente livres, A
noite, para passagem daquelles ulti-
mos, e, por conseguinte, sem as for-
rnalidadcs de pedidos de licença, o que
também traz, como conseqüência, a
desnecessidade da permanência no-
turna de agentes, telegraphistas e pes-
soai de estação, depois daquella hora,
do onde ha uma economia de déspezas
não pequena.

Qualquer delonga, que não poderá
deixar de advir «Ia modificação deste
regimen, na concessão- de licenças por
administração alheia ao serviço cto
águas, para a movimentação rápida
dos trens de soecorro, serã nlmia-
mente< prejutlcial ao serviço de abas-
teciniento d'gua á nossa capital.

Os melhoramentos de quo a Rio
d'Ouro precisa, o que poderiam ser
realizados pela Estrada de Ferro Cen-
trai 'do Brasil, também podem ser le-
vados a effeito pela Repartição de
Águas e Obras Publicas, desde que
o governo lhe forneça os recursos para
tanto necessários.

E para que não se pense que esta
repartição não tem reclamado . taes
rocursos, basta ver-ss o que ella vem
expondo sobre o assumpto, em seus
relatórios annuaes, o serviço que está
em via de conclusão para a mudança
da estação inicial da Ponta do Caju
para Alfredo Maia, que trará grandes
vantagens ao publico, permittindo
augmentar-so o 

' 
numero de trens,

desde' quo sejam adquiridos pára a
Kstrada db Ferro do Rio d'Om-o qua-
tro locomotivas typo Mogul,, tres dar-
ros de passageiro., de Ia classe, dois
mixtos para passage'ros de 1" e 2*
classes, 750 toneladas de trilhos de 25
küogrnmmas por metro corrente, ma-
terial absolutamente necessar*o, con-
forme' jí informado, opportunamente,
A commissão encarregada pelo gover-no de regularizar, a crise de trans-
portes terrestres, cuja compra deveria
correr, então, por conta do credito quefosse aberto em virtude do decreto nu-
mero 4.134, de 12 de janeiro de 1920.

A simples consideração do que o
principal objectivo da construcção da
ferrovia Rio d'Ouro foi proporcionarfacilidades, de custeio e conservação
as grandes adductoras d'agua, a cargo
desta repartição, o apenas incidente-
mente o de exploração da industria detransportes, parece-me argumento bas-tante para que não seja a mesmatransferida á Estrada do Ferro Cen-
trai do Brasil."

VidaSaeial

A DESOBSTRUCÇAO DO BIO• ARAR*
Afim de que sé possa manifestar

sobre a proposição do Senado fe-
deral, auVirizaiido *-o governo a em-
pregar uma draga de sua proprieda-
do, ou quo vier a adquirir, no serviço
de desobstrucção. do rio Arary, no
Estado do Pará, conforme lhe foi so-,
licitado por mensagem daquella ca-
sa do Congresso, o Sr. ministro dã
viação, por officio de hontem, solici-
tou ao inspector .federal^de portos
quò lho prestasse a respeito todas
as possíveis informações.

^mmmmmm^. 
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Com o uso cons-
tante do LNHO-
LI NU as unhas
adquirem um liu-
do brilho e excel-
leute cor rosad-,
que não dosa, -
parecem, ainda
inesmo depois de

lavar as mãos di-
versas vezes.

Cuidado com
a. imitações ou
su bs.ituições,
exija UNHO-
LI NO.

Tijolo ISOOO,

Pó 1$SOO,

Verniz 3$0»0,

Pasta t_$r.O(l,

Pelo Correio
mais 5(10 rél«

Seja qual fôr
O motivo da queda dos cabellos cede com o uso do.

Petróleo OLIVIBR
que é muito perfumado com absoluta ausência do cheiro

de petro'eo e ininflammavel.
Resultado positivo e garantido.

NSo aceite substituições, exija ò de OLI VIER.
Vidro, 3$000: pelo Correio, 5$ÜOO.

])epo»ilaiios: Perestrello & Filho
66-RUA URUOUAYANA-66

e em todas as perfumarias, drogarias •
pharmacias do Brasil.

*qmmtÊmrmem*Bmmm ¦

Petróleo Olivier

Condessa de Bosdari.
Telegramma de ultima hora, recebido

pela United Press, commuuica o falle-
cimento, na cidaií de Bolonha, na Italia,
da ' esposa do, embaixador dai.iiellc paiz
nesta capital.

Sem .'confirmação dc Uma noticia de tal
natureza, e desejando - embora <]ue ella
não se faça, ainda assim tvão nos é poásr-
vel deixar de assignalar, pela repercus-
são -que ella deve causar á sociedade bra-
sileira, onde a illii-tre senhora fez. nò
curto espaço de tfcinpo dc sua estadia no
Rio,, um largo circulo de relações e de
admiração, por suas qualidades mentaes.

A condessa de Bosdari pertence a il-
lustre ramo genealogico da nobreza ita-
liana, e, como tio llrasil, seus excepcio-
naes predicados são ali geralmente apre-
ciados. Por isso, ao ser recebida, a lu-
tuosa noticia deve ter causado o mais
profundo pesar, se o facto teve a signi-
ficação dc unia triste realidade

Èesfas.
Revestiu-se de .raro brilhantismo a festa

de arte realizada no salão da Sra. Angela
Vargas Barbosa Vianna, com o concurso
de suas jovens discípulas._ Depois da par-
te conceríante, com vários números da
eximia violinista EIsine Freitas e dá can-
tora senhorita Zaina de Oliveira, seguiu-
sc a de deelamação em *que se destacaram
as " diseuses" Nair Werncck Dickegs.
Maria Mala frtia, Souza Rego, Ernestina
Lobo, Sara Ia Roque, Lais dc Oliveira,
declamando versos de Alberto de Olivei-
ra, Hermes Fontes, Oiegario Mariano,
Adelmar Tavares, Luiz Moreira, Paulo
Torres, Luiz.Guimarães Pilho e etc.

Interpretaram uma scena dVl luva, pe-
ça de Oliveira e Silva, as senhoritas Ma-
ria ..Salema de Albuquerque. Ernestina
Lobo e Lais de Oliveira, recebendo ap-
plausos vibrantes do selecto auditório,
sendo o autor d'A lina chamado á scena.

Entre outras pessoas, notámos: o dou-
tor Buèno de Paiva, vice-presidente da
Republica; Dr. llueno Brandão, presi-
dente da Câmara'; deputado Luiz Silveira
e familia; Dr. Encas de Castro; com-
mandante Dias Vieira e senhora; Sr-Ni-
coláo Matarazzo; Drs. João Pedro dc
Albuquerque, Arthur Lobo, Fonseca Her-
mes; Artliur Moss, Hermes Pontes, Adel-
mar Tavares, Deoclecio Duarte, Paulo
Pontes, Oliveira e Silva, Ernesto Gar-
cez e Souza Lopes.

Acclamada pela grande, assistência, a
Sra. Angela Vargas declamou Iindamen-
te "O laço de fita", de Castro Alves e
"A queimada ", do mesmo poeta. A as-
sistencia fez-lhe umá saudação de pai-
mas cnthusiasticas. que a levou a dccla-
mar por mais duas vezes.

Hccepções.
Hoje, ás 16 horas, o Centro Pernam-

bucano offerece uma recepção ao Dr. José
Bezerra, governador do Estado de Per-
nambuco, e um dos presidentes de honra e
fundador remido dessa instituição.

Em sessão da directoria realizada quin-
ta-feira ultima, o presidente, deputado
Antônio Austregesilo, nomeou as seguin-
tse commissões:

Commissão para convidar o Sr. presi-
dente da Republica, ministros, altas auto-
ridades, etc. :-ôs Drs. Eugênio Mergti-
Ihão, Sebastião Galvão e Victorino Maia
Junior. ¦ •

¦Comniissão para acompanhar o gover-
nador do Estado de Pernambuco, de on-
de se encontra hospedado no America
Hotel, alé a sede do Centro Pernambu-
cano, os Srs. Mello Filho, Manoel Car-
valheira e padre Arthur Beltoldo,

Commissão para recepcionar o Dr.José
Bezerra, no salão nobre da Associação
dos Empregados no Commercio do Rio de
Janeiro, escolhido pela collectividade de
pernambucanos! residentes na capital da-Re-
publica para o aliudido fim, os Srs. :
deputado Antônio Austregesilo, ministro
Vicente Neiva, Drs. Amaro dc Albuquer-
que. Optato Carajuru", Gonçalves Guer-
ra, José Medices, Aldemar Tavares, Da-
vid Madeira, Irineu Malagueta, Edmun-
do Pessoa e Amadeu Jacome.

Falaram pqr oceasião da sessão espe-
ciai o Dr. Austregesilo, presidente do
centro, abrindo a mesma, e os ora-

dores officiaes Srs. Carlos Porto Garrei-
ro e Luiz Correia de Brito.

Aos socios, suas Exmas. familias, im-
prensa, centros estadoaes congêneres ex-
istentes no Rio, c os membros mais
em destaque da colônia pernambucana
tem sido expedido grande numero de
convites.-

r »Uina banda militar se fará ouvir du-
.ante a solemnidade.
,. «

\ familia Carneiro Dias dará hoie »
sua ultima recepção da estação.

*
Realizou-se hontem, á tarde na sé-

de da legação, a ultima recepção desta
temporada dada pela senhorita Tolmos,
filha do Sr. piinistro do Peru".

Deixou de haver musica e dansa, por
motivo do fallecimento do Sr. ministro
da Venezuela.

. A) recepção compareceram as seguintes
pessoas: eriibaixatriz de"" Portugal _ fi-
lhas; ministro da Noruega e Sra. .Gade;
ministro dojapão, Sra. e sehnqrita Hori-
guchi, ministro da Tçhcco-Stovaquía e
Sra. Havlassa; ministro da Suécia e
Sra Panes; ministro da China, ministro
da Bélgica, Sra. e senhorita Robyns de
Scheidenauer; presidente da Câmara dos
Deputados, Dr. Bueno Brandão; presi-
dente do Supremo Tribunal, Dr. André
Cavalcanti, encarregado de negócios da
Argentina; encarregado de negócios da
França, encarregado de negócios da San-r
ta Sc; deputado Antônio Austregesilo, se-
nhora e filha; ministro do Brasil na Bo-
livia, e Sra. Lima Silva; ministro da Bo-
livia, Dr; Saavedra; secretario da.lega-
ção da Bélgica, secretario da legação da•China e Sra. Outsen; Sr. Tóung He-
kien; addido militar da França, comman-
dante Salatas, addido naval á legação ar-
gentina, coronel Lelong, commandante
Petitbon, Sra. e senhorita' Durãndin, co-
ronel Barat e senhora, commandante Bre-
sart e senhora, Srá. Santos Lobo. ca-
pitão de mar e guerra Sparrow, addido
naval á embaixada dos Estados Unidos,
e senhora, Sra. Guimarães, Sra. Passos
de Castro e filha, baroneza da Estrella,
baroneza de Bomfim e filhas,' Antônio
Mesquita, senhoritas Kendal, Sra. Pc-
derneiras, senhoritas Silva Costa e Rosas.
Antônio Bastor, coronel Buchalet e se-
nhora, almirante Fletcher, Sra. Chilton,
Srs. Oliveira Passos Origuchi e Dr.Apri-
gio dos Anjos.

mo. as acções dos parasitas sobre o orga-
nismo e respectivas reacções *le defesa.
Abordou a classificação geral dos parasi-
tas humanos, passando, sem mais delon-
gas, ao estudo dos behuiuíhos, a começar
peles, cestodios. que incluem as differen-
tes espécies dc lenias.

Prosegiiirão hoje as aulas, havendo a
primeira, lição, do Dr. Antônio Peryassú,
qüe estudaríra morpl.ológia geral .dos in-
sectos hcniatòphágos, e à, primeira do.
Dr. FVntcnelltí, sobtè hygiene urbana, co-T'
tneçando ánlüti.iã ;o'pi-ofesSor.Briliiq Lobo.
ns suas .demonstrações" sobre micróbio-
logia. : ¦'"" 

_ 
""£?• *'.

Al moças. '
Os membros da comniissão de justiça

e legislação do Senado offereccn. ama-
nhã, ás ii i|_ horas, no Jockey Club, um
almoço intimo, aos senadores Rego Mon-
teiro, que partirá ha próxima semana pa-
ra o Amazonas, onde vai assumir o gover-
no do Kstado.

Tomarão parte nesse almoço, além dos
membros da commissão, os Srs. Bueno
de Paiva, vice-j.residcnte da Republica e
Antônio Azeredo, vice-presidente do Sc-
nado.

Homenagens.
Reali/.a-se amanhã, no theatro S. Pe-

dro, o espectaculo cm homenagem ao ma-
rcchal Hermes da Fónsét-a c a sua Exma.
esposa.

A commissão, composta dos Srs. : 2"
tenente Alfredo Lima, Paulo Moniz, Ra-
phael Fausto Amadeu e.Amoacyr de Nie-
meycr organizou o seguinte programma:

, i" — Discurso dc saudação, pelo dou-
tor Lconcio Correia;

s* — Uma gentil patrícia saudará os
homenageados;

3° —- Intermédio cm que tomarão
parte o tenor Vicente Celestino, o actor
Procopio Ferreira c a actriz Abigail
Maia; '

4o — Hymnos patrióticos por uma ban-
da militar;

5" — A opereta Longe dos olhos...
*

Acaba de ser eleito " felloú " da Ame-
rican Meteofological Society o Dr. J.
de Sampaio Ferraz, chefe do serviço de
previsão do tempo.

Este titulo constitue uma alta distin-
qção que só é attribuida aquelle que tiver
contribuído sensivelmente para o desen-
velvimento da sciencia meteorológica, co-
mo fez o Dr. rSampaio Ferraz, que fir-
mou as características geras da circula-
ção secundaria da atmosphera sobre o
Brasil, e, portanto, estabeleceu a base ra-
cional da previsão do tempo no paiz.*

O paquete Ibtjndan, que traz a bordo
os restos morlaes de Raymundo Correia e
de Guimarães Passos, repatriados ás ex-
pensas da Academia Brasileira de Letras,
chegará a este porto dc 4 *á 10 dp cor-
rente.

Os maranhenses e o.s alagoanos aqui
residentes receberão com especiaes ho-
menagens os restos dos seus mallogrados
conterrâneos.

Comniemorações.
Gommeinorando no próximo domingo o

íS" annivérsario de sua fundação, a di-
rectoria. festejará essa data, inaugurando

.ás 14 horas.rno salão de honra, o busto
eiíi bronze dl- seit fundador e 1" presi-
dente, o conde de PigueiredOi-'

; O. busto é'trabalho dói. professor Ro-
dolpho Bernardelli.

têüüOüàSm

lAinfercncias.
No salão da Alliance Française, realiza-

se. hoje, ás iO horas, a conferência do pro-fessor Charles Charnaux. sobre Os fa-ctores cthnologicos moraes c iilteileclilaes
na formação das raças c das nações.

Realiza-se hoje, ás 14 lioras, a confe-
rencia do aluny.10 do 5° anno Edgard C.0T1-'
çalves dc Aguiar Pereira, que dissertará
sobre o 83" anniversariq/daqiielle colle-
gio.

Miss Atkinson-.Grinshaw fará no proxi-
mo sabbado, ás 16 hora., uma conferen-
cia sobre a organização das " Baiideiran-
tes brasileiras"', adaptação, entre nós. da
conhecida instituição ingleza Girl-Guide.

No edificio da Policl-nica Geral, foi
lioutein, ás 16 horas, inaugurado o curso
de Saude Publicai» fazendo o professorAdolpho I.uiz unia conferência em quei estudou a importância da parasitologia
jimnr_iia, para os trabalho, de Saude Pu-
Mica, os phenomenos geraes do parasitis-

Viajantes.
: O commandante Roíberto de-Mora.es

Veiga, ex-secretario da presidência do
Estado do Rio, segue amanhã para a Eu-
ropa, a bordo do 1'oconé.

•O distineto viajante vai acompanhado
de sua Exma. esposa. _.
uv -•*-*- - f-'A bordo do Hitron passa rani hontem
pelo nosso porto, a caminho de Montevi-
déo, onde vão representar os'Estados Uni-
dos no 6° Congresso Sanitário, os Srs. co-
ronel José II. Whitc, chefe do serviço sa-
nitario da AmericSiilo Norte, c o tenente-
coronel Gregorio Quitera, director do
hospital de Marinha.de Florida.

. 1' 7-. r li''*
•Partiu para S. Paulo, via Santos, com

destino a Poços de Caldas, o commenda-
dor pharmaceutico João Bernardo Coxíto
Granado.

. *
Seguiu para, o Espirito 'Santo o com-

mereiante Augusto Ferreira Castro.*
Regressou hontem de S. Paulo o advo-

gado Manoel Rodrigues de Carvalho.*
-Pelo Httron, regressaram .hontem a esta

capitai o iSr. Alvaro Réis e senhora,
seu filho Julio, e o Sr. Nicoláo Abduch e,
que representa-um as escolas doniinicaes
do Brasil na 10a Convenção Mundial de
Escolas Doniinicaes, que sc" ef fectuou em
Tokio, de 5 a 15 de outubro próximo pas-
sadò. 

'
,'

Encontra-se, ha dias; nesta capital, o
nosso collega de imprensa campista, dou-
tor Julio Nogueira, redactor-secretano da
Gaseta do Povo. *

Partiu hontem, pelo nocturno de luxo,
para 

'S. Paulo, o pliarmaceutico Lino Tei-
xeira. .,

' 
¦

Deve partir brevemente para a Europa,
pelo Aurigny, o Sr. Luiz de Oliveira
Gama, commerciante nesta capital.*

Acha-se nesta capital o Dr. Frederico
Marques, advogado nas cidades de Ribei-
rão Preto e Batataes, oeste de S. Paulo.

*
Acha-se nesta cidade, ein gozo de férias,

0 estudante Raulino Lima Rocha.,
No Cuyabá parte.amanhã pára a^Bahia,

acompanhado de sua esposa, o.'Sr."iFían-
cisco Motta Ribeiro.

Partiu .hontem para Bello Horizonte,
em companhia de sua Exma. familia, o
major Paulo. C. dc, Mello Barreto.'.'

Vindo da China, chegará cm breve ao
Rio o Dr. Labreno Salgado dos /Santos
que, como,encarregado de negócios, diri--giu durante algum tempo a legação do
Brasil, em Pekim. ,

Acompanha o distineto diplomata sua
Exma. esposa, a Sra. D. 'Euali de Oli-
veira Fausto Salgado dos Santos.*

Pelo trem de luxo seguiram para essa
capital os Srs.Dr. Pessoa de Queiroz, ex-
secretario .particular do Sr. presidente da
Republica, e o deputado Celso Bayma.

Ao embarque de SS. 'EEx. comparece-
ram vários amigos.

*
Regressou dc Matto Grosso o comman-

dante Paes de Oliveira, presidente da As-
sembléa Legi.laiiva do Estado, achando-
se hospedado 110 hotel Vista Alegre.

Acompanhado dc sua esposa regressa
hoje para Florianópolis pelo Itapuca, o
Dr. Ivo dc Aquino, consultor jurídico do
Eslado de Santa Calharina.*

Está nesta capital o Dr. Clorindo Bur-
r.ier. engenheiro e director (Ia Escola dc
Engenharia de Juiz dc Fora.*

S. PAULO, 1 (A. Á.j — Pelo primeiro
nocitirr.o partiram para essa capital o.
Srs. Fidel Pe.-.na, Hernando da Russa
capitão Flavio Nascimétitd, Manoel Perez";
Sra. Amélia Simontove, Alarico Mendes

-Ciirsto ViogaSj -Sebastião Vienelo. coro-
nel Francisco Pimenta e senhora, Eugênio
Miiller, LauCidio Coelho e senhora, li. Pe-
reira, Oscar Machado, A. Mauricio Góes,
Dr. Lacerda Freire. J. D. Freruim, l.. de
Pala, José Nicoláo. Dr. Manoel Carielo e
senhora, e major José Martinelli e se-
nhora.

Pêlo coníboio de luxo, seguiram mais os
Srs. Frederico dc Moraes e família, Ma-
noel Joaquim "de Carvalho Filho, Fernan-
do Egydio A. Castro. J. Llopart, Dr. Sa-
muel Magalhães e família, Dr. M. Maga-
lhães e senhora, Dr. Daniel Nogueira e
familia, e Dr. Mendonça Vascopcellos.

v Nasci mentos.
Acha-se enriquecido o lar do Sr. An-

.ilibai de Souza Neves c de D. Julieta de
Lima Neves; com o nascimento da líic-
nina Héigete:•'. '. ¦¦'.. ..-;-.-.¦'..' ..-¦-¦ .' *>-. •. .-

Está em festas 0 lar- do Sr. Antônio
de. Miranda Rosa e dc D. A!berlin-i de
Miranda Rosa, pelo nascimento do seu
primogênito, que receberá o nome de
Felippe Augusto.

Anninersarios.
Faz annos hoje o illustre Sr. Vespucio

dc Abr-iu, ex-vice-presidente da Câmara
dos Deputados e actualmente represen-
tante do Rio Grande do Sul no Senado
Federal. '•

Completa hoje mais um , annivérsario
natalicio a Sra. * D. Anna David Campis-
ta, viuva do illustre estadista Dr. David
Campista, •

»
Faz annos hoje o Dr. Oscar Godoy, cli-

nico nesta -capital * . ,
Completa hoje mais um atinivcrsario

natalicio a Sra. D. Herminta do Couto
Cordeiro, sogra do Sr. Gastão iíarreiros,
funecionario da Estrada de Ferro Central
do Brasil. . *

Faz annos hoje o Dr. Leni Netto, me-
dico oculista da Santa Casa e da Bene-
ficencia Portugueza.

Festeja hoje a sua data natalicia a
Sra. D. Guilhermina de Moura Netto, es-
posa do Sr. Antônio Netto da Silva, fun-
ccionario da Estrada de Ferro Central do
Brasil.

»
Faz annos hoje o Sr. Augusto Porto

Alegre, despachante nesta capilal.

Passa hoje o annivérsario natalicio da
Sra. D." Emê Parreiras, esposa do Sr. Os-
car Leopoldo da Silva-Parreiras, funecio-
nario do Ministario da Viação.

*
Pela passagem do seu annivérsario na-

talicio hontem, o Sr. Arthur Quadros
Collares Moreira, representante do Ma-
lanhão no Congresso Nacional e 1" vice-
presidente dà Câmara dós Deputados, foi
muito felicitado pelos seus collegas, na
casa legislativa de que faz parte, e por
telegrammas, cartas e cartões.

Faz annos hoje o Sr. Oromar Coutinho,
funecionario da Estrada de Ferro Central
do Brasil.

*
Passa hoje o annivérsario natalicio do

joven Paulo Xavier da Silveira, filho do
saudoso advogado Dr. Noeriiib Xavier da
Silveira,

->..¦ 

. 
¦ 

.*;Completa hoje mais um annivérsario
natalicio a senhorita Julieta Robert, fillíá
do Sr. Henry Robert.

Faz annos.hoje o menino Vicente, fi-
lho dó Dr. Vicente Neiva, riiinistro do
Supremo Tribunal Militar.

-»
Fez annos hontem o Sr. Itamar Fon-

seca de;. Mello, dó alto comniercio desta
capital.

Casamentos.
Contratou casamento com a senhorita

Isaura- Pinheiro, o Dr. Adhemar de Ca-
ninde Tobias, engenheiro da secção te-
clinica da Gell<*ral Electric Sociedade
Anonyma. *

Realiza-se hoje o enlace nupcial da
senhorita M»aria Helena Fontes Veiga,
filha da Exma. viuva Maria Antonieta
Fontes Veiga, e do fallecido capitalista
Virgilio de Siqueira Veiga, com o se-
nhor Gilberto Gomes da Cruz, industrial
nesta praça.

.Servirão de padrinhos, da noiva, o dou-
tor Antônio Fontes e senhora, e o dou-
tor Antônio Gomes da »Cruz e senhora,
e do noivo, o Dr. Francisco Saldanha da
Gama Aragão e Exma. viuva Gomes da
Cruz. *

Contratou casamento o Sr. Heitor La-
gratt, negociante nesta praça, com a. se-
nhorita .Isabel Apollaro, filha do fallecido
negociante Ângelo Apollaro e irmã do
Dr. Vicente An-tonio Apollaro, clinico
nesta capital. ¦ • ¦ --

*
I

Em Uberaba, Estado de Minas, reali-
zou-se-o, casamento da senhorita Esme-
ralda Vieira,'filha do commerciante dou-
tor Deocleciano Vieira, com o Sr. Ar-
mando Adamo, filho do Sr., Umberto
Adamo, chefe da Joelheria Adamo.

Os nuhcntes embarcaram para J5. Paulo,
onde passarão a lua dé mel.

Bodas de prata.
Passa, no proximo dia 8, o 25° anni-

versario dc 'casamento dò construetor ci-
vil Sr. Porphirio Gonçalves e sua Exma.
esposa, D. Anna Tavares Gonçalves.

Será celebrada missa em acção de gra-
ças, na igreja -de Sant'Anna;

Esta data, «iue. é também a do.anniver-
sario" natalicio.. do Sr. Pòr.phirio Gonçal-
ves e de süâ filha, a menina .Conceição,
passará na maior intimidade.

O Dr. Emiüo C-.«stantino Guerrero co-
meçou a sua vida como professor. Pas-
sando-se, depois, para a magistratura,
chegou ao cargo .de presidenve do Supre-
mo Tribunal, da sua pátria. Nesta <_ua-
lidade, presidiu a Republica de Vene-
zueia, a conteirt > de todos, pois o illustre
ministro sempre demonstrou ter um per-
feito espirito de justiça.

Cultivando o direito, o Dr. Guerrero
escreveu varias obras de valor, tendo em
preparo o Código Civil Venezuelano.

O extineto, durante o tempo em que
esteve com a representação diplomática
referida, permaneceu sempre 110 Brasil,
pois dedicava ao nosso paiz grande sym-
pathia. •

Designado para o cargo que exercia,
e podendo residir aqui. como na capital
dos outros paizea sul-americanos, onde
representava o governo de Caracas, sem-
pre viveu no Rio, c era um dos mais an-
tigos membros do corno diplomático es-
trangèiro, acreditado entre nós.

O diplomata fallecido era solteiro, não
deixando parente algum no Brasil. •

O Sr. Benedicto A. Bueno, cônsul ge-
ral da Venezuela, no Rio, logo ao ter
sciencia do fallecimento do ür. Emilio
Coi.stantino Guerrero. telegraphou ao ga-
verno daquelle paiz, dando noticia do fal-
lecimento e solicitando providencias e
instrucções.

Resolveu o Sr. coivsul cmhalsamar o
corpo, o (jue já eslá feito.

Amanhã, ás 16 horas será o corpo trans-
portado para a capela do cemitério de
S. João Báptista, onde ficará depositado,
á espera do vapor que o conduzirá á
Venezuela.

De accordo com o novo cercinoiiial do
Itamaraty, as honras a', serem prestadas
ao representante do paiz amigo, consta-
rão, somente, de honn.13 milii-urcs qne vfio
ser reguladas pelo Ministério dn Guerra.

Enterros.
'. 

Foram contratados, hontem, na Santa
Casa, os seguintes enterros:

De Maria Moreira Branco, saindo da
rua do Lavradio n. 204, ás 10 hora» de
hoje, para o cemitério de João Báptista.

Maximina Galvão Toscano, saindo
da rua General Polydoro u. 190, ás 17
horas de honlem, para o cemitério dc São
João Báptista.

Symphronio da Costa Bastos, saindo
da rua General Belegardc n. 27, ás-15 ho-
ras de noi»t*.m, para o cemitério de São
Francisco Xavier. , ¦•*'

Nelson Muniz'dc'Brito, sitindo dà
rua Jorge Rudge n. 147, casa 18, para o
cemitério dé S. João Báptista.

Gumercindo Lopes Vieira, saindo da
rua Archias Cordeiro n. 376, ás 9 horas,
de hoje, para o cemitério de S. Francisco
Xavier. t

Missas.1

Por delegação da Sociedade Reverencia'
á Memória de D. Pedro II, a Santa Casa
de Misericórdia, manda celebrar em sua
igreja depois de amanhã, exéquias so-
lemnes por alma do finado cx-imperante.

*
Na matriz da Candelária, será rezada

hoje ás ci horas, missa de y' dia, do fal-
lecimento de D. Jòsefina Cérade Oliveira
Mattos. *

Rezam-se hoje as seguintes :
D. Jòsefina C. de Oliveira Mattos, ás

9 fioras, na Candelária; José Albino da
Luz, ás 8 i|2, na capela do cemitério de
S. Francisco Xavier; Eugênio de Oli-
veira, ás 8 314.. na igreja do Carmo;
D. Emilia Oliveira dos Santos, ás 8 i|2,
na matriz de SanfAnna; D. Amélia Au-
gusta de Castro, ás 9 i |jz ; -Emilio Pou-
sá Alvarez, ás 10; D. Joanna Carolina
de Oliveira Vianna, ás 9; coronel João (1'e
Souza Pinheiro e Antônio de Oliveira
Fernandes, ás 9, na igreja de S. Francis-
00 de Paula; D. Ayza Barbosa, ás 9, na

-matriz de S. Francisco Xavier; D. Ja-
nuaria Ferreira da Silva, ás'7, na igre-
ja de Nossa, Senhora da Conceição, no"Realengo;' D*. Anna Rita Duarte, ás'S"'
na matriz de Santo Antônio dos Pobres;
coronel Alfredo Augusto Tavares, ás 9,
na matriz de Nossa Senhora de Lourdes,
em Villa Isabel; Dr. Theophilina Gomes
de-Almeida (Mariazinha), ás.9. na igre-
ja da limnaculada Conceição, á rua Gene-'ral Câmara. * * * • '..- ¦

AOS QUE SOFFRE
DA VISTA

Acoii-seHia-ae o exame «íc
reftiicçãii antes do iiho «ias.
ie.íteé. A Casa Vieitas,
achando-se preparada pa-
ra vste fim, procede gra-
tuitameiiie no ex,ame. Knu
da «tjuitai-ila ii. IU».

PELO NOUDESIT-
Foram approvados pelo Sr. minis-

tro da viação o projecto e orçamento,
na importância de 43:752$985, para
a construcção do açude particular"Cavalcanti", que Antônio Alves pre-
tende executar,' conforme requereu,
na sua fazenda, denominada Bom *
L»ò_.ar, situada no municipio de Ma-
ranguápe, Estado do Ceará.

ARTES EJRTISTAS
BELLAS ARTES

O ATEI.IER DE UM .«JUSTA JlRASH-ElJ*.*.
em Paris uestrtmoo pelo roço. .

Telegramma vindo de Paris, dirigido
ao Sr. ministro do exterior, coiumunic.i
que violento incêndio destruiu o aielier
do pintor brasileiro Maripies Junior. pen-
sionista da Escola Nacional de Bellas
Artes, naquella cidade.

Nesse despacho vinha a communica-
ção de que todos os trabalhos de cinco
annos de estudos do referido artista foram'
totalmente destruídos, ficando o mesmo
sem recursos.

Assim que o professor Báptista da Cos-
ta, director da Escola de Bellas Artes,
teve conhecimento do facto. entendeu-se
coni o Sr. ipinistro da justiça, afim
de enviar os necessários recursos ao ar-
tista Marques Junior.

Exposição'Di; artk-retrospectiva.
Ficou conslituida a commissão organi*

zadora da exposição de historia e arte re*
trospectiva a inaugurar-se no Ciub doi
Diários, por oceasião da chegada dos dc*.
spojos dos ex-imperadores do Brasil.

Essa commissão é composta das se-
guintes pessoas:

Drs. R. de Castro .Maya, Galeno Mar-,
tins. Simões da Silva, Alfredo Maia, e
José Mariano Carneiro da Cunha, Fer-
nando Guerra Duval, Baslos Dias, José
C. Velloso, José Qrtigão, Raul Barreto,
João do Rego Barros, EugeniS Gudin e
José dos Santos 'Liborio.

A comniissão conta com o concurso dos
possuidores de objectos que tenham per-
tencido ás casas imperíaes de D. João
VI, Pedro I e D. »Pedro II, ou que datem
da época desses mõnarchas.

Serão realizadas cm dias previamente
annunciados tres conferências, sendo a
primeira sobre o reinado de D. João VI
por Carlos Malheiro Dias, a segunda, so-
bre o reinado de D. Pedro I, pelo doutor
Affonso Taunay (director do Museu de
S. Paulo), c a terceira, sobre o reinado
de D. Pedro II, por D. Maria Eugenia
Celso O. de Mendonça.

O producto das entradas durante a ex- ¦
posição ¦ revertera em beneficio do Re-
colhimcnto de Desvalidos de Petropolis.
do qual são socios fühdadores os condes •
d'Eu.- ,. - --- .

A directoria do Recolhimento, dc Des-
validos dc 'Petropolis, achar-se-hà 'diária-
mente no Club dos Diários, das 14 ás i_
horas, afim de receber os objectos para
expor e attenderá ás pessoas que neces-
sitarem de informações.

A todos os expositores se dará recibo
dos objectos entregues,

A exposição será inaugurada à 15 cie
dezembro — Haverá catalogo.

THEATROS
• * " »i !-

A " premiére" da opereta "Parts, •
Monti; Carlo ",.no Pai.acio Theatro.-¦

Depois de algum adiamento, realiza-se
hoje a primeira representação da opereta
Paris, Monte Cario, libreto de Loinbardo,
e musica de 'Mario Costa, traduzida pelo
escriptor -portuguez Accacio Antunes. ...

¦ A peça, segundo nos informam, está
montada com caprichosa " ii.isc-en-sc.i-
ne " e scenarios de Jayme Silva.

A distribuição é a seguinte: Naná,
Luiza Satanclla; Josette, Rachel de Bar-
ros; Mme. Labosse, Maria Sanlos; uma»
dama, Ermelinda -Santos; uma creada,
Eugenia Cautinho; Bijou,. Estevão Apia-,
rante; Labosse, José Nestor; Max, Alves
da Silva; Bill, Alvaro de-Almcida.

¦ :

As PEÇAS A SUBIR, NO TRIANOM.

Está quasi sabida a peça Amigo Car-ja*
Ihal, que no Trianon vai su-bf-tituir o _'.-
rata. O antigo CarvaV.wl não se demo-
rara no cartaz, pois elle deverá o quanto*;
antes, ceder logar ao novo .trabalho de
Oduvaldo. Vianna, itituládo 'A edsd do lio
Pedro, peça em tres actos, na qual Ale-
xandre Azevedo deposita toda á con-
fiança.

Nessa peça do autor de Terra natal es-
treará uma'actriz «rue defenderá o'papel
de ingènual Essa actriz é a senhorita Con*
ccição CataJan.

TRIANON — O pirata-
PALÁCIO THEATRO — Pài-is-Mnte

Cario. ' .'
REPUBLICA — CastaíSuslinw. ' '
S, PEDRO — Longe dos olhos. ..*
S. .TOSE' — Quem é bom jú nascei

feito.. .." •'•.-
CARLOS GOMES — Os dois{}roscri*

pios ou A restauração de Portugal cia
1640.

VARIAS

Erifehiíos.
Acha-se ha dias enfermo, sendo bas-

lante lisonjèiro o seu estado, o deputado
Oiegario Pinto. *

Guarda o leito o 
"Sr. 

Hamilton Louri-
vai, funecionario da Estrada de Ferro
CentraU do Brasil. *

Afim- de scr submettido a iima inter-
venção cirúrgica, acha-se .recolhido a um
quarto particular da Santa Casa. 4a Mi-
sericordia o'.Sr. próeardo 

"Luiz Ribeiro,
do commercio desta praça. ' .*

Guarda o leito, em virtude de um acci-
dente, o joven - estudante de 

'medicina

Sr. Josué Borombaüd, filho do capitalis-
ta Ernani Borombaüd.

Missa em acção de graças
Os amigos do professor Henrique Du-

que, victima de um desastre-de automo-
vel, em junho deste anno. mandam ceie-
brar, amanhã,-ás 10 horas, na igrcja.de
S. Francisco de Paula, missa em acção
de graças por seu feliz restabelecimento.

Faltecimentos.
No. hospital evangélico falleceu ante-

hontem, ás 22 lioras, o Sr. Emilio Cons-
lantino Guerrero, enviado extraordinário
da Venezuela no Brasil, Chile, Uruguay e
Argentina.

Ha tempos que S. Ex. vinha soffrendo
do coração, tendo sido viclimado por
uma lesão cardíaca.

Guarda-Moveis
íj-.G >|iui ,c»inu il». Iii.ln.irnil Leandro

M.-u lins)
Oliniiisi lo-: Oon vos 41

'•••l..ph. N 1. 1.500

DirnCUIiDADES PARA O PRO*
GRESSO DE UMA LOCAM-
DADE
O Sr. ministro ida vlaçío indeferiu

o.requerimento em que a Intenden-
cia Municipal -de Bomfim pedia
transporte, por conta do governo fo-
deral, para 300 .toneladas do canali-
zação, destinada aD serviço de abas-
tecimento de água da cidade de Villa
Nova da Rainha.'

Fnciildadc de Medlélna-dc Pci-niim-
buco.

Um recente despacho telegraphico de
^Pernambuco dá-nos a noticia da reorga-
nização da Faculdade de Medicina de
Pernambuco, que, sob nova direcção,
reapparecc, após as luctas internas que
iam pondo por terra a feliz iniciativa de
sua fundação.

O Dr. Armando Gayoso, um joven me-
dico de (alento, foi p orador official da
sessão de reorganização. Isto importa
dizer que o orador official faz parte do
corpo docente, o que constitue tima ga-
rantia da selecção em sua organização.

Afastados- os elementos dissolventes
que embaraçavam a marcha progressista
do novo estabelecimento de ensino, supe-
rior, todas as esperanças são agora para
a effectivaçao mais rápida da bella inicia-
tiva dè um punhado de abnegados e
amantes da instrucção no Brasil.

O PORTO DE CANANÉA
Tendo a Companhia Paulista de

Madeiras pedido concessão para o
melhoramento do porto de Cananéa,
o Sr. ministro da viação, por despa-
cho de hontem mandou que a.mes-
ma se dirigisse ao Congresso Nacio-
nal.

mmZmàtmmà 
A LIGAÇÃO FÉRREA ENTRE

SERGIPE E ALAGOAS
Em resposta ao officio do director

de propaganda da " Sociedade de
Agricultura Alagoana, pedindo que
seja feita a ligação férrea entre os
Estado3 de Sergipe c Alagoas, por
intermédio da constuúcçuo do ramal
de Collegio a Atalaya, o Sr. ministro
da Viação réméítéu-lhé as informa-1
ções que a resiullu foram nrtstaüasj
pelo Ilispector leilr rui das pblMs ttilt-
ira as Suecas. i

A companhia CremiUJa de Oliveira dar!
amanhã a 9a recita de assignatura. coin
a tão apreciada e popular ope.rfita! /) du*
queza de Bai Tabarin, fazendo á Eroü*.
Frou Cremilda. de Oliveira, c Maria
Abra/iches a Mme. 'Morei.

. *** A despeito de se -estar ensaiando,
no S. Pedro, a opereta de Árihiir Azfe've-
do, A Capital Federal, tiingt*ieil. "jíotjérá

prever quando deixará o cartaz daqi.-llo
theatro a interessante opereta dc Abadie
Faria Rosa, Longe dos olhos.:., cujo sue-
desso continua-ininterrupto, ¦*

*** A companhia draniatíca em excur-
são Felippe- dos Santos, que ora oecupa
o Carlos Gomes; represenfa hoje, ali, em
espectaculos por sessões, a preços popula*
res. o arama histórico de Luciano dc Car-
va»lho, Os dois proscriptos, ípisi hortreiu
foi, representada em primeira, ccí-. grande
.concurrencia.

*** Logo que a companhia em excursã» '
Felippe.dos Santos deixar o Carlos Go*
mes, estreará, ali, a companhia de dramas
e comédias; dirigida pelo actor Marzullo.

A_primeira figura dessa companhia é a.
actriz Ema de Souza, que ha longo tempo
abandonara a scena.

Também- foi contratada para a compa-
nhia do actor 'Marzullo a .actriz Iracema
de'Alencar, que.acaba.de deixar o Tria.
non..

*** Amanhã, no S. José, festeja-se o
centenário e meio das representações da
revista Quem è bom já nasce feito que,aro que pajece, vai a caminho de igualar
ó suecesso do Pê de mijo.' .**.* As crianças cariocas não passarãoo Natal deste annj» sem que tenham en*
sejo dc assistir a uma "matinée" thea*
trai. Esse espectaculo se. realizará no
theatro Lyrico e para elle está sendo pre-
parado o programma. Será representada
uma comedia ao sabor da petizada e ha*
verá um acto variado, havendo distri.
buição de brinquedos, a todos os petizds,sendo que aos espectadores das frizas',
dos camarotes e das cadeiras serão tam-
bem dados brinquedos de valor mediante
sorte.

CINEMATOGRAPHOS
CENTRAL — Conspiração ou Mariaiheresa.
PATHE' — Valente, jovial c turbll-lento.
AVENIDA — Amarga ironia.
ODEON — A mercê dos homens.PALAIS —¦ Olho por olho... dente

por dente...
IDEAL — Jovial turbulento e Olho

por olho... dente por deiilc ¦'
PARIS --- O ;.ím do fado t Sansilomudo. "»
OLYMPIA—- Os olhos que falam c Obarão mystério.

MAIS UM RAMAL TELEGRA.
PHICO XO MARANHA-)

Por officio de hontem o Sr. minis*
_Ç -.da .-iãçãb solicitou ao director

.ullos informações
:i emittir parecer
tido pelo Senado

:•< j*.eto que autori-
«v.strulr um ramal
. ij In- do Mara-

-Wfrf) dou 'íeícs
qui. o ituiiíi.teni
quei ihí- f-ii r.r.:
federai ;..,'í;- .
za n k«V.'í-
l, - -.-.ri
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Casos de policia
Ura vigarista que escapou

do flagrante
Os passadapes de "conto do Viga-

,*io" têm um fa.ro especial para des-
cobrir nas ruas da cidade, entre os
centena res de transeuntes, ó- cava-
lheiro recém-chegado do interior.
Esta especialidade, ,porêm, falho
quanto ao conhecimento se o "*a-

bar,éo" fi ou não "paea".

.Não ha nvuitos dias, um nego-
ciante mineiro foi embrulhado em
mais de um conto ,de réis e hontem,
um vigarista quo pretendia enganar
um fazendeiro foi por elle desmas-
cara do e preso quando tentava fugir.

¦O caso oceorreu da seguinte ma-
neira. O Sr. João Baptista de Car-
valho, fazendeiro mineiro, hospeda-
do no Hotel Globo, quando passava
pela rua Rodrigo Silva, foi aborda-
do por um individuo que lhe preten-
deu passar o "conto". O Sr. Carva-
lho, percebendo- o fito do meliante,
charr..ou-o logo de ladrão e la-lhe
deitar a mão, -quando o. ty.po saiu
a correr pela, rua afora.

Perseguido .por vários >po,pularee,
foi elle <preso pelo guarda civil nu-
mero 518, que o levou .para a dele-

gacia. do 5" districto onde, interroga-
do, disse chamar-se José Barbosa da
Silva., residente á rua Estacio de Sai
n.' 42.

O espertalhão, não foi autoado por
que as pesesas que o perseguiram na
rua,' negaram-.se a prestar de-poi-
mento.

Quiz morrer e bebeu iodo
Por motivos, quo a policia do 6o

districto ignora, tentou hontem con-
tra a vida, ingerindo .forte dose de
iodo, o (portuguez .loão do. Andrade,
•ponteiro, com 4 8 annos, casado e re-
Sidente fl, rua das Laranjeiras n. 519.

A Afr-isteneia foi chamada, tendo
comparecido ao local o posto fora do
.perigo o tresloucado homem.

Entre dois bondes
Ficou hontem imprensado, entre

dois bondes, quando fazia ligação de

um reboque no carro motor, o con-
duetor Alvino Ferreira Castro, quo
soffreu fractura sub-culanea dos os-
sos do ante-braçó esquerdo:

A policia do 1-1° districto não teve
conhecimento do facto.

A victima foi conduzida, numa
ambulância, para o Posto Central de

Assistência, onde recebeu òs neces-
sarios curativos.

Mas qüé filho

QUERIA ESBOFlSTEAlt O VM: E

FOI PRÊSÒ POV. SEU IRMÃO

O preto Manoel Justino, apesar dos

seus 17 ániios apenas, ja tem, na ma-

landragem, o curso das "tres armas ,
isto «5, é malandro, vagabundo e met-

tido á valente.
Resido elio com seu velho pai,

Adão Roberto Alves, de 9S annos, fi,

rua dos Coqueiros n. 41.
Hontem como Manoel estivesse a.

proferir obscenidades, Adão repre-

Jiendeu-o o. o patife, longe de obe-

décèr an pái, insurgiu-se contra elle

e tentou esbofetoal-o. Um seu irmão,

indignado com a selvageria desse

fcruto, prendeu-o e levou-o ipara a

delegacia do 9o districto, ondo as au-

toridades o metteram no xadrez.

Um quinquagenario sob
as rodas de um

automóvel
Poi hontem ao Posto Central da As-

-BJsíehcla medicar-se de um ferimen-

to na região palmar da mão direita

e escoriações na região esoapular es-

querda, o velho Lauremo Sobreiro de

Andrade, com 56 annos do idade, agrl-

cultor e residente íi rua S. Leopoldo
'Lauremo 

foi vioVma de um atro-

pulamento de automóvel na praga, da

Republica, esquina da rua Visconde de

Itauna. O autor do desastre foi Anto-

n*o Cardoso Gouveia, proprietário do

ttütbmbvol n. 4.2Gj'., que o guiava no

momento do desastre, sendo por isso

preso e. autoado em flagrante pela
policia do 14° districto.

»o tf ¦——

Dois gatunos perseguidos
por um soldado

UM DELLES FOI PRESO
Depois de receber o seu soldo, no

2° batalhão da brigada policial, o sol-
dado n. 203, por estar de folga,
aguardava, na praia de Botafogo, es-
quina da rua Ruy Barbosa, um bon-
de que o levasse á casa. Reparando,
porém, que dois indivíduos, bem ves-
tidos, ali estavam, sobraçando um
embrulho, desconfiou que se tratava
do roubo e resolveu acompanhai-os.
Pouco depois os taes indivíduos to-
maram um bondo de Ipancma-Tunel
Novo, o o soldado, disfarçadamento,
tomou tambem o bonde. Ao chega-
rem á rua do Nossa Senhora de Co-
.pacabana, esquina da de Guimarães
Caipora, os .indivíduos saltaram,
apressadamente e a ee entre-olha-
rom.

Nesse momento, o soldado chamou
o guarda civil n. 25i5, de serviço no
local, pondo-o ao corrente do que so
¦passava.

Os dois indivíduos, percebendo quo
estavam na -pista da policia, larga-
ram o embrulho e puzéram-se a cor-
rei*, tomando rumo do mortro dos
Cabritos.

O soldado levou, então, o ombru-
lho para a delegacia do 50° districto,
descobrindo-se, ahi, quo o mesmo
continha um pequeno cofre. Aberto
este, foram encontrados os seguintes
objectos: uma libra, tres meias li-
bras, uma caneta de ouro, um pince-
noz, tambem de ouro, além dc ou-
trás jóias.

As autoridades daquelle districto
providenciaram, logo, para o fim de
serem capturados os larápios, sçndo
dadas, varias batidas no morro dos
Cabritos. Por fim, foi preso, ali, Cav-
los Pinto, iportugucz, solteiro, com
ÍO annos e morador fi. rua General
Câmara n. 106. Levado para a dele-
tracia, confessou o seu crime, re-
ousando declarar o nomo do sou com-
panheiro.

O commissario Amador telenho-
nou para a policia central o soube
que o cofre pertence a .Tacinthh dc
Almeida, -proprietário da pensão
Quintella, á rua do Riachuelo n. liüS.
Esse cofre foi roubado por Carlos
oue, quando entrou para o serviço
daquella pensão, declarou cbamar-so
Carlos Silva.'

Em poder do preso a poliei" «*"-
coritroü uma cautela da casa Lima
Vieira, estabelecida .1 rua Buenos Ai-
rer* n.' 20 6, aceusandn o penhor de
um terno do roupa, pela quantia de
26$ e tendo à data de hontem.

Carlos Pinto vai ser processado pelo
•¦*ri**ic que acaba de comiriottér, es-
lariftò a policia do 30° districto em-
punhada em capturar o seu compa-
nheiro.

magis. attp-4f*&mi

Choque entre vehiculos
Nas primeiras horas da manhã de

hontem dou-so, na rua Frei Cnnc-n.
próximo an quartel da brigada poli-
ciai, um encontro oiitrn nr*i ainn-
movol o um caminhão, saindo ferido
o cocheiro Raphael Garcia Torres,
com 22 annos, solteiro e residente a
rua D. Anna Nery n. 522. Nn Assifl-
tencia, foi a victima medicada, reco-
thendó-se, depois, d sua residência.
A policia do 12'" districto não soube
do oceorrido.

PROCURE FAZER VOLTAR QUARTO ANTES
0 SEÜ VIGOR SEXUAL, EVITANDO

UMA VIDA INFELIZ
O eminente Dr. Klinder, em sua

recente conferência na America do
Norte.assim se externou: "A debilida-
de sexual, tão commum no sexo
forte, deve-se, unica e excluslvamen-
te, ao mfto funecionamento dos rins".

Os rins, devido aos excessos com-
mettldos, ficam resentidos e produ-
zem o esgotamento geral das forças^
vitaes. Notarão que, após praticadas
certas extravagâncias, ficam cú cos-
tas como que machucadas, o corpo
molle, a vista embaciada, fraqueza
geral, muito ardor no canal uretra)
e difficuldadé no acto conjugai. Es-
tes symptomas que parecem não ter
importância, são o começo de uma
tos se o mai não é çombatid' a tem-
vida Infeliz e cheia de aborrecimen-

po. As PASTILHAS RINSY têm prT-
vado ser o especifico mais pode-
roso para combater .. elimi «x estas
doenças, actuando dire 'ramente so-
bre os rins, fozendo expellir o ácido
urico, que um dos seus factores
principaes. Tonifica os nervos, faz
desapparecer a neurasthenia, au-
gmento, a força vital, deixando-lhe
em condições de poder desfrutar a
vida sem receio. Provai hoje mesmo
as PASTILHAS RINSY. Peça em
qualquer pharmacia ou drogaria um
vidro o terá a certeza de que uma
vez conhecido nã.» lhe faltará este

auxiliador. Vendem-se -ias principaes
drogarias e com st.guranga na dos
senhores:

Drogarias Granado, Baptista, Huber, Pacheco, Padi.. •**, Giffoni,
André, Eérririi, Sul-Americana, Teivo, Rangel, V. Silva, Granado & FI-
lhci, P. de Vr.-ujai, " ffior, Le-gey & C. e Carlos Cruz. T **.!co Uepoei-
tario no Brasil Benigno Niova, Caixa Postal 979, Rio de Janeiro,

mas a autoridade explicou-lhe que a
lesada é quem deveria apparecer para
relatar o facto.

Oswaldlna compareceu ü presença
dessa autoridade e interrogada sobre
o valor das jolas furtadas, respondeu
promptamente que as bichas valiam
600$000.

E o celebre colar?... perguntou
o delegado, esperando, ouvir falar em
centenas de contos de réis.

Ah 1 o colar... vale... Espere,
"seu"'doutor, vou-lhe confessar a ver-
dade. O colar, seu doutor... era uma
"recordação"... "falso" como Ju-
das !...

A autoridade sorriu e mandou abrir
inquérito a respeito, afim de desço-
bir o larapio.

•»**¦ 

Ficaram sem effeito as
transferencias

O Sr. chefe de policia tornou hon-
tem sem effeito, as portarias que ha-
viam transferido -i commissarios 13d-
gard Sampaio, do 24° districto para, o'
29°, Ângelo Magalhães Câmara, desta
para áquella, e Joaquim Xav'er E§r-
toves, do 2" para o 14°. /?,

iimii il)i CO. •» Vam 1 '

O "bombeiro" da madru-
gada de hontem

IMA BUSCA INFRUTÍFERA
SUA RESIDÊNCIA

NA

A noticia de que o delegado auxiliar
Nascimento Silva, havia prendido em
frnngrantc, nã madrugada do hontem,
um anarchista, quando coüocava uma
bomba de dynamite na casa do Sr.
Delcroix, proprietário da fabrica Mi-
nerva, á rua Conde de Bomfim ri. 045,
causou, como era natural, grande sen-
sação.

O criminoso João Marques Mello,

'Existem no lazareto 21 doentes sem
assistência medica e em domicílios par-
ticuiares espalhados pela cidade e Cam-
pos Elyseos mais de vinte doentes.

Sc não forem tomadas enérgicas pro-
videncias calamidade devastará munici-
pio. Urge remessa grande porção vaccina
e commissão vaccinadores apparelhos des-
infecção c desinfectadores e médicos pa-
ra tratamento enfermos ao abandono.
Dr. Menezes limitou-se visitar edificio
Câmara conversar respectivo presidente e
regressar trazendo pessoal sanitário. Po-
pulação Rezende angustiada pede provi-
dencias urgentes. '
2—«gs-«o <¦*» •» a»

SEGUROS CONTRA ACCIDENTES
DO TRABALHO

Sob a presidência do Dr. Simões
Lopes, ministro da agricultura, e
eom a presença dos Drs. Vergne de
Abreu, Dulphe Pinheiro Machado,
Raul Penido, Victor Viana, Aloysio
de Castro, Evaristo de Moraes, Arau-
jo Castro e Adolpho Gordo, reuniu-
se hontem, mais uma vez, a commis-
são consultiva para o estudo dos as-
sumptos concernentes aos seguros
contra os accidentes do trabalho.

Entre os pareceres approvados
pela commissão figura o favorável ao
requerimento em que Henrique Lage,
Roberto Cardoso e Emile Bignon pe-
dem, não s«"> a approvação dos esta-
tutos de uma sociedade anonyma que
resolveram constituir, sob a denomi-
nação de "Lloyd Industrial Sul-Ame-
ricano", como a necessária autoriza-
ção para que esta possa operar em
accidentes do trabalho, o o arbitra-
monto do fundo de garantia espe-
ciai.

Quanto ao requerimento em que o
Centro Industriai do Fiação e Tece-
lagem de Algodão, allegando achar-
se constituído em syndicato profis-
sional e haver fundado uma coope-
rativa, sob a dènoníinação de "So-
ciedade Cooperativa, de Seguros Ope-

COilSSHAWâL
SENADO

Presidência do Sr. Bueno de Paiva.
Presentes 26 senadores, foi aberta a

sessão c approvada a acta.
O expediente lido foi de pouca im-

portancia.
Submettidas a votos, foram approva-

das duas redacções finaes: a das einen-
das ao orçamento do exterior e a do pro-
jecto autorizando o governo a empregar
até mil contos em auxilio ás cooperativas
de consumo, em fôrma de empréstimos
aos respectivos syndicatos profissionaes.

Passando-se á ordem do dia, foi re-
jeitado em 1* discussão o projecto do
Senado que declara não ser crime contra
a Saude Publica aconselhar, a quem quer
que seja, o emprego dos elementos sem
caracter tóxico, vegetaes, mineraes ou
animaes.

Este projecto tinha parecer favorável
da commissão de constituição e um voto
contrario do Sr. Lopes Gonçalves.

Conhecido este resultado, o Sr. Men-
des, com um ar assombrado, levantou-se:

Será possivel ? Mas, senhores, será

possivel ? ! Requeiro verificação da vo-
tação. Quero olhar bem de frente para os

que votaram contra.
Feita a verificação, teve-se este resul-

tado*. 12 a favor e 20 contra.
Inconstitucional o meu projecto

— torna o Sr. Mendes — Estupendo 1
Estupendo ...

Pódc «er inconstitucional, mas e
inconveniente para a Saude Publica —

aparteia o Sr. Azeredo. ;
Mas este aspecto devia ser resolvido

na 2* discussão.
Não. Resolve-se logo. E' melhor

assim, para não se perder tempo.
Em seguida foram approvados:
Em' 2* discussão, a proposição da Ca-

mara dos Deputados que abre, pelo Mi-
nisterio da Viação e Obras Publicas, o
credito especial de 177:867$, para oçcor-
rer ao pagamento de' despezas do distri-
cto radio-telegraphico do Amazonas;

Em 2' discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados que abre, pelo Mi-
nisterio da Guerra, o credito especial de
113:142$, para pagamento de vencimen-
to a funecionarios da escola do estado-
maior e pessoal jornalciro da Escola Mi-
litar;

Em 2" discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados que abre, pelo Mi-
nisterio da Agricultura, Industria e Com-
mercio, o credito dc 445:000$, supple-
mentar ás verbas i\ 4*, «°*. *8*. f2*. 

e
24" do art. 27 da lei n. 3.991, de 5 de ja-
neiro de 1920;

Em 3" discussão, a proposição da La-
mara dos Deputados, facultando aos es-
tudantes de preparatórios, que depende-
rem de um exame, prestarem-no em se-

gunda época.
Annunciada a 3a discussão da propo-

sição da Câmara dos Deputados fixando
a despeza do Ministério da Justiça e Ne-

gocios Interiores, para o exercicio de
1921, foram-lhe apresentadas cerca de 40
emendas, de subvenções umas, de favores

pessoaes outras, emendas estas que fize-
ram voltar a proposição á commissão de
finanças. ;

Verificado não haver mais numero, io-
ram encerradas as discussões das demais
matérias constantes da ordem do dia e
levantada a sessão.

Brasil. Cansaram melhor impressão
circulos financeiros commerciaes

, declarações que fiz, autorizando of-
ficial gabinete presidência chefe Es-
tado, sobre situação Brasil quanto
emissão empréstimo desmentindo
rumores crescentes moratória. Fi-
cou resolvido designação 25 com-
mereiantes banqueiros brasileiros
americanos, para , segunda-feira,
mesmo local, trocarem idéas c fun-
dar, por iniciativa consulado Brasil,
American and Brasilian Chamber
Commerce United States, e remet-
ter iniciativa minha resultado deli-
beraçao governo Associação Com-
mercial. Addido commercial Sam-
paio, com approvação geralj offtê-
receu-se levar .pessoalmente resulta-
do, visto ter sido convidado hontem
seguir secretario Colby —¦ Hélio
Lobo.»

Aproveito o ensejo .para renovar
a V. S. os protestos da minha estima
e consideração."

¦**¦* •<•»*¦
A RENDA DO TELEGRAPHO

' 
O director-geral dos Telegraphos,

apresentou ao Sr. ministro da viação
um quadro demonstrativo da renda
proveniente dos telegrammas tran-
smittidos e outras rendas diversas,
na repartição a seu cargo, durante
o terceiro trimestre do corrente
anno, comparado com igual periodo
do anno passado, na fôrma seguinte:

1919 e 1920, respectivamente:
Serviço particular ordinário 

2.546:076$242 e 2.G34:022$404; par-
ticular, radlographico, 14:5861996 c
18:04B$167; particular, radio Ama-
zonas, 52:425$450c 59:137$383; esta-
doai e congressistas, 46:190$542 o
53:668$107; imprensa, 144:220?783 e
1EO:50S$236; urbano, 87:818'$625 o
89:694$350; internacional
277:849$840 e 310:1829321; conver-
sação telephonica, 853$ e 1:908$;
cartas pneumaticas, 3:561$ e 2:629$,
e diversas origens, 16:414$525 e...
15:246$300, dando o resultado, total
do 3.189:996$903 para 1919, 
3.335:041$258, para 1920.

O serviço offloial produziu, no
mesmo periodo, para -o interior,
1j239:8G1$825, om 1919, . ..
1.532:420-$667, em 1920, e para o ex-
terior, 27:180$145 e 21:707$429.

Verifica-so, assim, que a renda teve
augmonto, neste anno, em todas as
espécies referidas acima, com ex-
cepção, apenas, nos serviços do cartas
pneumaticas e diversas origens, que
diminuiu.

Somniando-se a renda do «erviqo
ordinário com a do official, temos
este resultado: 1920, 4.889:109$354, e
em 1919, 4.457:038$873, contra 
3.863:161$240.

*«•**¦»¦» I *•*¦ ' * ' ¦
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Preso em flagrante
Polo commissario Sucupira, do 22°

districto,. foi preso, hontem, numa
agencia de loterias do morro flo
Bomsuccesso, quando vendia o "bi-

cho" o portuguez Theotonio José
dos Reis, com 4.5 annos, casado e
morador ali mesmo.

Foi instaurado processo, a que
será submettido o preso.

¦ » 11» t-r

Quiz tomar o bonde e caiu,
ferindo-se

Poi registrado liontem, pela policia
do 30° districto, o desastre de que foi

Victima Dom'ngos Manoel, portuguez,
de 57 annos dé idade, e morador &

rua Castello n. 13. Quando esse indi-

Viduo pretendia hontem, na rua Nossa
Senhora de Copacabana, subir em um
bondo, em movimento, caiu, ferindo-so
bastante no pé c-squeido. Domingos
Manoel dirigiu-se para o posto da As-
sistenca, recebendo ahi os curativos
necessários, rocolhendo-se depois á. sua
residência.

— t o •» •**•*¦

Queimou as mãos e o rosto
Quando trabalhava, hontem, na casa

n. 27, da rua Barão de Guaratiba, a
apiendiz de costureira Euridice Sar-
monto, moradora eom seu pai á rua
•tfavares Bustos n. 112, foi victima, tal-
vez de um descuido. Ao accender com
álcool um ferro do engommar, deu-se
urna explosão ficando Euridice bas-
tante queimada n:is mãos e no rosto.

A Assistência foi chamada e medi-
cou-a.

A policia do 6° districto registrou a
oceurrrencia.

 ¦¦ •*> BT> *» ma» "

Uma'falsa denuncia
EM NITHEROY

A 'policia fluminense recebeu de-

nuncia de que não tinha sido natural
a morte da menor Maria, de 7 annos,
filha do Avelino Tavares, e moradora
em uma avenida da rua Miguel do

Lemos n. 34, ria Ponta da Areia.
Como a denuncia affirmava ter

«rido Maria victima do lesões recebi-

das em conseqüência do espanca-
mento, o Dr. Figueiredo, medico lo-

gista da policia, procedeu ao exame

cadaverico e chegou a conclusão de

quo a criança tinha sido victimada

pela vermiriòse,
Hontem mesmo Mana foi sepul-

tada no cemitério de Maruhy.

NAPP1N â WE3E I
CÂMARA

ESTABELECIDA EM 18L
BÂiKELLÂS

TALHERES
"PRATA PRIHGE2A"

100 RUA ÜO OUVIDOR
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Morreu repentinamente
A policia do 12" districto foi hon-

tem scientifif.ada de que a viuva Ma-
ria Moreira Branca, moradora £L rua
do Lavriidio n. 204, havia morrido re-

jTentlnáthünte; immediatamente seguiu
par.-, o local uma autoridade daquelle
districto, que constatou a vericidado
dá communicaçao.

O cadáver da infeliz senhora, por
consentimento do delegado auxiliar do
serviço, ficou na própria residência,
de onde deve sair hoje o enterro.

Ficou louco na prisão
Estava ha alguns dias preso na de-

legricia do 22° districto um Individuo,
qu;- hontem manifestou symptomas do
loiujura. i

Por esse motivo, as autoridades dh-
quelle districto fizeram a sua re-
mo's'ãp para .1 Policia Central, de on-
de, certamente, Irã para o hospício.
-.. -.«-o ta9 m-ta •

Aggredido a canivete
Spffroü, hontem, uma aggressão a

canivete; de que foi autor um desço-
nhecido, o estivador Bernardino Pc-
reira, com 33 annos e morador íi rua
Sá Pereira n. -19. Bernardino ficou
ferido na região peitoral direita, com
secção completa dos granes peitoral,
dorsal da mão esquerda, com secção
dos tcndOes externos.

i).'p.ji*« dc medicada pola Asslnlen-
ciu, recullieu-se a victima ú Santa
Cu.sa dc Misericórdia'.

Denunciou e apanhou
Henrique Vieira Pereira, foguista

do vapor. "Montenegro", e residente a

rua da Saude ri; 253, avisou ao seu

concunhado Manoel José Pires, de que
este era enganado pela esposa, Cor.Ie-
lia da Silva Pires. Isso foi ante-lior-i-
tom. Pires pediu explicações ã espo-

sa o ficou convencido «le que só truta-

va de uma calumnia. Resolveu, por
isso, castigar o denunciante, o quo i-^2

hontem, em sua casa, íi. rua Cunha
Barbosa, para onda o attraiu. Ali, Hen-
rique Vieira Pereira foi aggredido por
toda a familia de Pires, ficando bas-
tante machucado.

Lepois da sova, Henrique Vieira Pe-
reira foi soecorrido pela Assistência.

A policia do 11" districto teve conhe-
cimento do caso.

—..«t^-nAJ» » mm

Um advogado aggredido
na Avenida Rio Branco

Já é do dónrvnio publico o caso da

aggressão sofrida, ante-liontom, ã. noi-
te, na avenida Rio Branco, pelo advo-

gado Evaristo de Moraes.
Os agressores que foram em nume-

ro de dois, armados do bengala, fori-
ram esse advogado e fugiram logo em
seguida. O Dr. Evaristo ret'iou-se

para a sua residência e hontem, o Dr.
Sylvestre Machado, delegado do 51
districto, procurou-o para abrir in-

querito a respeito dessa aggressão,
mas S. S. desistiu de qualquer proces-
so o negou-se a submetter-se a exame
dc corpo de delicto.

Foram-se as bichas e o
collar de "pérolas"

Aquelle bello collar de pérolas, en-
volvendo um não menos bello pescoço,
causava admiração em todo mundo.
Vários olhos sèguiram-iio cubiçosos e
a sua dona, Oswaldlna Fernandes,
sentia-se bem com a inveja que des-

pertava em redor de sua pessoa. Lã.
na Pensão de Mme. Olga, ondo ella
mora, a praia da Gloria n. 84, as pen-
sionistas curvavam-se reverentes &
sua passagem, com um sorriso nos la-
bios, mas tudo isso, por causa do tal
colar o um deslumbrante par de bichas
quo Oswaldlna trazia as orelhas.

Um bello dia, porém, Oswaldlna,
quando voltou. Co banho, para o seu
aposento, tove uma surpreza mais
desagradável do quo a de Samsão
quando so viu de cabellos cortados:
o seu colar e as suas b'.chas haviam
desapparecidos do cima da toilette!
Um audacioso lh'aa havia roubado.

Chorosa, saiu ella do quarto a es-

piilhar aos quatro ventos a sua desdl-
to. A dona «'.a penr-rão correu pressu-
rosa á dèlegtwla do 13" di.nricto, pnra

; dar queixa de, -"deàeu'do" ao delegado,

portuguez, residente íl rua Tobla3
Barreto 11. 00, levado para a policia
central .confessou que já. havia dyna-
mi tado duas padarias, o era "bombei-

ro" por sport.
Hontem, em sua residência, foi feita

uma rigorosa busca, nada sendo en-
centrado. O petardo apprchendído foi
remettido á fabrica do cartuchos e ar-
tefactos do guerra, afim de ser exa-
minado.

.Toão Marques Mello, cujo único fito
& o de voltar ü, sua pátria, por conta
da po!ic'a, vai ter esse desejo sátis»
feito, pois, o processo de sua expulsão
está sendo ultimado.

ul'J-<X»*i>-<>Ci

O caso Julio de Moura

rarios em Fabricas de Tecidos", para
compensar os encargos resultantes
da lei dos accidentes do trabalho,
pede igualmente o arbitramento da
garantia especial e, bem assim, a
competente autorização e fiscaliza-
ção, ficou decidido que o requerente
deve cumprir, preliminarmente, as
formalidades exigidas pelo decreto
li'. 1.C37, de 5 de janeiro de 1907.

Por proposta do Dr. Adolpho Gor-
do, d commissão consultiva resolveu
reunir-se nii próxima segunda-feira,
afim de tomar conhecimento do ca-
pitulo sobre seguros contra acciden-
tos, contido em um projecto de lei
existente -no.Scnado.

O PROSEGUIMF.NTO DO INQUE-
RITO

Continuou, hontem, no gabinete do
Sr. chefe de policia, o inquérito aberto
para apurar o tão ruidoso caso de es-
pancamento do celeberrimo "scroc"

Julio da Moura.
Hontem foram tomados os depoi-

mentos do photographo da policia, An-,
tenor Sabro.-m, do identificador Ata-
giba Pinheiro e do inspector da guar-
da civil. Os dois primeiros! nn dosem}-
penho de suas funeções, lidaram com
esso "scroc", na po! c'.a ce:i."..;u e rião
notaram nelle, vestígio algum de es-
pancamento, e o major Carlos Reis,
que pernoitou na Central, na noite em
que Julio diz tor sido espancado, af-
firmou nada ter escutado que revê»
lasso estar sendo alguém espancado*

Amanhã deverá continuar o inquori-
to, tendo o Sr. chefe de policia man-
dado intimar Julio de Moura para
prestar depoimento.
- " ¦¦ • •<mmit -*f*g*->^t*0 *% B>» -

A VARÍOLA ESI REZENDE
Na cidade de Rezende, cslá grassando

agora com intensidade e com um alto
cbéfficientè de mortalidade uma epide-
mia de varíola, cuja maior expansão pre-
cisa ser atalhada pelas autoridades esta-
doa.es.

A esse respeito o iilustre Dr. Oliveira
Botelho, ex-presidente do Estado do Rio
c prestigioso politico naquella zona, diri-
riu, Ha dias, o seguinte tclegramaia, ao
Dr. Raul Veiga, presidente do Eslado:

Exmo. Sr. presidente do Estado —
Nitheroy — E' affiictissima situação mu-
nicipio Rezende assola violenta epidemia
varíola. População sem assistência medi-
ca sein serviço expurgo casas infecciona-
das, sem vaccinação reclama providencias
urgentes.

.\ttcnciosos cumprimentos. "
A esse despacho deu o Dr. Raul Veiga

a seguinte resposta:
"Recebi seu teíegraníma hoje sobre

epidemia variola municipio Rc/.cndc, ten-
do já ordenado para lá siga com urgen-
cia Dr. Justino Menezes, inspector hy-
giene e Saude Publica — Saudações. "

Julgando insufficienles as medidas to-
madas, o Dr. Oliveira Botelho insistiu em
outro telegramma por providencias mais
efficazes, dirigindo-se nestes termos ao
presidente do Estado:

"Agradeço a V. Ex. promptidão pro-
videncias solicitadas meu telegramma
hontem. Acabo ser informado pelo tele-
phone dc Rezende, «pie commissão regres-
smi nclo rápido nâo tendo vista um sú

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
SAUDE PUBLICA

O Dr. Carlos Chagas, director ge-
ral do Departamento Nacional de
Saude Publica, j:l providenciou para
que fosse publicado no "Diário Offi-
ciai" o edital de concurso para os
logares dc 19 sub-inspectores do. de-
partamento.

O prazo para Inseripção ê". do 60
diaa, devendo encerrar-se a 2.9 de
janeiro, do anno vindouro.

Ao concui*€o serão odinjttido.3 os
candidatos que exhibirem os diplo-
mas de médicos devidamente legnli-
zados, provarem ser cidadãos brasi-
leiroí., menores de 45 annoa-i, e sujei-
tarem-se previamente ao exame de
vaüdez.

Do accordo oom as instrucções <ap-
provadas pelo Sr. mini.-tro da justiça,
as n«ateria.* exigidas pnrn .esse con-
curso eão as s,-guintt = : JiygCene em
geral, etiologie. epioi-iu.iolcgln. pi*"-
phylavia d;is doenças transmissíveis
e especial da tuberculose, micróbio-
logia", noí-ões gornes de bromotologia
e legifflaiçu'0* Sainf-taria do «Districto
Federal. • •
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O SU. MINISTRO DA F.V/ENDA
NOM FAA E EXONERA

O Sr. ministro da fazenda nomeou
hontem Antônio do Abreu é Lima
pnra o logar de collector federal em
Boa Esperança, em S. Paulo; Ane-
slo do Nascimento Siqueira, para
idêntico logar em Mogy-Guassú, no
mesmo Estado: o 2o official adua-
neiro da Alfândega de Porto Alegre,
Dolival Corrêa Dias dg .Mou.».. .«ara
idêntico logar na Alfan tir :rn í.- dan-
fAnna do Livramento; o 2" official
aduaneiro daquella Alfândega, Octa-
vio Manoel dc Oliveira Junior, para
idêntico logar na Alfândega de Pe-
lotas; 

"o 
2° official aduaneiro da Al-

fandega de SanfAnna do Livramen-
•to, Vicente Neves Capnrelll, para
idêntico logar na Alfândega de Por-
to Alegre; Francisco Galdino de Sou-
za, para o logar de collector federal
em Cascavel, no Ceará, e José Igna-
cio dc Abreu Junior, para o logar
do collector federal em S. José dc
Botelhos, em Minas, e exonerou An-
tenor Xavier de Almeida, do logar
do colleltor federal em S. José, em
Santa Catharina; a pedido, Luiz Iri-
cloro Filho, de idêntico lofrar em Cas-
cavei, no Ceará, c, ainda a pedido,
Thcodulo Dias, tainbem de idêntico
logrir em Boa Esperança, 110 Estado
de S. Paulo.

A sessão da Caniara dos Depu'.ados foi

presidida, honiem, pelo Sr. Bueno Bran-
dão, tendo como secretários os Srs. Ju-
venal Lamartine e Octacilio de Albuquer-

que, verificando-se a presença de 65
deputados á abertura.

Lida a acta, foi approvada sem debate.
Lido o expediente, falaram os senho-

res Francisco Valladares e Salles Filho,
este sobre o projecto da reforma eleitoral

que o Senado não devolve á Câmara,
apesar de haver deliberado a respeito já
ha dias.

O Sr. Francisco Valladares oecupou-se
da situação da' Amazônia. Alludiu aos
cursos dos deputados Prado Lopes _ e
«Mauricio de Lacerda; ás manifestações
dc todos os jornaes desta capital, á mis-
são que neste momento aqui desempenha
u Dr. Maximino Correia, á sua conferen-
cia na Associação Commercial c ao im-

pressionante memorial apresentado pov
elle ao chefe da Nação.

O Dr. Correia é alheio á política do
Anrazonas c suas palavras não foram
contestadas,, antes todos os órgãos de
opinião confirmam as angustias e soffri-
mentos da grande região, ameaçada até
de desnacioiuilizar-sc.

Não haveria, talvez, neste momento
um acto do governo que podesse ter ap-

plausos unanimes do paiz como o que
viesrse em auxilio da Amazônia: a accpii-
sição de borracha pelos preços vis da
actualidade não poderb dar .prejuízos,
levantaria a economia do Amazonas, do
Pará c do Acre, e se prejuízos houvesse;
estes seriam suppoitidos com prazer pelo
paiz, tratando-se do bem geral. Refere-se
á reforma da adminisiração do Acre, a
nomeação de um governador, unificando
ali a acção admiiiiitrativa. Louva a pro-
posito a acção do Sr. presidente da Repu-
blica o do ministro da justiça. Espera

que esse acto de grande alcance politico
seja seguido dc medidas de ordem eco-
nomiea e financeira. Estimaria ter lido

que, em vez de um pelotão de soldados,
o governado;- do Acre fora acompanhado
de um funccionaiio do Bunco do Brasil
eivcàrregàdo dc fundar naquelle dominio
federa! uma agencia deste instituto, eu-
meçaudo ali uma appârclfiàgefo commer-
ciai. Allude ás medidas lembradas em fa-
vor 'da industria da borracha, todas ra-
zoaveis, mas que' não dispensam, por seus
effeitos demorados, «i intervenção imme-
diata nos mercados, valorizando o pro-
dueto c dando ,io produetor brasileiro a
defesa que 

'he fj.lta.
Appl-utdido por ioda a Câmara, o se-

nhor Valhdarcs termina dizendo que o

governo federa! deve assistência política
e financeira á Amazônia, que ainda é
Brasil. O orador foi muito cumprimen-
tado pelos deputados presentes, causando
impressão o seu discurso, que foi sempre
favoravelmente apãrteaclo,

Passando-se á ordem do dia, foram
approvadas redacções finaes e considera-
dos objecto de deliberação os projectos
sobre a mosa.- sendo votados c approva-
dos, cm 3" disemião, os projectos con-
siderando dc utilidade publica as -asso-

ciações dos Empregados do Connnercio
do Estado da Par.ihyba e dc Mossoró, no
Rio Grande do Norte.
¦ O projecto que trata' da naturalização
da mulher estrangeira que casar com
brasileiro foi enviado á commissão de
finanças para opinar sobre uma emenda,
que •aiigmcnta despeza, sobre a qual
aquelia coinmissão mo foi ouvida.

Não houve numero para ser approvado
o subsliuitivo, cm 2" discussão, ao pro-
jecto do Senado estabelecendo as condi-
ções a que .se devem submetter os es-
trangeiros residentes no Brasil parado
fim dc obterem titulo de naturalização.

Encerrada sem debate a matéria em
discussão, foi a sessão levantada.
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O PROBLEMA DA INSTRUCÇÃO
TRIMATUA E SUPERIOR DA
MULHER,
Causou boa impressão o prospecto

distribuído pela directoria do> Insti-
tuto La-*Fayette, sobre a organiza-
ção pedagógica de seu departamento
feminino, que funecionará a partir
do principio do anno -próximo vin-
douro.

A par de uma instrucção solida e
superior, que poderão alcançar as
alumnas, graças a uma seriação in-
telligente e pratica das matérias, ha
a instrucção esthetica, do desenho,
da esculptura e da musica.

As línguas, estudadas por metho-
dos especiaes, habilitarão as nlu-
mnas íi leitura, dos grandes obras de
arte da antigüidade, bem como se-
rão estudadas de modo a serem em-
pregadas nos vários estyios e uso
corrente no commercio e na Indus-
tria.

Além do curso superior, onde se-
rão estudadas as sciencias positivas,
a mathematica, a astronomia.a phy-
sica, a chimica, etc, ha o* curso pri-
mario e o commercial, tambem di-
vidido em series, tal como é estudado
na sede, onde o numero do alumnos
augmerota dia a ia. . , -.'*.-..,.."¦ :.;:.'-.-,

Muito é o -interesse que tem des-
pertado a nova iniciativa do conho-
ci.lo educandario.

IPeçam

ASSOCHOAO BRASILEIRA DE IM-
PRENSA «•

Com n presença «los Srs. Itaul Pederneiras,
Antônio r.cnl Costa, 1'aulo Vidal, Irineu Vulto»,
ao , Severino Sllvn Itanios e Juvenal de Olivei»
ra, renlliou-so liontcm a sessilo seiiiiiiinl onli-
narln dn. dlrectoria dn Associação Hrnslleir*»
de Imprensa.

Ltdii n neta da sessão anterior, qne foi ap-
provada som debates, passou-so 4 leitnra d»
cxpiílonto, que constou do seguinto: propostan
parn íiòvos associados, das quaes foram appro-
vadas as dos Srs. : .TosC- Alves de Sousrii, da
A. Vttla; Carlos BnttaKlla, Dr. Paulo Monti,
Cnrlo nasilo e Doinlneòa Cardoso, dü J.o 1'titrla
Dcpli Ittiltaill'; Luiz 1'otlguar dc Oliveira I'*er-
nandes, do Klo-JÒrlllll; Antonio do Mi.nr.., da
.1 Tribuna; Moacyr Lnfoycttc Cl.ngas, d'0 Im-
parcial; Dr. José Alves de Oliveira, «lo Jor-
nni «Iu ilriwll; Orlando Roílriiiiio-, do Jornal do
Commcrrio; Frnneisi-o Monteiro de Araujo Sll-
cuplra, do S. i»a«!o-/m;iorclot i Fernando <"ut-
dns, Alberto de Si(|ucltii ltcls, Gustavo Bar»
roso, Dr. Mario Pinto Scrvn, Mnrli.no da Costa
Ferreira, KrandBco dc Oliveira jMnrcnmles,
Cactiu.o Miule o Antônio dos Santos Figueiredo,
todos do JííitoiZo tio B. Paulo; Cav. Cario»
Cuoco, Carlos Monteiro Ilrlsolln, Dr. Thcodulo
Alves Prazeres, Plinio lieis, do Correio VmiUs-
tano; Agenor Barbosa, do Correio Paulistano, e
da Clijarra.; c NleoWo Nezo, do Correio Pnnlli-
tano; oíflelo dos Sra. Josfi Maria Lisboa Ju-
nior o Olival Costn, ncciisnuilo o recebimento do
officio da diretoria em «pie sc rutlfii*a suu cs»
coll.a para representantes dn nssocl.nçno cm
S. Pnulo, o ngriídccoiidõ n nlln dlstiiicçilo «pie
lhes foi conferida; caria do consoclo Sr. Se-
vcrlno Sllvn Itumos, aceitando e nftratlecimdo a
»im dcsli;nn«jão pnrn exercer liiterliirinicnlo ns
fiuieòSõs do *i" secretario; otflelo do cor.soc O
Sr Martinho Caldas, participando ter tido
alta do Hospital Evangélico, ondç fOrn Inter-
nado por Intermédio «ia ussoeluçüp, n «inem
agradece, o manifestando o sim reconhecin.en-
to pela maneira carinhosa por quo foi trntado
nnqifclln casa dc saude; officio da Ass...-la.;ão
Mineira dc Imprensa', agradecendo a coinnju-
nicacão que lhe foi feita pela directoria rela-
tivu fi solução ilndn póln Associação Brasileira
dc ínlprensn, no cnso Snn.lovnl Campos; tele-
crumiiia da dlrectoria da Associarão «le Im-
prensa Dominicana. Éolleltniulo 11 intervenção
II." suu confrade no Itio, junto ft iinprçns.i bra-
sileira. no sentido deintcressnr u oplulilo pu-
blica do paiz, pnra cõllnbornr com o povo «lo-
uilnicnno em ura pedido uo govorno dos I.sta-
dos Unidos, de uma rcpnrneilo pelos ncontecl-
mentos ocorridos cm ylrtuda da n ervcr.eão
norte-americana; tolegrnimim «b Dl*. 1'riu .cisco
Alexandrino, agradecendo o voto du i-.ii.Kra-
tubções dá associação pela sua non.ca.;j1o i>:.ra
o cargo de direeior do gabinete do Sr. ininistro
dn Justiça; carta «lo Sr. Olival Costn, repwson.
tunte dn associação ern S. Paulo,. .-.luirnuni-
cando- que o Sr. Sernflno Chlodl, neg-icijinte
na.piellu capital, resolveu farrer nm li '•¦ ••''™;
to de 10 "lu sobro us compras effcctunila- pe-
los nossos consocios no scu ostubelecini.nto,
desde que apresentem a carteira eoinprol.atoria
da sim qualidade de soclo. -. À

O Sr. l'r,ülo Vidal'propo/. que so luso'IsSe cm .
acta mn voto de profundo pesar pelo desnutra
«1« aviação, oceorrido ante-l.oalein, o*; do- muM
foi victima o 2o tenente Amerli uuo l-rei.c,-a
tambem «pie se telcgrapl.ussc ao ininlslro «ia
mariiilin.-1'omnitii-.icando sna resolução. A i>io-
posta rüi üiianinieiiicnto nppioviidu. „.„„„¦.

O Sr. Irineu Vclloso propor-,'e foi opino\a-.
do,- um voto de profundo pesar, pelo fall.cçK
meuto, oceorrido em S. Paulo, do Sr. .leio-
Seira, Irmão..lo Dr Mello W^W:^»"
so coliíradt*" c membro dn coinmissão de i..-.sig«
.ciiciá ft qual tOi.í prestado ;'cl.*v-">'.cs 

«m-*
Foi'resolvido'orflcinr no director do Uo**' »»

Evangélico; pnrn lhe agradecer a ussisie.ua
-ui.if.csa que foi prestada naquclle «tata^
mento no consuelo Sr. Mnrtlnlio Cnldns.

"Jules Robin"
Rheumatismo? SABÃO RUSSO.

"Musii-ação Portuguem"

O ultimo numero desto bem feito
semanário 1 Ilustrado, posto hoje d
venda, publica na capa uma linda
composição dc Leal da. Gamara, traz
boas gravuras © texto escolhido.

Igualmente recebemos "O Século"
e o supplemento "Modas &. Borda-
dos", jornaes muito apreciados.
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DaM TELEORAMMA DO OONSUL
GERAL EM NOVA YORK

Do Dr. Azevedo Marques, ministro
das relações exteriores, retobeu a
Associarão Commercial do Rio de
Janeiro o seguinte officio:

"Tenho a honra de transmittir a
V. S. o telegramma dirigido a esto
ministério pelo cônsul geral do Bra-
sil em Nova York, datado de 22 do
corrente, nos seguintes termos:

"Tendo convocado hontem, com
cônsul adjunto, reunião s6de New
York Chamber Commerce, afim tro-
car suggestões praticas commercio
facilidades bancarias, tenho satisfa-
ção communicar compareceram cer-
ca dc noventa representantes ban-
cos exportadores americanos ligados

EXAMES DE 1NVAL1DEZ
O departamento de saude solicitou

providencias:
Ao director»geral da Repartição

de Águas e Obras Publicas, no sen-
tido de comparecer, á segunda inspe-
cção de saude, íio dia 4 do corrente,
o Sr. João .Tamagnlni de Abreu Na»
varro, contador da mesma reparti-
ção." • '.

—Ao chefe de policia do Districto
Federal, no sentido de.comparecerem,
fi, segunda inspecção de saude, no dia
4 do corrente, fis 12 horas, os Srs.
Bartholomeu Araponga e Amaro Ja-
como de Araujo,'' respectivamente,,
guarda civil de"1* e .2* classes.

—Ao director geral dos Correios,
no sontído de cóm.parocerem á pri-
meira injipócção' de saude, no dia 4
do crurrento,. os Srs. João Manoel JLo-
pus e Henrique Cândido da Silva, car-
teiros do 1* classe.*

—rÀo almirante inspector da inspe-
ctoria de engenharia naval, no sen-
lido do comparecer, no dia 8 do cor-
rente, fis 12 horas, á primeira inspe-
cção de saude, o Sr. Leocadio Mon-
teiro .da Custa o Souza.

—Ao director geral da Repartição
Geral dos Correios, no sentido de
comparecerem, no dia 8 do corrente,
fis 12 horas, ü primeira inspecção de
saude, os Srs. Ernesto Walter Met* e
Alberto da Nobrega Lins.

—Ao director da Estrada de Ferro
Central do Brasil, no sentido de com-
parecer, no dia 8 do corrente, ás 12
horas, á segunda inspecção de saude,
o Sr. Gabriel Costa Ferreira.

—Ao chefe de policia do Districto
Federal, no sentido de comparecer,
no dia 8 do-corrente, íis 12 horas. íl
segunda inspecção de saude, o Sr. Jo-
sé Antonio de Carvalho.

—Ao procurador geral d A Fazenda
Publica communicou o Pepartamen-
to de Saude que no dia 4 do corrente,
fis 12 horas, serão submettidos ft.
inspecção de saude. os Srs. João Ma-
noel Lopes, Henrique Cândido da
Silva, Amaro .Tacome do Araujo, Bar-
tholomeu Araponga e João Tamagni-
ni de Abreu_Navarro, e quo no dia 8,
tambem do corrente, Serão submettl-
dos á mesma inspecção, os Srs. Leo-
cadio Monteiro da Costa e Souza, Er-
nesto Walter Meo, Alberto da Nobre-
ga Lins, e fi. segunda Inspecção, os
Srs. Gabriel Costa Ferreira e José
Antonio de Carvalho. ..

EXPEDIENTE DA INSTRUOCJÃO
PCBLIOA

Ò director geral assignou hontem
os seguintes actos:

Designando- Jandyra de Figueire-
do adjuneta de 3» classe, para a. 1

escola -niixta do 7o districto; Annita

Freitas, de 3", para. a 1" elementar
mixta do, 13"; José Lima Sant Anna,

de 3a para a 1* elenventar masculino.

do 23°; Margarida Duclez, de 2", pa-
ra a 6, mixta cio 8"; Arithéa da

Motta Lima, de 2", para a !)• ni.xta

do S*; Virgínia de Araujo, guartli»,
para a. 5\ mixta do 4°.

. Dispensando de substituta de ad**

junta. Amélia Costa;
Concedendo quinze dias do licença

&. .professora adjuneta de 3>* classe
Ottilia Guanabara Moreira da Silva.

•Transferindo, por permuta, Jeífer-
son Moreira Santiago, contra-me.-i.tr»
da escola Souza Aguiar, .para a es-

cola Visconde de Maufi, e Julio 1 e-
reira Mendes, contra-mestre da ea*»

cola Visconde de Maufi, para a escoia
Soutza Aguiar.

Foram despachados os séguintea
requerimentos:* Pelo director geral:'Alfredo "Pereira da Crua — NaO
cori ve íi..;. .

Ricardo Manoel Rodrigues — In-
deferido,' diante da informação da
dlrectoria;

Amélia Shanccenita Napoli — A-
requerente, por seu interesse, com- .
pete lazer a acquisição de. certifica-
do.<= ou documentos outros;

Luh-a Ca.panema — Prove o nu«
allega; „ ..

Carolina. da Silva Janeiro — Sei-
ente;'Elizabeth Viviani Fialho — -«.u-
torizo. ,,.

Antônio de Padua Pacheco, D->,*«*'
na. Fonseca e Maria Magdaiena FcIJO
— Aoonem-se;

Elias .Rodrigues Pereira — Abone-
se, gradas A Informaição da secreta-

Àmbrosina Rodrigues Pereira —*

Abone-se. na conformidade «¦•¥ infor-
mação- procedente da secretoria;

Gecilla do Prado Carvalho — De-
ferido;

Luiza Capaneir.a —Justifiquem-fi*».

PARA A AOElTAÇ/iO DE
IíOGRjVDOUROS PÚBLICOS

No requerimento em que A. L. Fer-
nandes & C. pediam a aceitação de
varias ruas, o Sr. prefeito dou o sc-

guinte despacho :
"A aceitação só se pôde realizar

depois de approvados o nivel e a dl-
recção das ruas.

Foi tambem indeferido idêntico rc-

querimento da sociedade A Proprie-
dade.

GAMARA MUNICIPAL DE
iNITHEROY

Convocada pelo seu presidente, co-
ronel Cantidiano da Rosa, reune-se
amanhã. íl hora do costume, a Ca-
mara Municipal, fi qual o Sr. Enéas
de Castro, prefeito dc Nitheroy,- lerfi
a sua mensagem.

NOMEAÇÃO NA SAUDE PUBLICA

Por acto do director geral, foi. no-
meado escripturario José da Cunha
Gomes, addido do ' Ministério da
Agricultura, no logar de Jovino José
da Cunha, que aceitou outro cargo.

— O Sr. ministro da justiça re-
solveu conceder tres mezes de licen-
ça, para tratamento de saúde, a par-
tir de 12 de novembro próximo pus-
sado, ao servente deste departamen-
to Adroaldo Lopes da Cruz»

m
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FOOT HaKnBr ^p"*******i •Loa lan
Os jogos de sabbado

FEDERAÇÃO ATHLETICA DO
ALTO COMMERCIO

Leopoldina x üitjr
No campo do Andarahy A.- C a

Tia Prefeito Serzedello. Juiz, Othelo
«o Souza, o representante, Humbor-
to Tomazzl.

Os jogos de domingo

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO
America x Flamengo

No campo do America Fi C., fi rua
Campos Salles, no Engenho Velho.
Terceiros, segundos e primeiros qua-
dros. ,1a 9.45, 14.30 e 1G. 15, respe-
ctivamente.

Juizes: terceiros quadros, Eduardo
Magalhães; segundos, Flavio de Al-
meida, e primeiros, Edgard de OU-
veira. Representante, Adauto de As-
BtS.

Botafogo x Andarnliy
•No ca.tr.po do Botafogo F. C.i 6. ru-a

General Severiano, em Botafogo.Ter-
celros, segundos e primeiros «jua-
dros, ás 9.45, 14,30 e 1G.15, respe-
ctivamente.

Juizes: Terceiros quadros, Pedro
Paula du Lima e Onstro; segundos,
Plinio Ribeiro de Castro, e primeiros,
Paulo Buarque do Macedo. Repire-
sentante, José Rollim.

Bimgii x Mangueira
No campo do Biingft A. C, & rua

Furcr, no Bangú. Setrundus e ,prl-
meiros quadros. As 14.30 e 16.15,
respectivamente.

Juizes: Segundos quadros, Eduar-
do Magalhães, o primeiros, Henrique
dos Santos. Representante, Josó Rol-
liai,

SEGUNDA DIVISÃO
River x Carioca-

No campo do River F, C, ft. rua
João Pinheiro, na Piedade. Segun-
dos o prlmeiroj quadros, áa 1.4.80 o
16.15, respectivamente.

Juizes: Segundos quadros, Gastão
Rodrigues de Azevedo, e primeiros,
Everardo Martins Tinoco. Represen-
tanto, Miguel Pedro.
LIGA SUBURBANA DE FOOT-BALL

(Sub-Liga da Metropolitana)
Drtunatico x Brasil

Frontin x Sul America
Italiu x Modo-ilo

(J'ru/X*ii'o x Ala villes
rotlit-gullio x Uitii.-iiuclo"ASSOCIAÇÃO ATÍILI-JÍ-IUA SUB-

URUA.VA
Yolamla x Aiiiierloa

Magno x Terra Xova
ASSOCIAÇÃO ATÍILETICÀ DO RIO

DE JANEIRO
Arlindo x Recreio

Nulas do dia
CONSELHO vs. DIRECTORIA

Ru necessidade de, o mais breve
possível, ser açcórdado um régtmeti
du liármonia entre os poderes da Me-
tropolitana, pois, a permanecer a si-'uução aelual, muito sofíreni o sport.

Ainda liontem, teve-se unia nova
manifestação da turra existente enlre
a itlreetoriii da Liga e o seu conselho
d:i 1* divisão. Como hão de estar lem-
brados oa leitores, os dirigentes densa.
entidade a.brl«-am um inquérito para
apurar a» octiurreneiau havidas "°
campo do Botafogo, por oceasião do
jogo conlnt o S. Clirlstovão. Pois bom,
o conselho da 1* dl vindo, em reunia»

desistência, conforme requereu O
Fluminense F. C, e parecer do Con-
selho Superior, emfim, a c«*ipiri do
processo a esse respeito. Cordiaes
saudações —• Mario Nevrton, 1" secre-
tario."

Ao que fomos informados pelo di-
gno uocr.e tario geral da Metropoli-
tana, existe, no archivo dessa eiiti-
dade, a txipia «Io officio que o foot-
baller Luciano Pereira enviou a Con-
federação, desistindo do "passe" que
lhe foi concedido.
O GRANDE MÀTCH DF, DOMINGO

Uma homenagem «lo Amerlca no
Flamengo

A tarde sportiva de domingo, no
campo do America F. C„ por occa-
sido do jogo entre o futuro campeão
do 1920 e o de 1(913 e 191G, vai ser
lima das mais brilhantes da .presente
temporada, não só porque os dois
teams estão na devida fíirma para
emprestar «o prelio toda a imponen-
cia technica, como porque a directo-
ria do club local vai offerecer, como
homenagem ao rubro-negro, ipela
conquista do campeonato da cidade
rica taça. Além disso, as bandeiras,
no momento de começar a pugna dos
V quadros, serão içadas conjunta-
mento (americana e flamenga), co-
mo signal de estima o aproximação
sportiva já de longa data mantida.

Apôs o jogo, a directoria offere-
cera, á (to Flamengo e a seus cam-
peões uma taça de champagne na
sua sede social.

A GRANDE FESTA SPORTIVA DE
DOMINGO, NA PRAIA DAS FLE-
XAS, EM NITIIEHOY.
E! sempre no domingo que será

realizada a esperada festa sportiva na
praia das Flexas, em frente ao Jar-
dim do Ingá, em Nitheroy, e que está
sendo organizada por um grupo de
dlstincto» moradores e veranista», re-
sidentes nas iminetliações da bella
praia ac:ma citada, festa esta que
deveria ter sido levada a effeito no
domingo passado, mas que foi transfe-
r da 8. ultima hora, pelo motivo das
chuvas quo caíram nos ultimos dias
da samana finda.

A oomiriisstlò organizadora não tom
poupado esforços para que esta festa
corra com maior brilhantismo possi-
vel. afim de levar aquella praia
grande numero de pessoas da linda cl-
dade fluminense. Os encarregados da
confecção do programma abaixo avi-
sam nos interessados que as inseri-
|içi5 -i estão abertas, sendo estas fei-
ln* ã praia dns Flexas n. 75, das 7 ás
10 da noite, at* o prox!mo sabbado.

I 'rogramma da festa :
1" pareo —» "Dr. Pedro Costa Ve-

Ilio Junior" — Corrida livre — 209
metros — Homens.

2" pareo — "Mme. Pedro Ribeiro"
Corrida para meninas até 8 annoa50 metros.' 

3" pareo — "Capitão Oscar Lopes"
-r-i Carro do mão — 50 metros — Ho-
mens.

•4" pareo — "Mme. Lafayetto Ri-
boit-o" — Corrida livre pura meninos
até 10 annos — 50 metros.

5" pareo — "Gustavo Schmidt" —
Pulo em altura — Homens.

6" pareo — "Dr. Nilo Valentim" --
C(»rrtda cigarro e vela — 50 metros—
Homens.

7" pareo — "JosC* Riodades" — Bri-
ga de gallo (torneto) — Rapazes.

K" pareo — "Dr. Américo Nunes"Corrida em sacco» — 50 metros —
Rapazes:

altura, consegue burlar a vigilância
I do estupendo guarda-vala thecezopo-

lltauo, Romeu, desempatando a pele-
Ja c dando a victoria ao combinado.

Os teams que se bateram eram os
i spgulntes:
j Scratch therezopolltano: Romeu;
I Paullno e Raul; Alfredo, Roberto e

Mineiro;; Clandlonor, Albano, Cyro,
I Pinho e Accacio.

Combinado Humnytá: Leopoldo;
! Ramagem e Fernando; Jayme, Wal-
| ter e Cyro; Maciel, Argollo, Ortigão,
j Victor e Le-ssa.
j Pelo scratch de Therezopolis, todos
I se esforçaram, destacando-se, com-

tudo, o sympathieo arqueiro Romeu
c Roberto, na defesa. Na linha, Clau-
dionor, Albano o Cyro.

Do lado do C. Humaytâ, não houve
nomes a destacar, pois todos actua-
ram bem.

Apôs o jogo, os rapazes do C. Hu-
maytá foram alvo de uma manifes-
tação sympathlca, poi parte das tor-
cadoras locaes, que os cobriram do
flores.

A' noite, realizou-se um banqueto
no hotel do sympathieo Rocha, ha-
vendo larga cordialidade e alegria.

A embaixada do C. Humaytâ, ter-
minado o banquete, assistiu á uma
sessão clnematographlca.

Logo após á sessão cinematogra-
pUici, teve inicio um baile nos salões
do Clremio 25 de Novembro, baile es-
te, quo se prolongou atí alta madru-
gada.

A rapaziada do C. Humaytâ veiu
magnificamonte encantada, pelo mo-
do gentil com o qual foi recebido
por todo o povo de Therezopolis,
mormente pelo Dr. François, digno
presidente do America F. C, da cida-
de de Thereza.

FEDERAÇÃO ATHLETICA DO
ALTO COMMERCIO

OS JOGOS DE SABBADO .
City A. O. x Leopoldina Railway

A. A. —- Realiza-se sabbado, no cam-
po do Andarahy A. C, sito á rua Pre-
feito Serzedello, Andarahy, o grande
ni.itch em decisão do campeonato
desta Federação.

Terá Inicio fts 10 horas. Servirá da
juiz o Sr. Othelo de Souza e represen-
tante, Arduino de Amorim.
ASSOCIAÇÃO DK CHRONISTAS

DESPORTIVOS
Reunião de «llrectoria — Está con-

vocada para hoje, ás 14 horas, reunido
dos directores da Associação de Chro-
nistas Desportivos.
ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO EN-

GENHO VEf/IIO
AssembKá» geral — O presidente

pede o compareeimento de todos os
directores e representantes, tanlo do
conselho divisional como do supe-
rior, hoje, ús 20 horas em ponto, na
sede, á rua General Canabarro n. G,
a'fim de se reunirem em assemblêa
geral extraordinária, ,quc somente
tratará do seguinte: a) prestação de
conlas; b) exonerações a pedido; c)
eleição de cargos vagos.

Haverá, após a assemblêa geral
extraordinária, sessão do conselho
divisional, pedindo-sé o compa:vel-
mento de todos os representantes.

RESULTADOS DE DOMINGO
Ceará F. O. X S. O. Tijuco. —

Realizou-se domingo, no campo do
segundo, sito á rua Maris e Barros,
o encontro entre dois combinados
dos clubs acima. • • '

A lueta, que foi disputadissima,
terminou no 1* alf-tlme empatada
pelo score de 1 goal para cada team;
no H* período, porém, a áquipe cea-
rense foi modificada, passando New-
ton pura center-half, Leonidio para
center-forward, Bento para o logar
deste e Barcello3 passou a oecupra,
a posição de back.

Cinco minutos após a saida, New-
ton, corn um poderoso tiro no canto
esquerdo, desempata a peleja.

j Acabíui» de chejçnr i
novas rciiiesfüis «tias

afashadss conservas;
FffiftES

A inaioi lulinc.i Üv mundo. Produ»
c,,**\u niiiual : 2'.i)UU.I)lK) Ae -ata»:

: Petits-Pols. S-iráiiihas, Chim-
piijnons, Ptités tíe Fole Gras.

í Pratos prapisrades, etc.
I IJni-onlk-uiii-sc na* seguintes

«•asa*.:
CASA IIEIH

CASA VIUVA HERRY
H. MARTI & Cit.

ALBERTO GOMES & Cia.
e nus iiii-iliores cmnun de co- I

mextiveis llnoH.
Agente exclusivo:
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recimento de todos os players esca-
lados e reservas, na s6de, âs 14 1|2
horas.

AVISOS
Amerlca F. O. — A thesouraria,

por nosso intermédio, .previne aos
associados que só é permittido o ln-
gresso,* por oceasião doe matches
officiaes, com o recibo do mez,e que,
de accordo com a letra dos estatu-
tos, os associados poderão ser acom-
panhados por duas pessoas de sua
familia (senhoras e crianças.)

Previne tambem que, approximan-
do-se o dia 11 do corrente, marcado
para a realização do festival para
commémorar o anniversario de fun-
dação, pr«jvalec6-sa a. thesouraria
para «cientificar aos associados que
o recibo é restríctamer.te pessoal,
pelo que rigorosas medidas serão to-
madas contra aquelles que entrega-
rem seus recibos a outrem, e que,
como acima vai communicado.o» as-
sociados poderão ^er acompanhados
por duas pessoas de suas famílias,
rogando-se o favor de não se faze-
rem acompanhar de crla/nças.

O. R. Fliiiucngo — A directoria
avisa aos sócios aspirantes que,
de accordo com a respectiva com-
missão, resolveu suspender têmpora-
riamouto os exercícios da secção in-
fantil. Logo que tenha passado a épo-
ca dos exames escolares, serão aber-
tas as inscripções para uni torneio
Interno infantil tle baslcet-ball.

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
Progresso F. O. —-O ipresidente

convida todos os soelos quites a se
reunirem em assemblêa geral (2*
convocação) amanhã, ás 20 1|2 ho-
ras, na s6de social.

Ordem do dia: Eleição de directo-
ria e interesses geraes.

A. O. HüaMl -**-*• Haverá, hoje,
assemb 16a geral extraordinária, ás 20
horaa em .ponto, na sede provisória
deste club, d estrada de Maria Angu

n. 408, Olaria, para discussão e ap-
provação dos estatutos.

S. O. Tupy — O presidente convida
todos os aocios ,pa.ra a assemblêa ge-
ral extraordinária, a realizar-se hoje,
ás 19 horas.

Ordem <io dia:-
a) prestações de contas; ,b) leitu-

ra do officio do presidento e da com-
missão de «port; c) propostas de
novos aocios; d) ,prog,ramtr.'a Ao, fea-
tlval marcado pava o dia 2C docor-
rente.

Coelho Netto A. O.—- São convi-
dados os associados p«rá se reunirem
em assemblêa geral, amanhã, ás
20 horas, na s(*de social, no Campo
do 8. Christcvão n. 93., -

S. O. Sampaio — Realiza-se ama-

O sportman Antcro Gonçalves no
Bangú Progresso F. C. — O conhe-
cido sportman Antero Gonçalves So-
brinho, da A. A. Engenho Velho e
tfo Victoria F. C, alistou-se nas fl-
leiras do prosperoso Bangú Progres-
so F. C, da estação de Bangü, afim
de, com mais facilidade, fundar, na-
quella localidade, uma liga de foòt-
bali, conforme já demos noticia.

Pra matcli lntcrestadoa.1 — iNo fes-
tival que o Dispensario S. José fará
realizar domingo, no Jartíim Zoolo-
gico, figura, como prova principal do
programma, o encontro entre os vn-
lordsos quadros do S. C. Boulevard,
d'aqui do Rio, e do Canto do Rio, de
Nitheroy.

O jogo será em disputa de 11 me-
dalhas de prata.

Os teams do Independência F. O.
para domingo — Para o jogo com a
A. A. Jacarépaguá o director spor-
tivo do Independência escalou o com-
parecimento de todos os jogadores
abaixo escalados, domingo, ás 8 ho-
ras, em campo, em uniforme branco:

Segundo team: Blringa — Cabral
e Mauro — Pedro I, Collccta e Pe-
dro II — Tinha, Armando, Milton,
Gabriel e Francisco.

Primeiro team: Bentes — Hum-
berto e Samuel — Amador, Pedro III
e Atallba — Torrão, Batata, Mauro,
Raul e Cândido.

O Sport Ciub Flora vai, domingo, a
Novo Iguassú—Devido ao modo gen-
til e -carinhoso que a (população de
Nova Iguassú reservou ao S. C, Flo-
ra, por oceasião de sua excursão
aquella longínqua estação do Estado
do Rio, a directoria desse club, de
commum accordo com os seus asso-
ciados, deliberou visitar, novamente,
o vizinho Estado, afim je correspon-
der ao glorioso S. C. Iguassú e a to-
dos os moradores locaes as gentile-
zas prodigalizadas, com o fito de au-
gmentar mais as amisades sportivas
que o Sport Club Flora sempre, com
o máximo carinho, cultivou, honran-
do, assim, o garboso pavilhão alvi-
celeste.

A data designada .pela digna rapa-
ziada do club da rua Mnriz e Barros
foi domingo -próximo vindouro.

Sendo assim, domingo, pelo ex-
presso que parto da estação Central,
ás 1/1 horas e VI minutos, seguirá a
embaixada representativa do S. C.
Flora apenas com dois teanis.

Formarão esses quadros os seguin-
tes .players: Antônio Coutinho, Lu-
ciano Bragança, José Vieira, José
Diaz, Waldemar Bragança, Aristidcs
Dias, Euclides Xavier, José de Oli-
veira Mello, Aristides de Alarcâo, Ar-
lindo JoSo Braga, Argentino Vieira,
Joaquim Soares Pereira, Paulo Cecy
Costa, Fortunato de Paiva, Luiz de
Souza, Aristides Soares, Antônio Ro-
drigues. João Baptista de Almeida,
João Pinto Lemos, Adriano Alves Po-
reira, Lendário Seixas, Aniano José
do Amaral, Joaquim do Valle, Ro-
drigo Pereira e Aureliano Silva.

Acompanhará a representação do
club alvi-celeste grande numero de
senhoritas, saltentando-se a senho-
rita Esmeraldina de Oliveira. Consta
qne, em Nova Iguassú, preparam-se
grandes sunpresas. Chefiará a embai-
xada o illustre Dr. F. de Paiva.

Os noros dirigentes do íris F. O. —
Communicam-nos :"Sr. redactor sportivo de "O Paiz"— Saudações — De ordem dò nosso•presidente, cumpre-me levar ao co-
nhecimento de V. S. que, em assem-
blêa geral extraordinária, realizada
tráa-ante-hontem,'foi eleita a seguin-
te directoria :

Presidente, José Lopes; */icé-ipresl-
dente, Ernesto Bazin; 1* secretario,
Carlos Martins; 2J secretario, Rober-
to Monteiro; Wiesoureiro, Ângelo
Santoro, e procurador, Amphiblo M.

Commissão de sports: presidente.
Domingos da Silva, Augusto Prego e
Ângelo Jocelll.

0W1NG- WATER-POLO
nsroTAS

ROWING
A REFORMA DO CÓDIGO DE

REGATAS
Os nossos collegas do "Jornal do

Brasil" publicaram hontem, na sua
secçáo sportiva, alguns pontos basl-
cos da reforma do código de regatas
Sa Federação Brasileira das Socieda-
des do Remo, suggeridas pelo distln-
cto sportman Dr. Antônio Antunes
de Figueiredo, legislador das leis da
enlidade carioca.

Não fosse a devida conta em que
mantemos aquelle sportman, homem
recto, de longo tirocinio da vida nau-
tica, náo viriamos aqui tecer alguns
commentarios, que julgamos neces-
sarios.

Se outra fosse a cabeça que hou-
vesse suggerido idéas taes, franca-
mente, não seriamos nós quem nos
atreveríamos a vir, publicamente,
commental-as.

Não desconhecemos o intuito ele-
vado do Dr. Antunes de Figueiredo
em bem querer servir o sport.

Mas, baseados nesse bom intuito,
é que nôs gostamos, ás vezes, de dis-
cutir os factos, provocando luz.

Diz o seu projecto:
"13 —• Prohibir, de 1923 em dianto,

definitivamente, a disputa de pareôs
em yoles-franches a 2 e 4 remado-
res."

Ora, nôs, que temos uma ligeira
pretenção de conhecermos um pouco
o sport náutico, muito nos admira-
mos da suggestão do illustre pare-
dro.

E' que, quem anda um pouco nas
rodas de sportsmen conhecedores da
situação da maioria dos nossos clubs,
sabe com quantas difficuldades Iu-
ctam elles para organizar flotilhas.

O Dr. Figueiredo que, mais do quo
ninguém, deve saber disso (quantos
avisos sobre atrazo de mensalidade
S. S. endereçou aos clubs, quando
presidente da Federação!) e, portan-
to, não tem o direito de exigir que
os clubs, num pequeníssimo prazo de
dois annos, reformem flotilhas intei-
ras, fazendo despezas absolutamente
impossíveis, para a maioria dos nos-
sos centros náuticos, já tao cheios de
despezas e com as suas rendas min-
Suadas.

O Dr. Figueiredo, por certo, não
está. ainda informado de que muitas
destas sociedade acabam de fazer en-
commendae de novas embanjações
dos typos commum-mente usados en-
tre nôs e que passarão, segundo o
seu projecto, a servir somente para
os «seociadoa pa«wearem polo, Gua-
nabara...

Lembre-se o illuetro sportsman
que, uma outra sociedade, onde ae
pratica um sport muito mala rendo-
so, e que ê de facto a mais forte

DO DIA
— Instituir a prova "Estimulo",

para ser disputada pelos clubs fc-
derados o que terá por vencedor, com
ura promio a ser estabelecido, a suclc-
dade que no fim de cada temporada,
apresentar o maior numero de rema-
«iorus estreantes, que hajam dlspu*
tado as -regatas do anno.

— Adoptar como typos tle em*
barcações para regatas:

ai A yole-franche a s remadoref'
b) As yole-glgs a 4 remadores;
c) O outrigger a 4 remadores;
d) O double-scull, som patrão;
c) O canoé a 1 remador;
f) As canoas a 4 c a 2 remadores,

(typo nacional); •
g) E, transitoriamente, as yole-

franches a 4 e a 2 remadores.
— Não mais conceder o registro

a yole-franches a 2 e a 4 remadores,
a partir de 30 de junho de 1921.

— Sô permittir as corridas di
yoles a 8 remadores, a partir do 192'.',
com a classe, de novíssimos, ficando
assim esse typo como o de barco»
escola.

10 — Tornar obrigatória, do 1922
em diante, a disputa do Campeonato
do Rio de Janeiro, em yoles a 6 ro-
madores, ficando desde já estabele-
cido que. excepcionalmente, naquallo
anno, -essa grande prova será corrida
em 7 de setembro.

11 —- Adoptar como typo de barco,
para as provas classi^s:

a) A yol«?-glg a 1 remadores, paia
a "Jardim Botânico", a partir de
1921, o para a "America do Sul", que
passará a spi- uma prova regional, a
partir de 1922;

'b) A yole-gisr a 2 remadores, paia
a "Julio Furtado", a partir do 1922;

c> O outrlcarer a 4 remadores para.
i "Paulo de Frontin", a partir da
1921.

12 — Manter as demais provas
clássicas, com os typos da barcos
actuaes.

13 — Prohibir, de 1923 em diante,
deflnitiv.iiii<*ntt\ a disputa de pareôs
em yole-franche.i a ! • a 4 remido-
res.

14 —r Manter as medidas actunet
das embardações e adnptar aos tyrios
ititi-rnacionaps a.s dos novos barcos,"
sendo que as outriggers serão dc cas-*
co liso (schell).
A FEDERAÇÃO DOS CLUB DE RE-
GATAS DA BAHIA A' A. CD.
Na secretaria da Associação da

Chronistas Desportivos, deu eni rada,
hontem officio da Federação -. do»
Clubs de Regatas da Balua, com um-
nicando a ratificação feita pelo fon*
selho, sob acclaiiuição, a gt*iHik-/.;>
dispensada pelo presidente da eitiitiiiji;
xada que veiu ao lílo, conãittftVíiiíIUi
a A. C. D. sócio honorário da entidade
náutica bahiana.

O officio dirigido á sociedade jor-.
nalistica fi concebido nos soguintea
termos:

"Bahia, 10 de novembro dc 1920—
Tfciiho a grata honra de. vos conunii-
nicar que, confirmando o qu<* ja hii.-
via adiantado o nos«ii representante;
Sr. Carlos Silva, quando ahi esteve,
na qualidade do presidente da eiiibiti-
xada náutica que foi disputar o cam-
peonato Brasil, foi a*Associação «io
Chronistas Desportivos acclaniada,
unanimemente, pelo cóusollw. sócio
honorário desta Federação. Apresen-
to a. V.. Ex.. oe protestos de minha
alta estima e consideração — Romulo
Sampaio, 2' secretario."

Ao Exma. Sr. prosídchtu.da Asso-
clação df Chronistas Desportivos."

.»--.-»-—___-_. __ "*li^.»¦¦¦-_«fc^. TODO
realizada ante-hontem, recorreu desse
acto da directoria.

Uma pergunta sc impõe. Qual a
Vantagem desse recurso t

Nós não alcançamos além de vér
nessa attitude uma implicância para
com tt directoria da Liga.

W preciso, de uma vez, acabar com
essas picuinhas. O sport precisa tanto
de gentu que trabalhe de verdade.

NADA COMO UM DIA...
Noticiou hontem um matutino, que

o rower Angelú resolveu fixar real-
dencia n» Pnullcéa, concorrendo, no
próximo anno, ás provas sportivas,
como elemento do Tietê.

•Que dlrâo agora em S. Paulo, os
qu? tanto gritam contra a mudança
de foot-btillisrs parn oulros Estados ?

Sera quu S. Paulo, quo sempre viu
ru-HHus mudanças a manifestação de
Um trtMiieiirto rnal, pretenda agora
pitofessti l-o ?
JOGARA' OU NÃO ? "TIIAT IS THE

QUIíSTION"
Quem não se Interessou hontem em

saber se o lia mengo jogará ou .não
contra o Fluminense ?

.El» uma lntt-rro-ração á qual não
trepidanius cm responder.

Tortos, absoluta, numericamente to-
dos os qtte sc interessuiri pelu sport,
têm discutido essa litimensa duvida.

-E pelo que ouvimos o apuramos,
conipreheiKlemos, perfeitamente, que
a duvida permaneça torturante, pois
mesmo ej-itre os rapazes do Flamen-
go. ns opiniões são em extremo con-
trãditorlas, E' bem verdade que ha
quem afflrmc que a directoria do
rubro-negro está no firme propósito
dc disputar o jogo, mas a "torcida"
ê «le tanta força, que tudo 6 pos-
sivel.
O "CASO" DO "PASSE" DO

JOGADOR LUCIANO PEREIRA
A directoria da Confederação Bra-

sili.*ira de Desportos enviou, hontem.
á Liga Metropolitana, um officio, so-
licitando Informações sobre o "pas-
se" do player Luciano Regado Pe-
l-ejra. uflm de decidir sobre o "caso"
levantado, no seio «Jta mesma, pela
rc|ire.Mi»!itação de Pernambuco.

O officio é o seguinte :"Sr. presidente da Liga Metropoli-
tana de Desportos Terrestres—Para
que seja informada, devidamente, a
Liga Pernambucana, sobre a situa-«tão do Jogador Luciano Pereira, ro-

. go-vos digneis de providenciar sejam
reniettiiías informações completas

j sobre o mesmo, em relação ao "pas*
3| se" que lhe foi concedido c a sua

9* pareo — "Alberto de Uma Faria"
—- Corrida livre para moças — 100
melroa.

10- pareo — "ErnesU Nascimento"
Hand Dali.

11* pareo — "Nestor Ferreira Pin-
to" — Corrida tre.ii pernas — 51) me-
tros — Homens.

12* pareo — "Mme. Sophia Costa
Velho" — Corrida 50 motro.i, encher
garrafas — Parx meninas do 10 a 14
annos.

13° parso — "Valdomiro de Abreu"
Cabo de guerra — Para rapazes.

14* pareo-— "Mme. Armando Las-
sance" — Laço de gravata — Para
moças —- 50 metros.

15" pareo — "Dr. Xenofonlo Abreu"
Corrida á cavailo (ventuar os a ca-

racter) — Rapazes.
10» pareo •— "Dr. Armendo Las-

sanes"—Cabo de guerra—Para moças.
17" pareo — "Commendador César

Palharcs" — Corrida i cavailo. ida e
volta (Sô para homens casados).

18* pareo ¦— •'Honra" — Lafayette
Ribeiro" — Páo tio cebo com SOíUOO.

19" pareo — "Frederico Woliner'- —
Natação — 50 melroa — Para moças.

20* pareo — Honra — "Coronol Pc-
dro Ribeiro" — Pega do pato.Finda a festa, sçiâo distribuídos aos
vencedores das prova», pela graciosamenina Lygiu Ribero, lindos prêmios.Para o brilhantismo, da festa, a com-
missão contratou uma boa banda de
musica, que tocará durante á sua rea-lização.

O COMBINADO HUMAYTÂ' EM
THEREZOPOLIS

Conforme se havia annunciado,
realizou-se domingo, na bella cidade
cerrana, um jogo amistoso entre o
querido C. Humnytá. de Botafogo, eo scratch thcrczopolitano. Apesar da
chuva, que, inclementemente, caiu
durante todo o desenrolar do match,
multas pessoas affluiram ao local da
peleja, applaudindo freneticairieruu
os 22 valorosos combatentes.

O jogo foi admiravelmento arbitra-
do pelo Sr. Bandeira, do Botafogo
do Rio.

A sorte do toss coube aos locaes,
dando Cyro o ponta-pé inicial. O pri-meiro meio-tempo terminou com oresultado de 1 x 0, a favor do C. Hu-maytá, ponto este adquirido, em so-berbo estylo, pelo exímio jogadorOrtigão, apôs ter driblado toda a tle-fesa local.

Decorridos 30 minutos do segundo
meio-tempo, Albano, com possantetiro enviezado, empata a peleja. Qua-si ao findar o jogo, •porém, Walter,
por meio de um fortíssimo tiro a mala

OOR T I O I X e
Material r>n.r*c% isolamento «a© câmaras

FRIGORÍFICAS
JEfatoir-lt»*-*» : s. F»ACJJC_4<0 o Fír<0

JOSÉ' CONSTANTE & Co.
Avenida Hio Branco, 531 - RIO

£* ua h->. isento, i*-, 1* - Si. PAUL.O

Mais alguns segundos, Newton, es-
capando pola extrema, centra, e Leo-
nldlo. que vinha correndo, escora
bem a bola. conquistando desta for-
ma o terceiro ponto.

A linha tijncana, animada, quer
tirar a differença e, devido a um co-
ehilo de Bento, consegue o 2* goal.

Faltando cinco .minutos para ter-
minar o tuatoh, Orestes, aproveilan-
d<> um passe de Newton, vasa, pela
quarta e ultima vez; o posto tijuca-
no. K, com o score de 4 X 2, favo-
ravel ao Ceará, terminou o match.

A ôqulpe cearense era a seguinte:
Bento — Zeca o Barcellos — Ro-

ger, Newton e Teixeira — Pereira,
Orestes, Leonidio e Chaves.

TORNEIOS ÍNTIMOS
BotSfósõ-F; O. -.- Teams'Dr. Re-

nato Pacheco X Dr. Adalberto Darcy-— Estando rnarendo para sabbado o
jogo entre os teams acima, o ca-
ptain do Dr. Reuniu Pacheco pedeo .ooinpureeiinetito dos, jogadoresabaixo, ás 15 1J2 'horas (*m ponJo:SantH Maria — /.iV.inlio e Christo-
Vão —, Romeiro, Kirrnino e- MenezesSiqueira, Menezes 11, .loppcrt,
Mimi o Armindo.

lít-uorvas: ilacedo, ,!. Cuilos Bur-
l.íiriaqui e Pessoa d-e Q'leiró-4.

ÍRAIMSí':-;
Fluminense f. ('. — Reallua-se

hoje. no Klndiiiin, uhl rigoroso treino
o 1* e 2* quadro», ;'•:< Ki- 1]2 horas,
solicitando a commlísilo de sports o
compareeimento de todos os jogado-res escalados 5 hora acima mencio-
nada.

1" toam: Gerdal — Moreira e Chi-
co Netto — Lais, Sylvio c Fortes —
Mono, Zí-üé, Welfare, Machado e
Bacchi.

2* team: Affonso Moacyr é .Toe!Faro, Honorio e Junqueira 
Adamastor, Coelho, Lemos, Queiroz,o Moura Costa.

Reservas: Jullien, Othelo, Vidal
Oliveira. Salles, Carlos Augusto, Hen-fique Lopes, Martiniano, ITetiriniio
Braga, Sá Carvalho e João Ignacio

Botafogo F. O. — Xo campo darua General Severiano. realiza-se
hoje, ás 1C horas, um rigoroso nia-tch-training entre o 2* e 3* quadros doclub acima.

O director sportivo pede o compa-recimento de todos os jogadores ereservas, ás 15 1)2 horns, na GaleriaCruzeiro, onde haverá condticeão
Flamengo X Vlllu Isabel — Reali-za-se amanha, ás 16 horas, no cam-

po da rua Paysandíi, um treino en-tre as principaes equipes dos clubsacima.
A commissão do desportos do V Ila

pede, por nosso intermédio, o compa-

Está á venda o numero de
Nata do mais bello "maga-

zíne" braziteíro* ?

•Banhos de mar em
casa

Vcndem-SJ a 5U0 réis —- 1" de
Marco n. 151, e nas boas pharma-
•il.-i*- e «lrogirlas — Exijam a mar-
ea regi trada onde so lê: «nh
fli mar em cnsa". Únicos aniilysa-
'(•í* e re.-ciiiient.-jdo» p r ülstin

cio* Clinico»,

nha; ás 20 horas, uma-sessão de di-
rectoria, afim de serem tratados dl-
versos assumptos, para a qual o pre-
sidente pede o compareeimento de
todos os directores.

VARIAS NOTICIAS
A s«iíísS«' ciuenutUiírrapIiica de hoje

«lo Fluminense F. C. -— Renliaa-se
hoje, no pavilhão da piscina, a sessão
cinematographlca do costume, ás 9
horas, de accordo com o seguinte
prosramm.i :"Merecida punição!*, lindíssimo
drama, cm cinco partes, por Ethel
Clavton ;"Culpa no cartório", interessante
comedia, em duas ipartcs, por Chico
Boia.

O ingresso será feito mediante n
apresentação doa recibos de novem-
bro ou dezembro, sendo permittido
aos sócios trazer, em sua eompa-i-bla,
s(**..ioras de sua família, de confor-
midade cotn as ^isposiciles do- reiri-
rv.iifn interno, oue preer-ituani .con-
siilr-tar-se como faniilia d" associado
mãi, esposa, filhas e irmã»: fio Ite iran.
Sobre esta parte K<-rá. exercida a mais
rÍHO!-o*í!i fiscalização, niiplicando-se
aos infractores nn penalidades regu-
laméntares.

r<n (l-m*-;K*ã<) infantil que vai vera-
near — Em companhia Cer sua fa-
milia, .parto. .hoje. pnri Ca\.iinliií.
onde vai fazer uma estação de atnirts.
o player do infftn-tji ':• VM(«i •- »»V>|
F. C, Josí Barros Nunes, campeão
deste anno.

O novo roíifrfcótitnnta tio vtHnri-i
V. C. na A. A. -KnsrMilio Velho — o
s»'!rtman .."intero fimícrilv»» K<-ibii-*•!••-. foi (•"'-•i-e-nado p-.|.i ,'iroclorin do
Vietoria F. C, afim de ser o sou re-
prep-.,it:.iu«í ,,„ ronsi-llin divisional ila'•-ndaeão Athjfcíiba do Engenho Ve-
Hio.

Vm novo coiv-urrente ao torneio
hif!i'll—pòniiiigô; o Tlellenleo A C.
fira apnai.-cocr, oiu público; pela pri-*,"*:'"' v-z. ó ::••, i  !.-,(• i ,.,,,.
fllgpufnra o campeonato da Liga! Me-
tropolitann no nnno vindouro.

O "»->l,»li ,i.. ,.i::r,..] fir-1»:1 cofn O itl-
fantil do Villa Isabel K. C. campeão
«]«<*•.<• ãnilo. ás 14 J'2 limas, nn cam-
po do Jardim */í,(i|o<rieri

Foi unir, npiUiín InHnliva a dos
directores -lo,,'•'•-,,!->,. ,,v» 2' divisão
ereando a seeião itifantil.

Gr.-.nile' rcsli-.-l !'••']»-•}{] «lp Tjii-|-
(•mio I'. O..-- A 'íiiv.-lni-ia qo Lusi-
lano F. C. et-hi r-rr-Mii-jando, para o
próximo (johi.ingO, 12 flo corrente, no
campo do glorioso riotnfrígo F.' C,Rito á rua Qnnernl Severiano. gran-dinso festival snortlvb finde lom.irão
parte os seguintes cíplt"- Alvar
1". O. lheria !•', c. Lapa F. C Tle-lios F. C. c Jardim F. C. c o promo-tor da festa.

Aos vencedores caberá lindas me-dalhas.
Parn o r joga**; prata; 

'2*-, 
bronzee :!*, bronze.

Cigarros "MISTURAS'*
Matiiif.ictiira i.«ni rada iie I,ÍM'I S S \' A «•

li......

Rua Sliiiló Ante ío as. 3-8

Nessa assemblêa foi deliberado dar
posse A nova directoria no próximo
dia lil do corrente e ficou resolvido
approvar o acto de uma das sessOes
que elegeu -vosso brilhante órgão de
•publicidade para nosso órgão official.

Sem mais, apresento a V. S. os pro-
testos Je minha alta estima e elevada
consideração — Carlos Martins, Io
secretario."

Notas do Lapa F. C. — Esse club,
por todo este mez. levará a cffeito
grande festival desportivo, em um
dos campos da 2* divisão da Metro-
politana. Para isso a commissão or-
ganizadora está confeccionando um
programma attraente.

Esse club não tomará parte no
festival promovido pelo Magno F. C,
por ter que jogar, nesse dia, contra o
Ibéria F. C.

O presidente vai offerecer, no
próximo mez, suceulenta feijoada aos
associados desse club/ devendo a
mesma realizar-se, provavelmente,
no Sacco de S. Francisco.

O Lapa não tomará parte no
festival do Jardim F. C, por já estar
coTTipromettido para esse dia.Realiza-.se por todo este mez, na
sede do Lapa, esplendido chocolate,
que a commissão de sports offere-
cera a todos os jogadores desse club.

NATAÇÃO
AUDAX CLUB

P.Mgramma da festa de domingo:
1* pareo — "Commandante Fran-

cisco Xavier da Costa" — Em 50 me-
tros —i Medalha de bronze— Moacyr
Guaraciaba, Anselmo Ernesto de
Borja, Horaolo de Gusmão Coelho,
Paulo Belfort e Armando Schlobaclc.

2* pareo — "Basilio Magno da Sil-
va" — Ria 50 metros — Medalha de
bronze — José. Struc, Bernardo de Fi-
gueiredo Filho, João Rodrigues Pe-
dreira e Adamastor Alvos Coutinho.

3* pareo — "Ernesto Wagner"-—
Em 50 metros —• Medalha de bronze— Nelson. Nevares, Milton Santos da
Fonseca, Carlos de Oliveira Campos,
Henri Dony e Sidney Leal do Couto.

4° parco — "Mem Smith" —» Em
50 metros — Medalha de bronze —
lldefonso Ernesto do Borja, Jehovah
Rebouças de Menezes, Walter Nunós
Schlobaclc e Oswaldo Gama Fernan-
des.

Commissões: saida e percurso:
Ramiro S. Nogueira, Carlos Smith
Schuck o Dr. Carlos Maggioli; chega-
da: Pedro do Figueiredo, Lourival
Ribeiro de Oliveira n Julio Andréa.

As provas terão inicio á.s- 14 horas,
nas águas fronteiras ao club, á praia
da Urca, em Botafogo.

DUO RANGEL
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I"pi fumurl.Vn Rnan p proilurtoft pliar«miteruticiin, nni-ic.ni-H r . Htiangclros

dentre aa demais sociedades do Rio,
tomou, a tempo», uma resolução mais
ou menos do kilate . da .pro\poeta
agora por S. .S., • foi obrigada, por
equidade, a provocar o prazo duaa
vezes, sendo que a ultima, por tem-
po indeterminado.

E, a exigencie que famia essa so-
ciedade não acarretam despezas da
ordem das que terão de fazer os
cluba de regatas, caso a idéa de S. S.
seja veiicedoira.

Não levo o Dr. Figueiredo a mal
essaa noseas coTisideraçOes.

iSe aasim procedemos, <j crentes de
que cooperam-og um pouco em favor
do sport.

Crentea cetamoa tam.bem de que
temo» raeão; entretanto-, melhor do
que nôs, poderia dizer os próprios
representantes doa clnibs. para isso
maia autoriaados, na reunião que to-
mao-So part» para resolver sobre o a«-
sumpto.

• *•
Sã» estas as bases do projecto ío

Dr. Antunea do Figueiredo, de re-
forma que será hoje discutida na re-
unilo dos technicoa da Federação:

Obrigatoriedade da Inscripção
no Campeonato do Rio de Janeiro.

— Conciderar vencedor destecampeonato o club campeão do an-no anterior, no caso de nio se apre-sentar nenhum club para disputai-oou o unico club que se apresentar,desde que o mesmo cubra o percursoda prova dentro de um tempo ma-ximo estabelecido pela commissão deregatas.
S — Prohibir aos remadores dlsnu-tar mais de dois pareôs em uma mes*

TiJ^,^' ?xiZln*°-*°' no minimo,o intervalo de uma hora entre ossos
parcos.

— Exigir a condição de sabernadar para os amadores que toma-rem parte, pela primeira vez, em pro-vas de remo.
—- Extinguir a classe de remado-res estreantes o estabelecer a de no-

II3;! 
"T 

i™ qua* Poderão tomar
rfhH.f„ ?.i T -03 1,U0 ,na° houveremobtido victoria ou collocação em 2*

A REUNIÃO DANSANTE 1>E SAU-
BADO, NO C. R. BOTAFOGO

. O Club de Regatas Botafogo re-
abrirá, o seu luxuoso palacete, sabba-
do próximo, para -a. nealizaçãtV de
maia unia encantadora reunião, dan-
sante, entre os seus associados e sua*
Exmas. familias.

Pfilas festas anteriormente promo-
vidas pólos dirigentes do glprloso pa-
vllhão da estrella solitária, .não cx- •
ageramos prevendo o seu rcaititailo
em mais um ruidoso suecesso para as
suas cores.

Nosta festa, a que os botafoguen-
ses, pela sua reconhecida modéstia,
resalta a intimidade, serã. prestadaao velho servidor do club e lnc&nsa-
vel sportsman Dr.- Oliveira Castro
uma significativa honveimgem da
apreço e carinho, como acto de gra-
tidão.

A galeria de honra do club será
enriquecida por mais um distineto or-
namento. com a inauguração do re-
trato desse abnegado sportsman.

Sobre a sua vida sportiva e o tra-
balho atê aqui dispensado ao gloriosoBotafogo, dissertará a figura sympa-
thica de Gastão Cardoso, estimado
botafoguense.

As dansas serão aninhadas por uma
excellente orchestra de oito proiesso-re», as quaes, sô serão termlnadus aoalvorecer.

A REFORMA DO CÓDIGO DE
REGATAS

Itonnlão dos technicos
Na sftde da Federagão Brasileira

do Remo, realfea-se hoje, £is ,17 ho-
ras, uma reunião de technicos paratratar da reforma do código de re-
gatas.

A esaa reunião deverá comparecer
um associado de cada club, reconhe-
cidamente teohnico, com amplos po-deres para deliberar sobre o assum-
pto que vão tratar, tendo, neste sen-tido, a Federação enviado circulare»
a todos os club.*».

O. R. DO FLAMENGO
A directoria do Club de Regata»ao Flamengo, por nosso intermédio,

pede a todos os sócios que se insere-veram para os torneios athletieos daLiga Metropolitana, o comparecimen-
to hoje sem falta, no campo, das 1«<ss 17 horas, para iniciarem os ne-cessarios treinos, que serão orienta-

/_[ Para presente ou uso próprio, não ba
como as ROUPAS BT\AJ\CJJS da

Camisaria Luva Preta
34 Praça Tiradentes 34

:.-"-¦-

'.!
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dos e dirigidos pelo Sr. Paulo Buar-
que do Macedo e Udetonso Aguiar.

A A CD. SÓCIA H.ONORAKTA DO
S. C. SANTA CRUZ

Ã Associação de Ohronistas De-
Bportívos recebeu hontem, da dire-
ctoria do Sport Club Santa Cruz, fi-
liado i Federação dos Clubs.de Re-
gatas da Bahia, o seguinte officio. em
que lho é' communicada a notifica-
çao feita pelo seu presidente, Sr. Car-
los Silva, conferindo-lhe o titulo de
Bocia honorária, agora amplamente
corroborado por todos os directores.

Eis o officio enviado á A. C. D.:
"Do Sport Club Santa Cruz — Ba-

hia, 14 de novembro de 1920 — Em
sessão especial dessa directoria, foi
confirmado o acto do nosso presi-
dento, Sr. Carlos Silva, quando nessa
cidade conferiu a essa digna aggre-
mlação o titulo de soclo honorário
da nossa modesta sociedade.

Com sinceros agradecimentos,apro-
Velto o ensejo para enviar-lhes meus
protestos de alta estima e considera-
C_lo. — Francisco Silva, 1" secreta-
rio."
A NOVA DIRliCTOltlA DO C. 11.

BOQUEIRÃO DO PASSEIO
Annuncia-se para a proxima se-

gunda-felra, 6 do corrento, a reunião
de convenção entre os sócios titula-
dos do glorioso Club do Regatas Bo-
queirilo do Passeio,, para a escolha da
directoria que deverá dirigir os des-
tinos do club em 1921.

Segundo informações que nos fo-
ram trazidas, a chapa vencedora no
dia da convenção será a seguinte:

Presidente, Octavio Ferreira NO-
vai; vice-presidente, Antônio de Oli-
veira Mala; 1° secretario, Alberto
Bilvases; 2° secretario, Walter Lima
Torres; Io thesoureiro, Henrique Bra-
ea; 2o thesoureiro, Alberto Teixeira;
diroetar do regatas, Carneiro Junior,
procurador, Cândido de Araujo; di-
rector do sports terrestres, Luiz da
Cunha. •'

Commissão fiscal: Carlos Pereira
Pinto, Dario Novaes o Luiz Julio. de
Moura.

Ropri-sontantes â Federação: Da-
rio Teixeira Novaes e Dr, Heitor
Jjiiz.

OI.U11 DK REGATAS LAGE
Coiin.i__.sao especial levanta-te e

. caminha
Afim de ser apresentada ri com-

missão o relatório dos trabalhos exe-
cutados, e de serem -tratados outros
assumptos que lhe dizem respeito; o
thesoureiro da commissão convidai os
membros a se reunirem em sessão,
amanhã, ás 20 horas, á rua Jítrdim
Liotanico n. 876.

Pareô "Internacional"—1.800 me*
tros:
Caricato..  25
Almofadinha  30
Myatico  22
Loislr  40
Paroo "Dr. Frontin"—2..200 me

tros:
Princo Nat  30*
Mollusco.. ,.;  35
Descrente  25
Dieufort  40
Othelo..  .. .. 40
"Grande Pftmio Dois do Agcsto"

—1.8.00 motros:
Divino.. ............. 30
Bayone-ta  22
Minoro - .. 18
Melrose..  30
Loisir  50
Pareô "Dezesete do Setembro"—

1.750 metros:
Mandarim  25
-Roosevelt.  40
Estoril - . . .. 25
La Marquesa ' 25
Morgado  40

ESTATÍSTICA turfista
Com a ultima reunião, no Prado

Fluminense, ficou sendo & seguinte
a classificação roa- prop-rletarlos.trai-
tadores o animaea que oecupam -os
principaes postos na lista d© victo-
riosog na presente temporada:

Proprietários:
R. Lopes & M. Pino
Frederico LMndgren .••... .i.
A. J. Chavantes 
João & Álvaro Silveira
Dr. Linneo- P. Machado...
D. Hermlna Carneiro . .....

-Ca.rlos Coutinho*.
Miranda & Migliora. •  lt
Senhorita Lydia Clankenhclm .... 11
Carlos Joppert .... tt
J. C. de Figueiredo  10

Dezembro... o» ^Eejsb das Fkstasi!
LM BELLO PRESENTE OFFERECIDO AO PUBLICO DURANTE TODO ESTE MEZ.

________ _ -y

no intuito* de concorrer tambem para o maior brilhantismo do tradicional mez das
famílias, resolveu que todo o seu formidável sortimento de

.-•ARTIGOS p£ VERÃO,
Sedas, Roupas Brancas, Roupas de cama e mesa, Meias, Bolsas, Leques, Vestuários

para crianças, emfimtodosos Artigos, qae sejam expostos á vanda com

Grandes Re-cliio-çõ*©» Durante o Mez das Festas

!Í^ÍÍlf- Ml PAULICÉA
Largo de S. Francisco de PauBa 2 — (Junto aos Feaianos)

Grandes torneios sportivos da Companhia Na-
cional de Tabacos, sé os auspícios do "Olm-

parcial", 
"A Gazeta de Noticias", "0 Paiz",'^Mui^eouti^

Inscripções para o torneio

st
18
15
15
13
12
12

OS JOGOS INICIAES DO OAMPKO-
NATO FORAM TRANSFERIDOS

O <.on-__l'ho dn Federação Brasi-
leira -do iTtomo, na sua reunião de
tocija-feira, resolveu tvanaCèrir a in-
auguraçã.» doa jogo-.1» oüticht-os ilo
campeonato do vrater-polo, marca-
doa para domingo, 5 do fluant».

Motivou esta resolução nilo ter a
commissão technica completudo a
reforma, das regras.' que passarüo, de
futuro, a ser as, rograa. inte-inado-
iiaiea.

Asalm, pois, o campeonato terá
inlr.ló*domingo, 12, depois do cons»-
Jho se .pronuncin,r a respeita, da.
adaptaçio das novas regra*).
TORNEIO INTEHNO DO

BOQUEIRÃO
Oa Jogou: do campeonato interno

de wra.ter-polo, promovidos pela di-
rectoria do Clul) do Uegatas Boquei-
rão do Passeioj entre oh seus conso-
cios, marcados para domingo ulti-
mo, nüo forani realizados em virtu-
de de Be aclvare-m fora. desta capital
o» jogadores tto-s teitm.s Oacalíidos.
OAMPKONATO DK WATKR-POIX)

.'¦ DK 1920
Tendo o conselho diu Federação,

«it sua i __t._-.io de. ante-h-ontem; re-
solvldo transferir o inicio, do çànií-
peonato do Rio de .lamoiro e torneio Horacio Perazzo.
doo 2'" quadros de 1920, para o dia Trajam) Carvalho.
12 do coiTentei mer., a tabela do» jo*
eo« possa a seir a que se segue:

Dezembro:
12-^rVasco da Gama x S. Christo-

rão; Natação x Boqueirão do Pus-
seio.

19—Guanabara x Boquelrüo d-í
1 "asseio; Vawco da Gaima x Natação.

Janeiro:
2—S. Christovaox Natação; Gua-

naba-ra x Vasco d_ Gama. ¦ ¦ •
i)—Boqueirão do Pa_sseio x: Sio

Christovão; Guanabara x Nataçüo.
10—Vasi.o da Gama x Bo-iuelrão:

Jo P.i«_eio; S. Cliristovão x Guana-
bara.

OH .nHZF-S PARA OS PRIMEÍROS
.TOCOS DE' CAMPIíONATO

Paru os jogos Inicia-es, o presi-
dente da l'*edeT_.*._o, d-e confo-rmida-
de' com o respectivo código, nomeou
os', aeffilintea' árbitros:

Vusco ila Gama x S. Clvristovão:
Sr. 1'edro. Santos;

Natação x Bo-queirão do Passeio:
Br. Jayme Fernandes Gucdea».

Dr. Rodolpho Lahmeyer 9
Pedro Oliveira.. ... 9,
Lourenço Dagnlno. . 8
Pedro Oliveira ....-• 8:
J. Pyro do Almeida. . .......... 7
Frederico Gelllng. . 1
J. Cunha Bueno G
Alberto Teixeira. . 6
Peruando C. Souza 5
D. Idalina Porto &
Lindsay Anderson ->
Gomes & Tavares 6
Domingos de Carvalho......... &
Orestes Pinto. . 4
Fernando Schneider .,. f-
Naylor & Pinto. 4
Domingos Pe-eira Filho 4-
Bernardino do Andrade. . . 4

E outros com menos.
/?n,por<a<fore-i:

Carlos Coutinho -....•... 91
Henrique de S. Joppert 21'
Alberto Teixeira ••..... 20
William Maddoclí... ;• 1»
.lonalhas Pereira* 8.
Valero Pueyo 7
Dr. Domingos T. Leite 7'
Lourenço Dagnino^ . 4
Dr. Octavio Veiga. . . 4
Álvaro Silveira 4*
Dr. Linneo P. Machado. . ...... 3,
Derby Club. 3
Frederico Lundgren 3*.
Dr. Renato F. Almeida 2
Rdmundo Carvalho. . 2
Aquilles Bolim 2
Germano Boettclíer 2
Américo de Azevedo 2

13 outros com uma victoria.
Criadores:

Dr. Linneo P. Machado 35
J. S. Quinta Reis 29'
Ootavlo A. Peixoto 20
Carlos Dk*__x.h. • 1G
Frederico. Lnndgren 15i
Coronel P. Macedo Couto...... 11
,1. Cinilr; Bueno. 7'
Dr. JC F. Assis* Brasil. . .j 4
Dr. Armando Alencar 4
-luturnlno M. Velho 3
CJuiilierrna Remai»rd:• '. . .....'.'. 2

10 outros cota uma victoria.
üntralrieurs:

Manoel Barroso  29
José Carvalho. ¦  28

26
25
2_j
22
20*
19
18
17
IS,
12
12
11

TURF
DERRY-CUUR

A -.Minião õo domingo

Causou muito boa impressão, «as,
roíüis turfistas, o magnífico pro-
p-iuima orsgni-Kido, ante-hontem,
•liiu-ii a .próxima reuniüo, no tirado
<li> itamaraty. quando será dispu-
tudo- o grande premio "Dota de
A_.:<tt_>".

liontem, foi procedida a abertura
ri».* respectivas cotações, vig;oranUo
a,s.»'-'í:iiinte,s para os diverso» pareô»;

i'ureo "Velocidade—1.109 metros:
40

;.' .'.' 
'.'. 

to
 35

l^upoula
Guapo
M-ü.ria Bonita..
T.-Ksiola.
l.tía.1. ..
Va Tout.

40
3Í
25-

Manoel ile Mello
Miguel Penalva
Horacio Baisitos.
Paulo- Res a. ...-•....
José Lourenço
Gabriel 'Reis
Américo de Azevedo;.-,
Chi-Stlano- Torres . . .
Mi-iio-e. Figiiieirô-i.....
Braulio-Cruz
José Paula Mendes. .
iSutóglo Morgado.
Aurélio Qlia^s. . . ...
Jo3o F. Azevedo
Alberto Teixeira. . . .
Kmillo Alexandre . . .
Kduardo Ferreira. . . .
.Manoel S. Peixoto". . .
Luiz Rodrigues

E outros com menos.
, . Animaes:

Lampeira
Quebec. . . ,.
Liniers
Cigano
Mirado
Maroim. . . .*
Murco .-
Miudinho..
E.1U
I_as* Palmas
Almofadinha. . . ....
Slcirnrsher'MadrugndoF
ItafWili.ro
Giilathêa
Giuinéo
Guajú-, . . . 
Moflusco. . . . .' ;'..'..
Jtibilo. . 
Princ* Nat. . . ,.1,...
Divino. . . 
Moonstono. . . . .;...
Caricato. . 'Argentina. 

. . . .....
Morenito.

! D'A_inunzio
!Lir0'¦ Melrose. 
:Mn'atinho
¦a:; .i.i. . . 

Mláu 
Maunoury. 
Marius
La Marqueza. . .............•*
Eclipse. . . ; ....'..'...'.'•?•..•
Estoril
Cruzeiro do Sul, . ...'...'....
Luctador. . . .'.............»•-
Aida. 
Eríi. • • • • •¦»•• *******
Vlnitlus. ¦ . 
Othelo  %
Dieufort. . .  *
Noel.  »
French Warrior ..• ¦*
Sterlina. . . .,..,..**.  *
Zulelka. . . ;-. *
Apollo -*!
Atrevida. .- ., . .. ..............
Descrente». _............*.*
Acã ••••
Petit Bleu, . ... ..................
Marina. , • • ...- .,....'
Iochito. . . . • • •
Kermesse.. _, . 
Bayoneta, . . 
Mandarim. . . .'

VARIAS NOTICIAS
Afim de tratar da ven-da de ai-

guns an__nae«; de sua recente impor-
tacSo, parte amanhã* para. S. Paulo*
o- distineto sportsmaa' Sr. Carlos
Coutinho.

—O importante turfman paulista
Dr-. tôné do GAes Artigas adquiriu,
hontem, por _-!eva.do .preço, o cavallo
Miudinho, qu-o p-irtencla ao Sr. Car-
Io-; Coutinho.

O; cavallo platino seguira hoje
p«n_ a Paulicéa, a_ompanhado do
Jocltoy P. Zabala, hoje primeira,
monta daquelle etud.

—O mesmo competente importa-
dor vendeu hontetn- -aostud- 3. Sc A.
tíilvoira o yearling Insiriuante, filho-
de Flyi-ng Orft.

O novo d .fenso-r- • tia «ympáthica
jaqueta, ouro aerã hojo entregue ao.
competente, -entraineur José. Lo.uren-
ço, que- jâ tem! a_s. «eus. cuidados, oa
va'.entes penslonist__- dessa- impor-
Uinte coudelaria;.

—Para S. Paulo,, o Sr. Carlos
Coutinho farã seguir, ainda _Bta se-
mana, acompanhados peloc entrai-
neur Mano«l de Mello, os animaes
Manganez; Mulatinho, Whitieside,
Fa-rimond* Bold Star e maiss os- year-
lings Gentlemau, por Bridge of
lãárn; e Vilna, por 1'olyphon-ic;.,

—-E' provável que seja.hoje ven-
dido « conhecido proprietaiuio, que
jã i-cssue* ura liam cavallo* nacional
e- uma: égua. ingleza, c. potro Lamius,
filho de Llangibby,, qua* ne«se caso
pa-tnon. para as cochoiraa do trata-
dur José de Paula Mendes.

—Conforme- noticiámos, foi hon-
tem embarcada para S. Paulo a-
égua nacional Las Palmas, que ali
encon trará, domingo, em disputa do
"Grande Premio Derby' Paulistano",
o» ijotros ¦nackmaei! Bridgo, líronzl-
no, Mentor «. Espião,...

—Tambem seguiram para S. Pau-
lo, onde figurarão nos próximos pro-
grammas, lo -hippodromo da Mooca,
¦oa animaes Nú, Petit Bleu. Quebe-
qul-nho, BlitB. « Juno, devendo em-
barcar no fim do hi__. ¦¦•¦-. s cuidados
de José Carvalho, Marina; Quebec o
Alpha.

—-Di-ixou -de seguir para a. Pauli-
céa, afim de ser suhint-ttida a rigo-
roso trabalho, a. égua Marueillaise.

menigo. peloa* scores de 32 x 20 e
23* x 17, respectivamente, no» pri-
meiros o segundos quadros.
Classificação fiu«l do» clubs concur-

i"Cintos ao campeonato de bnskct-
bali

Matches Scores

CLUBS

PRIMEIROS TEAMS

PATRONATOS AGRÍCOLAS
O director do Serviço de Povoa*

mento,. Dr. Dulphe- Pinheiro Macha
d'0, fará embarcar, hoje, com destino j
ao Patronato Campos Salles, uma
turma de 15 menores: des validos. -

DIVERSÕES
Para solemnizar a posse da sua nova

i directoria, a Club Lusitano Ue Nitheroy
abre, no próximo sabbado, os. seus Balões
para urna. soirée dansante.

Antes do baile, serão-. empossados os
novos directores do elub.

Fluminense

Flam-engo .

America, .

Botafogo .

Associação,

Boqueirão .

12

12

12

12

12 11

*67

397

315

139

236

116

91

!119

1T-9

136

3i97

304

116

370

2.2

12

14

SEGUNDOS TEAMS

Amierlca. ,

Flamengo .

Associação.

Fluminense

Botafoffo .

Boqueirão.

1*2 10 2 300 106

1-2' tO 2 2-89 169

12 4 231185

12 6183 151

12 3* 91,32 19-6

12,3 9 73' '58

12 10 114 226

ASSOCIAÇÕES

c:

Páreo "Seis de Março*»—1.10*0
metros:
Atroz
Liquette. . 
Luminária.. .. .. .. •• ••
.r-ardai • •
Loulou
Principe  • •
Amaneri ~
l.Viluina
Lucla
Jãcòbina  • •
Atyra.. • •

Parco "Itamaraty *'—1. C09
tr^s:

50
49
35
80
17
40
30
5U
50
40

nTHLETISfôiO
OOIMÍiDA DE TRES KII.OMETROS

A commissão de aports do Flumi-
nense F. C. avisa a todos os jogado-
res de foot-ball e basket-ball e sócios
mie; amanhã, será realizada grando
corrida, na distancia de tres kilo-
metros; sendo* a partida dada da
aéde sí-cial, fta 7 horas.

O. R. FLAaiENGO
Pede-se «_ todos* oi sócios que se

inscreveram* ipara ca. to.r.neioa athle-
ticos da Liga Metropolitana, compa-
recerem hcje„ senv falta, no c.i.-nr,no,
d_ia 16 ós 17 horas, .para Iniciarem
os necessários treinos, yue serão cri-
entadojs e dirl.giilci pelos Sr.** ^aulo
Buarque - de Maçado e lldefonso
Aguiar. ...... -.. .* ; i

BASKET-BÀLL
CAMPEONATO DO RIO DF. .TA-

NEIRO
BotnJoRO _ FlniiMMigo

tNo rinlc do iprira.eiro, realizou-sa
ante-hontem, ._ noite,. o ultimo mu-
tch do campeonato de basket-ball,
entre os tec ms dos clubs supra.

. Em. ambos os jog.oa venceu o Fia-

Torneio Interno «lo Fluminense F,
Joko Tiipan x Zumby

Seira realizado hnje á-s 19 horas ¦*">
moi*a, o esperailii encontro entre os
quadros Tupan e Zumby, os quaes
Já contam com- unia.victoria cada
um. Está sendo aguardado com an-
ciedade este jogo, cujo vencea"01' ****
cará callacao-O para. disputar a sc.ir.i-
final.

O jog-o promette ser 'brilhante e
bastante diaputadov n_o-só pelb es-
tado de trdino dG» qu*(lroa dls»u-
tantes. como pelo valor d», aeme com-
pon entes.

• DiKiell portanto,,* será palpitar
ne..te ou naiquello,quadro para ven-
cetlor, pois, am'bois estão em condi-
çõe-. de conquistar ã-iv-ictoria.'—Reallizínido-s^hoje oo josfos do
torneio interno tlj}*basket-ball, avisa
a directoria quo d In©re«3o será feito
pelo portão da rua Álvaro. Chaves,
mediante-a apresentação dos recibos
de novembro ou dezembro.

COMMISSÃO DIRECTORA DO
TORNEIO INTERNO INFANTH_
DE BASKIüT-IIAIiL

A co-mmií-sao avisa quo fará. rea-
lizar hoje, ás 15- horas, o* joigo aiar-:
cado pa.ra domingo entre os quadros
Indayá e Guarany, e que domingo
será realizado o jogo entro o combí-
nado deu quadros do torneio e* o team
cn-mpeão, «ondo apôs o jogo, entre-
g.uoa as medalha.-, e a tiça. Para o
jogo de hojo -foi escalado para juiz
o. Sr. João Coa-lho Netto, e para o
jogo de domingo; o ?¦-. Ceorges Coe-
lho -Netto, ser.vlndr) de rppresçntan-
te o Sr. A. A. Ribeiro do Almeida.

. AS FEIRAS LIVRES I>E PEIXE
Escrevem-nos da Superintendência

do Abastecimento :*
'*Na noticia levada a um matutino

desta capital houve equivoco sobre
palavras proferidas por funecionario
da Superintendência do A hasteei-
monto, nar occasláü em que era Inau-
g.urada a primeira feira- livre d*e pei-
xe* frerco. " " 

'' '
Nenhum fun ceio nn:io'desse d^par-

tamento dirlglu-se ao -publico na ai-
ludida inauguração. A Superinten-
dencia do* Abastecimento tem ac U-*
mitado a intervir exclusivamente na
organização das feiras,livres, caben-
do o fornecimento do peixe á Confe-
deração Geral dos Pescadores, a
qual, para isso, ac com prometteu,
perante a mesma superintendência.''

FC<IcraçSo dos Gondnctores de Vc»
hk-uios.

RecobGmos a sogulntc* carta:
"Tendo esta Federação recebido

um officio da "Federation Internatlo-
nalQ iles Ouvriers du Transport",
cuja tradução aqui vai incluída, e
cujo original fica á disposição de quem
quizer vorlflcal'-o. pedimos a publici-
dade do mesmo, bem como do seguin-
te protesto, feito por esta Federação
em-sua reunião de 26 do corrente:

"A Federação dos Coaductores de
Vehiculos, ao tomar conhecimento da.
comnumlcação abaixo, protesta \..e-
hementemente contra mais ura dos
muitos, ignobois attentados praticados
pelo "terror branco", da Hungria,
condemnando â morte o camarada
José Glattor, "pelo crime" de soccor-
rer camaradas indigentes.

Appellamos para todos os demais
trabalhadores, para a imprensa e
para o publico cm gorai' que secunde
este nosso protesto, para evitar, sen-
do possível, a consumação de mais;
este monstruoso crime — O dire-
ctorio. "•

Com os- meus antecipados agrade-
cimentos, desejo-vos aaihle e evolu-
ção social — O secretario, Antônio
Pinto da Moita."-

Segue-se o Officio acima referido:"Federação Internacional dos Ope-
rarios em Transporte — Amstèrdam,
1 d« novembro de 192» — A's orga-

i nizuçOes de operários em transportes e
ás* organizações de ferroviários cm
todo» os paizes—Camaradas —Acabo
de receber o telegramma seguinte,
assignado pelos membros da directo-
ria da "Central dos Ferroviários da
Áustria:"Pedimos comiiiuniíiiiels. o que ae
so;tuo a todas, as centraes filiadas e
que* nos sustenteis, etfòctivamente,
neste caso, com vossa solidariedade
Internacional.

Nosso collega húngaro José Glat-
ter, ox-presidente da "Central Uun-
gatra dos Conductores de Locovnoti-
vas, foi condemnado pelo. Tribunal
excepcional ao enforcamento por ter
soecorrido camaradas indigentes. Ha
algum tcmtpo já, foi José Glatter ati-
rado á rua, do 2* andar de um prédio,
por soldados do- almirante Horthy.

Em conseqüência dessa queda, fi-
cou eravemnte- ferido.

Nos outros, camaradas austríacos,
pedimo-vos. em nome da solldarieda-
de profissional,, protesteis, com insis-
tenda, junto aos vossos governos,
afim do que, em nome da humanida-
de, soja suspensa a execuçã* da sen-
tença."

Apresso-me em levar ao vosso co-
nhecimento o pedido dos nossos ca-
n_..r_da_ austríacos, e peço-vos em-
pregueis no vosso paiz, toda a vosaa
Influencia, afim de obter, pola pu-
bllcaçSó em vossa imprensa, dessa
nrnv. r?r.*?J.n. Ao "terror branco" na
Hungria, assim como pelas reclama-
ç8es o protestos Junto ao vosso go-
verno. quo o governo húngaro 'seja

forçado a renunciar ao seu projecto
de adduzir uma nova victima aos ml-
lhares já massacra .on,

Solicito-vos, portanto, que inicieis
todas as providencias que vos parece-
rem realizáveis é utei», no interesso
flo nosso camarada húngaro, e' que
me communiqueis tudo o que tlverde»
feito em seu favor.

Apresento-vos. caros camaradas.
minlin'1 saudações frnternaes. Pela
F. I. O. T., Edo. Fimmnen, secre-
tario."

A mordomia da Beneficência Por-
tugueza do mez dc dezembro do hos-
pitai de S. Joio de Deus da Real Be-
nemerita Socledado Portugueza de
Beneficência é patrocinada pelos Sis.

A Comfsuihia Nacional, dç Tabu-
cos institua estes Torneios, para se-
rem disputados por todos oa Clubs
de Football o de Regatas do Brasil.

Os torneios se dividirão:
a) Grande Torneio para os Clubs

do Football. . . 
b) Gniiidc Torneio para os Clubs

dc Resntas.
COMMUNICAÇOES IMPOR-

TANTES
Estes Torneios Sportivos, inidados

em 15 de setembro de 1919, o foram
feitos com outras condições, em que,
obrigando os concurrentes, difficul-
tavam de certo modo os Clubs quo
desejavam se Inscrever.

Em vista de alguns pedidos quo a
Companhia Nncioual de Tabacos re-
cebeu de muitos dos grande» Clubs
Sportivos do Brasil, o para completa
facilidade doa mesmos Torneios, ro-
solveu modificar para melhor o re-
gulamento dos Torneios Sportivos e
augmentar extraordinariamente o
numero e qualidade dos prêmios.
REGULAMENTO DOS TORNEIOS
Ari. I*—Estes Torneios serão diri-

gidos pela Compauliltt Nnclo-
nnl de Tabacos e sob os
auspícios dos jornaes "O Im-
pardal", "O Rio-Jornal", "O
Jornal"; "O Pnl-S", "A Gazeta
de Noticias" o "*A Tribuna".

Art. 2"* — Estes Torneios, Iniciados
a 15 de setembro de 1919,
terminarão, lm pro roga vel-
mente, a 31 dé dezembro de
1920.

Art. S* — Estes Torneios serilo
realizados pelo accumulo dos
vaies d« cigarros de fabrico
da Companhia Nacional de
Tabacos e dos coupons qne,
diariamente, junto a este Re-
gulamento publicam os jor-
naes; sob cujo auspício suo
os mesmos* realizados.

Art. 4" —: Os vales dos cigarros da
Companhia Nticiomtt de Ta-
bacog valom por unidade o
os coupons publicados pelos
diários citados, valem 10 T
dos vale3 de cigarros, isto é,
cada 100 coupons dos publi-
cados pelos Jornaes.lôm o va-

lor de 10 vales dos cigarros
da Companhia.

Art. 6* — Nenhum Club poderá ser
classificado em primeiro lo-
gar nestes Grandes Torneios,
sem que apresente, no mini-
mo, 50.000 vales de cigarros-
da Companhia.

Nenhum Club poderá ser.
classificado era. segundo lo-
gar sem que apresente, no
mínimo, 40.000 dos citados
vale».

Sendo que* para ser elassi-
ficado* em terceiro logar pra-
cisará o Club apr .sentar, no
mínimo, 30.000 vales tam-
bem de cljgariros.

> unico — Os; coupons do» Jornaes
serão computados das quan-
tidade.s mínimas exigidas, pa-
ra a classificação dos I*. 2* e
3* logares em diante.

Art. 6" — Nerhum Club poderá con-
correr com. osi mesmos cou-
pons em. ambos os Torneios,
-...bora esse Club tenha as
a» secçíes de foot-balle* te-
gatas. Os: torneios «Ao com-
pletdmente distinetos en-
tro __!'_

I unico — A classlf.eac._o dos con-
currentes será feita pelo nu-
nie -o total do vales o cou-
j.oiia apresentados até o dia
do encerramento do concur-
so, de accordo com o art. S".

Art. V — Os Clubs poderio ac-
cumular em suas sedes os
valea « coupons do concur-
so au concursos a que con-
correr, assim como tambem
poderão entregar, mensal-
mente, ao' escriptorio da
Companhia, £ ma Marechal
Foriano Peixoto, 124, os va-
les e coupons accumulados
» dos quaes receberão um
documento de' entrega.

i 1* — Os Clubs que concorrerem
que estiverem filiados ft

Ligas, Associações e Fe-
deraçoes officiaes. bastarão
para se Inscreverem nos tor-
neios, juntar á pnimeira re-
mensa. de vales o coupons,
Um officio em papel de sua
Secretaria, assignado por Di-
rector competente* e pedindo
a devida inscripção.

| 2" — Os Clubs que concorrerem
que não estive nm filiado»

á Ligas, Associações e Fe-
derações officiaes, deverüo
juntar á primeira ren.essa
de. vales e coupons um offi-
cio em papel de sua Secre-
tania, assignado pelo Dir/-

.._c

ctor competente, pedindo &
devida inscripç5o ..os Tor»
neios o juntando uma de-
claração da mais alta auto-
ridade policial do local, do
como o seu Club funeciona
legalmente.

Art. t" — Náo serilo computados
na grande apuraçílo final, os
vales e coupons que forem
entregues no escriptorio da

ComiKu.hln Niu-ionnt «lc Tn-
bacos, á rua Marechal Kio-
rlano Peixoto. 124, depois
das 15 horas do dia do en-
cerramento dos torneios, a
31 do dezembro do corrento
anno.

5 unico — Para os clubs situados
em zonas que não o Districto
Federal, Estndo de Minas o

Estado do Espirito Santo,
esse prazo Iré até 15 do ja-
neiro do 1921.

Art. 9" — A apuração dos fJrandea
Tor .elos Sporílvo» será rea-
li_ada a 20 de janeiro do
1921. íí» 15 horas, pela As_o-
claçno <le Ciironlstns Di-spor-

tivos, no escrlptorlo da Com-
panhia Naeloniil' de Tnlmcoi»,
sendo Immediatamente pro-
clamados os vencedores.

Os ricos prêmios serão en-
tregues solem nem ente aoa
vencedores no mesmo dia.

A apuração total será fei-
ta publicam ute.

Os grandes prêmios esta-
rto expostos, no minlno, tres
mezes antes do encerrados
os Grandes Torneios Sporti-
TOS.

PRÊMIOS
n Compni-liin Nnelouuí do Tnlmcoi

offorecerá Os Heguintes prêmios:

PARA O FOOT-BALL
1" logar: — Um riquíssimo bronze

alluslvo a esse Sport, no va-
lor mínimo do 3:O00$000.

2* logar — Duas apólices federaes
de 1:000$000 cada uma.

3" logar: — Unia apólice fedeval dd
1:000$000.

PARA O REMO
1* logar: — Uma vole glgg a quatro

remos, do construetor Galli-
nari, d« MUa.c. typo offiolat.

2" logar: — Uma yole grsg a. dois
remos, do construetor Calil-
nari. typo official, o

3" logar: — Um canóo do mesmo
construetor, tambem typo
official.

PRÊMIOS DE ESTIMULO
. Para premiar o vsforço dos asso-

ciados dos Clubs concurrentes, a
Companhia Nacional do Tabacos of-
fenecerá:

a) Aos UK-M.einrid.. dos Clubs que
vencerem em 1* logar os Tornrlos do
Football e do Reino, que tiverem
conseguido o maior numero de va-
les o coupons, artísticas medalhas do
ouro, cunhadas.

b), Aos. associados dos clubs ven-
cf dores em 1" logar dos Torneios da
Football e do Remo. e que tiverem
conseg,uido o segundo logar no nu-
mero do vales e.coupons arranjados
para o seu club, uma artística meda-
lha de prata, com aro d* ouro.

Cigarros da Compitnlilu NaolonuI
dc Tabacos que têm vales pum os
concwrso»:

Cigarros "19" — Tres finas mia»
turas.

Colomblna 05 —- Mistura fina.
Coloinbina 5fl — Caporal lavad*-
Fluminenses — Mistura fina..
Pintln-o 44 — Mistura fl.-1.
Platinos 8» — C:.porat la ado.
Gaúehog 20 — Mistura fina.
Gaúchos 30 — Caporal lavado.'.
Guynemcr — Em caixa, de 10.0. .
Luxo — Finissimr mistura.
MaiiiHka — Mistura exquisita. ,

mm nwmnw
0A COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
OOU^OUT

... -T(MtM_IO DE IfOflTKAIJ
GBAHBCS TBBHE10S SPOSIlVeS

«A COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

COUPON"
.... IOH\ICI» IIK llMi»T* _

Machado Bastos & C. e Antônio Costa
Araujo.

OBITUARIO
PIA 1

CBMITEUIO PE S. PKANCIHC*) XAVtRR
Jnll» Tones de 1'iuhu, nm Cunenil i-iirjüo

u. 157; Antônio do N«..i-in:c-iiln, nm -Iml.inrl:
I.oüo «i-iii nnnicro: (».Ri»r, (Ilho de Cclmir»
TherMo ilo .t«u», rua da Glorin n. 20; _"_«_-
elsn» Quíiroí!, Necrotério da Palictn:: Hiullla
Pai-heco rinto, Att.la do S. irrimciBco de An-
«is; Josí Joaquim, nia f_. Cario» n. 820;. Do-
l«re», fitlia de Jos# Jeroujm» Fíint, ladclr» di
5ti-i.-i-ordii_ u. St; Alberto IV-reira Gomes,
rna Ensenha Noto n. 80, ¦.-_--. I; Jnst de Me-
diiros C.Tinbron Sobrlnlio, H»-ipital du Brigada
I-Hull: I.uií-, -.i-ni-vr-nn.o, Hospirnl de S. Se-
l/uütllo; Ueruarilo Fraui-Uro da ltoclia, rua d»

...mil n. B5;. Belmiro Quirino dos Hanton, rnt
K. I^opoido u. 83; Joüo Vi-lloso, Santa Casa
ila Aiiserli-oriiiii; Américo, filho de Arlindo
Cni-par dos Santos,rua Archias Cordeiro, n. 4111:
Ki-aiirisi-o Frü-iuul da. Slira, rua Ilmlilm-k Lutx
n. 123; H.vmplironio da Costa Bastos, rua <*:-_.
neral BaUcgorde n. 27; Horacio 1-Vrnnnde*,
Uospital de 8. Sebastlüo; Jofio da Uüc-ha. Uma,
traveasi d» 1'avo B. 14; AntoViio, filho dt
Narciso de Souza, rua Theodoro da bllran»
mero 926. ».'*..

CEMITÉRIO DE S. JOÃO BABTlSTA
OnlUnerminá de' Almeida, rua Paula Mattoi

n. "00: Vlrgillò de'.Moraes, rua. Miguel, da
Frias n. 211; Maria l.milia de Mcdciroa, rua
Santa Christona n. 84; Zaira Uaparelli, rn»
dos Arcos n. 82; Maxlmlna OalMo Toscano,
lua General Polydore n. 100; Nelson Moni»
de Brito, rua Jorge Kudge a.- 147, cau 18}
Antônio' KstcTes. rua Club Athietlco n. ÍS2;
Serafim, filho de Bernardino dc Magalhüoi
Mendonça, rui Jardim Botânico n. 135,
casa XVI.
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THBATROS" BA" EMPREZA PASCHOAL SEQ-BETQ - - DlBEG^ÃO: JOÃO SE6RETQ

Ur_n(u Cuinpanliin Nacmial .ie O.ierjiuv ¦• .Main-lii-uia- Cjaiirrí» il< u-ur-
ÇliS&rc--, de .aris) — Uirecçau ani» iun ii» KIHJ A Itn'.» VIMI:*i - Kx-
çenle ila • rel-nnira, PanMhü 3u«_»n.*nt!i.

HOJE -:- I>-.UA>» SlO»is*p.lCs* -:- hoíiü:

líepre»j<iiA(;òís d» opereta em irei. «cio», <lii Ahbailin l»riii itu» , cuin
minicH il* t*. niiii'.- á.iiir-mi.iiiio

i^mmmmm^mimmmmmmmmmmmmÊtmmmmmtmmmmmmmmmÊtmmmmmiemmmmmm*,

I.iPi Mlllll III UM111 iu

Comnaitbia Naciooal fondada m I de inli» de 1911 - Direcçia artística di PDRO NUNES
- Re|«ili da srekKtn. BENTO MOSSURONGA

Hí O J S-Trcs sessões-A's 1\ 8 3|4 e 10 l|2 -MO J E
A (JAMINHO DO SSÍ ÜBNTüNAItl-O !

A- M,t..r»ss«olB rewiHla 4e «ABLOS BITIIÍXCO-ÜRT e CARHOSiO.
I»K «K^EXES. lansir» <ic 8UI10

i;jUr;iiil-i pei» atilor «â» .«u_.m*í.. <lo mesmo titulo, von*
ISO re|>r__i'_lai;ò*.''* "» Trl;«iM»n

GRANDE SUC_.F_.S.O MC TODA A COMPANHIA -

Aiiinnhn- (.iriUi.lioso f(f<u»al eru hínn-oüajèÍM ao Sr. Mai-erkat lleriur .

da Pooseca o »ua líiBia., c.p-JJ».

1 QUEM É
ir

JA NASCE FEITO

HOJE HOJE

__^i^^,j^ru\rtr*ryrij'm-^yr^^r^^'^'^M * * -i*"-» ¦¦"¦"•¦¦••*>¦»*¦¦¦* i^^o^^o^m*^^^»^^^*^**^»^*».^»^»^

«nu 11 vru 111111U1-0 iiii» _e* gr_i»_e rürito eomie»

CINEmA mUUtKNÜ - m im.o (*»s%«u:m.» - {.-, pa-it-si

OCAFE' DO RÍIMXO

1 "'•l1^ _t*TL_SIÉpe880as as3-9ti~am ?té h0"-m
representações da revista.

A __(cuir — ti!-»'UAXt-ÀCÉ^UO-J, ie J.Mu.inla, "auaici ila i'uuiiiu S_i.
criimont-.

OOIV1E3
%V*mna1!*\a*****t*aW*at*a*^

Companhi» Drantisttna _i_4.>_nnl ilirigid_ pelo m.iwr
FKI.IPPE DlISSAMO-i

-af^taSigf^âi^anamafta,

A'» 1 3/4 e -^s* 9* 3/4
DUAS SESSÕES

ilepresontação do drama hiniurico em ciici» acto* o sois quo-ln., original
de Laviiinn die Cai vntl>«, Intitulndi

•iaa*aS*snsn*S^s^S^i^t^sSt*AsS**^*^a*tmm^

08 DOIS PSOSCEiFTOS
¦AA^ft(*^(l_^AA^«^_%__v>, rmm* v-' '^pV^^fyMvvVvvvMV**»^

A RESTAURAÇÃO DH PORTUGAL EM 1640
Montagem si rigor e giinriLt-roiipa tia J.iuprcxa 1'asrli-ial Segr*.'!»

TiltiluN dos quatlrwH - I', A fciij*-r_i -i»; '.'", l'"-rro oisretlifiti-, em ii!-i'o
p riti.-u z; !!?, Kr nli- niy»ifri< an; .V A l'«-r « i : í>'. Uniu ca[>ailj d,8 principe;
6'.', A restaurai;ão ile Portut;»l — Olorin tx; IíbíoUiuv pjr-uyiuzl

.NOTA — A |tcçi* svtri il-iln --mi m-n-ím-í, n.as ii-[Mcsrulada na
intuíra.

Hrrços da.s tiici» líil-*<*c. - (' luuiut i ila l\ l-">í; o m»r te* de 2*, 10S;
Cíd-ira-* ili-ttiiolii», 18: ili-.iiii-ia- d. '.'*, 'S: _.-;il.ri:i-, IS; _.t. i-a, ütIO r-MS.
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Mercado monetário

CAMBIO E BOLSA •
1 Movimento do cambio

Ainda hontem não tinha o cambio uni
critério seguro para se conduzir, por
isso funecionando oscillante, mas com al-
ternativas bastante fortes.

Nas condições hõrniaes'da nossa situa-
ção econômica e financeira o estado do
cambio era dc baixa mas na.vigcncia.de
operações de credito extremos era de alta.

Assim, variavam as' taxas„co'nforme as
versões correntes sobre empréstimos en-
tabolados nos Estados Unidos e sobre o
arrendamento dos navios allemães, cujo
ouro resultante garante a alta.

Mas, em versões apenas que eram en-
iretidas por conveniência de jogo, uma
vez quc sendo licitas as operações de
banco a banco, pôde a especulação cam-
pear completamente livre, .

Hontem tivemos o mercado com o ban-
cario de n s|i6 a n 13I16, contra o par-
ticuíar de 11 i|s a 11 7|8, mas desceram
aquelles papeis a 11 112 e estes a 11 9I16,
com os bancos natural mente em trabalhos
animados, mas com o mercado retraído.

Das grandes altas e baixas do cambio,
portanto, nada mais se npde inferir, com
relação ao nosso movimento econômico
ou financeiro, porquanto estão em jogo
14 ou 15 bancos quc alguma coisa hão de
fazer de proveitoso para as suas car-
teiras. : ¦

As operações constaram' de letras ban-
carias dc 1,1 13fj6 a 11 5] 16, contra re-
passadas e particulares de n ,\8 a 11 i|2,
sendo o valor official da libra dc 20*317 a

Tabelas officiaes
a 90 djt).

Londres. 11 11-1 n 11 7110
Paris. . Í37S a $380

a 3 d|u.
Londres.". . 10 15|ifl a 11 1|8
Piiriq $378 n $384
Portugal «72» u $800
Italia «220 a $240
Novu York. . . ..... <j$l.r.0 ii 0$280
Hamburgo $0112 a $100
Hespanha. $8211 a $sr>0
S.iissn $91)11 a l$01(l
.l.ipily 852011
Kih-.-I... 3$210 * 1S3-I0
Noruega .'..;'. *830 a $N0,".
Hullanda. . . . .... 1$!)15 a 2$020
Byrln. . . $384 tt $385
Bélgica $100 a $415
DlnriiiTnrcii —- $8.10
Áustria $030

Solrc taxa :
Corfi, por franco $372 a $383

Rin di Prata :
Buenos Aires (miro)... -15S70 a 4$HC0
Idem (linpol) 2S1-10 n 2$lfi0
Montevidéu 4$800 a 4$950

Tor cabogramma :
Pragas vista

Londres. . . 10 13|lll « 11
Pnris. . . . $380 a $387
Nova York C$270 a 0$380
Jtaliu $235
Syria $371

Banco do Brasil

Praias : 90 <t\n. • 3 d|i>.
Londres. . . . .. 11 7|16 e 11 1|8
Paris $377 e $380
llnlln $230
rortug.ll $800
Nova York «$220
Hcsimnl.i. $830
Unimos Aires. . . ... —¦ 2*180
Montevidéu 4$850

Vatcs-ourii :
For 1$ (ouro) 3*556

Câmara Syndical

a 00 dias A vltta
Londres 11 7|10 « 11 21|64
r.-iris $373 e $375
Jtnlln $231
rortúghl $739
Novn York 6$150
Montevidéo. ..... 4$827
Buenos Aires (papol). S$130
Idom (ouro) 4$H00
Hespanha; $8_!S
Siilssa $1106
Japão 3$10õ
Jirlglcn $404
Hollanda 1$025
Syria -- $381
Palestina $384

Tnxas extremas
Cnsu'matriz 11 1|4 o 11 8(8
Dáilçafln 11 13|S a 11 3|íJ

VALORES DIVERSOS
Essas ii.oe.1as rci.-ul.irnm (lrn.es, coiando-se a

libra uuro, 30*500.
Os valcs-oiiro

O nanro d.. llrajll [uruecln os vales-ouro â
tí\/,~\o dc rt $ 5 Ti tí. impei, pur lj ouro, sendo it iné-
(Ilu do dollar na scuiijna' anterior du (l$310.

FUNDOS PÚBLICOS
Apesar dc suspensas as transferencias

das apólices geraes, ainda hontem houve
(ilguns negócios nesses papeis, que regu-
íárãm sustentados.

Tambem as municipaes. que ficam sup-
priliilo essa faita, tornaram-se firmes,
dando as de 1906 179$ e as de 1914 178?,
srmlo -provável que se re.iniinem.

Constaram negócios cm papeis diversos,
quc- iii.priini.am melhor feição á Bolsa,
iníis ínrai.i todos de limitado interesse.

Os papeis cie joso continuaram com-
pletíúiichté retraídos, tendo havido nego-
cios dc algumas acções de tecidos, que
tambem continuam nial collocadas.

Tu.lo mais carecia de interesse, sendo
de iiciilur.ua importância as vendas, eni
geral, tudo como sc vê adiante.

VENDAS DA I10LSA
Apólices geraes:

Vnifuntiixmhs. 5 olo, 
K...|i. 111113, port., 3; 0, 11
I.l.-i.i, 1903; port., 
Jmutshs éinláPÕès, nom., 1!00$,
IUi'iu. nónt.j 500$, 
Iiieíií; ('iiutcjii; 100..
I.I.'..., 11.17, porl., 65
Idem, 1 tUTi port., 8. 0, 10, 12
Idem, 1020, port., 103

Eâtiidõács:
llio, .100$, no.n., 13
Hlo, 10(1$, 4 o|o, 1, 3, C, 7....

Municipaes:
E...p. 11114, |Mirt., 10, 40
l.l.-in, 11117, iwrt., 20, 10.
Nill.croy, 1» serio, 30

Aegõcs:
Httnr.M *

Coninicii-li.I, 
'Çoiiipunhtât :

80o*ooo
8IS$.I00
K5<l$0(>ll
900$0I)U
ii.msmm
8liO$(IOO
847.fUI.li
818$000
847$.l0O

4('.0$00O
07$0(J0

178$000
173$000
S7$.'.0.l

170?000

Mólli. no Murui.li.lo, 5u$000
O l'ah. 777. 70(000
Toe. Progresso; 100 200$0(M)
Toe. l'.i..fi..ii..;., 40  ....... 215$000
Amo.-k-n Kuliril, 30 2II3$000
]>o..is do Santos, porl, __U5$U0U
Idem, no.»., 1, 400$000

Debentures:
I).h.-::s dà Santos, 0, BO 200$000
If. S.- Helena, 8, 105...... .-... 205$UU0

PREGÕES DA HOIíSA

Vendedor Comprador
Viilformiznda», 5 °|« . ... 806*000

Dtcenaa emissões :
1017. port  8,-.0$000 844$000
10211, íwrt  86U$000 848$000
Komlmi tivas  86O$00O

Apólices innnicipacs:
lflOI. 5 olo, port. . ..... 24O$000 237$000
llilus i.oi.iliiatlvas  240$U0O 237$000
!;...•.. íi.iio. nom  ii.u$ooo i87$ooo
3'-...p. 11)08, port  18U$000 170$O00
1»14, port., 11 o|o  180$000 178$0OO
K...).. 11.17, port., 0 o'o.. 174$O0O 172$000
Milieroy, 1' sC-ric  8«$000 87$000
Campos  *>0$000 100$000

Apólices estadoaes:
IMado do llio, i "|».... 07$000 00$300
Ditas de .100$, 6 «|»  470$000
llinas, 1;000$, 5 •(•; ... r_r 876$000

Acijõcs:
Bancos :

llniill  200$000 — 
'

l-.iii.Miori-Ial  181?000 180$000
('..n.ii.crcio.  183$000
I.i. ...a  114S000 110$000
Mercantil  200*000 —
,\ nu  2lll$(.i).
rorUlRIIW  24.1$000

/•'. ile Traído* :
An...-.-.! Knlirll  208SO00 29O$0OO
.M..:.i:.:  2IU$UU0 220$0()0
I. 7-1... .  ülli.Jl (.1.
t:.,i;ii.ir...  22u$uu0 214$00O
Cu..-.. >..-.-•  175$uOO lUft?..0U

170$000

205$000
270*000

79$000
69$000
80$000

50$ 000
4«5$000
405$000
11$000
13$000

200$000
200$000
200$000
203$nil0
200$000
100$000
134$(100
100$500
200$l'00

i»8$oon
180$000

200$000
185$000
180*000

Rendas fiscaes
RECEBEDORIA DE MINAS

GERAES
Arrecadação do dln 1» .. ... 2«l469$000
Em igual período do anno pas-
sado  .'.  40:804*600

Manufactora J80$000
MiiRÍcnse 1B2$000
l'rogresso 207$000
1'etropolitana. . .. .... 300$000
Santo Aleixo 28S$000

O. de Seguros :
Brasil. . . ........,.r.i 881000
Minerva. 93$000

Estradas de ferro '.
Minas de S. Jeronymo... 82$00O
Sul Mineira. . 6OÍ0O0
Victoria e Minas 90$000

Diversas: - . - -
Docas da Balilà; .. .V. f— . •
ÍDocas dc ' Snntòs.....'..'.,- —
Dltns iioiuinnes. . ..;.... 470$00O
Loterias 13$000
Terras 16$000

Debentures:
America Fabril 202$000
Alliança —
Bora Pastor 204$000
Cervejaria Brahma. . . 20«$()00
Confiança 202$0(I0
Corcovado 200$000
Docas dn Bnhla 13t!$000
Docns do Santos 200$500
l-lsporança 202$000
Edlflcndora. . ,-¦' 105$000
Piai I.ux IO2$000
Magíense 180$00O
Progresso Industrial . .. 200$000
Mercado —
.Manufactora 103$000
Santo Aleixo 178$000

Canhenho commercial
Com o capital de 100:000$, estabele-

ceram-sc sob a firma Raul Pareto & C,
com fabrica de papelão, os Srs. Raul Car-
los Pareto e Carlos Raul Pareto.

O Sr. Oswaldo Silva.Rego es-
tabelcceu-se individualmente com o com-
mercio de commissões, tendo o capital de
50 :ooo$ooo.' — Tendo o capital de 30 :ooo$, estabe-
leceram-se sob a firma O. Velloso.& C.
os Srs. Oscar Diogenes Velloso e D. Ma-
ria Borges de Freitas, para explorar o
fabrico de tijolos.

A firma Pielra & Giacomo é consti-
tuida dos sócios Pietro Mandarino e
Giacomo Mandarino, com o capital dc
30 :ooo$, para explorar o commercio de
panificação.

Com o capital de 15:000$, estabe-
leceram-se sob a razão social de Gerbert
Périssé Moreira & C. os Srs. Gerbert Pé-
risse Moreira c Jesuino Arteville Pé-
risse, para explorar o commercio de
pharmacia.A companhia de tecidos de seda
Santa Helena, a partir dc 7 do corrente,
pagará os juros vencidos dc suas obri-
gações, á razão dc 8$ooo.

A.SSEMBM5AS geraes
Estão convocadas as seguintes:
Dia 2:
Banco do Brasil, ás 13 horas, para re-

forma dos estatutos e constituição da car-'
teira dc emissão é redescontos, ficando
suspensas as transferencias até essa data.

Dia 6:
Banco Luso-Brasileiro, ás 14 horas,

para eleição da directoria.
Cooperativa Predial, ás 17 horas,

para a sua dissolução.
Dia 9:
Extractivo Mineral, ás 13 horas, para

contas e eleições.
Dia 11:
Industria e Colonização, ás 14 horas,

para eleição da directoria.
Dia 13:
Companhia Luz Stearica, ás 13 horas,

para ultimar o lançamento de um em-
prestimo.

Dia iS:
—Industrial c Agricola do Torreão, ás

13 horas, para contas e eleições.
Empreza de Construcções Civis, ás

13 horas, para contas e eleições.
Dia 17:
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

14 horas, para contas e eleições.
Dia 23: '
Companhia Industrial Fluminense, ás

13 horas, para reforma dos estatutos.
Dia 2(1:
Trajano de Medeiros & C, ás 13 horas,

para.prestação de contas e eleições.

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
CAPITAL  50.000:000$000
Bio de Janeiro — Filiaes em S. Pâie

ENDEREÇO TELEGRÀPHICO 8RASILUS0—CAIXA POSTAL 479
Pôr contrato cora o governo português o

Banco assumiu no Brasil funeções de
Agencia Financial de Portugal

Abre c/c Ae movimento, G/G LIMITADAS COM TALÃO DE
CHEQUES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira

nas melhores condições do mercado

encarrega-se de administração de propriedade
RUA DA CANDELÁRIA 24--RI0 DE JANEIRO

Btockt
Em traplches .. ..
Nos armazéns geraes

200.947
102.205

Totul  .. .. .. 303.152
Regularam os F-guiiitcs preços':

Tarifas aduaneiras
O Centro Industrial do Brasil, enviou

ao Senado Federal o seguinte officio t-
representação, relativos ao art. 94 (bis-
coitos c bolachas, da classe ;*, do projeto
de revisão da tarifa aduaneira:

•'Exmos. Srs. presidente e mais com-
poneines do Senado Federal—O Centro
Industrial do Brasil, encaminhando a re-
prest-ntação junta de sua associada Com-
panhia Paulista dc Alimentação, vem rc-
speiiósáincnte solicitar o vosso esclareci-
do apoio para as reclamações do projetto
do revisão de tarilas e formulado por
at|ue!I.i sua diüiia associada. Respeíjosài
saud.içôc» — llio de Janeiro, 'ày de 110
vembro du íyso — Gabriel Ozorio dc At-
meida, presidente interino do Centro I11-
íllístría) do Brasil."

Representação — "Exmos. Srs. mem-
bros d.i commissão de reforma tributaria
A Companhia Paulista de Alimentação
(Biscoitos Duchen), Sociedade Anonyma
Brasileira. \0111 expor a essa digna com-
missão o seguíntêi Devido á pequena en-
ttada dc productos estrangeiros durante
a guerra, a vida industrial do paiz 11.tens.-
ficou-se extra ordinariamente. Nestas con-
dições, a Companhia Paulista de' Alimcn-
tação (Biscoitos Duchen), animada por
cs-ie surto industrial do paiz inteiro, não
poupou o melhor do seu esforço, do seu
trabalho imenso, e empregou avulfados
Capitães cm seus estabelecimentos, afim
de equiparar-se com o consumo'do paiz.
(1 ex.to de sua iniciativa provado pela
procura de seus productos já muito co-
nhccidos pela perfeição de sua confecção,
veiu demonstrar que pôde, sem reservas,
concorrer com grande vantagem com os
sini.ila.res estrangeiros,- offerecendo grau-
des reducções sobre os preços deste.

.Convém assignalar que a fabrica de bis-
coitos Duchen. foi montada nos moldes
mais modernos possíveis. Iniciado o la-
brico de seus productos em 1909, com uma
producção diária de 1.000 kilos, já em
1914 a producção attingiu a 3.000 kilos
para chegar a 5.000 kilos diários em 1918.
periodo de niaior escassez db produeto
estrangeiro em nosso paiz. Da simples
enumeração destes algarismos, e contando
com as outras, fabricas estabelecidas em
todo o território da Republica, resulta
que temos todos os requisitos preciso»
para attender com vantagem ao commer-
cio de biscoitos e bolachas de todos os
mercados nacionaes, sem a necessidade
de -que os mesmos recorram a productos
similares estrangeiros nas proporções quc
sempre fizeram. Apesar da preferencia de
taes mercados pelos productos estrangei-
ros, a Companhia Paulista de Alimenta-
ção tem visto seus productos bem aceitos,
e sua procura se accentuando até certo
tempo, mas com a terminação da guerra
foi reencetada .a concurrencia para rc-
conquista dos mercados brasileiros, o que
causou já uma diminuição sensível em sua
producção. A tarifa aduaneira para os bis-
coitos estrangeiros é muito baixa, e a isso
unicamente attribuimos a facilidade com•que conquistam os mercados nacionaes. E'
verdade que o artigo estrangeiro é ven-
dido a preço mais elevado quc o nacional,
-mas, isso é devido ao facto. dos nego-
ciantes valorizarem esse produeto, conhe-
cendo a preferencia, sempre latente do
comprador nacional pela mercadoria es-
t rangei ra.

Nesta situação, estamos verificando
constantemente do norte a sul do Bra-
sil, a substituição do artigo nacional pelo
estrangeiro. A tarifa actual nunca foi mo-

dificada, relativamente a esse artigo, e se
quando ella entrou em vigor não existiam
nacionaes, podendo competir «om as er-
itrngeiras, a situação mudou completamen-
te, .poivjue temos agora em todo o Brasil
numerosas fabricas, grandes è pequenas,
representando capitães ayultados, e' dando
trabalho a milhares de operários. Além
disso, convém notar que as fabricas de
¦biscoitos, podem- prestar um valioso auxi-
lio ao paiz em caso de mobilização das
industrias para a defesa nacional. E' sãbl-
do que na 'Europa e nós Estados Unidos
da America do Norte ' as usinas dé bis-
coitos passaram desde o inicio da ultima
•guerra, para a direcção do estado-maior
que confecciouou nellas os biscoitos e <*
pão necessários á alimentação dos exerci-
tos. Pelo exposto, a Companhia _ Paulista
de 'Alimentação dirige a essa digna com-
missão o seu appello para que as tarifas
relativas aos .productos (biscoitos e bola-
chás), da classe 7', n. 49, do projecto
de revisão, soffram uma alteração, de
fôrma que os seus productos sejam aniipa-
rados pela justa protecçao das tarifas al-
fandegarias, c para que todo o seu esforço
não seja attingido por um natural desani-
mo, em beneficio dos similares estrangei-
ros. Confiando no espirito de justiça de
VV. Exs., espera a Companhia Paulista de
Alimentação o seu valioso concurso em
prol da industria nacional."

Notas da Alfândega
A thezouraria dessa repartição .arreca-

dou hontem: i27:237$367, sendo tféis
54:5o6$29j, em ouro e 72 731 $074 em
.papel.

Em igual periodo do anno passado im-
portou a renda em. 2s8:777$930,.haven-
do uma differença para menos em 1920,
de 131 :54°$563-

— Para servirem nos pontos abaixo
mencionados, foram designados os se-
guintes funccionarios:

Correio — 'Confarencias .internas :
Amarilio Noronha, Mario Guaraná e J.
Pamplona Machado; distribuição e cal-
culo: A. Andrade Costa; conferencia de
saida: Manoel Lobato Botelho; bagagem :
José Pinto Montenegro; auxiliares: A.
Lehuiunn e E. H. Ewerton de Almeida;
despacho sobre agua: Armando de Oli-
veira e Benedicto Pulcherio; consumo: J.
A. Nepomuceno e P. Pereira Baptista;

$982; Bélgica, $406; Buenos Aires, 2$u8
(peso papel) ;:Buenos Aires, 4^871 (pe-
so ouro); 'Montevidéo, 4$8g8; Nova
Vork, 6$205J Hollanda, i$9o5 (florim);
Japão, 3$i86 (yen); Suécia, i$I9S! No-
ruega, $821; Dinamarca, $837; e Bulga-
ria, $115 réis. "¦

VM. PEQUENO CONTRABANDO
APPREHENDIDO

Os officiaes aduaneiros Ribeiro dos
Santos e Jucundino Ferreira Barcellos
apprehenderam á bordo do vapor inglez
Denisj procedente de Hamburgo, «9 cai-
xinhas, contendo 12 thermometros, cadi
uma.

Centros diversos ,
O CATE'

Hontem, encontrámos o mercado de
café em posição mais estável, não tendo
os preços melhorado, porque a Bolsa de
Nova York insistiu na baixa, de fôrma
ainda maisaccentuada. Em todo o caso,
houwe regular procura, tendo sido mais
animadores os embarques effectuados. Os
preços não subiram, mas se conservaram
em posição de estabilidade do limite an-
ter-ior de 11 $300 por arroba. Foram nego-
ciadas na abertura 2.579 saccas e no
correr do dia inais 2.002, no total de
4.S81 ditas, contra 4.900_ de véspera.
O mercado fechou sem maior actividade
c um tanto fraco.

Em Santos, o mercado funecionou
sem negócios e em condições nominaes.
Entraram nesse mercado 47.507 saccas,
foram embarcadas 11.000, e sairam
53.125, ficando em deposito 3.691.707
saccas.

Passaram por Jundiahy, hontem, 45.000
saccas.

Em Nova York a Bolsa aceusou no
fechamento anterior uma baixa de 27 a
23 pontos nas opções, e 11a abertura de
hontem, de 3 a 11 pontos.

Movimento do café
O movimento tttitistico do mercido hontem

foi d seguinte:
Entrada*:

Estrada de Ferro Contrai do Brasil S03
Entrada de Forro Leopoldijiu.. .. 8.801
VI» marítima  .. 410

Qualidades:
Branco, cristal .
Idqm, 2o jacto .
Dcii.0' -us. , ,
Mâjspuviulios, ,
Miispavo , . ,
Disáfinbro. .. ..
JáSlro (1020).
PoSrelro.. ..
Muito.. .. ..
Abril
Mulo

Por ttllog.
.. ,. $700 *.
, .. $540 a
'.'.'.'.'. $480 

a
$300 a
11$500
11$800
115050

...... 12$150
12$250
12$400

DE TRIGO

TELEGRAMMAS ÇOMMERCIAES \
(Segundo despachos tclogi-aphos dos nossos correspondentes especiaes)]'

$720
$580 \

$500
$400

11$400
11$700
ll$S0O
12$050
12$200
12$150

j} FARINHA
O mercado desse produeto regulava

firme e com tendências' para' a alta. Os
preços hontem, nos moinhos forani os se-
guintes:

Por u IiIIoj
47$000 t 47$500
46S00O a 4tl$500
45$000 a 45*500
47$00O a 471500

MERCADOS MONETÁRIOS

'.*.•'--•>;'>«*'-"«'? j-v-K

mm **¦*•

•« mm mm •#

1» qualidade. , ,.
2* qualidade
3' qualidade. .. . ....
Semollna ; ,.'".- Jl' ....'¦' 

CEREÁÉS
Regularam firmes

cujos preços subiram.
Colações': v '. • .'

Fuliü mimoso
Fub» panltlcavel, 18$ ..
Fubú fino .' í -.. . -. :, /.,
Fubi especial ;« ,. ,,Fubí eomm.nia,,.>.
Ararutt .. }•_. ,',
Fub! de arros...

Outros gencroti
Dexfrfna'".'.
Focult flua
Fecula 2* forte ...... .,..v"i 

','. 
.

O XARQUE
O mercado des3.e'..produeto

honteni firtriè & inalterado. -
Regularam' os seguintes preços

Procedência!:
Rio da Prata:

Patos e mantai
Puras mantaa

Ato Orande: :;
Patos a mantas:. ..
Puras mantai.»;. ..g,

iiinat aeraíiz
Conforme • qualidade .
FuM fino ,. .. .. ,-i

MOIDOS

essas mercadorias,

¦¦;, 'Por 
BO mói

.. .. .. .. 24$000
a.,, ., .« 20$00O-.'.•;s... -..•.. < 1&Í00O

.. .. .. .. 16$000
14$IH10.
38$Ò00
38$000

- Kllog.
1$20Ò'

$0QO
$300

regulou

Ello

*• •• «• ••
2$ 100 a 2$300

11880 a 2*200
l$80O a 2$200

11700 •21200
16$000 I

Ereços correntes
Águas mineraes:

Ctxambu'. .
Lambary. •
Salutaris .
Canibuqnlra.

S Lonrwco.
Aguardente:

(Sem «ello)
Ds CampoB .. ..
Ue ¦ 1'aruiy. . .
De Angra ..

Álcool:
De 40 grilos
De .88 gráos
De 88 grilos

Alfaia:

• ¦••••••' '

.. £. ..

•i •* •¦*,

¦ *•• *.

Nacional .
Arroz:

•*•¦ <•¦ ».•.;

1.'' jt • • •"
• ••*f a ¦

Brilhado da 1*
Brilhado da 2*
Especial ,. ..
Superior .__ .. x, ,. .,
Bom .... ..•"-.,,. m •
Regular .. ., .. .. .. .
Branco .. .-. .. ., ,;';
lUjado do norto ,. ,. ..
Mo'... «rroi. . t M 
Sanga

Bacalbáo:

Oatos
S7I000 38$000
»2$000 34$000
84$000 8G$000
82*000 84$000
,801000 82$00<r

480 Hfro»

180$OOO a 200$000
2B0ÍUU0 11 24UIUUU
210$000 a 230$000

250*000 a 200$000
220$000 a 280$000
180*000 a 200*000

Om kUo
*3<8 a .. $380

«0 MIM
48*000 a 62*000
43*000 .
40*000 a
41$000 a
86$00O a
82*000 a
38*000 a
20$O0O a
22$000 a
16*000 a

45$000
48$000
43$000
38$000
84*000
40$000
28$000
2S»unO
20*000

Dlretsas marcas
Idem, mela caixa
Peixelin. . . . .

Banha:

i ••••••

¦••••••

í?aI«o
120*000 a 130*000

— a 66(000
100*000 .- 108*000

Total.. 10.136

ALFÂNDEGA
VALE..0UR0

A casa de cambio da F. MONERO vende ouro amoedado,
pagamento de direitos, mais barato do que o vale-ouro.
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para

conferências avulsas: M. Curvello de
Mendonça Junior, L. 'C. Victor Paulino,
R. Alencar Coimbra, Nestor A. -Cunha e"À 

A. Aliiirida; armazéns— Conferências
intcrn.is: ^, F. C. Cunha Junior; 3, J.
C Fspiritu Saj)t._i,; 4, J. Antônio Macha-
do; 5, A. Leal Vallini; 6, P. Torres Lei-
te; 7, !•'. Monteiro de Barros; 8. L. Be-
zeir.. da Trindade; 9, Uldarica Çavalcan-
li; 15. Á. C. Gama Malchcr; ifi, Dr. Jo-
vino il.irral; 17, F. .E. Costa Junior e.iS,
J. M. Castro Araujo; cabotagem — AI-
tamiega: Carlos G. S. Pinto; cáes do
porto: A. Feniiíndi-s Veiga; distribuição:
dc aai.la: M. P. da Rocha Lima; inter-
ua: Amaro Abilio Soares d.i Câmara.

"O inspector determina que tenham
exercicio na 1" secção o-s «cripturarios
Nestor F. Lima, Raul Alexandre de Frei-
tas e Sebastião de Paiva; na ^', os cs-
cnpturarios Luiz A. Cavalcanti de Rãr-
ros, J.jsé-dos Sanios Leal. Rogério Freire
e Dr. Luiz Botlo; e na 3*, os escriptu-
rarios Antônio Pinto de Anuiu Corrêa e
Eduardo R. d., (lama Cerquein."

O.i comm.indanles doi vapores fran-
cez Garoiinu, entrado em agosto c bel-
ira Sierra Kóili; mirado eni 30 «In mosmo
...ez, íor.i.i. responsabilizados pelo paga-
mento dos direitos respectivos por se ie-
min extravi.-ido mercadorias de vcl.imes
importadas por Silveir-i Sampaio íd C... e
(jtislavo Silv.i & C.:. todos desta priça.

.Foi sulimeiti.Io .1 consideração su-"perior 
11 rcquerimenlo ein que u tt". offi-

ciai adu.iiiciro Ueslá Alfândega I.eonciò
Ril.as M.iriulio solicita permuta com o seu
cól.lega'. 'la Alfândega de Santos, João da
Mott.i Ulivciru.

liiforuiado. esta inspectoria declarou
que liada lem a oppor.

O Sr. Paula e Silva, por acto de
hontem, coiideninou ao pagamento dos
direitos respectivos, em virtude do extra'
vio de mercadorias, os coiumandantes dos
vapores Bellc Isle, llulbein, Qiiessiini,
l.uwaine Cross, psage, Kugcra, LuUinJc,
Sl.oijUind, c West liidian.

EaSas mercadorias vinham consigiindas,
respecihaiuonle, :'u firmas Augusto Vaz
& C, Campei & C. Bordallo & C,
Duque Amorim & C, F. Wille, Kern.in-
do Mentges Filhos Germano Boetthcr,
Haddad & Irmão, Tíhultar Irmão & C,
I.loput & C, e Kaphacl Farah & C, tor
dai desta praça.

Foi Uji.iada hontem a seguinte por-
taria:

" O Inspector declara a todos os empre-
gados, para o devido cumprimento, que as
médias da taxa cambial do n.ez de nowm-
bro ultimo, registradas na C.n.ara Syndi-
cal dos Corretores, para os fins do artigo
26, da lei n. 3.979, de 31 do mez de de-
zembro dc 1919, são:

Londres, 11 15] 16 (libra 20$926); Pa-
ris, $376; Hamburgo, $088; Italia, $230;
Portugal, $788; Hespanha, $826; Suissa.

CRUZ & LEMOS
esCommissòoa, consiííiiuç

. e uiiiij.il própria
Saccos vasioí-, novos e usados,

iiára calo e coreues, auiagens, al-
'Otlãr- f- riarbaai,es.

Caixa Postal 665 End. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

lirsdo o dia 1° do corrente
MCdla
IVs.lu o dia l" de julho ..
MMIá

Embarquei: ;¦ ¦¦'.•
Rstados Unidos
lOuropa
Itu. da Prata 
Cutiotageni .. ,.-
1'aclfleo
Cabo

Total .;
Desde o dia lo do corrente
Desde o dia 1° dc Jullio ..
Hlooh no mercado

Cotações por arroba:
Typo 
Typo 
Typo • ..
Typo 
Typo 
Typo 0.. 

.Pauta «emanai,

2S5.417
8.514

1.233.080
1Í.2M

5.887
255
550

8.860

10.552
137.237
050.165
433.438

12*500 ?
 12S10O

. .... .. n$70o
. .. „ .. ll$30O
. .. .'. .. 10$80O
 10*300

$7G0, por ktlograinaia.
Operações n praw>

O mercado de café a termo esteve, hon-
tem. sem maior movimento, mas^os preços
regularam mais firmes. As vendas rea-
lízadíis a termo foram de 34.000 saccas,
fechando nas seguintes condições:

Mczcs: Vcnd. Comp.
Dezembro  11*750 11*600
Jo.iíiro (1020)  11$050 11*850
:K(.v..>elru ,12$W)0 125000
M.trçi.  12$300 12$2U0
Abril .. .-.'  12$400 12$300
Mulo  Í2$400 12$350

O ALGODÃO

Funecionou esse mercado, hontem, ain-
dá frouxo, tuas com os preços sustenta-
dos. O movimento de procura foi muito
moderado, de snrto qiie não havia nego-
cios de niaior interesse.

O movimento foi o seguinte:
Entradas:

3. Paulo
1'lMítíltl.IlUl'U. , ,
-.S.-.sliiu
Nal.,1... ..
1'ur.ihjbft .« .. .... .
(Vira 
MarnitliAo
Tura ,

Totais.
D.-í.li! o dia 1° do mez.
Si.nlus
llAiie
StouJ:

Colações
Qualidades:

Sertões . ...
l" sortes ..
Slodiatios .. .
Paulistas. . .

Pardos

dia 1° do corrente

10.OOO
078

8.30H
32.048

Por 10 Jvüos
 29*000 a 29$500

.. .. 25$000 a 2OJ000
.. ;'. 23*000 a 2i$00U

 20*000 a 20$500

O ASSUCAR

Esse mercado funecionou, hontem, sem
movimento e frouxo.

Havia compradores dos brancos crys-
taes a 680 e 700 réis, com vendedores a
720 réis o kilo. O deposito continuava
em augmento, sendo de prever que os
preços continuem a descer.

O movimento
guinte;

Entradas:
Campos .. ,, ,» ,
Ml.in»
Alagoas
Pernambuco. . .
Santn Cull.urlna .
Sergipe

Tolal 
D.-sde o dia 1° do mez
ftai.lan
vende o dia 1° do mez

do mercado foi o se-

Saccos
6.804

1.4.VJ
185.723

X. 0-1)1

P. Alegre, lata de 20 kllos
Idem, de 2 kllos .. .. .
Idem, de l». kilo .. .
Laguna, lata, da 20 klloa
Itijahy, lata dõ 20 kilos
Itajahy, lata de 10 kllos.
Idem. laia dt 2 kllos ..

de 20 kilos .... ...-'
Mineira <= Panllsta, lata

dfl 2 Ulos* • «¦•Ajt»»i

Batatas:

Mineira e Paulista .. ."."-.
Blo Orande  ..-
Francezas , .. ,

Breu: •
América uo, claro .. .. .
Idem, ''Mcinit. , . •¦•••^

Çiniento:

lltrea Dovn. ,
Uarca Atlas.
Outras marcas

Farello de trigo:
Dos moinhos naclonaas

Vm Wlo
1*95» a 2*000
1*900 a
1$»00 a
1*780 a
1$900 a
1*1100 a
1$nso a
1*900 a

1*950
1*950
1$900
2$000
3*000
28050
1*950

• •••
• • ••

1*958 • .2(000

P« Mio
líl rr.
k=l te-
te te

Nominal
Nominal

Marrieat
40*000 a 44*000
40(000 a
40(000 a

44*000
44(000

.. 8(000 a 6(200
Farinha de mandioca:

Forto Alegre, especial ..
Idem, fina  •
Idem, entreílna .... ..
Idem, peneirada •• .. ••
Idem, grossa ,
Uiguun, penetrada/ ., ...
Idem, grossa .. .. •• •

Feijão:

Preto, superior .. .. ..
Idenú regular .. .. ,, .
De cores, Porto Alegra . •
Manteiga .... .. ..".'.' .
Kuxófra;..(60 kllos) ....
Uranco , ,
Amendoim ....... .. ..
Kra.linl.o. . ..........
Uulfltlnho ......a
Outras qualidades .'•'...¦'

Fumo:

Em corda —
Idem, bom ..
Ideni, baixo ,, ., .. ,
• ü.i. foi.ia: 

'-. 
.. th

Por 45 *«M
14*000 a
13*000 a
12*000 a
11$000 a
9*300 a

10*600 a
9*300 a

14*300
13*300
12*400
11*300
9*000

11*100
0*500

Por 60 lillos
24*000 a
I8»ooo a
228(100 a
40*000 a
24(000 a
18*000 a
33*000 a
18$000 a
16*000 a
14(000 a

28*000
26(000
25(00(1
42*000
27(000
24$000
35$000
20$000' 
17(000
21(000

Kspecial
for kilo

2(000 a 2*200
1(600 a 1$800
i((wo a i$ioo

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

Informações diversas
XELEGRAM>IA FINANCIAL

Descontos: .
Hojo Ant. 1919

Em Londres, 3 mezes :
011|10 . 0 11|1C"*"5 5|8

Bm Nova York, 3 mczcs :
Domingo .

Cambio sobre Ijondrcs:
Nova York ít. telg.) por dollars, libra

3.49.00 . 3.4S.75 Domingo
Nova York li rista) dillars por libra :

3.48.25 3.48.00 Domingo
Paris (á ylsta) francos por libra :

.57.68 , 57.73 . Domingo
. JJisboa (ã .vista) pence por mil réis:

:... 7I8|td, -J.7 13|16 . Domingo.
Madrid (A vista) pesetas por libra :

20.60 20.110 Domingo", flenova (ü Sista)-liras por libra : '

l....... . 95.25. , ¦ ¦ 85.25. Domlpgo .
1J.25 0 8 

'8r" -•••¦'- ¦ • " •

Títulos brasileiros:
; 

¦ -tcíwal Ant.' 1910
Federaes .* ¦

Funding: 6 olo';" 
,:«6 1|S- -60 1|2 -i ;

Noto Funding, 1914:
67 57 —

Conversão, 1910, 4 olo :
4° 42 —

•1908. fi"o|o :
67 1|2 . 671|2. -4

Eítüdoaes :,-";' *".- ' •.-> 
K V'.

Districto Federal. 8 |o :,-.' r;íi;'';
.' ¦ íl 112'i' 01 

' •--¦ -i.. .-
Bello-Horlzoiite, 1905,'0'o|p 1 ' -:'

05 65 1|2 — •- -
D. de H. Paulo, 1913, S o|o ;

«'-¦ N|cotodo N|cotado —
B. do Blo, bônus ouro, 5 o|o :

.-.- _. 69 1|2 C01|2 —:-,.
E, da Bahia, emp., ouro, 1913, 8 o|o l

;..'-.. 43'1|2 - 43 1|2 ; •¦.

Títulos diversos:
. :¦ Hojo : Ant. 1910

, Brasil 11., Common Stock :
21|2 2112 —

Srazilian T. Light P. Co., Ltd., Old. I
• 40 1|4 41 1|4 —

B. Paulo R. 0o., Ltd., Ord. :
124 1|4 125 r-

Leopoldlna R. O., Ltd., Ord. :' . 28-8|4 . . 20 1|4 
' —

Dnmont Coffíe O., Ltd:, 7 1|2 o|o a Pref. :
¦7. ". 7 

; —
St. Johri-dol Rey Mining,'Ord.'.: ¦

15|- 10|3 —
Rio Flottr Mills & Oranarles, Ltd. I

. 01|3 0113 ..--
London & Brasllian Bank, Ltd: . -

22 1|2 23 —
Mala Real Ingleza, Ord. :

105 105 —

Títulos estrangeiros: ••'."-••
Iloje Ant. IOI»

Bmp. de Guerra Britannico, 8 n|o, 192t)|47 i
83 82 7|8 • —- ', ••

Consols,, 2 112 o|o : ". . : '.
44 1|4 ' 44 1|8 . —. '}¦¦ i,-.",.

Beute Française, 3 o|o (na Bolsa it Paris):
; 68.25 6(1.05 -. ' '

Bente Française,.5 olo :
85.20 85.20 —.

O CAFE'
SANTOS, 1 — O mercado de café disponi-

vel «ontlnfla paralizado para-o lypo 4, sendo
cotado o typo 7 na base anterior :

Hojo Ant. 1019
Typo 4. . . .. Nlcotado Nlcotsdo 12*000
Typo 7. ...... 7*500 N|cotado 11$000
£ SANTOS, 1-^-0 mercado de café a termo
abriu firme, mas com vendas rcduzIdaB, regis-
trando-sc umn pequena nlta. Na 2' chamada
mostrou-se calmo, aelianda-sc o movimento de
vendas muito diminuto. Foi o seguinte o resul-
tado do fechamento: estável.

¦ • , Sova 6aso
"* Hol*

 9$100
..;.:..'........;.... 9$275
...............;.... 0$I25

 9*050

Dezembro. .
Janeiro. . .
Fevereiro. .
Marco: , ,
Maio. . . ..

Vendas. .

Dezembro. ±
Janeiro. .. .
Fevereiro, j.
Marco. . .*.'.'
Mnló. .• . .

Vendas.

*•¦***•'

Sni.lns
t— 63.12.". 7.000

Existência •
2.743.022.2.601.707 1.010.154

NOVA YÒitk, 1 — Na bolfii ,-fil.lnl d»
café o nssunir vigoraram hoje, ll ullliim hqr^
as seguintes cotaçSes para o café u termo, fiP
prese..t.inilo centa por libra-:

lloia
Kntreg.t cm março  7.10
KiitrcRu em maio  7.35
lii.lri-sa em Jullio  7.00
Entrega em selembio  8.10
sobre os preços niiteriore.t, que foram ça se-
guintes :

jlnícrlor
Entryga ein marco  7.21
Entrega cm n.nlo  7.00
Entrega em Jullio...;  7.93
Na mesma data do anno passado 

'registraram»

te as seguintes cotui.Scs :
Anno iniKsado

Entregn cm dezembro  14.S0
Entrega cm mnlo  15.03
Entrega em Julho  15.13

O ALGODÃO
NOVA YOnií, 1 — O mercado dc algodão

para a entrosa a prazo eneetroii-so hoje em
condições estáveis, reglstraniló-se os seguin-
tos valores, que representam cents por libra':

Jío/0 j4iií. 1010
Algodio "Amcrleano"
-' entregn cm Janeiro
Algo.llu "Americano"

entrega em maio

 12.000
.ániei-ior

 9*000
 9*200
 9(350
 9*525

 33.000
Vara llfluldaçõc

Dezembro. .
Janeiro. . .
Fevereiro. .">
Marco. '. 

t
Maio. . . .

Vendas.

Hoje
8*525

9*175
9*175
4.000

Ant.
8*820

1019
11*700

15.30 lõ.Oi Domingo

15.58 15.20 Domingo
.. Ou seja uma alta de 20 a 38 pontos, .lesdo
o fechamento anterior. - ,• ,

LIVERPOOIj, 1 — No mercado de algodão
disponível, as qualidades bruslleirus foinui hoje,
cotadas 31 décimos do pence por libra umi»

-baixas, vlgoraudo os seguintes limites: ..
Hojo Ant. 1919

Pernambuco -fair" . 11.5<> lt.Sl 28.78
Macelí "fair" . . .. 11.50 11.81 2S.'7B

: O .algodão noitc-amcrlcnno no mosmo merca-
do experimentou umn alta de 19 décimos de'
pence por libra, cotando-so:

Hojo Ant. 1019
"Ftilly-middling" dis-' 
poulvcl  11.75 11.50 23.28

- LIVEllPOOL,. 1 — O mercado de algodão'!,»
termo, As 12.30 p. m., hoje mostra pnin o p«(-
dueto nortc-niucrlvano lima alta de 31 ii 84 ^
pontos, cotundo-so em' peuce por libra:

Hojo Ant. 1919
"Fnlly-mlddling" en-

¦ tregn em dezembro 10.50 10.19 23.78
1'Full.v-iiiiddliiiK" en- ••
trega cm marco . 10.70 10.30 22.10

PERNAMBUCO, 1 — O mercado do algodio
.nesta pracu esteve hoje ao melo dia estável.

A cotacfio da 1» sorto foi por 15 kllos:
Hoje  .. S0$000
Anterior  _10$000
Anno passado  .. .. 31$000

As entradas foram:
Boje .. ,-¦;• '•.;. .. ..
Anterior
Anno passado

Ou seja pnra a safra:
Hoje
Anterior • •
Anno passado

Sendo a existência deste produeto calculada
em:
Hoje 0.900
Anterior  «-600
Anno passado  51.600

A ultima exportação do algodão conhecida é
nenhuma. K' • »,

O ASSUCAR »

PERNAMBUCO, 1 — São as seguintes as
-coluçSes officiaes de assucar, hoje, po.r 

"15..

kllos: ...
Holt

Sem cotação
8S700
7$00O

. 8*500
7$500
4*200

1 nterior
Sói» èofiíçilo
Sem cotação

Sem colação- b$500
7.Í5Ó0
4*200

Anno passado
i:i$10O
l'l'$50O

Sc... e.nação
1()$700
n$30O
7$40O

300
1.000

1.1.800
l.S.'500>
23.800

0$300 11(650
9$300 11(120
4.000 200.000

SANTOS, 1 ¦— E-' o seguinte o movimento
de estatística dc café hoje, com os respectivos
confrontos :

Entradas :

Embarques

Despachadas

Bola

51.915

.000

10.000

Ant

47.507,

11.000'

11.000

1919

18.905

19.000

10.000

Usinas superior c 1» .. ,
Branco cristal .. .....
Demerarus .. .. .. ..
3* sorto ". .. ..
Somenos  .. ..
Brutos seccos 

Usinas superior e 1» .. .'
Branco cristal
Dcráeraras
3" sorte
Somenos
Brutos seccos • .

Usinas superior c 1« .. .
Branco cristal
•Demoro rns
3" sorte 
-Somenos , \
Brutos seccos .. .... .

As entradas foram:
Hojo
Anterior .. ..
Anno passado .. .... ..
. On seja para a safra:

Hoje  .. .. ..
Anterior .' .. ..
Anno passado ...... ..

Sendo a existência deste produeto calculada
em:
Boje 3Ü0.80O
Anterior -. ,101.800
Anno passado ,. ..  .. 108.900
• A ultima exportação de assucar' conhecida 8
nenhuma.

17.000
7.500
11.700

1120.900
1100.800
280.800'

•••••••Rio Graude, amarelo, 1*..
Idem, 2*. . .
Comn.tim, de 1»
Idem, de 2a
il.il.m — Especial .. .
Ita hia — Superior. •• •
Horn. . . 
Mineira o Paulista. ....
III» Urnnde. .
Frnurezas . .
l-reto, superior.
Iileiu, regular.
Manteiga. .'."

Kerozene:

Por K kilot
26(000 a 28$000
22(000.*
21(000 a
18*000 a
ÜISÍDUI» S
28$uoo a
20(000 ¦

• •••
•••'••
••• • 23(000 •

2u$oor a
84(000 a

24$000
23$000
20(000
40$U00
31$000
221000

$660
$560
87ZU

28(000
2KUU0
88(000

Americano
I.ndrilhos

• • •••t«**a

Na. ionaes. .
Ile l.'erui..lea
estrangeiro^ ,.

3I:intclga:

m ••••»•a t•

*\m *• ••

De Minas a E. do Blo ..
3. Catharina (5 e 10 kilos)

Milho:

Amarelo .. .t •• •• ••
Uranco
Mesclado  .. ..

Madeira de lei:

• Por cotes
25(000 a 26*000

Vatro Quadiado
7(000 a 15(000

21$000 a 26$000
881000 a 40$uu0

üm kilo
4(500 a 4(600
3$200.a 4S100

VA MM
18*000 a 

' 
20(000

17(600 á 10(000
17(600 • 10(000

Jfeira eui;:o
Cedro.
Peroba
lutras

¦•#••••••••
branca,
qualidades

Oleo:
De linhaça: ... .

Em barril bruto... .» ,,
Km lata .. .. .. .. ,. ,.

De caroço ds algodios

Nacional >«• •• •• •« ••
Estrangeiro .. .. ., -,,.

Polvilho:
Do Mlnns. Rio • 8. Paulo.
De Porto Alegre.. ., ..
De Santa Catharina .. ..

Pinho:

Americano. 
Itrzina por duzlo, cone. .
Sprucè. . . 
De PuraiiA, I» .jnnlltlt.de .

_- 280*000
i—• 280*000

170(000 a 190(000

2(800 a
2*000 •

2(800
2(800

Silo
1(200 a 1(400
2*600 ¦ 2*800

(360 s
$350 a
$300 *

(400
$400
(400

108.100 t Idem, de 2* qualidade

Poi Vi
$70.1

*20$000
2$U0O

$!.()<)
(830

Fhosphoros: : ¦

Marca Olho ".. ;;¦.;'.."
Outras marcas ......

'Presuntos:

Nacional.. ...........
Estrangeiro

Queijos:
Minas. ¦ -*••-•• •• ¦•••••
Palmyra (caiu) .. ..

Sal:

Por lalo
¦¦-fi,.-' '74(000

-ss 74(000

Xüo
. 4(800 « 0(200
10(500» 13(000

Vm
1(800» 3(800

., 100(000 s 105(000

«0 Mios
Do norte, grosso.... ..-
Bloldo. , • . .....»••#•
Dc Cabo Frio, grosso...
Idem, Idem,- o.uldoV.....
Estrangeiro. . . .....'."

Sebo:

Do B..Orando • fronteira'
Do Matadouro e xnrq. .
D» Uio da Prata. . .':'-.

•1880
. . Nominal

8(000 a 7(000" Nominal '¦-
10(000 k 13(000

Vm «lo
é->. : 4(300

Tapioca:
De diversas procedências.

Telhas:
Franeezas. . ." .......;
Nacionaes. . > ••<>.>••

Toucinho: -

Cointiuim. • • •••••»«•«'
De fumclro .. .. .. ..

Vinho:

D-> Rio Urande. ', ......
Estrangeiro, virgem .. V.
Idem, .verde • • ..*.....

Vcrmontb:

ttallaoo.» •• •• •* ••
Francez ..' .. ... .. ..
Portnçoes' (P. O.).....

Vinagre:

Branco $.» «• •• •» ••
TlDlO a. .. ,. ... .. ..

nominal
Nominal

. Vm Alto
1400* («00

1:200( • l:40C$
600*000 a 680(000

OmWo
1(800 s 1(400
2(000 a 2(500

Pot ima
10(000 a 85800C

100(000 a 160(000
850(000 a 100(006
760(000 S 80h(0'*

Ooteo
68(000 a 60(000
18(000 a 82(000

48(000 a 62(009

Pipa
660(000 a 100(000
650(000 a 100(000.

Associação Commercial
Durante o mez findo a secretaria da

Associação Comniercial expedia 397 of-
ficios aos seguintes Srs.:

Ào Sr. presidente da Republica, quatro;
director da contabilidade do Thesouró,
um; Junta Commercial de Bello Hóri-
zonte, um; União dos'Trabalhadores do
Cáes do Porto, um; Raymundo Porto,
um; cônsul da Finlândia, um; Associação
Commercial de S. - Gabriel, quatro; As-
sociação Commercial de S. Lourenço,
um; Associação Commercial de Santa
Maria, cinco; Centro de Fiação e Tecela-
gem, tres; Sociedade Nacional de Agri-
cultura, tres; Centro de Commercio e In-
dustria, trcs; Centro do Commercio de

Café, tres; Associação dos Empregados
no Commercio, tres; Centro do Com-
mercio dc Cereaes, tres; S. U. C. dos
Varegistas, tres; Liga do. Comniercio,
um; associações dos F.stados cm numero'
de 56, tres a cada, 168; presidente do
Estado do Rio, dois; Superintendência
dos Abastecimento, sete; commissão de
finanças do Senado, um; presidente do
Syndicato de Café no Havre, um; Cama-
ra de Commercio Belga, um; ministro
da viação, tres; director da estatística do
Ministério da Agricultura, um; ministro
da fazenda, tres; Aristóteles ; Barbosa^
quatro; director de negócios do Ministe-
rioi do Exterior, tres; Affonso .Vizeu,
dois; director do serviço de informações,
um; O. A. Stavenhagen & C, um; A. C
do Maranhão, um; A. C. de Florianópolis,
um; A. C. de Manaos, - dois; A. C. de
S. Leopoldo, um; J. Pompilio Dias, dois;
commissão de finanças da Câmara dos
Deputados,' dois; commissão censilaria.
de.Bomfim, Goyaz, um; A. C. do Espirito
Santo,.dois; American Chamber, seis;
Faria & Amorim, um; E. D. Anderson,
tres; Ch. Ebert, 'ura; 

Augusto Ramos,
um; Centro de Navegação Transatlântica,
tres; Senado Federal, um; Guimarães
Salgado & Ç, um; Anglo Mexican Pé-
troleum, um; Associação dos Marccnei-
ros, do Pará, um; Bernardo Barbosa,
um; deputado Cunha Machado, um; Syn-
dicato de Agricultura, de Cacáo, ura;
Brasil Esperantista, um; A. C. do Livra-
nteno, um; A. C. de Belém, um; A. C. de
Senna Madureira, um; A. C. dc Ca-
choeira, um; Valentim Fernandes Bou-
ças, um; Companhia Hotel Palace, ura:
Hannibal Porto, um; A. C. de S. Paulo,
um; João S. Silva, ura; A. C. do RioBranco, um; A.»C. de Sobral, um; /or»ki-f
do Commercio, um; Galeno Gomes, dois;
Victor Manoel Orlando, um; A. C. de Rio
Preto, um; cônsul dos Estados .Unido»
da America, um; N. Guimarães & C, ura;
Gustavo Marques da Silva, um, e Con-
selho Municipal, um.

Expediu mais :8a memoranda e 7$circulares.
—A directoria realizou quatro sessões,

ordinárias duas e duas extraordinárias,
ás quaes compareceram os directores
Srs. Araujo Franco, Dias Tavares, Carlos
Jordão Daniel de Mendonça, João Rey-
naldo, C. Palhares, Messeder Christiano
Hecler, Augusto Lopes, Ed. Fernandes,
Mendes Campos Filhq, Camillo Jan_.cn,V. F. BouçbS, E. S. Anderson, J. Rainho,
Jacques Muller, Augusto Ramos, Caumy.
rano, Jan-.es Darcy c George Bodin, coni-
parecendo ás extraordinárias elevada
numero dc commerciante»-

...



:*¦¦

O PATZ--QIIÍNTA-FÉIRA,' 2 DE DEZEMBRO DE Í^xj

Informações diversas ,
Dc Recife (Pernambuco), informa O

,Sr. Samuel Hardman, inspector veteri-
nario, que persiste o desanimo dos agri-
cultores de canna, cm vista da baixa de
preço do assucar, aguardando-se provi-
delicias do governo. No municipio de
Goyaiia foi effectuada.a venda da usina
Goyana, por quatro mil contos.

— De Uberaba (Minas Geraes), com-
mímica o inspector veterinário Sr. Si/.e-
nando Figueiras de Freitas que na feira
dc Tres Corações do Rio Verde foram
vendidas durante a semana de 13 a 20
do corrente 2.524 rezes, variando o preço
por unidade dc 180$ a 288^000.

gando m.-.teriaes para ai Estrada dc Ferro
Central do Brasil, pateo nv ii-,

Paleo 11, vago.
Vapor americano Opequan (armazém

>5)-
Vapor inglez Gallier, (armazém mixto

4), armazém 16.
Chatas diversas, com carregamento do

S-.uinbitrnc, no armazém 17 c mixto 8.
Chatas diversas, com carregamento do

Seal tle Maru (armazém niixto í), rruia-
zein n-. iS. '

Praça Mauá; vago.

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados

Dc Buenos Aires c escalas, italiano
Sofia, carga a Martinelli;

De Marselha e escalas, francez Men-
doza, carga á Companhia Commercial e
Maritima;

De Nova York e escalas, americano
Htiron, carga á Companhia Expresso F:-
deral;

De Buenos Aires fe escalas, nacional
Rio dc Janeiro, '"carga ao Lloyd Brasi-
ieiro;

. Dc Buenos Aires c escalas, francez
Vicoricnt, carga á Companhia Expresso
Federal;

De Hamburgo e escalas, inglez Denis,
carga a Wilson Sons & C.;

De Buenos Aires c escalas, italiano
Olympo. carga a Martinelli.

Vapores ma idos. -

Para 'Recife e escalas, nacional lia-
tiuga;

Para Philadelphia, noyucgyez Kalfarli;
Para Buenos Aires c escalas, italiano

Ansaldo Savoia I;
Para Buenos Aires e escalas francez

ílendoca;
Para Santos, nacional Araciity. ''

Vapores esperados

Nova Vork; liuiliú .. '.: "..':' , .*' ...... 9
Buenos Aires, Stllcrmo "..  .. 2
Vigo e oscs.', ífuoTCí 1° ;'. '.'. .... .. "!
'.Porto*'do uorte, Acre  2
Porto» ilo norto. Âlatlrínk  2
Portos do ant, Dina  2
BriMiien D.* esc.' /"opor....  '.'
Buenos 'ÀÍres e oscs., Aragumm' *
Novn York, La 1'liice
Liveriiool e escs., 1'luttirck
lluenos Aires e escs., J*. Mafalda
Santos,, Theftpriü
Bonitas e eues., SlCTTd Vcnlnna
Buenos Aires e escs., Auriimu
Buenos Aires, é uses., Jífirí/iii Wimlilnnliiii
Portos'dó sul. jtJlild
Poviíis do sul, Semilo Ilwtrtitlu
Buenos Aires, Tumato */l Sacola
Bniitliiiniiitmi c eses., .Iro» 
Buenos Aires j escs., Cl tirou lia
Buenos Aires o tmi.. Ande*
Buenos Aires u ust-s., itrutmntia
BtuMios Aires e oscs,, Vau ban
SouLiuiiiiptun o escs.. Itigltlaiid Haver , ...
Buenos Aires o escs., V.lllibqtk
Havre e esc., ücitlan .....
Nova York,* Vvntriu »*;.'
No var York, Tennyn8o(t
Elo*.Grande rto sul e ese., llyron  M
Liver|iool e eses., Oiita  H
JSuva Yirrk, Aculm

CORREIO
Esta repartição expedir* maln» pelos ícjuln-

tes paquetes:
Hoje:

itapuca, para Santo.**, Paraná, Santa Cutlin-
tina a Klu Gra lido, recebendo impressos nté As
S horas, cartas nté íis 8 1|- e coni porte duplo
até ás li.

Poconé. para 'Kuropa, via Hsbou, rnee&endo
objectos para registrar at6 ás 11 lioras, Impres-
sos até ás 12 c cartas atí ás 13.

Itabcrá, para Bahia e Itecífe, recebendo lm-
pressos ali Hs (1 horas, cartii9 até ás (J 1|2 e
com porte duplo até As 7.

Itiiron, para Kio da Prata, rccjbeudo lm-
pressos até ás 8 horas e cartas atô âs ll.

Amanhii :
fluyahi, para Victoria, Bahia, llecire, Ceará,

Pará, Barbados e Nova "Tork, recebendo Impres-
sos atC- ás 0 boras, cartas pars o interior a tá
Ah (1 1|2, eom porte duplo o para o exterior até
ás 7 o objectos para registrar até ás 18 horas
de boje.'

AVISOS MARÍTIMOS
'SKOGIANDS LINJE

O VAPOR .NOURUKGÜEZ

SOLVEIO
SKOGLAND

oijrreu-aríi 00 priüdpio de
novembro para

|| |

Paro cirnas cruta-s* cuia

I Ommundsen
S Rua Municipal 9

TELEP. MORTE 1876

TRIBUNAES E JUÍZOS

3M

Liverpool, Brasil and tiuer PUe tamers

UNHA lllÉf & HOLT
O PAQUETE

H E R S e HEL
Suirii na secunda q-íiuzena de t}ezemt*fo para ,,'

15

J; . Vil pores a sair **

Portos do sul, Itabcrá
üiiiitliiinipton o escs., Aritgíiaiia. . ....
Sitü-tos, \ Poconé
1'ortW da sul, lliiptieti
fliilaiiiliii o escs,, Salcrino
Kíu ila Pratn, Suarei u. 
Kio da Prata, Iluron. . . 
NÓTll Vork o eese., Vuyvhíi
ilotluriliim u Uiiiiiliiii-gu, i.ii 1'tncc
Portos du norte, Sluciiru
Murilo u escs., Uaqucni
Novn Yorlc; i>õr Santus, Dntitt ..... .
Barcelona c escs., /'. Miifaltía
Bahia e escs., Sumaré ,. .. .
Rio da 1'ratu, Sierra Vciittinii. 
Havre. Auriltnil. . '.....'.i.
Portos (!(? norte, lUiÜláüH . . 
llecire a escs., Jaiary .. .'. ... .. .
("jilicdello e esc, Haiman
Portos do sÚT, Itaxxunv '.
Barcelona e Oenova, Tomaso tli Sacola .
Novn Vork o escs., Marina Wasltiinjloa.
1'ortos do Mil, lmperaúur
Amsterdam u escs., ttrtibtinlia. . 
Hio. da Prata, .4ron
Soutliainpton « escs., Aiidii
ltoriltas o esc, (Itirtiniiii
Portos do norte, Macapá
Recire ç escs.,. .lacuhy
Lajjliiui e escs., üitid
Nonj York o escs., Yuubaii
Poais do sul, Itaitttbu
R: i da 'Prata, Hitililantl ltovcr
Lii^tniu e es-es., A mio
Ariicajú..e escs., ífulpòva  .
Portosido Kio do Jaueiro, Maroim. . .
Kio dii- Pratn-, Ceiilan
Portos.do norte, Aracaty
Snntos, l'rfj/ri».... .. •
Santos, Tcnnyson.'?..) ••
Nova York, Itiiron  .*
BÜeaoa Aires a ese., AcolutiP...........
Portos do norte, Oeani
Cnllfiu o escs., Orllu
Ifontêrldto o.cbos., Sirio  .

Movimento do cáes
porto

do

FjSte paquete foi axpr essameote construído para dransporte
ie nmàaireiios de 3? olasafe, em camarotes com duas, quadro

e seis ótimas*.
Prev*» <la passagem <le (erceira classe AiüSOOÜ,

incluindo o imposto
Paro passagens e rauis informuções, tratar coro os ^ir^ntes

Norton Megaw & C. L.
RUA DA SAUDE, 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Passagens: Norte, 6G71— Curga: Norte, 47

WILHELMSEN UNE
Linha regular de cargueiros Noruegueses

ÍJRASIL-NEW YORK *
¦WVS^/>*A^W^^^i^*WW*te

j.:í 
','•;*. -.'¦ TAURUS
Cnrreffaiá na If quiiixena ile .Juneiro

THOOE FAGELUND
*»i*cgará na *J.' t|iiiiizcna <le .Janciio

TR0UBA00R
Carrcj^ará na 1 í ijuinzena ile l^cvereiro

JETHOU
'.Oarregfíira iiíi *3' qüin:eei'i*á de I'Ae verei ro

-/

Ácliam-se atracudos ao cáes dp porto,
em serviço .de carga c descarga de mer-
cadorias, os vapores e embarcações se:
guintes:

Embarcações diversas, armazém n. i.
Hiate naciona! Coral, cabotaueni, ar-

íriazeiil i.
Chatas diversas, com carregamento do

Nortli Pacific, descarregando cevada no
armazém n. í (armazém mixto 8), ar-
mazem n. 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Liiün, armazém n'. 2.

\rapor nacional Itio Macaiihait, cabota-' 
gem, armazém n. 2.

Chatas diversas, com carregamento.do
Bayard, armazém n. 3-

Vapor nacional Elha, cabotagem, ar-
imazém n. 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Lord Orman, descarregando mercadorias
da tabeliã 1, armazém mixto 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Òler.affric (armazém mixto 4), armazém
jí. .5. -. * .

Chatas diversas, com carregamento do
Scaldier (armazém mixto 8),* armazém
n. 5-

Vapor inglez. .1*ío»ia»«í£*i,armázcin nu-
mero 6.

Chatas diversas, com carregamento do
Lafeomc, descarregando cevada e cimeir-
to 110 armazém 11. 3 (armazém niixto 8),
armazém n. 6.

Chatas diversas, com carregamento;- do
Oolmiirsum (armazém mixto 8), arma-
zem n. 7. V- 

'.*-

Clir.t-is diversas, com carregamento do
M. J. Scalon, no armazém 7 c mixto 8.

Chatas diversas, recebendo minério, ar-
utiazcm n. 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Kio de la Pinta, no armazém niixto 8,
descarregando mercadorias tambem.

Chatas diversas, com carregamento do
vapor Ango, descarregando mercadorias
da tabeliã H, (armazém mixto 8) arma-
zem 9.

Chatas diversas, com carregamento do
Su;-/;, descarregando farinha de trigo no
armazém n. 3 (armazém niixto K). <ir-
.mazem n. 9.

Chatas diversas, com carregamento dn
West Muiilitin (armazém mixto R) arnia-
zem n. 9.

Vapor nacional Campinas, cabot.igcm,
palco n. 10.

Hiate .nacional .Pli.-.rouv, cVioíagem,
jPulCO 10.

Chatas diversas, com car
Latirei, no armazém 10 e r

Chatas diversas, co:n car
Pancras, no armazém 10.

Vapor inglez l.ord Oi 1 ¦

Ü
65, AVENIDA RiaBRANCO, 65

m li ¦¦
Telephone Norte 240.

¦SUP-RESIO TIUBrXAIj FJüaiEKAIj^ N. C.589—Districto 'Federal—Ro-

XTin historindoc processado jxir ouusa
do <|uc escreveu ,

O Dr. Wonceslüo Escobar impe-
trou uniu ordem de "habeas-corpus"
,para Hvrtir-ac do constrangimento
ttúfi reputa illegal, de responder, cri-
minalmentc, a julgamento, em vir-
tude de pronuncia, contra, elle profe-
ritfa pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul, -como in-
curíio no art. 316. § 2\ do .Código Pe-
nal* por ter narrado?,'-em - üma obra
de'sun autoria, certos factos, que, se-
gundo diz, foram. ;praiicados *pelo co-
.ronel Evaristo d(i .Amaral.-

Nesse'trabalho, publicado em mar-
co do corrente..anno, -spb , o titulo
^'Apontamentos para a»* revolução rio-
grandense dc 1893", diz o autor, a
pagina MIO, "que o coronel Evaristo
dn Amaral no. municipio de Pai-
meira, multou o tenente-coronel José
Ribeiro Sampaio, em 3:000$; Anto-
nio Ataria da Rocha Tico, em 2:000$;
Carlos Arbs o João Amado, em
1:000$. cada um; que este chefe, a
titulo do perdas e damnos, oriundos
da tentativa revolucionaria de feve-
reiro de 1892, -por seu partido levada
a effeito, fez constar a proposltura
de uma acção de indemnizarão con-
tra- o tenente-coronel Ubaldino Ma-
chado, reclamando 54:000$; que, co-
mo medida assecuratoria, emimrgou
e prohibiu a venda de mulas de uma
invernacTa de Ubaldino, que estava
emigrado; que tal era a consciência
desses prejuizos, que, por accordo,
recebeu 13:000$. .sete do corpo *pre-
seiite; que, 

'& -pagina 1114, ^ue, prova-
velmente, a causa do seu'assassinato,
em 27 de dezembro de 1892, foram
estas extorsões, a titulo do indeinni-
zação e multas; que esses factos fo-
ram, anteriormente, publicados e
nunca contra taes publicações pro-
testou o coronel Evaristo Teixeira do
Amaral.

Fundamenta o Dr. W. Escobar o
pedido de "habeas-corpus", allegan-
do: a) nullidade do processo, .por in-
competência do juiz da província; 1>)
não haver justa causa para estar sü-
jeito á prisão, visto como quem es-
creva historia não commette crime
de calumnia, reproduzindo factos
consummados por notória publicida-
do de largos annos; c) radical nulli-
dado do processo, pola inconstitucio-
nalidade da formação da culpa, visto
ter sido feita secretamente, nos ter-
inos da lei riograndense; d) incom-
potência dos querellantes, para dar
a queixa-crime que motivou a sua
pronuncia como incurso nas penas
do crime de calumnia.

O ministro João Mendes, dando o
seu vottj, disse que tem sempre affir-
mado que o Código do Processo Pe-
nal do Rio Cirande do Sul, na parte
em que estabelece a phase.secreta no
processo da formação da culpa, é in-
constitucional, visto sor flagrante-'mento offensiva do art. 72, 8 10, da
Constituição da Republica. A Consti--
tulção manda que, dentro de 24 hor
rfts. o preso,*'conheça a* culpa de que
é aceusado, assi th como os nomes do
aceusadof e das testemunhas. A pu-
blicidtule é, assim, uma garantia da
defesa, de sorte qüe o segredo em
juizo importa numa preterição de
formalidade-essencial e conseqüente
nullidade; alias, mesmo quando a
.formação da culpa é feita & revelia,
por ausência do r£*o, nem assim í*
lícito proceder em segredo. .Nestas
condições concedo o "habeas-cor-
pus" pedido. i

O ministro Guimarães Natal é de
opinião que se devia conceder a or-*de.m podida immediatamente, mas
levanta a preliminar da necessidade
do se pedir informações ao Superior.
Tribunal do dustiça* *do'-Rio <3rande
do Sul, sendo assim concedido ò pe-
dido. com esse fim.

. Uma divida, que .prescreveu
O Dr. Joaquim Francisco de Paula

propoz no foro local de/Minas Ge-
raes unia ácção ordinária contra
D. Luiza Bftrtoletti de Macedo e fi-
lho. para cobrança de uma letra de
terra vencida,;,protestada e nüo paga.

Essa acção foi .proposta em 20 de
ir.arço de 1914, isto è, cinco ânimos
o dez dios depois dp protesto. Julga-
da procedente, o qúe foi confirmado
pelo Tribunal da-Relação do Esta-
do, .interpuseram os réos recurso pa-.
ra o" Supremo Tribunal, allegando
quo na fôrma, do artigo 443 do codi-
go commercial us aççües provenien-
tes de letras prescrevem 

' em cinco
annos, a contar da data do protesto,
o mejnio considerando o documento
ajuizado, não como uma ,letra dó
cambio, mas cçJríio, um simples ti-
tulo de divida aáshri* ainda estava
ligado fls escnpturas de folhas, e que
significando essas escripturas * um
contrato condicional, impunham a
mais completa discussão sobr<4 a ori-
gem é effeitos da divida ou obriga-
ção. o que não entendeu o Tribunal
recorrido. ;'. '" ..-

O Supremo Tribunal, na sua sessão
de hontem, recebeu ca embargos,•unanimemente..-.

lator, o ministro Sebastião dc Lacer
da; paciente, Antonio Alves de Oli-
veira o outros—Converteu-se o jul
gam-ento em diligencia, para se pe-
dlrem informações ao presidente da
Corte de Ãppellação o ao chefe de
polibia, unanimemente;

N. 6.615—S. Paulo—Relator,, o
ministro João Mendes; recorrente
ex-cfficio, o juizo federal; recorrido-,
o paciento Emilio José da Rosa—
Negou-se provimento ao recurso,
contra o voto dò ministro Godofredo
Cunha.

liecursos extraordinários •.
N. 1.286—Minas Geraes—Relator,

o ministro Sebastião de Lacerda; re-
corrente, Manoel Jorge Cuba; recor- 1
rida, a SoclSté Anonymo Belge Brê- 

'

sllienno de Tres-Cruzes et Esten-
tions — Preliminarmente, julgou-se
nio ser caso de recurso extraordina-
rio, contra os. votos dos ministros
João Mendes e Pedro Lessa. Impe-
dido, o. ministro . Hermenegildo de
Barros;

N. 1.448—Districto Federal—Re-
lator, o ministro* Guimarães Natal;
recorrente, a fazenda municipal; re-
corrida, tt Companhia S. Christovão
—•Preliminarmente, julgou-se tião
sèr caso de recurso extraordinário,
contra o voto do ministro João
Mendes;

N. 1.450—Districto Federal—Re-
lator, o ministro Leoni Ramos; re-
corrente, a fazenda municipal; re-
corrida, The Rio de Janeiro City
Improvementa Company, Limiteà—
Não se conheceu do recurso, por (ter
sido apresentado fora do prazo le-
gal,' unanimemente;

•N. 1.403—S. Paulo—Relator, o
ministro Moniz Barreto; --rente,
a Companhia. Industrial- i....baiana;
recorridos, Schill & C.—Idêntico
julgamento ao do recurso n. 1.28,6;

N. 1.437—Acre—nRelator, o .mi-
nistro, Sebastião* de Lacerda; recor-
rente, Francisco Borges de Aquino;
recorridos, Borges & C—Prelimi-
narmente, julgou-so não ser caso de
recurso extraordinário, unanime-
mente; , .

Ãppellação. cível—N. 2.961—Dis-
tricto Federal—Relator, o ministro
Viveiros de Castro—Appellantes, o
juizo federal da 2* vara e a União
Federal; appellado, Dr. Rodolpho
Cha.pot Pré vost—Negou-se provi-
mento íis appellações, contra os vo-
tos dos ministros Viveiros de Castro,
Hérnieneglldo de Barros, Pedro dos
Santos, Pedro Lessa e Andrfi Cavai-
cartti. Impedido, o ministro Moniz
Barreto.

Revisão criminal—N. 2.174—São
Paulo—-Relator, o ministro Pedro
Miblelli; peticionario, Gumercindo
Gabriel de Agostinho—Conoedida a.
preferencia para o ^ulgajnento, deu-
se provimento ao recurso para ab-
solyer o réo, contra os votos dos mi-
nistros Sebastião de Lacerda, H. de
Barroa e Moniz Barreto. Presiden-
cia do ministro AndrC* Cavalcanti." 

Preferencia pdra julgamentos
O presidente submetteu ao tribu-

nal requerimentos de Elvira Baptis-
ta Guimarães, » Antônio Fernandes
dos Santos, D. Maria Jorge Coricei-
ção e Nestor Augusjto Praça, pedindo
preferencia para o julgamento, re-
spectivamente, do recurso extraordl-
nario n. 1.276; appéllaçSes eiveis
ns. 3.385 e 3.796 e revisão crimi-
nal n. 2.246, sendo indeferido-o pri-
meiro, contra os votos dos ministros
Sebastião cie Lacerda, Godofredo
Cunha o João Mendes, e deferidos, o
segundo, contra o voto do ministro
Hermenegildo de Barrasse os dois ul-
timos,. unanimemente.
Habeas-corpus para * fnrdnr-ae com

tinlfoiurtcs da' 2* linha

' Por esse motivo, Manoel Bitten-
court fez o protesto, que foi manda-
do tomar por termo, para o fim do
requerente poder cobrar judicialmen-
to as perdas o damnos e lucros ces-
sãntáisi calculados em 800?, diários,
dosde o dia em quo se verificou o
facto, até cessar a arbitrariedade
commcttida, què o .priva de exercer
o seu mister. *

FORO FLUMINENSE

Tribunal du Relação
O major Guilherme Maria Pinto de

Vasconcellos, por sou advogado, re-
quereu uma ordom de "habeás-cor-

pus" ao Tribunal da Relação do Es»
tado do Rio, em seu favor.-

Allogou o impetrante que a Prefei-
tura Municipal da vizinha cidade est&
construindo umu estrada macadami-
zada. na praia do Sacco de S. Francis-
co, até a de Charitas. em nivel supe-
rior aos terrenos que ficam A mar-
gení, entre os quaes ostft um do pa-
ci**'ite, que até cpdou uma grande fai-
xa, sem nenhuma indemnlzação.

¦Estando a,Prefeitura manutenida
pelo juiz de direito da 1* vara, o Tri-
bunal da Relação, na sessão de hoje,
julgou não ser o "habeas-corpus*
meio regular, e indeferiu o -podido.

RELIG IAO
Obedecendo ao critério adoptado *pclo

O Paiz, de dar o maior desenvolvimento
ás diversas secções do noticiário, como já
acontece com as de telegrammas, sport,
commercial c vida sociaf, manteremos, a
de Religião mais desenvolvida, abrangen-
do os vários credos existentes, e onde os

tas-feiras ás 20 horas, além das sessões
doniinicacs ultimamente çrcadas com es-
Iraordiuaria corcurrencia; o'Centro An-
tor.io dc Padua, á rua Senador Pompeu
n. 162; o Centro Thereza de Jesus, á
rua Campo Alegre n. 91 ; a Tenda da Ca-
ridade, á rua do Riachuelo ili 152; o
Centro dos Trabalhadores dc Jesus, á ru»
General Caldwell n. 173; o Centro Ute-

LLOYD
PBAÇA SBRVULO DOURADO

Eli»tre Ouvidor o Ro»»i?lo
LINHA DO NORTK

- O PAQUETE

MANA'
Sjiiríi. no dia 5 de dezembro, para

MANAOS, escalando em:
Victoria, 6 de dezembro.

* Bahia, 8 de dezembro.
Maceió, 9 de dezembro.-
Recife, 10 de dezembro. , - *

Çabedello, 11 de dezembro.
Natal, Ij! de dezembro.
Ceai-ã, 13 de dezembro.
Tutya, 13 dé dezembro.
Maranhão, 

'15 
de dezembro.

Pará, 17 de dezembro.
Santarém, 20 de dezembro.
Óbidos, 20 de dezembro.

* Paratins. - '
Itacoatiara, 21 de dezembro.
Maníws, 22 do dezembro.

Linha Nortc-Sul-

leitores encontrarão o mais vasto reposi- j.linda, á rua Adriano 11. 80 (Todos os
Santos; o Grêmio Nãziazéftò; á ru»
Goyaz n. 108 (Eircantado); o Centro La-
vor c Verdade, á rua Cupertino n. 51
(Quintino Bocayuva) ; a União Rio Pe-
drense, á rna Maria Teixeira n. 31 (Os-
waldo Cruz).

Todos estes grupos trabalharam lion-
tem ás 20 horas, com regular coucurien-"
cia e perfeita unidade dc vistas.

O Centro Suburbano de, Propagaudn
Espirita, que fu-neciona á rua Bittencourt
da Silva n. 65 (Riachuelo), tem prestado
assignalado>- serviços á' propaganda pu-
blica, realizando sessões publicas ás Ut-
ças-feiras, sob a direcção dc seu .presi-
dente o capitão Dirceu Caetano de Oli-
veira, <jue tem ventilado o evangelho
christão á luz das doutrinas dc Kardee.

O Centro Espirita Fé, Esperança c
Caridade, situado á rua Coronel Hernar-
dino -de 'Mello n. 47. em Nova Iguassú,
realizou -hontem, ás 20 hor: 3, uma con-
corridissima sessão, durante a qual. após
a leitura da acta da sessão anterior, i|ue
foi approvada, teve logar uma concentra-
ção extraordinária e uma fervorosa pre-.,
cé em intenção da almn do pranteado
juiz federal Dr. Raul Martins, cujo tra- ,
gico -desfeclvo tanto impressionou.

Este Centro realiza na próxima sexta-,
feira, 3 do corrente, uma sessão publica,
ás 20 horas-, dissertando o Sr. Raul Fon-
seca, respectivo director-secretario, sobre
a Pratica da caridade.-

Entrada franca.
A Federação Espirita de Nitheroy,

tem levado a effeito, com excellentes re-*
sultados, palestras moraes aos presos da
penitenciaria do Fonseca, duas vezes por
mez, dirigidas pelo Sr. César Gonçalves,
operoso presidente dessa sociedade.

No próximo sabbado falará no salão
dessa federação, á rua Coronel Gomes
Machado 11. :4o, o Sr. Giovani .f.coni. so-
bre Tlicosolilüa c espiritismo, sendo fran-
ca a entrada.

O PAQUETE

imi a n a n a *

Entrado do sul, sairá pa-
ra Victoria, Bahia, Maceió,
Recife, Ceará e Pará.

AVISO—As 'pessoas** que queiram Ir a bordo dos paquetes.-levar ou re-
eeber passageiros, deverão solicitar cartões de Ingresso .ia secgãu du tra-
tetto. . 

SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
Kio de Jíi neiro--». Paulo—Santos e Oenova

r—amelto <!o
\'n .*.
.':'¦• -nient-d du"

Agente das Companhias
de Navegação:

Lioyd Real Hollandez
Lioyci Nacional
T-iin-iitiuniica Italiana

«Cosu i'.h» :
Sin.'11'il-icl-* Trie-stina de

Ni|V(.'«.*ii<,*ili,
S'n.*ie*-isnV Nacional de

.\ ivi-*jnt,*ãi
c;.in,|. .nl**! Opinai dc

• K-.ivi-í ii.ão

SAQUES
Sobre : Portugal. Ilha»,

Hespanha, Italia, llollau-
du, Fran<*j», Inglaterra c
i\'uva York.

Ki taxa*: mais módicas du mer-
j.iilo, etitregniidu-se au letrat
uiiiiediauuiiente.

CAMBIO
V mili- o c infira de moed.' c

iilpi»»iili>! «Ia li- 1'jilo-f <>• liairet:.

Dnica con-
cessionária do
afamado ape-
ritivo diges-
tivo:
"FERNET

BRANCA"
.Avenida Rio Hranço 106 e 10H

Outros julga nieii tos
'"Na 

sessão- dé hontem, o Supremo
Tí-lbuiial Federal JuJítou maisí', .• '•JHabeastCrc.r.pus"— .Jí. G.'587- —
Rtb Grahde do 

'Sul — ttelator, o mi-
nistro j\íoniz Barreto; paciente, Clau-
dionor Avallone — iNegou-ee a' or-
dem opetrada, .unanimemente.

N. 0.594 — Paraná — Relator, o
ministro André Cavalcanti; recor-
rente, o paciente Francisco de Paula
Ribas; recorrido, o juízo federal —-
Negou-se provimento ao recurso,
uiianin-emente,..

N. G.5!>5 — llio Cirande do Sul —
Relator, o ministro Guimarães Na-
tal; recorrente, ex-cífiejo, o juizo
federal; recorrido, o paciente Jahy
Carvalho — Negou-se provimento ab
recurso, unnnimettie-iíte.

N. fi.59t! —^"S. Paulo — Relator,
o.Vm.ihlstró Pedro I^e«.sa; recorrente,
cx-oEficio, o Juíko federal; recorrido,
o paciente 

*fb*uV*p Heraiiríio — Negou-
se provimento ao rt-eurao, unanime-
mente*

N. a.Sft!)..— DUti-ieto Federal —
Rei;* toi-, o liunístrõ Moniz Bai*reíd;
pacirnie, Ntiegeli & C., Limitada 

'—.

j\ão üe conheceu do pedido, unani-
memeute. *' . -

iN.'6.601'— Paranfi — Relator, ò
ministro Sebastião db Lacerda; rer
corrente, ex-officio, o juizo,federal;
recorrido, o paciento Ajitonio Mattel
— Negou-se .provimento ao recurso,
contra vs votes dos ministros Pedro
Miibielli, Moniz B.irreto, Leoni Ra-
mos, Clodvfredo Cunha e Pedro
Lessn. ...

Ni 6.G02 — Rio Grande do Sul —
Relator, o ministro Viveiros de Cas--
tro; recorrente, o paciente Carlos de
Araujo Cavaco; recorrido, o Superior
Tribunal dc Justiça — Negou-se pro-
vimento ao recurso, unanimeiveijte.

.N. C.G04 — S. Piiulo — Relator, o
ministro Hermenegildo de Barros;
recorrente, ex-cfficio, o juizo fede-
ral; recorrido, o paciento Palmlro
Vasco — Negou-se provimento ao re-
curso, unanimemente.

•N.-6..C06 — Pernambuco — Ré-
lator. o ministro André Cavalcanti;
recorrente, o paciente Jorge Palatl-
nick; recorrido, o juizo federal —
Foi adiado o julgan ento a requeri-
mento do ministro Monta Barreto,
quo pediu vista dos autos.

Usou da pãlàVrn o advogado Dr.As-íoliihi) de Rezende.
N. 6.820 — S. Paulo — Relator,

|o ministro Pedro Lessa; paciente,
Antônio Martins* — Xão se conheceu
do pedido, unanimemente.

João Drummond Nogueira, major
em disponibilidade, do exercito dè 2"
linha, retqueteu uma ordem de "ha-
beas-corpus" ao juiz seccional do
Parti,' onde.-.reside,'.para poder far-
dar-se com-òs un-iforn.es da classe a
que pertence e referidos 

'pelo arti-
go 2-6 do regulamento n. 13.040, de
2*9.- .de maio de 1.918. visto como a
isso estava, tolhido pelas autoridades
còmipetentes no logar.

O juiz .pediu informações ao Mi-
nisterio da Guerra, e com ellas dene-
gou a medida solicitada, por consi-
dera.r que Qs uniformes cujo uso era
pretendido, só são para oa officiaes
da. activa da alludida 2a linha, o.ser
o* paciente major da extineta guarda
naciinal, em disponibilidade, só po-
dendo, portanto, uto.r as vestes desta
nvilicla.

Com isso não se conformou o Sr:
Drummond, que recorreu para, o Su-
premo. Tribunal.' 

.A petição respectiva deu entrada
hontem ria secretaria dessa* alta. côr-
te de justiça, para entrar, em julga-;
mento na sua .próxima.jsessão.

>elAs VARAS
O Lloyd Brnslleifo coiidrnnmdo a pa-

;*ar rjtó*a •indeiiiiiizltijão
A Companhia Allianca dá. Bahia,

na qualidade de seguradora dé mer-.
cadorias embarcadas por G. Her-
nandez, .. no • vapor "Saturno", ém
1912, e^transferidas em Montevidéo
para'*bòrdp dó "Murtinho,",'dó Lloyd
Brasileiro, pagou ab segurado a iin-
portancia de T9:91<1$050, valor dos
volumes caldos no. ácto do desèm-*
barque, éjti Coru.a.-Dã, por irnperieia
da tripulação.

Considerando o armador responsa-
vel por esse prejuizo, por tratar-se
de um atto culposo de funecionarios
do Lloyd, a companhia .progotz acção
ordinária no juizo federal da 2* vara,
pedindo indemnlzação do * .seguro
pago, com juros de mora o custas.

Processada a causa, o juiz resife-
ctivo julgou .procedente a acção para
condem nar o Lloyd Brasileiro na
fôrma do pedido.

Agsressor pronunciado
Em 9' de sotembro ultimo, Loüreii-

ço Augusto Passos, . .encontrando-se
com Luiz Lobo, na rua S. Januário,
e depois do multo, discutirem, por
causa de unia 

' 
namorada, .deu-lhe

uma* navalhada *nô rosto, deforriiân-
do-o.

Processado regularmente, foi' elle
hontem pronunciado pelo"juiz'*da .5*
vara criminai, como incurso na san-,
cção dò* art. 3Ó4, do Código Penal.

Um iiescailor que protesta contra uma
arbitrariedade

Manoel Moreira Bittencourt; bra-'
sileiro, residente na praia da Ribeira,
na ilha do GovernaUor, e pescador
matriculado na capitania do porto,
fez hontem, na 2* vara federal, um
protesto contra o seguinte facto que
allega: ante-hontem, âs 6- horas da
manhã, atracou as suas canoas "RI-
beira" e "Alice" nas docas dó Mer-
cado Velho, e estava descarregando
o peixe que traziam, quando chegou
o commandante Pinna, immediato do
cruzador-auxiliar "José Bonifácio",
e intimou as tripulações daquellas
ombarcações a entregarom a merca-
doria que estava sendo descarregada
para ser vendida na feira livre.

Como não fosse attendido.i o mes-
mo officiai obrigou o atracamento
das canoas ao referido cruzador, para
o qual fez passar, não sõ o peixe nel-
Ias existente, como tambem uma
grande rede e outros apetrechos pa-
ra pesca. Feito isto, o commandante
quiz ainda que Bittencourt e sous au-
xlliares se matriculassem na Confe-
deração Brasileira de Pesca, sem o
que não lhes restitulrla as caiuias.

torio de informações e ctMiimentanos.

CATHOLICISMO
As festas <lo Natal.
Para as festas do Natal e Reis, que es-

tão sendo organizadas pela 
'benemérita as-

sociação das Damas da Assistência á ln-
fancia, foram remettidos mais os seguiu-
tes donativos: Guichard & C, lista nu-
mreo 57, 200$; general Dr. Thaumaturgo
de Azevedo, lista n. 494, io$ooo. Quantia
já recebida 220$; total até hoje recebido,

430$ooo.
Enviaram mais donativos materiaes:

Costa Braga & C, 24 chapéos, c por alma
¦de :Elizinho, 36 peças de roupa.

A commissão, muito grata á espontanei-
•dade e á solicitude com que as almas bem
.formadas açodem sempre ás suas suppli-
cas em favor das crianças -pobres que aos
milhares protege, a Assistência á Infância

pede a todos que queiram enviar dádivas,
o" favor de remcttcl-os para a sede da ia-
stituição, á rua Visconde do Rio Branco
nã 22, sobrado, das 8 ás 12 horas.

No Instituto de Protecção e Assistência
á Infância, estão se distribuindo os car-
toes de soccorro.

Festiva^
A festa annunciada para domingo pro-

ximo,- no Jardim Zoológico, & altamente
sympatliica. O Dispensado de S. José
bem merece do publico, pois <iue soecorre
a muitos pobres com alimento, remédio c
roupa.

Além disso, o programma é convidativo,
varias diversões ao ar livre, como theatro,
corridas, 'football, etc.

Os "oito batutas" locarão em um co-
reto, deliciando os ouvintes com os me-
lhores números do seu vasto repertório.

•A "aranha que fala" funecionará, gra-
tuitamente para as crianças menores de
dez annos.

Ordem da Estrella do Oriciite.
Em louvor dà Immaculada Conceição,

estão sendo levadas a effeito, novenas em
vários templos desta cidade.

,Na igreja da Immaculada Conceição cs-
tes piedosos actos ás 10 horas tém tido
grande concurrencia, terminam com ben-
ção do Santissimo Sacramento, estanco a
orchestra confiada á direcção do conhe-
cido professor Sr. Luiz Pedrosa.

Na matriz do Engenho Velho, as nove-
nas constam dc missa de communhão ge-
ral, ás 7 i\i horas, cânticos e benção do
Santissimo Sacramento!

Na m-atriz de SanfAnna começaram
hontem. ás 18 112 horas, os exercícios em
honra da Immaculada Conceição dc Ma-
ria,

íia capela de Santo Antônio de Padua,
mo morro dc S. Carlos, .começam'hoje as
•novenas de Nossa Senhora da Conceição,
ás 19 i[*2 horas.

Na capela do glorioso tnartyr S. Sebas-
tião, ein Quintino Bacayuva, a devoção
dc Nossa Senhora da Conceição incia
hoje, ás 18 i|a horas, as novenas da festa
em louvor á excelsa padroeira.

Na matriz de Nossa Senhora da Concei-
ção do Engenho Novo, diariamente, ás 19
lioras. -.'

Diversas.
Em louvor do Santissimo Sacramento

.haverá hoje as seguintes solemnidades:
Cathedral metropolitana — Missa ás

ás 8 horas.
A seguir, benção-e exposição solemne

do Santissimo Sacramento, até ás 15 ho-
ras. 

'em 
que secará o encerramento, com

cânticos, preces e benção..
Matriz de S. João Baptista da Lagoa.
—A's 7 horas, missa da conferência do

Santissimo'.Sacramento, com commuhhão,
cânticos.c benção. * . .r v.
,- Finda 'a misjà,. o 'Sáfltissiiiio ficará ex-"posto- 

á adfiração^dos.fieis',' ,sàb'*a guarda
ff 1T_ -_ J _ l.*kSu j£*v _'»>• ,.!.. *» t-rt rt t. ^ *m liftfnCde* lipnra da conferência, "até ás 17 horas,
em-qúe* se fará ó encerramento com can-
ticos, preces e benção. , v

Santuário do Méyer — Matriz da Gio-
ria — Missa-ás'7 libras.-.

—Será c^fec-rada hójè,. ás 8 1(2 horas,
ria matriz de ,S" Christoyão,'missa em
louvor de Santa Edwi-ges,'advogada dos.
pobres e dos qüe têm dividaá apagar. Du-
rante1 o piedoso acto, e. findo ó.- qual se
dará benção do Santissimo, .haverá, coin-
munhãi> geral.*/'... , 

'• 
,'—.Na igreja da Lampadosa, será ceie-

brada hoje, ás 8 i|2 horas, missa com
acompanhatnent'0 de harrhonium. e cad-.,
ticos sacros, em louvor do..Senhor "Bom

Jws., '
Finda a missa, o eonego Rezende aara

aula gratuita de religião para adultos.
—No Santuário do'Meyer-haverá hoje,

sá 18 horas, aulas de cathecismo da per-
severànça, .sob a direcção: dp padre Oze--
nas.- —' ./

•—Celebram-se hoje as seguintes mis-
sa?: ás 6 e 7 horas, no mosteiro dê São
Bento;ás yj|a e ás 6 i|2.1iorâs, na igreja
do Castello; ás 6 horas, na capela do hos-
pitai de S. Francisco de Paula, e ás 6, 7
e 8* horas, no convento de Santo Antonio.

—Serão hoje dadas áidas de cathecis-
mo: ás 15 horas, na Cathedral Metropo-
l!tana,e nas matrizes de 'Sauto Antônio
e de Santa *Rita; ás 14 hojas, nas matrizes
do -Sagrado Coração de Jesus e de Jacaré-
j>aguá;.ás*i5 horas, tias matrizes da Gio-
ria, do Engenho Nove arde S. Christovão,
dõ"Engenho de Dentrb/ie.na igreja.de São
João Baptista c Nossa. Senhora do Allivio.^
em.S. 'Christoyáoj e ás 13 -horas, na ca-
pela do Amparo, em Cascadura.

CULTO EVANGÉLICO
Os membros da igreja evcngelica da

Piedade, até aqui instalados- na rua
D. Maria, hoje Dr. João Pinheiro, em
uma casa- alugada, estao cuidando da
construeção de um edificio próprio, já
muiío adiantado, onde possam realizar
as suas praticas religiosas e pregar as
suas santas doutrinas.

Houve hontem, ás 191I2 horas, ' na
igreja methodista do Cattete, culto e pre-
gnção da palavra de Deus, devendo rea-
lizar-se na próxima sexta-feira-, ás' 20
horas, reunião de oração. Para todas as
ceremonias evangélicas a entrada é sem-
pre franca.

ESPIRITISMO
Sessões dc estudo.
Continutkm em franca actividade as

sociedades espiritas desta capital e seus
subúrbios, funeeionando: a Federação Es-

i pinta (avenida Passos), ás terças c sc:*.-

THEOSOPHIA
Sessões de estudo.
Na Loja Thesophica Perseverança-, ft

rua Sachet 11. 39 (2" andar), realizou-se,
ante-hontem, ás 20 1 {2 horas, sob a pre-
sidencia do coronel José Joaquim Firir.i-
no, uma sessão privativa de estudos, du-
rante a qual discorreu o mesmo Sr. sobre
a " Chave da Theosopliia "*, de Helena
Blavatsky, ' 

çommentando conveniente-
mentb* o " Baggava Guitá", livro anti-
qüissimp c verdadeiro repositório da phy-
losophia exoterica da índia .

N'uma formosa evocação aos "Mes-
tres de' sabedoria ", foi elevada uma con-
centração profunda em auxilio da alma do*
pranteado juiz Dr. Raul Martins, que tão
tragicamente pôz termo á sua ultima exis- ,
tencia no plano physico. ...

Essa loja recebeu communicação das
suas co-irmãs Aibôr de Santos, e Paz do
Maranhão, dé estarem activando a pro-
paganda theosophica i|Ue cada vez mais
toma vulto, nesses grandes Estados. As-
sim como recebeu participação da cidade
dc Nitheroy, de haver sido fundado mais
uni núcleo de estudos theosophicos, que
recebeu a denominação dc Centro Damo-
dar, e funcciona ás quintas-feiras, ás 20
horas, á rua Barão dc Amazonas n. 258.

Foram eleitos para dirigil-o os senhores:
eommaiidante 'Luiz dos Passos Cardoso,
Alberto de Alvim Telles e Zakeu Penha
Garcia. As suas sessões são publicas.
Organiza-se, o regulamento que o deve
transformar em uma Loja Theosophica,

Loja Pytluigoras.

Esta agremiação theosophica realiza at
suas sessões aos domingos, ás 9 1 {2 horas,
em sua sede, á rua Campos Salies. 11...74,
sendo a do ultimo domingo franca a to-
dos os que se interessarem pelas theorias.
theosophicas. Os seus destinos estão cn-
tregues á competente direcção do doutor
Juvenal Meirelles de Mesquita, seu actual.
presidente, e têm um cunho inteiramente
sciéntifico.' .
'.Xoja0rphou.ii :. .'' »

O Dr. Abel Waldeek, presidente desta
loja, resolveu .incrementar o estudo das
sessões de "segunda-feira, desdobrando-as
em publica e privada, no intuito de poder.
Os. membros, respectivos ventilar os usíuiu-.
ptos .peculiares á doutrina .philosophica.

Foi acclamado representante' ila loja,
na secção brasileira da Sociedade Theo-
sc, ;a, ó Sr. Aleixo de Souza, um dos
fundadores da loja Orphéu, e um dos seu»
priuçipíÊs esteios.

. Ordem tia Estrella do Oriento.

. • O grupo de meditação desta ortlenvque

.tem por principal objectivo preparar a vin-
da do Sr. Maitrcga, que vem fundar uma
nova religião: para a humanidade, reúne-
se ás Quartas-feiras, ás 19 horas, na ru»'
Sachet n. 39, 2" andar ,sob a chefia de-
Ooronel Dr. Raymundo .Seidl, representa».
te do-chéfe da* ordem.no* Brasil.

Sobre a próxima vinda déssé grande ia..
struetor espiritual, diz Charles Leadbea.
ter: 

"." 
Pedis-me que vos fale- do Grande

Ser, que designamos pelo nome. de Chri.5-
to, p'Sr.'Maitregá,Voe'suá*oljrírno passa- •.
do e nofuturo. E' esse. um. assumpto _bein
vasto e um tanto difficil de tratar livre-
.mente pór causa de certas restricções que'
lhes dizem respeito. Pôde ser útil dizer-
vos' que no governo interior dò mundo ha
o que se pôde chamar um departamento
que é especialmente consagrado á instru-
'cção religiosa: fundação e inspiração das
religiões, etc. E' o Christo que tem a sc*5
cargo este departamento. Algumas vezes
elle próprio apparece na terra para fundar
uma grande rçligião, outras vezes confia
esta missão_a um de seus discípulos mai»!
adiantados.' Devemos consideral-o eomo
exercendo constantemente uma sorte de
(pressão oceulta, cuja força age automati-
camente, por assim dizer, através de todo
o canal que ella. encontra, onde quer. que
seja, eni sua ¦passagem, Elle emprega, pois,
simultaneamente suas actividades em to-,
das as religiões, utilisando tudo quanto
cada uma dellas offerece de bom, tanto cm
devoção como em espirito de sacrificio. :•

POLICIA MILITAR

WfA
iii-r

¦uniu

Serviqo para hoje :
Superior de dia, capitão Barbosa ;
Officiai de dia a brigada, tenente

Guimarães; *
Médicos de dia: 24 horas, Dr. Ro-

dha, e 12 .horas, Dr. Leite.;-
Pharmaceutico de dia, tenente Ca-

merino \
Interno de dia, tenente honorário

Sarmento ;
Dentista de dia, Saydo ;
Auxiliar do offieial do dia á brl-

gada, sargento Azevedo ;
Uiiifu.nne, kaUi,

rm
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ACTOS DO SR. PREFEITO

O Dr. Carlos Sampaio assignou,
(hontem, Os seguintes decretos :Abrind'o| o credito extraordinário
de -2:04-2-531'7, para oceorrer ao paga-inento da gratificação addicion.il,
que compete aos funecionarios da se-cretaj-ia do Conselho Municipal noiperiodp de 1,8 a 31 de dezembro dc
1 DdX

Abrindo o credito de' 1:9-60$' sup-
elementar á verba do § 4 o, art. 31,da lei orçamentaria vigente, paraoceorrer ao -pagamento dos venci-mentos, np corrente exereicio, ao au-xiliar-medico addido da Inspectoria
Sanitária do Commercio'de Leite cLacticinios, Dr. Heitor Teixeira deGodoy.

1
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DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ, fOUVIDOS E BOCA
Dr. Eurico dc Lemos, professor 11-

vre da Faculdade de Medicina do
Rio, com 25 annos do pratica. Cura
garantida c rápida do òzchíi (feüdeznasal), por processo novo. Cons...
rua da Assembléa 13, sob., de 12 úí
6 ' da tarde. m

DENTISTAS

I

m

MENSAGEM DO SR. PREFEITO

Ao Conselho Municipal o Dr. Car-
los Sampnio enviou, hontem,- a se?
euinte mensagem :"Tendo sido entregues 6. Prefei-
tura Municipal as ruas do cães do
porto, as officinas da Inspectoria de
Portos, e nao havendo na lei actual
nenhuma disposição relativa á ma-
neira pela qual ò respoctivo pessoal
deva ser incorporado a administra-
ção 'local, solicito ao Conselho Muni-
cipal adopte unia resolução, que me
autorize a receber o .pessoal que for
julgado necessário, com as catego-
rias e vencimentos constantes da. ta-
bela que for organizada."

MAIS UMA DACTYLOGRAPHA
Tendo o chefe do escriptorio da

Directoria de Obras da Prefeitura
demonstrado a necessidade de ser
admittida unia dactylographa, paraattender ao augmento, sempre crês-«onte, do expediente, o Dr. Alfredo
Niemeyer designou, para servir na-
quelle escriptorio, a dactylographa
Sra. Risoleta de Moraes.

Am <i' 'fjii iu'.**

¦Ui

LIGAÇÕES DE RUAS NO
DISTRICTO DO MEYER

A Prefeitura, iresolvendo iproino-ver a ligação das ruas Lucldio Lagoo Imperial, ,. no Meyer, pediu ap
Sr. ministro da. justiça. .aütòrízaçfvó
para demolir,d muro pertencente ásdependências do quartel da brigada
policial, necessário aquelle fim.

íu-^ía-,
LOTERIA DO ESTADO DES. PAULO
Besmino Oos promlo» da 1.127» extrucçiio,101» loteria do jilnno d. 53, rcnlizndn cm 3UUc novembro dc 1020.

, PHEMIO MAIOR 2O:000$Q0O
ÍJ5JJ  20:000$0Ò0*'V„^ ' s =000*000
•'lia»  2:000$000

4 PRÊMIOS DE 1:0001000
10157 252,10 30071 7S205

10 l-ltEMIOS DE 500?000
22380 22834 38503

Dr. Oclavio Enrico Álvaro — vji-
rurgião-dentista, pola Faculdade de
Medicina do Rio; membro de varias
associações scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital deNossa Senhora das Dores, da Mise-ricordia, etc. Instalação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos,' com hora marca-
da. Consultório e residência; ruaVinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ANALYSES DE URINAS, ETC,
: Ccsar Diogo, ohimico analista.
Rua-dá Quitanda n.Í5, esquina dade Assembléa.

ADVOGADOS

Dr. Raiinplio Bocayuva Cunha —
Escriptorio, rua do Rosário n. 65.
Telephone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maxiuilano Figueiredo,
advogado—Commercial, cível e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.
5.738 Norte—"Das 10 Os 13 e das 13
ás 17.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES

Hotel Avenida — O maior e maisimportante do Brasil — Avenida RioBranco—Magníficas accommodações
a preços módicos. Aseensores ele-ctricos.
ARCHITECTURA E CONSTRU-

CÇÕES
Antônio Jannuzzl & o., sociedade

om commandita, por - acções, com
serraria e carpintaria a vapor; depo*
sito de madeiras, de ferro duplo T.,!iriarm0rés,:mosaicos;.de<-luxo* -dé,ma-
.Uóira, ¦ ladiíiiho.vcérámica o azulejos,etc'.:'¦ eiiòárròèàm-se -dá" construcção
do edifícios públicos o' prédios para"particulares, por empreitada ou ad--ministração. ¦ y ...;, :

Escriptorio technico: Avenida RfoBranco n. 144, telephone 77'3, Cen-
trai; o toiòphone particular, .do ge-rente, 774 Central.

Tiram plantas e dâo
para quaesquer obras.

Escriptorio commercial e deposi-to; pra; de Botafogo n. 20 (morroda Viuva), telephone Beira Mar',1.339.

m

EXPOSIÇÃO "

A NOSSA SENHORA DE PARIS
At» MOTRB-DA.MB. DB PARIS]

Continua a C^FtÀJSTIDE: VJEIIVID A

DESCONTO D^
OUVIDOR, 182

INDUSTRIAS
BMTANMCAS-192Í

LONDRES , GLASGOW * BIRMINGHAM
De 21 de Fevereiro a 4 de Março.

OrgwiíMdà pela Secção de Commercio Ultramarino
DEPARTMENT OF OVERSEASL TRADE)

do Governo Britannico.

orçamento

3-10
40035

018
2-112(1

93
31310
458-18
58095
«7078

872
101 (17
JJlívÍ7
33257
«01101
0-MS'l)

lOStfi
471IÍ4
51)138

51385 51M2 61038
10 PRÊMIOS DE 300$000

40940
0711(i

6203
20703

13734
30016

10608
•10045

25 PRÊMIOS DE
241 16296

37075 38086
5175IÍ 52076
WI85U 62584
680S7 73126

30 PRÊMIOS DE
1195 6059
12072 16111
2405S 27030
41908 i>8000
60902 01044
71132 72003

200$000

19087
39331
55938
63263
78950

100ÍO00

7146
21071
30348
54146
62908
75090

APROXIMAÇÕES
19S18
47IIIHI  

'
5S14U

2035»
53909

23543
45172
57-258
03999
79717

8223
21835
32056
57288
01298
77O30

2(10*000
150*000
lousouo

DEZENAS

J082Ò  100*000
«000  ao?000
Wl-10  40*000

CENTENAS

47901 -it 4800(1.:;;.':;::;::.';;:;;;; eíoSS68101 || 58200 ;;.-,; 4$0üt»
Todos os nuniòrus terminados cm 17 tC-in 4*e tm ! ICm 2*; uxi-eiitiunitlo-sc os terinlnndosem 17.
Os concessionários, J. Azeredo <£ O.

19811
47991
S8131

10801 a 191100.

mm u mm fejjehai.
Resumo dos prcmlos dii lotei-la da (l.iiiitulFederal, plano n, 297, exlriildii cm 1 dc mo-Tembro du 1920.

PltEMIOS SORTEADOS
12750
809-14  .. 20:000*000

•  3:0l)0*O0O
PRÊMIOS DU 1:000*000

55300 2.1033 25194
PRI1MIOS DE 500*000

19190 23350 24473 21920
_15 PltEMIOS DE 200*000

44187 38161
54947 21814
28037 57723

30 PRÊMIOS DE- 100*000
55163 5614
26581 3«0[»1
10023 13287
38744 24048
2S11U , 14315
10706 5538

APROXIMAÇÕES
12751
301145

DEZENAS
n 12750;
a 80950

CENTENAS
12701 a 12800
30901 a 31000 '...*

11346 28371
11883 •45750

4250 «085

80 PI
411ÒS', 27045
40935 13495
01035 29221
4418 15182

- 211057 473S2
05047 1SS00

13035
47941
50559

24148
44535
12390
48211
41042
22950

FLORES E PLANTAS
Hoi-tiiluiiia — Casa fundada em i-de janeiro do 1885 — Telephono nu-mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO

LEÃO & C., suecessores de Fickroff
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidorn. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina n. 134, Rio Comprido — Se-mentes novas de hortaliças, florese agricultura — Plantas de ornomen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para todos os misteres 'de 

Jardlha-gem. Galõlcj, chás da índia RamLal s, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pô da Pérsia, etcCestas, ramos e coroas de flores na-turaes, feitos com apurado gosto.

FRUTAS E GELO

Ferreira Irmão & C. — Rua Pri.meiro de Marco n. 4. ¦—.--íÜ-v-NtJ,

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia do lote.terlas — Rua do Rosário n. 71, esqui-na do beceo das Cancelas.

DIVERSOS
Livros de leitura, do Vianna, Ko-P,e' pAui?Pri-Barreto, Arnaldo Bar.reto, Abílio Mac. Epaminondas -.o

S°'lsboí,tVde,CarvaIh0' Ferreira daRosa, Galhardo, Hilário Sabino o
iltlJ f"nha, ° outros autores: naLivraria Francisco Alves, rua do Ou-vido.- n. 166, Rio de Ja„eiro_Ruade.S Bento n. 65. S, Paulo-Rua aiBahia n. 1.065, Bello Horizonte

A GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL DE COM-MERCIO BRITANNICO offerece um ensejoexcepcional aos commerciantes e importadores !do Brasil para fazer inspecção e escolha deuma collecção; completa dé MANUFACTURAS
BRITANNICAS, entre as quaes acham-se asseguintes:
T«idoi de Iodai »» qualidade!.
Roupa («ila, inclusive de meie.;

; Ckapíui e bonci.
Ceifado e luvaa.
I»l»ll>«6« para lui electrice. a gai e ekerowne. ele,
Fogiea de çoeinha e ulentiliet Inclutitt

de aluninium, eimalladot, ele.
Arligoi de quinquilharia, inclusive fer.

lamenta de Iodai ai claim paracomlruclorei, de marinha • para uie
demeilico. -

Ferraaienla Ide mio) de todas «s classes
e acceiseriei pequenos de machinas,

Movei, de metal pare uio doméstico,
..Inclusive camas, • pare armaasm,

simplório, jardim e campo,
Tintai, vernizes e materiaes para pintor.
Tintas para tinturaria e snilinas.
Objiclos de borracha ptta use indus»

Irial e domeitico.
Molocyclelas e bicyclelas.
Accessorios para automóveis, bicyclelas

e aeroplanoi. -,
Encanamento de cobre, chumbo, brenee

e sco. t (usrnifôes e material parainslsllec&ei hygienicas.
áalançai e inilrumenlos de mediçio,
Correame para Iransmiiião de machin-ária.
Cat» de aco e canhsmo, cordoalba èsaiaantCj 

Cutelaria, prata • eleetffrprata."
Joalheria • relojeerie.
Miudesas,
CrUtaçs da Iodas as qualidades, por."lianas, louça de barro o loucabranca. "
Moveis.
Papelaria • aecesserlos de cicriplerie.
Artigos de imprensa
Artjioe Sa phantasia, incluiiva artigos¦e viagem ie para fumenles. ,
Cures pare artigos de phantasia, a»cadernatto a moveis,
Vassouras o escovas.
Brinquedos ¦ artigos par» jogee.
Artigos para «porf. - ...
Instrumentos scientificos e ópticos.
Oculei. lunetai. .,ii„, p„. estabèl-ecimenlos ópticos, ele. .
Appsielhos e acceiioiios para photo-graphia e cinematographie,
Drogas c artigos de drogaria.
Instrumentos de musica,
Tapeies, alfaias e artigos de lapecerie.
Conservas alimenticiai (preparadas •em lates) e bebidas.
Artigos chimicos (pesados e leves) •

para uia doméstico.
Instrumento! o aparelhes medites ¦cirúrgicos. .. . . _

SECÇÃO LIVRE

ESTAS EXPOSIÇÕES ÒE INDUSTRIAS BRITANNICAS
nao iao orgatmada» para divertimento, mat no intuito de$ervir aos compradore» extrangeiro que % intereisim natindustrias que d ellas fazem parte. Pode-sé obter no Con-sulado Gerai da Grao-Bretanha no Rio dè Janeiro catálogosdescriptivos e cartões d« ingresso. / 0 \'M -f

¦-.*¦;

mi
¦3

12740 ,
30943 ,

12741
30941

200*000
íoofooo

40Í00O
20$000

12*000
8$00O

Todos os números termliindos em 5d Wm" l*e m 0 tem 2?; éxcéptuiinUo-se ós rcrmliiadosem &(J.: rt
O eacrlrgo, Cantuaria.

, |õTEWÀ DO RIO GRANDE 00 SUL \
. Itesmiio nor telegramma dos prêmios de lo-teria, do Estado do Ulo Grande do Sul. ex-tnilil* om 30 de novembro do 1920:

100:0001000
... ri .. 10:000(000

' 5:000*000
>. .. .. 2:OOOf'00O
. .'. .. -. 1:000*000
. .. .. 1:000*000
. .. .. 1:000*000

1:000*000'• ..' .. 1:000*000
.-.. lii 1:000*000

AVISOS ESPECIAES

OLUB DOS DIÁRIOS
A directoria convida os Srs. ' 

so-cios para comparecerem na sede, fis2 horas da tarde de domingo, 5 docorrente, dia em quo se commemora
o 25° anniversario da fundação *doclub, afim do assistirem ri inaugura-"
gSô do busto do primeiro presidente,o Sr. conde de Figueiredo.

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

T. D.
OLUB TENENTES DO DIABO

Carnaval ."- x^x }¦:*¦':'
De ordem do Sr. -presidente,, con-vido todos os sócios quites 

'foíra 
seleunirem em assembléa geral ordi-naria, no dia 3 de dezembro corren-t.r-. de accordo- com o art. 60 dos es-tatutos..

oidém do dia: carnaval..'.r. Rio, 1 de dozeimbro de 1920J. BARREIROS, 1° secretario:'¦

OFiERIOCtí-Si-i-i un.'-" coüinheiro;'-
escrever: para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. PóiígMr para'fórav

COM O

¦
. • RUA OO

l a, .'..' ~~- ~~

01^^^ {^mwm^*\m**»mt %tí^W^K

í ^ j /r~S. y*^ -- f/0* vv\l^ j

\ -BRTT1SH.MIN1STO QFMWITIONS W

I \ The Disposal Board li
V: ,„ TEIVI STOCKS 'M
m ¦' * HeIno Unido e Disponível para exportação dos seguintes Pi
ll ARTIGOS MECHAlilCOS O I
IK < Ferros metálicos *»'•*••» '-'• Iwl 

I

|| oJStoT568 dc us'nas e m»-^ ctos ohim'COfl °explü" ü !¦
Machinas a vnitor o caldel. Ych,ou,os. M 

—
ÍK ras. ",,uei* Automóveis. M f"

I > Wr Artigos de fabricas Aeroplanos. fi \
fl |\ Peças iwra tmicliinas. Mobílias. A )

%. Material íoirovlario. Matérias textis e tecidos fll í

I I JÊEr^ e",,"*s «S!r™c ^-'«^ *° n \¦¦Siii ^9 ¦', ' ,x^8' Lanchas a gazolina,etc,eto. irfj {

\4 XeSvT™*™3 
deVCra°Ínstl'uir^us representantes no M I

9 ü 
"nid; ^ S° COmmunica^ com o secretario, Dis- [Ij I

J tre^t rrd 
MÍnÍStry °f MUnlUOnS' C°XtPa H0USe' T^'» Mh

\w, otieet Londres S. W. 9f 11! i

^o y-
Volumes extraviados nocães do porto

Extraviaram-se quatrocaixas, descarregadas em
setembro, no armazem 16
do cães do porto, contendo
peças de machinas para te-
celagèm. As referidas cai-
xas,trazem a marca B. G..
com os ns. 16, |7:23e24,
pesando, respectivamente,
384, 676, 408 e 125 ki-

| los. Gratifica-se a quem der
informações, á rua da Qui-tanda 145.

"' ¦-"¦' IM 
¦¦— mM

rM-

x A sua ouc^òvjírelativã-: peíò"HANSEOLIV «fm pílulas é in-
jecçOes, mais de ioo curas em
menos de 2 annos, mais dé
mil doentes, com melhoras es-
imntosas.

• Licurgo Marques da Silva
attesta que, estando em estado
bastante adiantado de Mor-
phêa, com grande quantlda'do
de. caroços em fôrma de ver;,;'
rugas,, em todo o corpo e dor-j
mencia nos pés, pernas e mãos?v
e com o uso do "HANSEOL"
dèisáppáreceram todos estes
symptomas. ;¦...

Depositários: no Rio, Droga-
ria Pacheco, Granado & C, o
Victor Ruffier. Em S. Paulo,
Raruei & C. Em Bello Hor?;'
zonte, Drogaria Araujo, ruà
dos Caethés n. 800.

- OFFERECE-SE-uma^enhora doidade para serviços leves; rua Eva-risto da Veiga n. 47, telephone
5310, com D. Maria.

*m

4768-(Hlo Pardo)
9349 .. 
10113'
laiaar

8281..(Klo) .. .."."•9.r. (Rio) .. '..
3.->8fi (Rio) ,. ..

143!|7 (Hlo). .. ..u:i7a dilo) .. ..
ÍS4Í (ltlo).".^ ..

D. Josephina Cerade Oli-
veira Mattos

ÍDorliska 

Mattos-de Castro é•familia, Djalma 'de Oliveira-
Mattos e senhora, Dorke David
Bherins de Oliveira Mattos e.x filhos,José- Pinto de MagalhSes'Siqueira e familia e demais paren-tee agradecem ás pessoas que acom-

panharam, os restos mortaes deIWOSEPHINA CERADE ÓLlSVEIRA MATTOS, mai, sogra. irmã.cunhada, avó e tia, ,e as convidam
para assistirem á missa de 7o dia
que, pelo repouso de sua alma, maii-dam celebrar, hoje, ' 

quinta-feira,2 do corrente, áo 9 horas, no altar-mór da matris da Candelária, pélóque, desde J&, ee confessam agrade-cidos. —."

ANNUNCIOS

OFFERECE-SE um bóm caixeiro,
pai-a hotel, ou botequim. Informà-seeom o Sr. João Ignació, rua dos Ar-cos n. 60.,..

OFPERECE-SE uma boa lavadei-
ra e engommadeira;' trata-se &.< rua
Carvalho de.Sa.n.CO. ,

OFFERECE-SE-uma nioça coin
pratica de ama secca o honesta, paracasa de'família; travessa Pepe n. 34,Botafogo'.

„ OFFEJtECE-SE umá senhora paracozinhar em uma pequena.. pensão;cartas neste jornal, com as iniciaes
C. C. -

OFFERECE-SE um bom arruma-dor de quartos; dá informa-fiões, como Sr. João Ignaeio da Silva, rua dosArcos n. 60. '!

.OFFEIUÉÇE-SE.uma moça',' paracasa de petju. .a,familia, para airú-madeira; laü.eira;ab Castro n. 68.i-'

S. M. o imperador D. Pé-
dro H

i OÍTERECE-SÉ^Um i casaí"còm
pratica ae ^.peiisSó, o ^marido' para.copetrç. ea mulher para arru'ni.ad<il-""¦ 

.rua do Cattete n. 107; condueta

para alagar
v.-v

ALUCA-SE-um bom quarío, comou sem ipob.illa, a casal' sem filhos,senhora só.oú senhqr; do commercio,-a rua ParanA. n. Ipi;-Exige-se pes-eoas "decentes; 
queiii nfto estiver nas

«ondiqCes 6-obséquio-não abféfeen-¦tar-se. •. -•. ¦"-. - v

TOMAR NOTA DISTO. E* MBA MUITO PR010HBAB A VID<
Rio de Janeiro, 2!) de setembro de lüiíOr. Williams Medicine Cp. -Schenectady N. Y B n-ilgoe e eenhore- ^i»ujf. i>. i„,«. UtA algoe e senhôrp ,;"3"?ji^í' "• ,"-w- u- A.
Com . maior gosto," me dirijo a W. SS.. com o obltfestar-lhes oe excellentes resulta dóe que obtive «nm í.rado PÍLULAS ROSADAS DO bit. 

° 
UJAM8Aproxima di aente ha dni<= annos aue vinha' £r.ftr-.r.*ri *~ ,

m is sen:ia . . gentes, que.SmbÍ,^E^ Ü trí^i

com o objocto df manl.
seu prepa.

tive um soffrimento tao horrível. Tombem havia d n- „?rm,r- Nünca
de mim um nervoso tio forte, a ponto dl Swf 

8e aP°^va
pleto. 7*m tendo >u sciencia dos bohs effeiTo« ^ ^;,°CfSr £°J coin'
parado PÍLULAS ROSADAS DO DIL WILUAmk inui flludid0„pr6-meu-tratamento. No espaço de iin mZ sentf J^íLSl?^ 00T elle- °
renca, pois já.ae dores f.5o persistiam la* Õ nem m.a°f 

nari°» d,rfe-
trarfado"como dantes, e..aarim. fotTpoScJ%"«nS fnâl* 

t&0 C0?'
todo'o meu mal, até ficar cotnpletamente curado n„«oMpparevníiomenos de quatro mezes consecutivos; toLX ^ Va/ q?nSegUl em

nto bastante disposto e 'feliz.le. 
mVTíràtn"'*.»^.'; 1Çi,u,as-enimÁnírti a íoiiívi»noa«<. riJÁ i."2 

° 
Jífa,-°. «n.viar.lhes .os metle

Hoje
agradecimentoô.,6 felicitações, >«Jò tom erito do- ieu n.«», .«-«como prova da verdade, podem VV. SS. eívirí« 

'££,**& -rBa*'
lhes. convênio, .,* ,e.r!íc^. ??>la para

e.
que

afiançada.
1251.

Tolèphoné ,: Beira Mar

9 TF", 
'^E-SE uma senhora demeia i„de, p..ra um casal- se. rir, fl-

lhos ^ou. pata .ornar .conto de crian-í ia rua Marcilio Dias n. 8

135,

?. MÉDICOS
Dr. Cuctlcs <le Mello — Moléstiasde olhos, ouvidos, nariz e garganta.Das 3 fis 5 horas p. m. Consultas árua-S. JosC- n. 51, 1» andar. Tele-

phone G.868, Central, Residência:rua Dezenove de Fevereiro n.Botafogo. Telephone Sul 1.986Dr. Tamborim Guimarães — Mo-lcsua« internas em geral e especial-inente moléstias das crianças. RuaUruguayana n. 21; residência, rua
40 o 

chrllítovào "• 670\telephone,

Dr; tlbaldo Veiga—Clinica e espe-cialieta om syphilis, doenças vene-rtas-tí das vias .urinai-las. Cons.': li.Sete de-Setembro n. 81. das 3 ás 5.Tel, C. 808. Altos da drogaria A.Carvalho & C.
Dr. Jlilarto. <lc Gouveia, das uni-versidades de Paris e Heidelberg-,¦Itrofessor de'clinica das doenças dosolhos, ouvidos»-nariz c garganta, na1-aculdado de Mifdiclna desta cat

I Por -piedosa ' delegação da:Sociedade Reverencia á-Memo-
ria de D. Podro. II, a SantaCasa da Misericórdia, manda: celebrar, óm sua igroja, depoisde amanhã; sabbado, '4 do correitT6,">

por ser o dia 5 domingo, as 10 ho-'ras, exéquias solemnes -por alma dofinado cx-imj>éirarite, saudosa libmc-nagem da dita sociedade, que, "ad-*
perpetuum", aerá prestada pela ' liiainstituição. • # ¦ ' .

ÜFFEREtlE-SE uma ariumadeí-ra ou ama secca. 'para c. vamiliãr
prestando as melhores informações
n.» rua General Pedra'n. ill

OFFERECIC-SE um perfeito cozi-nheiro. limpo o afiançado; pára for-no fogão, massas, finas e docej», paranotei.- pensão; nobre ou familia d»tratamento; Tel.' 1820 N. : -'' ' •' ~

DIVERSOS
PRECIS-^rSE, ..para. tómilia detratamento-;..de nm»-; perffcjltá cozi-nheira; á rua Condo:, üe Bohifimn.6li, •'."' '.'/-'• ,v:

1
De VV. SS., amigo, criado e obrigado — .inXn i?r>\\i.,.c,Ák ~..'SOUZA-, morador fi ,ua d." 8. FrancteOo Ml vieriSaF^Tr? «?B 

'
racanl. Rio de Janeiro. " **3m*i a- u- Maí<

Ae PlMIliAS ROSADAS DO ÜR. WILI.IAM8 endWse et

Bexiga, Rins, iro.stata, Uréthra,
Dialhése ti rica eAi'thritisiiio

A UKUKOKMINA, „reoiu»o antl-ioptioo dBsuileutuute e diuretioo,inuii. agra iavw m, |ialadar,oora ii in-«utboitfiioiii reual, ascystiiHs.pyelitos'''iO|>liniet, pyél.-uephriiBg, tir«iiiriièsohruuicus, catliarrt Uu beiiga, iudam-ma-,-So dn próstata. Kvitá u cypho ti? uromia, iw ,ulHcyõeb intéSÍtinaet e doa|iparrtilio iirinuriu. DhsoIví- asareiasó os caioiilos e aoido urioo/? uratos.
Nas piiurnmciaii « .irugaria». i)e-

posity : Drogaria tiiüoui — Rua Pri.meiro de Março n. 17.

dae ffs pharmacias se em to-C Ul Uíí« * IUO.

CURSO de éhapé03 — Ensina-a|é
com a maxima^íperfelção e rapidez,
no "atelier" deSMme. Magda. Oito
lições, 20$. Pagamento, adiantado,
«onçalves Dias-ii. 5é, sala F.

- VENDEM-SE-ternòs-''.de:..casimira
fina, (Je paletó sacco, e fíraque, sníò-ltfng .0 casaca;- a "45$,'y'SS*J; 'W'y$5Í
o Mil; e vestidos fiiios: rimt] 565* ém Liquidação. Rua ÈvaristoVeiga n. 69 cÍ"S, " '
merd 1'32;

. da
Luiz Gonzaga nú-

DECLARAÇÕES

consultas diárias, das Í4~ãs"Í6"liora3'
íi rua S. José n. 21.

Dr; iriimbcrto de Mdlo-rCirurgia
geral, partos, molêfctlas das senho*ias e vi.-is iirinariiis.. Cons.: S. 3(ii681. Dás 13 fis 15 horas, ús«i-w, quartaa e .se.vins-foir.-is-.
2-1 Ue Maio liú. Tel. V

segun-
Res.:

«16 o.

GRÊMIO NACIONAL RENEMOEN-
TE FLOIUANOTELXÒIO

Bu» General Cantara n. 256 (s&.o-. Cr própria)
Tenda a maioria da administra-

quo,-eleita a.30 do outubro, apresen-tudo a í-espectiva renuncia, são "con-
vidado.s tudos os sócios, cm plenogozo de í,cus direitos .soclae.i, paraso reunirem em assemblí-a 

' 
geralextraordinária, segunda-feira, i; docorrente, fis 20 horas, afim de- sereleita nova administração.

Rio do Janeiro, 1" dc dezembro, de1920—O secretario, ANTÔNIO M
| SOARES Ul-IMAKÃUS.

OFFERECE-SE uma criada paracozinhai-, dando de' sua. pessoa boanança.para càsâ de tratamento; 0r-denado de 60$ para cima. RUa doRiachuelo n-. 78, casa-17.

COMPRAM-SE roupas usadas dehomem, setí&òra, cama; é mesa e ta-I>ejes; pagam-se. mãis.ío olo do queoutras cosas. Rua. Evai-isto da Veigan. 69 e -rua" S; Luiz Gonzaga nu-

COMPRAM-SE ròupãs usadas dc«ornem, pnga-svbem; attondem-se acliamados pdo • telephone Central

OFF10RÈCE-SE um bom | ROUPAS, penhores,, compram-so
¦,.ir.. „ — """" empro- as cautelas;; paga-sr bem r.,m v,,,,ruaV^r,,^. J°a° 1Snatí0' HS1° dil VÚà »• ™ MS ^

COMPRAM-SE movei» iisadósíníó-btiarios completos ou avulsos, qual-quer quantid.-Klo, pianos, louças, ma-Phina.-? dc costura e cofre.s de feri-o-
pagam-se bem; negocio decidido conibrevidade; árua Visconde Ue Itauna157, Tel. 1297-Nortc.-

PENSÃO ClttNEZÁ DO MEVER-—Cozinha de -:1* ordem—Almoço,
cinco pratos; diversos;;- .jantax, éeis'
pratos -diversos,'ie entrega a $omici-.lio--Tratamerfto;' especial—-Rtífeisões
a domicilio: 2$;-;; 2$60Ò e 3$.: .Para
pensão, preços muito mais - reduzi-
dos—Peneãò; por mez: 100$, 120$ e150$-^-Ní B. —Pagamento adiantado,
de 10, 2tt e 30. dias—Say Ching"& C.—Rua. Angélica n. 4—Estação dòMeyer-rrRio do Janeiro; ' -

S. Bernardo e
Pyreneus ft

Vendém-se lindos filhotes «duascadelas novas; &¦ avenida Atlântican, o«5•

CONPAiMHIA DE SEGUROSItóarltliiJüs e Terrestres
i'UNÜAUA KW J888üeuosito no ibesouro 200-.i\oo$ooo

Capital i 500:000$000
Resenas.... 431:22Í$505

Receita em 1919........ 2.4ü7:994$420
sinigtrbg pagos at» 31 de u««,„,i,ro
«le 1011* - «. -.0.6*6101 Í*0»4
.'•--•'• AGENCIAS. .....

S. Paulo
Santa Catnártna

Rio Grande do Sul
Rua da Quitanda 126

Umi. lolHgr. i i>^;„ i.„1Uü.lA
lelcphoae IVorte SS80'-. r'i t'»ixa iio Çorraiti ui-i

Klp DE JANEIRO

MLLE. RUFFIER, prof^seür-r defrançais, d'histoire, de Uttêratuçè etde dictlon. S'adresser, 10, nja 
' 

Sa-chet, au 1 er., étage;,sou 32, Desem-bargador-lsidro, Fabrica, 4050. v;
TERNOS á" prestações, aob medi-dar entrega-se nal" prestação. La-vradio 23. .

dn°^K-3ílKCE*SE um'a cozinheira,uo trivial, com uma filha dó 10"OB. não faz- questão de fazor
an-

mais
ÍÜSS» 

EeTrvi«°: ),am ser procurada naluajlas Laranjeiras"n.. 146, casa 2.
OFIiT0REC12.se uma senhora deidade para dama de , companhia, ou)>ara tomar conta de uma casa de um

ymvo; trata-se na rua Real Grande-Ai n. 252, travessa das Mangueiras"• 2- "om D- Josephina Zorolo.

OFFERECE-SE um caixeiro parocasa de pasto ou botequim; informa-SO com o Sr. João Ignaeio. fi ruaèvaristo Ua Veiga a. no, oçotfgue.

BOM BAS
. elect ricas

,iiT10ílX,Oi:5 íl''prestações,- sob medi-dida.deHde 150$.Entregam-se napri-meira prestação, de 50$ a 100$. La-vradio 23, alfaiataria.
SENHORITAS! Sejam previden-tes! Aprendam a cortar e confcccio-nar seus vestiros no "atelier" deMme. Cappuccini. fi. rua da Cariocan. «, «obrado. Telephone 3017-Cen-'trai.

AEG

Informação util
-¦> PÒde-se comprar Ou vender jolas
?K«ltore?reÍ? d.? s?r eneanaao; na Joa-
l1i*rlaTvt,enüm- rua Gonçalves Dias37, telephone 994-Centrai; '

{ Calafetaçâó ;e. enceramento em, as-«oalhos: Antenor Ctorêà, â AvenidaPas^ nr 88,; Ibjã.' T^>ho„é nSÍ

Santa Thereza
S^T# "lh03 -PMMri, rn^rarmv caaa de outra família, sem pen-sao. prefere-se com-logar para guar-flar_um mqtocyclo. Dirigir-se á-íua
vtR^1V?-6019677:OffÍCÍnadeOUrl!

Inglez ou allemão
¦ Uma importante- casa -comn--;-=ai¦precisa de vendedores qàe fa'Blez ou allemão. Paga-se bemtas a C, C?; R,; nesta redacção.

>J.tr«

Trocam-se jóias
¦ Compram-sè, vendem-se e concer-tam-se, ma JoaUieria À Turmallna,rua Uruguayana n. 222, Tel. :Nobte

As pessoas obesas

Moveis a prestações- Vintém a Casa Sion, que vende os
irega na primeiro entr^ -v >n a\.ssart ?6irs;Mar 3-790-rua»

Cera para assoalho
ittaa*' 6tfua"faz a 2,DM' olco «1$800 e alvaiado a 1$800, na ruaPedro n. 180. Tel. N. 4810de S.

Moveis a prestações
Quem quizer comprarrfa:.3 mos, d»vo Vislt

11> 5 121. Telephone n. 5.2 -. Norte!

tni-.v.is oa-
a CASA

17~£-w,^'e^ter especial,cuidaido em.evitar, a ficarem coiístipadai
eiona. na»,pessoas ohesas, contes.t5.es,.. verUgeris, a. oppressão e Ü•ozes, ataques de apoplexía? Portai•to, fconselhamofl sempre quê Scaso, tomem Triberane. ' '

«0G„^f 
da Triberatifr, tomada todo»

de nTt?£ 
""i10 da refeição da taí!

chi SnS?,E e uma COlher« das d*ena, - diluída, em água ou-em vinhoem- leite, em ce.veja ou em caldo
a-Prisão Ue ventre, por mais perii.naz que seja, e isto sem purgar meem dar colicas. As evacunçOea s*
%™£PmT resu,are*« sufncie^!temente abundantes; o «ffeito <a»produz, ordinariamente, na', ma„hamatai seguinte. Seu uso -habíhial lprolongado impede que se dec aredanovo, a prisão de ventre, e nuncahrita o. intestino, cbmo ! 4m «purgantes. . ía*Km °*

Exija-se que o letroiro tenha o-,dereço dQ deposito geral-
RMais. 

L. FRERE, 19', r. ^^

Muí'?^. Ti 
t0das a«" Pharmacia»

.',« 1,1, 
esPecta,men.te recommenda im•s Minhoras que ^c desesperam noSnuo-sc poderem livrar daVríLVdS

O tratamento custa 70 reto por dl*

cn.

__ ...... . i» .1.
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O PAIZ-QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 1920

A EMPADA ML I

I 
A MAI5 RESISTENTE E A MAI5 «ECONÔMICA. ^^ I

| { uEMfttLuZ flfiMD^ELEBRIliiflNTr, . *|j . I
SS !—-—í .. __.

*^'0"X*'-E51E=llAiS r->-E*l «-$. I^^LIJ-I^Orc-cir.ic.;*5«a á* terças e sexU-.f.ira'-, s-b a asoalinavão Uo gotre-uo do Est doAMA*,HA-a0,0O0$«0O, |.->r «Jí88("0 -. lttl^ 5»». T<mIos „8 
¦*i|*-lel,.., 

s4odivididos em frneçôcs. J. AZEVEDO & C.-Conceswounrios-S. Paulo
VI0M)illK--»|- E>l IODA A P.Ut'1-.__ Vü.M-HIKrSK E>l IODA A P,tUiB

i*ivnrAO!-»í"^
^•^SÈEÍ^ I Se»t-,.f(«i-.„, 31 de d,«emb«r-i,,!o oRL»0>O»0$-50:00O$. iodos os biH-Ates uào dUididos um fracçôes

'- ' jf=-=' -—^'
QÜÊDA. 

OASPA, CABELLOS
Blt.AN('OS—A loção Juve...

quce será tu mem! 8' maravilha;
Gonçalves Dias n. 69 (DrogariaA. Geatelra & C.).

CAFÉ'?...
ü JEREMIAS"
Hua S. José.15

Ao coração de ouro
5 fiUA pife LOBO 5

Eài*-ai.U(jo *.- -joi-oeituaiiu u-jíuliala-
cimento previsu uo seüV amigos <«.trijj-uet**» qu*! ie«n >i»iiiprs um .Va/
riado orumêino lié :oia» «Io jiiro dè
loi, uuiii e »eiii i»riiliHOi*j*i, qu.» reuue
p'0r p*éc<j*>~ bar-iti-sitnoi. '

Rtl-{ji*s dos principais fabricantes
Obieoio. d» f-rum-e lamami. Con.'

cerm |.'jiãS »• relógio»'" coin uerleli-áo• t*-ir*iui|a.-.'uiuprii -..ro, praia e briilinntin.

.4. B. de Almeida

fcASA^,
JV«-\Í DA 1//>S

;¦** GRÁTIS'"

ELIXR OE I1TBA1IE

2 ^íãStórtlí

r.|-,"7, ," ;. *

DEPURA

FORTALECE

ENGORDA

AUTO-ÔAMINHÕES B

.¦É Únicos representantes: .,',*• ..H-.&-.v Vi'*". .?,*¦ gia

fe ME. HILPERT & O? E9
WM HIODE T-^CTESIRO »fig||
¦ÍSf ¦-Rua •**¦*» --^lfairicies---t, 9*9. Caixa 2026 E«

INCOR PORATEÇ

(âOChurch Street
YORK CITY f

EXPORTADORES DE

Artksos de âçq
Machinas - Ferragens

 ^^^^^*-**-^M-i-,,iti,,i*i'it,t««i««««««w'«>««t«««t««^^

Í\ 

mtt 
7&-K~^&** 

"^$T 
>£& #na -ifHÉ^"l^tSr*'' *M:3ii|i1inii'::iiii:iiii''''ga:;::i:'iiiilii*:lnii

* f :?.vIBSÉHH ^ A MELHOR MAMA DE .COSTURA, I
J» *J 80LIDAMENTE CONSTRUÍDA % mm

|MHL I «M -***. ¦ n «j-^i-CTBs SA*
^^^" A* venda nas principaes j fVMÍ| Í^P-1 Ma%*^^ casas importadoras m m.mMsIM^u kv «4í*«i

^ \( 1 Htxp Sewing Micliiiie {
iiSBBÍ1*'!'*-''*'"— l-l : NE5AÍ
| «j3b^"7*«*Í! AVENIDA KIO BRANCO Hu j |
1 1^^^^^^ . . ij -H.IO DB íTAÍsrEI-RO | j
Rit»-*!^*»?-»^»^*--^^ -. ¦H

•^^y 4gp~ ' -^«6^ 4mmxm4> 1

WlCí DE PAS E QBJEC1S DE TO I

Al Para °"«-a n |k j*- Foot-balls e 1
CR I A í\l/fl A *T«] bai<o dv òi«s», 1 Vtíft T I n *r»J ¦ j* SISIpHihiK ',ara'jt™^ Y2111IIv ma,sart,sios í
VIVlllI"rJ •!xatei-ir.*-*. | IILIEI^J Oãtü SpOítS §\ .

. . . ,; i , , ,' „i 
'„, -r 

' s... ¦' ; ;'" _ V' ;. " '
',' '¦-..:¦ * '¦' .. i ' ¦ " 

* . I I' : B .4 '., . ... .» | ' . i ___.

fll 1 .; die nelluclar* ||^V|: £1 | f^*»e artigos .
IííAATA^ capac,,os B KIH VlXpara ^"e- -^
I UlrVI v\3 passadelras, .IlWUkliltJ,?^ ;¦ 1

: Segura Campos & C. I

n

^ammmmBWãMmimimsmm\mmmmm

CNOcnceo reti««t-Hie«
»*rtm*itnco- mcw vork

roo»** •• soomos vntvonsttsm

»

¦M^^^^S^M j WllBM^IMriMlililllMMilPBaMiaiJIMiWll

GRAÇAS A'8 GOTTAS SALVADORAS DAS PA8TUBIENTE$

84, RUA SETE DE SETEMBRO, 84
«)iíl 1.1.1! «\V-'lll(l;i e irOIIQillVUS n>Í5lH>

kí;»*«.M

cato ra*--». xr•A.x*'Dtt*Ai-.A.A.r
Desapparecem ns perigos

dos partos difficeis e labo-
riosos

¦lA*«N^*A^A/*«i/*i***.*«VVVVV*VV

A partiirieutt que íizer uso
do aludido medicament*

duratife o
ultimo .iner- da,*/rayidez, terá

um parto rápido e feliz

Innumeros atte9i,ados
provam eifhuberantemeBte

a sua e.flicaeia *. '

te muitos médicos o acon-
selhãm

^^^^^^^^t^a^t^^l^^ttftixtS

Vende-se aqui e em todas
. as

pharmacias e drogarias
'^Deposito Geral: ARAUJO FREITAS & C. - Rio de Janeiro

m\\f?Sal»\ml9m% mmmVtiaiVKStfti f ~V-t^AS&9S*4K'ít99^*£ * '?*'i'^i?'~WJ'''S*-*x 
+l>**' rV"ll*3tí*Xft>' * "* (*fMMMM^Hni<Mn|~-*ff-|-'f',^H----*Mk.

i?HlíflPH0RQ9 I

arr^^^^^l^m ax9*\^k\^H ^«W tS
xtr «*t^^',«ir wt ¦ Vl!vr ^«W B

PAU CEBft 1
"""¦"¦**-*-"- "¦¦ ¦¦¦¦¦—————— i i ii *—¦

LÜI100 ESTADO »0 RIO
Systisjiirt do urnas e esphcrus - Fiscalizada polo" Governo do KstadoBx|racções ás 13 horas

AMANHÃ Terça-feira

Inteiro, 600 réis |Inteiro, 1$200—meio. b'UU reis
'>-^^^^^^^^>^^^^^^t-^^^^^^^*,«^^^->**^ • V »>\<VWVV«/W>«AA>V»»AV»A'^^

3L-"0"rJE-3E--IjfaL "DO NATAL
Seícta-feira, a-ft de dezembro de 1 ')QÒ«

50:000$000">i«ê<«>. 3$UOO;
quinto, OOO réis

VENDE-SE Elv.il TODA. PARTE
Coni«.e.s.sion'.iriaCO,ni*Ai\HIA|KTE'a(ll>iil>KI<'l,U.>HI.\i'I\SE

Uua VistionUc do Uio Branco 4!>!l - MTIIIiKOV

Tendes alguma moléstia recente ou chronica??...
Poderels aliviai* o vosso organismo do .qmilquei* conse-

qucnciii futiuu, escolhendo e fazendo uso dc alguns dos me-
diciuneiitos abaixo, confoiino a vossa moléstia.

Além do serdes nuedico do vós mcsin«os, piõdeieis ser dc
vossa própria familia!!!...

Medicamentos específicos quc curam, prejmrados pola"Radium Meliorating AU-dioiinientully Co."!!...

HEMOBOIiDOTONE — Me-
dicamciitally — Oura as mo-
lestias do figado, baço. Pode--
roso antilbilioso. Cura as fe-
ba-ès paludofsaa. I0T3RICIA.

"BROM«OTONÉ" — Medica-
mentally — Cura «bronchites,
asthma, tosse e coiqueluclie
(tosse com.prida). Debela o"catarrho. iCurá rouquidão,
constipaçõéis, defluxo e chia-
deira do peito. Tônico herói-
co dos «pulmões. Poderoso- re-
médio, tanto para as crian-
gas, como.tpa.ra os adultos.

uRéidosSabonefes

AGÜA INGLEZA BITTENGQÜRT
é util 11a convalescença das mo lestias

agudas, como tônico e estomacal
pu mn a ci n b i tt c n co u rt

111, HUA tlHUÜUAYANA, lll

"ISOHEMOli SISIÕES» —
Medlcamentally — Cura a
neurasthenia, fadiga cerebral,
Insomnlas, suores noeturnos.
Tônico dos musoulos e do ce-

.rebro. Cura a tuberculose nos
1* e 2o grãos e debela, a febre

.e faz desa*p,parece,r a puru-
lencla dos escarros. Cura a
fraqueza e dij. sangue ein
abundância.

PEIUSTAI/TONE (Tfesool) —
Medicamentaliy — Cura cor-
ta da impotência. Cura a
fraqueza genital de ambos os
sexos. Dá vigor 0 '.nnoolda-
de !!!...

(Pedir iprospectos reserva-
dos para homens.)
NECATORIOIDA SIMÕES —
Medlç.-unentíUly — Prepara-
do certeiro para expellir os
vermes da o-piláção ou ama-
relSo, solitárias — Lombri-
gas., 'Não ha igual. Unico es-
pecifico !!!...

HE.MOPHOSPHOTONE —
Medicamentally* -«^ "Depura-
tivo antl-sy.philitico-?. eobera-
no. Cura feridas e as moles-
tias da .pelie, em geral; cura
o rachitismo, escrophulas e
lymphantismo. Tônico do co-
ração. Augmenta os phospha-
tos e cura aa moléstias dos
oijsoe. Cura .as dOres e pon-tadas ambulantes, que perTcorrem o corpo. Accelerador
das forcas. Dá, vigor a faces
roeadas. E,vltã a tisica e cura
o arthritismo. .

HEMOPEPTOjWB — Medi-
cam.éntàlly —: Cura as moles-
tias do estômago e Intestinos,
cura a dyspèpeia, a -prisão do
ventre - chronica é regulariza
ag eVa«ua.çOes; cura a aeia e
as dOrpjj de cabe(*a devido fi.
trü digestão. Elimina os ga-zes intestinaes; cura o em-
pachamento. Corrige o imito
hálito. E', por eoccellenciá.
um accelerador da nutrição,
com uso methodico deste sü-
per-digesfivo e iiutriente -1-
evitar-se-ha o k»ppendicite.

CRE.ME W. SIMÕES — Me-
dicamentally—Lm,pa e ama-
cia a'" pelle. 'No genero é o
unico que na verdade dá o
brilho e elegância à. ,pellc;*
tira as manchas, sardas, es-
pinhas, cravos. Não .contem
substancias venenosas Íb irrl-
tantes, convo todos os outros
para o mesmo fim — Senho-
ras e senhoritas — o exito e
o resultado* são certos!!!

Pedir Creme Simões
MEDICAMENTAM^.

"UROTONE" — Medicam en-
tally — Diuretico — Cura as
moléstias daa vias urinadas.
Cura as d6res das costas, pro-
venientee da inflammaQão dos
rins. Dissolve e eliuvina oa
cálculos dp a.cido urico, ura-
tos, areias. Limpa a bexiga.
Surprehendonles resuütados
no tratamento da gota, rheu-
matismo, obesidade"; arterlo-
sclerose. Soberbo desihfectan-
te do apparelho uirinario.

QWNAHEMOTONE — Me-
dicamentally — Cura as ane-
mias e as irregularidades
da menstruagão. Provoca e
desperta o appetite. Receita-
do pela classe medica — ai-
tes ,e apôs o .parto. Paz erigor-
dar e «fortalecer o sangue,
Cura o desanimo. Regulador
da tensão arterial. As ir.üis
que atnamentam, devem usar
este poderoso "remedio-ali-
monto tônico". E'. o salvador
das senhoras, senhoritas ' é '
meninas. E' o unico medica-
mento dos convalescentès. .
Cura o nervosismo-.

REGISTRADOS E APPROVADOS PEIiA SAUDE PUblJtOA
DO BRASIL — RIO DE «JANEIRO .

Cuidada eom as imita-

^????01 INTERNATIONAL MAGHINERY 0. 0

IM.
JNorte IOS33'at\ Telephoiie

o
4> <>
^Importadores de todos os typos de inactiinismos>

Cíiixg postal l.Ct3C<>

RIO DE JAM Eli RO i

o
Ioooooo
£ TALHAS - BALANÇAS - TORNOS - SERRAS DE %
<>; FITA — 1&jP±GJ±CC>S — OTJII<rr)A.STES TRAISTS- A
O PORTA VEIS - MOTORES -BOMBAS, ETC, ETC. $••O *(?

TSle9Cttineas» para fabricação cJ»e meias —
Machinas para malharia— Machinas para

fabrica-çao de gelo —¦ Serras automáticas
— Material para Estradas de Ferro

IMPLEMENTOS PARA AGRÍtULTUÇA
STOCK PERMANENTE:

O MELHOR DESIMF6CTAWT*
Mfèa%\im ruceptaculo genuíno qtie náo t«nha o sem* áa ImbtitAVtS j

WíLLSA^ PEARSON
K«to Cts» nâo tem narla qun «er eom ijualqusr oolfo i*i(MniB«' 

! «*suC3^LTj*-jr*&x-A.«»»to
Ss» hriit-^ei, a!f ums* toiilín* oipÍb agu* • WBhum pod»r df*|jifeeuu-fc j

«JIlISJltfUllTBÍ SEU ESMüPUtOS TORBAII 4 'tt''im tUSS&lA
Uns: nnusz» os ífcipjwtfs mst* classr

"POETUGAL1 ULTRAMAR"
aai*,VV«V«V«V>**1>^**f«V-|rf*\^^

FILIAL OE 
"A 

EOÜITATIVA DE PORTUGAL E ULTRAMAR"
Companhia de Seguros

Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada
SÉOE Em L1333

4*>'\»A^*»-(,N/S-^é«^^V

Çapjjal, esc. 1.200:000100 ^^fS.f^^ÍSÊ
Seguros de Vida Terrestres o

Mnritiiiios
Filial no Rio de Janeiro: RUA DA QUITANDA 97 -1°

TELEPH. "NORTE 
GA79&

«NSo vos deixeis enganar !!!.
ç3es grosseiras e venenosas !!!..

(Não* aceitai substitutos com a desculpa Ae serem oe
mesmos!!!

Nunca são Iffuaea aos da ''MEnMCAiMjaNiTAilitiT" !!!...¦Deveis .pedir sempre na «preparados legítimos, originara,
verdadeiros da '•-laEDK^MElNiTAiLIiY"'!!!...

N;Io percaefl o tetr.-po, ide hoje mesmo buscar o vosso
allivio ou de vosa éxvellentissima familia, num daquelles
ben*fa*;ej08 e «poderosos meçlicamentos " ME0ICAMEIN-
TAiüLiT-*. poiriqué nao sao"l*«JlC>GAS QUE COTRAM TUiDO'',
s6 ''<3Ü5RAM'- as «*nole*Btias nos casos indicados !...... ,j.v

Não nos adiantamos em publicar "attestados" e ne»m
fazer elogios a*cada um dos preparados acima*meíncionados,
dc per si, porque achamos "supérfluo»" e sõ temos em vistaofferecer ao PüiBIilCO medicam'entos rigorosamente dosa»-dos e de máxima confiança e que CU-PuEM !

Attcngão — Caso alguém .queira medicamento, «para éu-trás affecçõçe, como sejam: — para o tratamento da "nor-
plWSa; hemor.rholdae; enfermidade do utero, ovarios e anne-sos; gononrhéas, etc. — .peçam informações e prbspectos aorepresentante.no Brasil. — o Sr. «pharmaceutico chimico-analytico —¦ WaSTR/EMUNDO ALVES SIMÕES — CalM,Postal n. rr»*— Rio de Janeiro — BRASXL

A' VENDA em* grosso e tx váresjo. no Rio d» Janeiro,
o r"ad,°? Andradas. 43 — Drogaria J. M. .PACHECO! emS. PAULiO, à rua Direita n. 1, drqguistas Baruei & c. 

'

¦A! YENOA EM TODO MUNDO!!!

Moveis a prestações
¦".sítem o grande "stock"* de mo-*,veis da Casa Sion. Rua da Carioca-:n. 3». Entrega na l* niestacao. 20"['"¦Telephone 6.686 Central.-

LEILÃO DE PENHORES
EM 13 OE DEZEMBRO DE 1020

0. OLIVEIRA st Ç.
Rya Chile n. 18

Iíi-i.iii !i*ilno «los penhores ven-i<*iil»s c iivis:iin mis Srs. iiiiilii;iifi,s .„„.,., . „ .
«I---- Rp-H-l» i.lonu.r ..ii ri-stfaiarí,,,, '''? (l-,£U,<luer costura, indo-*»
«nus camelas site n hor** d» loila... ., " ':,','l 

f, 
l.-vfu' 

f casa do freguez; à' um lin (mu n. 68, sala da frente.

Costuras

¦

*
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Baneo da Lavoura e
||

DEPÓSITOS E DESCONTOS
Capital  6.011. :<lon:.oi).
Reservas .. 810:7« «•$.-.
Dl-ldendo. distribui-
dos  _5.1S.:-r.7$000

Depósitos em conta
corrente  8 o|o ao «uno

A prazo de 8 a 5
mtien  .o|o ao anno

A prnzo de 6 8 8
mezes  . o|o ao anno

A »r__o dt 9 ¦ 11
mezes  fio|o «o mui**

A prnzo dn 12 mezes 7 o|o ao atino

Endureço telcgraphico - "BLAVOÜBA"
Código telegraphic. ¦ "HIBKIliO'

RUA PRIMEIRO DE MARÇO 85
_'cle_ih<ino a. iM'i',1

Caixa postal u. ti4

RIO DE JANEIRO

BJifICO DO RIO DE
JANEIfSO

127 Rua da Quitanda
-a ¦

Faz to<l;is as oporá-
ções bancarias. Recebe
(li.il.eir.) em conta cor-
rente, dando os seguin-
les: juros4 oo <*m conta
de movimento; 5 o/o em
conta limitada até
:-0:UO(.$OOü; G oo em
conta de aviso prévio e
3° o/o em conta ou letra
deQ-4 mezes.

Facilita aos depositan-
tes quaesquer tiansac
ç es. Obmeça o expedi-
ente ás IO lioras e en-
ci-rrn ás 5 «la tarde.

Ay)/VV«VV«/MVS/«ArVy*A»«^^

Desconto de 20 °/o durante este mez

ÂVVo
E__9

Vestidos, Chapeos, Roupa
branca, Espartilhos, Cintas,

Tecidos, Armarinho e
novidades para a estação

167, Rua do Ouyidor
<«<l«W»«W«WW«W«<Wi«WW«<¥«>VV«^^

THEATKOS DA EMPREZA JOSÉ' LOUREIRO
PALÁCIO THEATRO

*«*'**VV***_>*N»*%iA#«*^<>^N<>**«*_>'*«*^_>*«*(«>**<*11i^

Companhia Portugueza de Operetas SATANELLA-AMARAMTE
Dlrccçfio musical do maestro WEXCESLÁO PINTO

HOJE - QUARTA-FEIRA - HOJE!
-f-K'_3 *_=- S/-_t

i'. representação da opereta ciu tres actos. de Lom bardo e Mario
Costa, traducção de Aecacio Antunes

PARIS-MONTE CftRLO
TVo-vifíisíntaio _C3E-X*£- O -FtlO

^V«V<^<*«*tfVV<lArV<Mr>rV<^f>tAriiM^^MrNArV*tA/

1'r.iagotii.tn — Creuiildu de
Oliveira

Suecesso de todos os artistas

' DISTRIBUIÇÃO - Naná, l.dZA SATAr.KI.LA ; Jo.ette, Kachel Barros ;
Mme. Labosao, Ataria Santos ; Uiu:i iliiuiu, linulimla t.omes ; Uma creada,
Kiigcniii Coutinho; Bijoii, ESTI_VA<, AIIVRVYII.; Labo..., José Victor;
Max, Alves da Silva ; 1'ill, Álvaro do Almeida.

G<_>Jt».<0 .(^Éra£
Mise-eh-scène de l.STE.ÀO A3IAI«Ai\'i'l<: — Guai-da-roiipn e inolii-

lario de proiu-iedadc da I_iii_ii*e_-i — Sccnat-ios novos de .l,_ Y.I1K SILVA.
_-**l«A«'*«-*«i--a<->^r*-<ii^«^r%l>*<t^<^_i>1<^A_«>'<^^_«i*«t-_*^*»-\^

AMANHÃ - ¦•AKIS-.ttOIVi E CAKLO.
'¦¦^¦¦•^¦*'')^^**''>**'*'*'**'*^^^«**'^-*^*******''*>-***-*^

: Uilhiesii,venda nas biihet criua dk th-_ti*>. e na-icn-i-Lopes .'ormimleü, Avenida UIS — Poltron», 6S000

THEATRO REPUBLICA
-••••-'¦¦<V*>./*V,<i_.>«<-**<'«i**<V'>V**V**i_^^

.ompaniiia Portugueza de Operetas
CREMILDA 0E OLIVEIRA

Oe qu. lazem pon. Maria Abran-
.clies o Almeida Cruz

taran«li* orcliestra sob a direcção
do maestro Assis Pacheco.

H0JE-A's8 3/4-H0JE
Sucecsso extraordinário

Ultima representação da opereta
•1%VVVVtirV¥VVVVW<>ArV<>^r*«*<^r*^Mrk-V<W>VV I

AMANHÃ — 0. r.cüa d. assigna-
tum— A MIQUEZA IW BAI, TA-
BAIII.\.

vestida
HOJE ¦•¦ Ornais bello programma do dia -:- HOJE

I in:i artista muito qii<*.*i<l.i, cm uma de suas mais
ailuiii-.tvcí.. heroinas

ETHEL CLAYTON
a luminosa lisura da scena iirud-i, em

AMARG
Cinòo íict« s p*im irusos da

d- ueae.p.r. e sulírinmiio,
Paramount Artcruft, umi historia toennte.

Um rumaiiuo d- deaeap.ro e sulíriimuio, a vida sgitii ia do iiiu:cá.al tuudt hio,
olie entregue aus _.*us neg-ciosi, ella ávidii fulil d.i . leguacia í-.*V'' .

. fui primor da moderna einematograptiiu — Um film ^
que licarã íii«*m_iu*«*í«Io

Extra — Os sempre curiosos

Desenhos animados da " Paramount **

V^****A*m***>********f^^^^^^^^^^^WVW^^^^^*^^^^^^Í^^*^**^****AA*^*lmi

_.r.«v«*-MAKY PiOKl'.)!), «nu Prince/inha - *-.!! Ilil.EY MASON, em
SacriKciu niípcinl — DOUliLAS l'\A llti.ÀN KS, om 4.»lpc adversário e
(.il.l.Al.DIN K I''AKKAU,, mu A mulher que Deus csi|Uccimi.

ájíúviinr0jf&_9A_9_y^

HOJE—Sempre sensacionaes novidades!—HOJ E

O tíSPJ-CTACULO DE MAIO!. SUCCESSODi) DIA!

Ae4a \Ií_-ícAn ___\W a jrPlv,a' act,r*z-norú.eíriiezB,
XJ-Slc*. Jl^lI©I*S"Il _3* uma cias mais bri hmt.ps
trium pha.oras dasceaa muda, depois dc lj-uga auseucia, reap-

parce em : S;

O Fln. DO FADO
5 LQN01S ACTOS DE GRANDE 1MEN.IBADE DRAMÁTICA

Inicio üo ixi.iibiçúu d«* emp ilgiiute film d. ayeutiiius, emiUiaa »poca., %_.»
tem pòr prilagom-ta I.CCIÃJ-O AI.Ill.RIlM, o fumos t aoíõr-othleta

SAN SÃO MUDO
'' 

ÉPUCA, EM 6GUANDI-S B AhKEBATADOItU,. AC1'ÜS,; :

Este excepcionnl programma de arte e emoção, sem duvida
um dos melhures .xhibidos, deve ser visto por todos!

1faf»ÚNiaRfa^

CpiTipanhia Brasil Cii.cn.atp_ri*aphica

HOJE, amda este trabalho
1 admirável de

ALICE BRflDT
a formosa estrella da

Select-Pictures
em uma das suas melhores

creações'mercê"
r^-<V>N_Y^i»^-^^^¦<^_>•<^r^r>A^r-<<^l>>y^^^^

"S.' dos
homens
'-^r*«<<ftrV<-%^rVV<-*^f^_VWV<)<VVW<<<*tfV<Á

Romance lindo, de seenas .
emocionantes, de momentos de ad«'. in i ia vi-1 anciedade

E teremos mais um traualho
dc M-ITT E .IKFI-"

üma tragédia tekpWca
_SStJÍ3£S««>*«,aíJ«£S«^^11 WO ponto

proferido
ífliistAinilia-

COMPANHIA ALKXANDKJ-
AZEVKDO -

Vesperal ãs 4 horas
S HO.TI5—A's 7 3|_ _ 9 »|4—IIO.IE ^iGr:iii()«* 5tieoeS-s6 -ii. [»rça «iu in:s acio_, "

orlj;lii:il de RUY OIIUNCa

Protafjiinista ..
AI.E_-A.--.ttE ÁiéÊVEDÍl

Bellissimo trabalho cômico dc
i OSCA11SOAL.ES, ACCUSTO S
¦ANNIBAL è PKF1TA DE §

ABRUÜ g
Ensconação de Simões Coelho^
Mobilario cia Casa Nunes, rnafe

da Cariocii, (J5 ^
¦ Aniauliíi—Uuns -fs-i.es ús 7 'i/4 

u ÍKI/I'— 
O -PI.UATA.

¦ -••'^«¦',í«''**.<^^VS_>>^_^-^«**....^í*»^_^^^_^^-^^_^^^*«^SA _.

Km riis-íü.-aCi\SA UUTIU Hí- g
DUO— N"vo riri_;iiiiil do i)uiiBai.r.id- 5

; R»iiiediogra|ili- Odiivaldt Vi«»ijii:t_ U
tirV\iV\M<MV^r'^rVVVV<yVNAiV<i<^r%^^ T

A seguir—11 Amigo Carvallial— A
(ji lüdilia in - aci».", (riidiiciüu de S
ll.go liar •- Luiz Palin.iriiu. S

o.rsai^iviA òi-YiviRiA,
Rua Visconde do Kio Branco n. 53 ^^_^!__^!_Í^_Í__h^^

HOJE 0 MAIS SENSACIONAL DE TODOS-OS PROGRAMMAS! HOJE
Da sempre gloriosa FOX-FII.M apronentainos hojo um ti-abnllio orMiinlissimo

cuuio iitiuuii por certo até liojo poderei- ter visto ¦

OS OLHOS QUE FALAM
On sejn n rn"c intcre.snnti.Eiiiia Uo __t.i.i_íi_. "fllm" dn classo EXTItA-SPECWL.

A GRANDE TRAGÉDIA DO OESTE DE N0VÁ-Y0RK
Quatro longns partos, gênero "Graml-Gninhol", ondo so (lcsonvolvoni fólios aiiiíaclo-

sissiiuort o luftns gigante.:.*. Crime, lioiliomlos são iirntlritilos I>or fnmigerailos bandos,
nos estiiMi» antros rio .erigoslssliuo '•HAST-ItlVUlf'. l,-ir_cg.ilcú6s do. i-Ori! estabele-
ceiii oi faiiiosos iraliclaos do mysterioso bairro o contra- estes sem trOgiius despejam os
scclerados'sua s pistolas ! <VNiV<>-*k>*<^VVV<)-VVV<^r*<^>Mr*^^r*^MAr**

No mesmo iirogr.ii.nm, c-liiblmos om coiilinu:u:ão dois novos episódios do magnífico
OIN.i-lt-üUíitÚ. KlIA.NCH-, cxljrnorillnarlainunt. artístico

O BARÃO flTSTERIO
Omlo se segue da bélltni-in historia novos crimes o. alleulados pola famigoradu CON-

DESSA I .«(.ili i o hoiiiem ilu enfia nc.ru .' No decorrer do romance, sabcl-o-licis.

UV episódiot O CASAL IIAS IU Í\AS — Duas partes
4? episódio: A POSTE TKAICOE1HA - Duas parles

.DU — ESTUfiA «Ia monuniontal iifirlé cm 10 episódios —-0 jiric.o Infernal,
>.ctai:i\o principal C feita pelo querido "Arnold Daly", o celebre "Justino

Cílirel", dos "Myslerlos do Nova"York" — 1" o ^° episódios.
Nu mesmo programam, Qlaily. llroctcwcll em Siipi .i.id mwrlftcio úo amur — 3 netos, •

da FOX-KIL31.

SAUIlADO' cuja Inicrpr

Empreza Brasileira
de DiversõesEl ectro-Ball -Cinema

ee—m^m*tm—a^mmm~t^—a.aammmaammeaaaaaaaeaa—maamaaam ..

Si — Ruá Visconde do Rio Branco «51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital
VVV\iVVVSArt^V'iíVVWVV*i#VV«VVSrVV>^i^^

HOJE" Programmia novo - H O Jl E

EM LEÃO
9'e 10- episódios — Quatro partes de verdadeira sensação

Ping-Pong, Billiares e outras diversões
Artistiea e aitunilante illuminaçào electrica

BANDA DE MUSICA MILITAR
Ào Electro-Hall-Cinema!

*lAArVW^rVW«WSAAAAAÀr>r*-«t^^

As diversões começarão ás 5 horas da tarde

mm OITUL
Av. Rio Branco 168-Tel. 4218 Cc

Emp. PINFILDI

HOJE
Conspiração

OU

HOJE
Maria Thereza

*,,'««^»^AA/*,_>*V*«l¥**V,*->^r*V*v-*>->^.*^r*i»^i<VV'"* *^^>fSSi***Vii*W*i^^**f*^***A**^*

,'Um grande film para estréa da

gerrial e formosa actriz

fi-.-zL.uey-, Gellétififiz
Nà inteí-pretáçãp do film portentoso intitulado:

CONSPIRAÇÃO
OU MARIA THEREZA

¦Historia da soberana incomparavel, que soube governar esse co-
losso, quo foi o irirperio austro-hungaro. Riqueza, gosto, arto admi-
ravel.nente oppostos,. onefo haja urna scena. A maior vert-áde histo-
rica. Montagem magnífica. Guarda-roupa, de accordo com os ri_.it-
rinos da .poça. .

M.EÇOS : *JAJJÍAKOrÍ-S, 81,. 15 POI/TRONAS, 1$500.
Os permanentes sò' têni valor na "matinée", até as 6 horas.

SEGUNDA-FEIRA — SENSUALISMO, "fllm" allemao e oCRIME DE ORAVINHOS. DIA- a — Polu Negrl om um novo
gênero — A CONDESSA DODDY.

LEI
BREVE — F-aii-Isco Bcrtlne um o "film" MAIS DO QUE A

^-*«v%-%v%-*i-i«t<^,«v-v«v^CÍNEinA IDEAL
Um novo programnia simpi smente estupeiuio (Ia
«lassí--Extra-lisj.ecial !—Ü maior sncccsst» do anno!HOJE

Interpretando um drama sensacio-
nalissimo, apresentamos, em estréa,
ò maior vulto da cineiriatographia
contemporânea :

WILLIAM FMIUI
o iricompai-avel trágico americano,
cuja admirável arto o consagrou su-
premo ante as maiores (i.lúbridãS.s
da tela. Hoje tel-o-hi*iiios na sua ul-
tima creação, intitulada

Jovial
turbulento

Seis actos monumenta-s, agrada-
bilissimos, ttcsenrolados sob um fer-
tilissimo enredo, como o são sempre
que reoipparece o queridissimo WIL-
LIAM FARNUM !

Producçao EXTRA SPEOLVLFOX
FILM.

fc/"«_i«*V"_i***i->*,**«***-«'*>i«'**V,»i_i»*Si'">li',*>«-'

^V^^V^S»i^f^^i^^^^Aj^^^^ft^*Ínf*******^i£**.

No mesmo programma exhibimos
um segundo lavor EXTRA, interpre-
tado por uma r.otabilidade mundial-
mente applaudld»

HOJE
-^filBf^'

m:fi .zm*^^^^^^^^,^Mm^^M_w^^ê_&CM" \
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^fi-<=^^^^___^-y fiZÊÊm

iamFarnum PjCjkT^P****^
Vox Film Special
**^_»*»_(VVW i

t___-rô_a

inox 'Xr-Uxc.

-UtWjL — O melhor e mais celebre trágico do Cinema—HOJE

WILLIAM FARNUM
o expoente suprema da arto muda, o actor notável e vigoroso ouo todas a. mintu.,. __„i_„dem e admiram, na sua ultima e attraehte croaçaò fi S pla -a8 aIyPlau-

rm-uMTE, m E TH Lll 111

5S-5S8.

Seis actos da FOX FILM SPECIAL PRODUCTI ON
. . Um conto cor.de rosa, uma. chinfera, um sonho nassado nm ,„„, ... -_.,,.- 

'i*L
agrestes regiões dá Califórnia. passado em uma das mais lindas ôfs?

Wi'|]iaill F.milllll ,°. ^«S.»,'*,* ?'.* «F^?.« excêntricas e perigosas desafia a
Valentia, do bondade; e ^'coragem! 

<g£. ^ ^'^ 
JZ^&^fy^ ^V

Williíllll Farinilir .aPaiX0»a-?c P^PAINHA DA FI.ORFsTA, cujo "õnrulho"
domina pelo bom ihumor e .pelo h.ri,™„ °'<-U-no

A sua bravura vence as ultimas di.-icuid-.des e trium pha !... hei"^rno.
-WI-L-X-IAlVi: 3^AFI3Xri-71---- apresenta-se em um gênero novo, que agrada, quo att.ao.quo deslumbra,!

««wwwwí^^
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____. _m _r' íVpiSíWSi'^Kj W_9*__\' ____M^>P_r*^*s *íS'- wFvir

irVVl^VN#>r^^'V\i»VNir>^^A/VNA/VVVV«V*«*_***grVW*^

Henry ^WaltH^ll
eecundado, superiormente, pela formosa estrella, insinuantissima

HELENA CHADWICK
ou seja. um .par incomparavel, que, com extraordinário relevo, tíes-

empenha o formidável drama

OLHO POR
DENTE POR DENTE!

6ete actos do fortes emoç ões, desenvolvidos ante um ó"n.edo;
originalíssimo, de elevado vai or e luxuosíssima montagem.

<*|^_i***l.^|i^^|i*'«i.«***».ii'**t^«,i_l,*,<«^«i^^^«'**N««1**->**V*^

SEGUNDA-FEIRA — A mais desejada de todas as "reprises"
— TARZAN, O HOMEM 5IA CACO — Oito actos maravilhosos o
eensacionalissimos, o verdadeiro e primitivo "film", interpretado
pela bella figura máscula de ELMO LINCOLN. Nò ínburrío p*.*6-
gramma apresentamos a quêrl tlisslfna GLADYS lilIOCKWJ.i.I;. na
iDrotagonista do esplendido "fllm", da Fox — >II'..\TlltAS INNO-
GENTES — em cinco actos.

SRGUNUA.FEIKA.. \/VIL-L,IAIVl DESMOND

Serie dos grandes lilms ameri-
canos em 7

w*<«w>ywvWi

Protiig,»uwta8- Asceltóbiida-
des do Palco o da . ela -

Henry Waíthll

il

vãL-

Iw ^_j_a_y

SRGUXDA.FliUvW "ViDA 3SIUV/^CríEIVI

SjaÒ<«w«ÍR*^^ i s'*^^x«»í<í<»í<^^^^

Chadmck
HOJE: ripfl

No indesthronavel

TEMPLO DAS CELEBRIDADES

CINE PALAIS
-_..'¦


