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PÕE A' DISPCSIGÃO DE HARDHÍ61HIATE PRESIDENCIAL "MY-FLOWER"

COMMUNICADO TELEGRAPHICO

do correspondente especial de "0 PAIZ"

CENTENÁRIO 00 ESTREITO DE MAGALHÃES
O Dr. Alberto de Oliveira, ministro de Por-

tugal, na Argentina, pronunciou um
brilhante discurso nas festas do 4o cen-
tenario da descoberta do Estreito de
Magalhães — Honrosas referencias ao
Brasil.
SANTIAGO, 1 — 0 li. 30 — Os discursos Áo embaixador de Por-

tugal ás festas do quarto centenário da passagem do estreito Av Alaga-
limes, repletos de calorosas referencias ao Brasil, cansaram nos circulos
officiaes c entre os brasileiros a mais grata impressão. As Cestas tomu-
mm um caracter de wlel.i-nção da, raça pelas nações do estirpe h«pa-
nliola da America do Sul. Desde quo o cruzador "Kelna Regente" c o
infante D. Fernando chegaram a Buenos Aires, aquelle para as oercaiio-
nias tle Punta Arenas, o príncipe como representante do spbonino hcsjüo-
nliol nas festas eliilenas, os jornaes, o governo, congresso, a Mimlblpa.ll,-
dade wtferiratn-FC a riilúdq á "Madre Espniía" nos seus discursos, arti-
gos, brindes o saudações.

O mesmo pliçhõiheiío de exaltação da raça, (pie so dera nu. Argen-
tliui, uasumiudo extraordinário fervor, rciietiu-se no-Chile. Neste am-
blcnto moral, a troca de homenagens entro os embaixadoras de Peijtmal
ò do Brasil causou a mais agradável impressão. No longo discurso
discurso que pronunciou, ha sessão eolepiue dii Universidade de Sani-ago,
na qual lhe foi conferido o titulo de meinl>í'o honorário, o embaixador
pomigucz exaltou x> Brasil como o padrão niais glorioso da obra poi tu-
guo__a na. America, descrevondo a grandeza e.o iirbgrcs.s0i.4la cultura e da
civilização brasileiras, o patriotismo do scu if£yo,'to talpnto dos sens esta-
distas, destacando a situação lniernaclonnl assumida pela e opulenta na-

I cionalldiide.' Essas iefer<r.iu;las calorosas foram retribuídas pelo ministro
do Brasil no banquete dado pelo governo As embaixadas especiaes, e em
prestou homenagem á mãi pátria lu/.itana. . _ •

As fetetná eommemorativas da passagem do estreito abrangeram* por
igual as nações hespanhola o portugueza, pelo facto de ter sido nm por-
tugnez o realizador da heróica façanha. Por accordo com o corpo cltplo-
matico. o governo resolveu dar a precedência em todas as solcmitidades
aos esmbaixadores da líespanlia .0 do Portugal.

O embaixador Alberto de Oliveira foi esperado na fronteira por um
ajudante de aimpo do prcslttonte da Republica e por um representante
do mlnüttro das relações exteriores, sondo conduzido a Santiago em trem
especial, a que fora atrelada a carruagem do chere do Estado.

Na audiência para a entrega ds credenclacs, o om.balxadoi. de Poi1-
tngaí offereceu ao presidente da Republica as Insígnias da Grã-Oruz da
Toit<; e Espada; com que fora agraciado pelo'governo portuguez.

Por sua voz, o presidente condecorou o embaixador com a Medalha
dc Mérito de 1" clasáe.

A ceremonia teve a máxima solemnidade, sendo a unloa emi que
foram proferidos discurso» e prestaudo-se honras militares ao embai-
xador. Em todos os edifícios publicos estão arvoradas as tres bandeiras
do Chile, da Hespanha e de Portugal.

Na sessão solemne do theatro Municipal executaram-so os hyminos
Jicspajihol' c portuguez, que foram ouvidos do pó, assodando-so ás ao-
clamações aos dois paizes o mundo official.

Os dote embaixadores hespanhol e portuguez pronunciaram discur-
sos alluslvos á commemoruçãó, cin que nssignalaram a obra gloriosa dos
dois povos Ibéricos no descobrimento e colonização da America.

Os marinheiros das nações luso-hlspanlcas americanas podiam lc-
gttíma mente orgnlhnr-sc da suo. ascendência Illustre. Elles representam
a mais gloriosa tradição náutica dos annaes da humanidade.

Novamente, no seu discurso notabilissimo, pronunciado no salão dos
actos da Universidade, o embaixador de Portugal so referiu longamente
ao Brasil, offertando & Universidade as reproducções faeslmiladns das
obras cosmographicns portuguezas de que so servira Fernão do Maga-
Ihães pura levar a cabo o seu gigantesco emprehendimcnto, e annun-
ciando que a colônia portugueza do Brasil, em commemoração do pri-
meiro centenário da independência da Nação Brasileira, tomara a ini-
clativa de confiar aos maiores historiadores c geographos dos dois paJ-
zes uma historia monumental da obra lusitana na America, adiantando
que no primeiro volume dessa obra vultuosa, cm que trabalham muitos
homens Illustres, acadêmicos c professores, se narrará o descobrimento
intencional do BrasU o se reivindicará a prioridade portugueza na con-
cepção do continente americano. Esse monumento intellcctual c erudito
terá a vantagem sobre quaesquer outros de poder ser conhecido em to-
dos os paizes, dc ficar em todas as bibllothecas ao alcance dos estúdio-
sos, e significará a mais expressiva das homenagens dos portuguezes ào
Brasil, pela evocação dn obra ingente dos antepassados communs.

Os discursos dos embaixadores da Hespanha, de Portngal e do Bra-
sil estão sendo ainda oommcntados pela imprensa oom os mais vibrantes
elogios, associando-se o nome brasileiro á solemne commemoração do
quarto centenário da proeza heróica do Fernão dc Magalhães.

O embaixador portuguez, que.tem sido alvo das maiores demonstra-
ções de sympathia, parte amanhã, na qualidade de hospede do Ciille,
para Punia Arenas, onde vai depor uma coroa de bronze no monumento
erigido & memória dc Fernão de Magalhães.

(J)o correspondente especial de "O Paiz".)

O Adriático
OS FINS DO BLOQUEIO DE

FIUME
.ROMA, 2 (U. P.) — Um pomW

nieado official inforw.a que o Wo-
queio de Fiume applicar-se-ha ex-
clusivamente para evitar a entrada
de tropas e de material de guerra,
mas na0 inteiviiíl no trafego ordina-
rio commeroial.

O prefeito de Fiume .publicou uma
proclamado, declarando °que o b">-
queio é inevitável, aeeusando o con-
de Sforza e o presidente do conselho
de ministros de traição.

A opinião publica em. Roma 6 una-
nimemente contraria a D'Annunzio.

Beto dirigiu um appello a todos os
italianos na região dos Alpes Julia-
nos para <iue venham «m Beu auxi-
lio e ordenou a mobilizarão de todos
as homens e mulheres Aa regência de
Quarnero.

D'ANVUNZ10 APPEIiTjA PARA
TRIESTE

TRIESTE, 2 (U. P.) — O "lea-

der" da sociedade local de antigos
eoldactoa recebeu uma carta de Ga-
briele d'Annunzio escrtpta em Flu-
in*, na <iu«l o poeta-aoldado pede in-
Blatentemente aos antigos soldados
levarem a effeito represálias contra

as forças italianas ás ordens do ge-
neral Caviglla; que estão participam-
do no bloqueio de Fiume.

O poeta-ooldado chamou as tropas
do general Caviglia de "traidores
loucos" — declarou o destinatário da
carta de Ga-briele d'Annumlo,"Consentirei no meu .próprio as-
sassinato, ús mãos destas forças —
com a maior indifferença.", escreveu
Gabriele d'Annunzio.

Consta que os antigos soldados re-
solveram apoiar o poeta-soldado.

MOVIMENTO DE TROPAS
ROMA, 2 (U. P.) —¦ O corres-

pondente em Trieste do jornal "Idea
Nazionale", telegraphou dizendo ter
sido preparado un» grande movimen-
to de tropas nas vlsinhançag das li-
nhos militares Italianas em torno de
Fiume.

Accrescentou o referido correspon-
dento que as noticias procedentes de
Fiume, recebidas em Trieste, indi-
cam que os ânimos em Fiume estão
muito exaltados, como resultado da
decisão da Itaüa de bloquear aquella
cidade.
DISPERSÃO DE NACIONALISTAS

ROMA, 2 (U. P.) — As tropas
de serviço na Câmara dos Deputados
homem dispersaram uma demon-
atração dos nacionalista*, os quaes

estavam protestando contra o esta-
belecimento do 'bloqueio de Fiume
pe.lo governo Italiano.

OS ESFORÇOS BO GENERAL
CAVIGLIA

FIUME, 2 (U. P.) — O bloqueio
começou esta unadrugada as desho-
ras,

O general Caviglia declarou -que
fará tudo o que fôr necessário para
conseguir a pacificação, achando-se
muito preoecupado.

Diz o general que, diante de ir-
mãos, deve-se proceder de fôrma dif-
ferente, mas que o dever impunha
certos sacrifícios.
ATE' AS MULHERES DE FIUME

SAO MOBILIZADAS
ROMA, 2 (U. P.) — Toda a im-

prensa oecupa-ge quasi ciue exclusi-
vãmente da situação do Fiume, es-

perando-se, apesar da gravidade do
caso, que D'Annunzio ceda, se real-
mehte deseja salvar esm. cidade.

Sabe-se que ui"'-' senador por Ve-
neza partiu para esta capital, afim
de 'conferenciar com o Sr. Giolitti.

Foi noticiado que Õ'Annunzio
respondeu ao general Caviglia que
a intimação que lhe íoi feita tem o
caracter de um uitimatum e devo
ser retirada, acerescentando que o
representante de Quarnero em Roma
recebeu instrucçOe.s por considerar
existente o estado de guerra.

A simples noticia desse íacto deu
margem a manifestações .publicas,
considerando-se monstruosos oe
acontecimentos.

D'Annunzio decretou a mobiliza-
ção de todos os homens de 18 a 52
annos. Tambem as mulheres foram
armadas.

PONTES MINADAS
1FIU1ME, 2 (U. P.) — O capitão

Carlos Venturi, eommandante das
forças desta cidade, communicou que
as pontes sobre o Sussax haviam sido
minadas, acerescentando que os fiu-
menses serão os priiir.eiros a demon-
strar a sua attitude.
TRIESTE SOLTOARIA COM D'AN-

NUNZIO
FI1U1ME, 2 (U. P.) — O governo

enviou legionarios e materiaes belli-
eos para a ilha de Veglia, apesar da
ordem em contrario do general Ca-
viglia.

A cidade de Trieste declarou-se so-
lidaria com D'Annunzio.

O BLOQUEIO BE FIUME
ROMA, 2 (U. P.) — Soube-se of-

ficialmente hoje, de noite, que o go-
neral Caviglia, commandante em che-
fe dae forças italianas na linha do
armistício, iniciou o bloqueio terres-
tre e marítimo de Fiume, honteni, ás
LO- horas.

CONFERÊNCIAS E CONFE-
RENCIAS

ROMA, 1 (U.P.) —Retardado—
O Sr. Bonomi, ministro da guerra da
Itália, .conferenciou durante uma
hora, hoje, com sua magestade o rei
Victor Manoel.

Depois disso, o Sr. Bonomi e o ai-
mirante Sechi, ministro da marinha,
conferenciaram co;mi o Sr. ' Giolitti,
presidente do conselho de ministros.

Consta que as referidas conferen-
cias foram consagradas inteiramen-
te Cx situação fiumense.
D*ANNUNZIO AMEAÇA GUERRA

A' ITÁLIA
ROMA, 2 (U. P.) — O corres-

pondente em Trieste do jornal "Epo-
cha" diz que Gabriele d'Annunzio
recusou o convite do general Cavi-
glia para retirar as suas tropas de
Veglia e Arbe.

O poeta-soldado declarou ter oc-
cupado aquellas Ilhas, sob o .princi-
pio de que os habitantes das mes-
mas deveriam ser permittidos o dl-
reito de "livre-escolha". ,

Gabriele d'Annuzio tamlbem per-
guntou se o convite do general Ca-
viglia deveria ser considerado como
um "uitimatum".

Se o referido convite fôr mesmo
um "uitimatum", declarou o poeta-
soldado, elle ordenará ao seu repre-
sentante em Roma de pedir os seus
passaportes e, informar ao governo
italiano que a regência de Quarnero
considera-se num estado de guerra
com a Itália, começando no dia 3 de
dezembro.

A DECLARAÇÃO DE GUERRA
INOVA TORK, 2 (H.) — O cor-

respondente da Associated Press em
Londres -informa que, segundo um
talegraratv.a ae Milão £ara o "Ti-
mes", Gabriel d'Annunzio tinha dc-
clarado guerra à. Itália.

A IMPRENSA ITALIANA
ROMA, 2 (H.) — Os jornaes,

commentando o bloqueio d« Fiume,
constatam qtie-.as relações entre os
legionarios de D'Annunzio e as tro-
pas regulares Italianas da linha do
armüitieic são muito tensas, por-

quanto as tropas rcerulares es>tão dis-
postas a respeitar e fazer respeitar
todas as ordens dò governa rèferen-
tes á attitude dos fiumenses «outra o
tratado de-Rapallo.

Todavia, "11 Tempo" acredita que
não se chegará a. uma. situação de
conseqüências tnuis riérias.

•Na o.pinião do referido jornal, o
próprio D'A-nnunzIo acabará pór
convencer-.se da'esterilidade da. sua
resistência, tanto mais quò o. bloqueio
de Fiume o reduzirá á impotência.

DEMONSTRAÇÃO NAVAL EM
FIUME

ROMA, 2 lH.) — O "Messugero"
annuncia que hontem vinte navios
navios da esquadra de Poila a,ppare-
ceram reunidos-na bahiá de Fiume,
onde essa demonstração naval fora
•recebida com fuzilaria, pelos legiona-
rios de Gabriel D'Annunzio. •

Diz ainda a informação que os va-
sos de guerra italianos tornaram em
seguida, aos seus .an-coradouros.

Outra notEIa. enviada- de Fiume
pelo correspondente do "Mcssagero",
informa, que, por oceasião. da de-
monstração. na.val, D'Anminzio fala-
ra ,ao povo, declarando que o sangue
fraterno não seria derramado.

O "Tempo" publica, por sua vez,
um despacho de Trieste,11 segundo o
qual nãr> parecia impossivel que
D'-Aununzlo modificasse as suas
Idéas a respeito, dos destinos de
Fiume.

Constava tambeii» ao correspon-
dente do "Tempo" guo o regente do
Quarneno tinha .«nvlado a Roma. ym
mensageiro détòflafa-cò^fifiánçai en-
carregado'de expor o sffit',,"ponto do
vista ao ..governo':âe^lt__4n$-c!.'..,.. .

O BLOQUEIO DE FIUME fi"
LONDRB3S, 2 ('U. V.) — A Uni-

ted Press obteve declaração de alto
funecionario, italiano, actualmente
nesta capital, com relação ao blo-
queio decretado pelo governo de
Roma contra Fiume.

Devido a considerações de ordem
diplomáticas, o entrevistado não con-
sintiu que o sou nome apparecesse,
mas póde-se affirmar -que elle está
em condições de falar com toda au-
toridàde sobro o assumpto,

Disise o funecionario «m questão
que o bloqueio de Fiume é real e
tem por .f!.!i.>.conseguir, da maneira
mais 1'apida.- possivel, a saida de
D'Annunzio de Fiume.

Isto obter-se-ha por melosa pacifi-
eos se fOr possivel, mas poi- qualquer
forma e a qualquer .preço, effectuar-
se-ha.

O informante reconhece que ha
um anno qualquer tentativa de ex-
pulsar D'Annunzio de Fiume teria
causado a queda do governo* devido
ao sentimento popular a fazer da-
quelle."Agora, por^mi", accrescentou, "o
povo corroprehende que'este caso foz
á Itália objeoto dò irrisão do mundo
inteiro e seriamente dlllílcúlüa o tra-
balho para o restabelecimento da
paz,

O governo estfiS, desesperado com a
attitude obstinada de D'Annunzio,
tendente a impedir a approximação
com o, Yugo-SIavia, em cujo plano o
presidente do conselho e o-ministro
das relações exteriores arriscararr.i-se
perante a opinião publica, devido áe
.concessões que fizteram á Yugo-Sla-
via sobre a. Daímacia.

O governo itailfcno ratificou o tra-
tado com a approvação completa do
povo italiano e tenciona pôl-o em
execução, custe o que custar.

Não pôde «Qnsentir qua am ma-
luco, com alguns partidários tambem
doidos, :ir.antcnh'a o Adriático em
ebulição."

Um diplomata italiano fez e os-
guinte declaração:"D'Annunzio eerá eapulso de Fiu-
me dentro em poucos dias, Se elle
resistir será muito peor para elle.
Tem que sair.

O general Caviglia está fechando
uma rede de ferro em torno de Fiu-
me, pela qual poderão figir ob Que
desejarem, ;ir.as não consentirá a en-
trada de quem quizer auxiliar D'An-
nunzio.

Por essa fôrma, o governo espera
que os legionarios de Fiume perde-
rão todos os elementos de influen-
cia que os abandonaram, devido ao
descontentamento causado pela sua
tenacidade

¦O general Cecherini e o coronel
Sani, -que partiram de Fiume no dia
no dia 25, são exemplo» desses fí»-
ctos. Apenas alguns rapazes imber-
bes ficaram com D'Annunzio."

ROMA, 2 (U. P.) — A declara-
ção official do bloqueio de Fiume
causou muito boa impressão aqui.

•O povo considera essa iproividònciíi.
como uma prova de que o govetno
tenciona levar a effeito. coirj ener-*
gia, o .tratado de Rapallo e tamhem
pacificar definitivamente a região
fiunienso.

Um despacho de Trieste diz que o
general Caviglia, commandante em
chefe das forças italianas, enviou a
Gaforiele d'Annuiizio un.<a mensagem,
por meio de um a-eroplar.o, decla-
rando que o governo italiano tencio-
na cumprir, sem demora, o tratnde
de Rapallo.

O general Caviglia .convida os le-
gionarios d'annunz!»nos ft. ee retira-
rem, immediataiwente, de dentro das

fronteiras da- regência do Quarnero, 
'

e tamíbem a deixarem de resistir ás
provideivc-ias enérgicas que o gover-
ho esíá disposta a adoptar.
CONDEMNAÇÃO A' ATTITUDE DO

POETA-SOLDADO
•ROlMA, 2 (U. P.) — As rodas poli-

tiens em peso condemnam a attitudo
assumida por Gabriellu WAnnunzia
para com o Tratado de Rapallo. Fa-
zem ver quo os últimos movimentos
d'annunzianos ameaçam atirar o paiz-
numa guerra civil.

Muitos deputados chamam a atten-
ção ao facto de que quando a Cama-
rados de Deputados votou a respeito
do referido tratado-; apenas 14 di'pu-'
tados votaram contra. Dizem que isso
deveria ter ensinado a Gabrielle
d'Anmmzio que a Itália está causada
de guerra.

O jornal "Cüonnle d'Italia" diz qjje
Gabrielle d'Annunzio ameaça causar
uma tragédia, a qual devo ser evi-
ta(da."O soberano deveria empregar to-
dos os meios possíveis, afim de se
chegar a um accordo com Clabrlclle
d'Annunzio", diz a referida folha.
"Não 6 essencial quo occupenios im-
mediátaménte as ilhas de Viglia e
Arbe."

A "Epocha" diz que os aconteci-
mentos na fronteira nordeste estão
chegando a um ponto culminante.

"Temos tentado, lia uni anno, evi-
tar essa situação", declarou a "Epo-
cha". "Porém, as noticias procedeu-
tes do Fiume e recebidas agora são
graves. Não se pôde explicar a atti-
tude do Gabrielle d'An nunzio.''.

O "Corriere d'Italia" diz: "Ars no:
ticias vindas de Fiume enchem de
tristezas OS:corações de todos os pa-
triotas. Ainda nutrimos esperanças de.
que, A ultima hora, Gabríellò d;An-
nunzio será inspirado a agir de con-
forinidade com o dever de um solda-
do da Ilalia. Aconselhamas que aa
autoridades esperem o mais possivel,
porém, . devemos cumprir o Tratado
de Rapallo."

A SITUAÇÃO Ü. CONSIDERADA
GRAVE'

TIRIBSTE, 2 ('II. !'.)—'Pessoas bem
iuformadas, aqui, não considerum
como sendo de gravidade a ameaça
de Gabrielle d'Annunzio de guerrear
a Itália.

Declaram que no correr do tempo
o poeta-soldado annuh-á ás exigências
italianas.

No intervalo, as autoridades italia-
nas estão levando a effeito com gran-
de severidade o bloqueio de Fiume.
Fazem buscas em todos os trens,
atravessam a fronteira, procurando
encontrar contrabando, taes como ar-
mas, dinheiro e livros impressos de
propaganda.

Os viajantea estão sendo rigorosa-
mente interrogados.

A Liga das Nações
AS EMENDAS DO DR. AFFONSO

COSTA AO CONVÊNIO DA MGA
GENEBRA, 2 (U. P.) — O dou-

tor Affonso Costa, chefe da delega-
ção portugueza 8, assembléa da Liga
das Nações, propoz as seguintes
emendas ao pacto da Liga das Na-
ções: _

1", Que os outro membros nao
permanentes do conselho da Liga
das Noções sejam eleitos annual-
mente, com o privilegio de reeleição
sô uma vez em cada dez annos.

2*. Os membros da Liga ficam
obrigados a submetter todos os litl-
gios ao conselho da Liga ou ap Tri-
bunal Ae Justiça Internacional. To-
dos os .paizes associados concordam
em não recorrer á guerra, senão
tres mezes depois dessas corpora-
ções hajam dado laudo com relação
ao conflicto.

3*. Os membros da Liga «erão
obrigados a submetter o caso a ul-
terior arbitramento, se isso fôr Jul-
gado necessário.

4*. Serão organizadas varias com-
missões conciliatórias paça resolver
os litígios que não sejam de caracter
grave.

GENEBRA, 2 (U. P.) — As qua-
tro propostas apresentadas pelo dou-
tor Affonso Costa, delegado de Por-
tugal, formulando emendas ao pa-
cto da Liga das Nações, forani en-
viadas a 1* commissão da assem-
bléa, que dará o seu parecer sobre as
mesmas na sessão da assembléa de
1921.

O SR. HYMANS AGRADECE AO
BRASIL

GENEBRA, 2 (U. P.) — O senhor
Paul Hymans, presidente da assem-
bléa da Liga dns Nações, depois dc
ler o offcreelmcnto do governo do
BrasU, de. servir de mediador, afim
dc resolver as differenças existentes
entre os nacionalistas turcos o a Ai1-
mehlii, publicou a seguinte nota:

"O generoso offerccimciito do go-
verno brasileiro, para cooperar na
solução dei-se conflicto, eucho-nos dc
satisfação. Eu agradeço ao Brasil,
em nome da Liga tins Nações."
PARA SOLUCINONAR O PIÍO-

i BLEMA DA ARMÊNIA
GENEBRA, 2 (U. P.) — A aoel-

tação do Brasil, Hespanha e os Es-
tados Unidos, do convite da Liga dus
Nações, pura servirem dc mediado-
res no conflicto eutre a Armtuti;. c
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os nacionalistas turcos, produziu
grande satisfação nesta cidade.

O presideute, Sr. Hymans, ein dis-
curso que pronunciou na .«essão de
hoje, da asscinblóa, declarou que a
Liga havia notificado aos tres go-
vernos que o seu of forcei mento fôi-a
aceito, ficando autorizados a iater-
vir conjuntamente no coiiflioto.

As declarações do Sr. Hymans fo-
ram recebidas com applausos, que
bem traduziam o modo de pensar da
Liga. O Si». Hymans disse: | "Estamos
inimcnsamcnte .{nbllosos. poi" terem
o BrasU, a Hespanha e ofi Estados
Unidos aceitado a mediação.

Pediremos a essas nações que se
ponham dc accordo entre si, afim de
se Incumbirem da mediação do con-
fllcto turco-ermcnlo.'

Lord Robert Ceei! exprimiu o sett
agradecimento ». delegação francezá
e, especialmente no Sr. Viviani.

"A* eloqüência o aos recureos do
Sr. René Viviani devemos, em gran-
dc parte, o. suecesso do nosso appello
na questão da Armênia", disse o cs-
tadista britannico.

GENEBRA, 2 (U. P.) — A sessão
plenária da assembléa da Liga das
Nações, começou ás 10,30. O pre-
sidente, Sr. Hymans,. leu a mensa-
gem do presidente Wilson, relativa
á Armênia, e tambem a aceitação
do Brasil e da Hespanha. A leitura
dessas mensagens provocou grandes
applaus.s.

GENEBRA, 2 (A. A.) — O go-
verno hespanhol, respondendo ao
convite'que lhe foi dirigido pela LI-
ga das Nações, para intervir em fa-
vor da Armênia,' declarou que, com-
quanto a Hespanha fosse alheia ás
eircumstancias que se relacionam
com a triste sorte dos armênios, es-
tava disposta a contribuir por to-
dos os meios ao seu alcance para a
realização dos ideaes da Sociedaae
das Nações.
DECLARAÇÕES DE UM DELEGA-

DO ITALIANO
GENEBRA, 2 (U. P.) — O sem}-

dor Maggiorino Ferraris, da delega-
ção italiana, na reunião da assem-
bléa da Liga, concedeu, hoje, uma
entrevista á United Press. O referi-
do senador declarou que a Liga das
Nações tinha alcançado úm exito
muito além das esperanças dos fun-
tladores e .partidários da mesma. Ac-
crescentou o senador Ferraris, que
a Liga, por meio das suas activlda-
des, tinha conseguido refutar a ac-
eusação de que as grandes potências
a .dominariam.

VA menor Republica tem um lo-
gar de igual importância aquelle oc-
cupado pelo maior Império, nas
actuaes sessões da assembléa du LI-
ga", declarou o senador italiano.

O referido delegado italiano disse
mnis que todas as nações, sem ome-
nor egoismo, desejavam ver os Es-
tados Unidos sócios da Liga. Decla-
rou ainda o senador Ferraris, que
todo o mundo está convencido le
que os Estados Unidos part!.-!.
da reunião da assembléa da Liga das

Nações, no anno próximo vindouro.
Accrescentou o referido membro da
delegação 'da Itália, que jj a Liga IÃ
demonstrou, comtudo, que pôde ai»
cançar exito sem o auxilio dos Es»
tados Unidos, Russia e Allemanha.'.

AS EMENDAS A' CONVENÇÃO
GENEBRA 2 (U. P.) — A as-

sembléa da Liga das Nações, hoje,
adoptou uma'moção estipulando que
todas as emendas propostas á con-
yenção da Liga d£>,s Nações,' sejam
referidas a uma commissão da as-
sembléa da Liga, a qual,. pór sua
vez, apresentará um relatório á as» .
sembléa, por oceasião da reunião da
assembléa da Liga, em 1921.

As delegações argentina e para-
guaya foram as únicas jue .votaAihi
contra a referida moção. O Sr. Paul
Hymans, presidente da assembléa,
declarou sem ' effeito as objocçõea
daquellas nações, e tambem . decla-
rou approvada a moção,
O SR. PUEYRREDON EM PARIS

PARIS, 2 (U. P.) — O Dr. Hono-
rio Pueyrredon, chefe da delegação
argentina á assembléa da Liga, che-
gou a esta capital, acompanhado dá
sua familia, em rápida visita, de-
vendo voltar em seguida para Ge-
liebrà.
DECLARAÇÕES DO SR, BALFOUR

PARIS, 2 (A. H.) — Entrevistado
pelo. correspondente do "Excelsior",.
em Genebra, o Sr. Arthur Balfour
declarou que a assembléa geral da
Liga das Nações realizou inteira-
mente a obra que tinha em -vista,
obra que o delegado britannico qua-
li-flcou do eminente.

A machina noya, posta em movi-
mento ha quinze dias, somente, jâ,
executara actos importantes èm be-
neficio da paz universal, taes como
a Constituição de Dantzig como ci-»
dade livre, o estabelecimento do Tri»
bunal Permanente dc Justiça,-a dis»
tribuição de mandatos, o íepatria»
mento dos prisioneiros, á approva»
çfto de medida.1^ de' combate A peste,
a realização ; de'plebiscitos; e a ine-
diação na Armênia, para dirimir o
conflicto entre armênios e Uomalis-
tas.

Quanto a esta ultima questão, sA
os cegos podiam deixar do -reconhé-
cer a importância e a utilidade d»/
cooperação internacional que se pre-*
para entre os governos da America
do Norte, do-Brasil e da Euròpá
para resolver o assumpto. -.-.
y;Õfi;Sr. Balfour concluiu: "Estuda-
mos e procuramos resolver ' 

proble-
mas concretos. Sc o nosso objectivo
longínquo é Instaurar no mundo
uma éra nova de paz, a nossa tare-
fa immediata é restabelecer a •prós-'
peridade numa parte da terra qu»
delia bem precisa.'! .*" '

A ADMISSÃO DE COSTA RICA
GENEBRA, 2 CA. A.) —' A com-

n;ls.-ião de admissão de novos Esta-
.-loa deu! por unanimidade, parecer' irqravei ao pedido da Republica da

J Costa Iíi?a, no sentido de ser inclui»
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do este paiz entre os membros da:
Liga das NaçOes.

OS CIÚMES DA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 2 (A. A.) — O

Sr. Eohague, correspondente do jor-
nal "La Nacion", enviou aquelle jor-
nal o seguinte despacho, quo foi
hojo publicado:•'Cumpre-me assignalar a propon-
deraneia do Brasil e a sua actuação
sobro íis Republicas sul-americanas,
na assembléa da Liga das Nações.
A' parte as muitas considerações, a
delegação brasileira procede com
multo tacto o- discreção, tendo até
á, presente data conseguido dois tri-
umphos. O primeiro foi, sem duvida
alguma, a moção sobre o desarma-
mento, apresentada pelo embaixa-
dor do Brasil em Paris e delegado
junto da* Liga das Nações, Dr. Ga4--
tão da Cunha. •

O monopólio não só tem valor
pratico, senão que o tem' tambem
sob o ponto de vista sentimental. O
segundo obteve-o hontem offere.-,
cenão-se para que o Brasil seja me-
dianciro entre os turcos e os arme-
nios, Juntamente com os Estados
Unidos ila America do Norte.

O conselho da Liga das Nações
dirigiu logo tio governo brasileiro,
uni muito expressivo telegramma du
gratidão.

E' Ímpossivel deixar do lamentar
que não tenha sido a Argentina, em
vez do Brasil, a nação sul-amorica-
na quo so offerecesse para esta me-
diação, tanto mais quanto é certo
que o Sr. Pueyrredon, nosso repre-
sentante junto da Sociedade das Na-
ções, figura na commissão especial
quo tem a seu cargo os assumptos
réspeltantes aos soecorros a Arme-
nia. Ksta commissão foi formada
pelo representante britannico junto
da Liga das Nações, lord Robert Ce-
cil, quo se empenhou muito especial-
mento para que o Dr. Honorio Pu-
oyrredon pertencesse á dita com-
missão. *" 

Cae, por conseqüente, de maduro,
o offcreclmentó do governo argen-
tino, cm negociar este assumpto.

Calcule-se. termina o correspon-
dente de "La Nacion", a autoridade
moral que o offerecimento da Ar-
gentina não teria dado ao paiz, em
levar o nosso pavilhão fi Armênia,
dá união eom os Estados Unidos o
da Hespànha.
V ARGENTINA VAI RETIRAR-SE

DA A.SSEMBLM DA DIGA
-BUENOS AIRES, 2 (A. A.) — O

jornal "El Diário44 informa que des-
de o meio dia começaram a circular
nesta capital insistentes boatos íicer-
ca da attitude quo virá a assumir
a delegação argentina junto á Liga
das Nações, boatos segundo os quaes
seria muito provável a retirada da
delegação, cuja missão se considera-
ria terminada.

Accrescentavam os referidos boa-
to? que a retirada da representação
argentina obedecia a instrucções
tránsrnil tidas desta capital, pelo po-
dor executivo,

O mesmo jornal, alludiudo a certa
nação da Europa, que resolveu reti-
rar os uildidos militares junto ás
suas legações no estrangeiro, ap-
plíuide sem reservas a idéa e diz que
ella deveria ser imitada, pois quo.
na sua opinião, os addidos milita-
rés não passam de figuras decora-
tivas.

UM INCIDENTE
GENEBRA, 2 (U. P.) —Houve

Tinia frrande sensação na assembléa
da Liga das Nações, hoje de manhã,
quando o Sr. Hymans, presidente da
assembléa da Liga das Nações, desre-
epeitou a cláusula da convenção da
Liga, que exige uma votação una-
nime em tudo quanto se refere ás
emendas á convenção.

O Sr. Hymans recusou tomar em
consideração o voto vencido do se-
nhor Puyrredon, da delegação argen-
tina. o qual votou contra a proposta
contida no relatório apresentado pela
primeira commissão. A referida pro-
posta estipula que tortas as projecta-
das emendas ii convenção da Liga
das Nações, sejam referentes a uma
outra conimissão. a qual somente
apresentará um relatório d'aqui a uni
anno.

O chefe da delegação argentina de-
clarou-se contra qualquer providen-
cia que Impedirá a consideração de
projectos do emendai! durante a
actual sessão, o 

'Sr. 
V,- - ' Vivinni, da

França, declarou ¦*;¦'.¦ i;;.,o £ uma
«"•ufestão de;, expediente -.-. !.•".<» ii-o opi-
nião u.-ianime paira coni a {.«invenção.

O Sr. Hymans_sii:i'e:Ui»,i o ponto
de vista do' delegai!., f;.-;... •;: e decla-
rou approvada a mi cjãn O Sr. Puyr-
redon conformou¦;• • ¦:¦-.-. :-. decisão
do presidente da
EM TOJR.NO !' nus DA

COMAM*- "¦ .."CA
GENEBRA. 'I (l . - O senhor

Artliur Balfour. «'-! *.*» !«. britannico
.1 assembléa da ¦»•• Nações fez
hojj longo rtií -. " u assem-

bléa oppondo-se a que o pacto da
Liga. seja immediatamente emen-
dado. . 

". 
. ' .»

OSr. Balfour declarou que a
Liga tinha apenas 11 mezes de exis-
tencia e devia ser mais demorada-
mente experimentado/ o seu pacto an-
tes de procurar-se alteral-o.

Por esso motivo a primeira com-
missão da assembléa havia resolvido
que as «mendns propostas pelas na-
ções scandinavas fossem adiadas para
ulterior consideração.

O Dr. Begerup, da delegação no-
rueguense e o Sr. Wertemburgo, da
Suécia, declararam que o pedido das
nações scandinavas havia em grande
parte satisfeito com a sua incorpo-
ração no.s trabalhos da assembléa.

As propostas das delegações sean-
dinavas são: que a assembléa reunia
todos os annos e que sejam eleitos ro-
tativnmentc os membros, não per-
mnontes do conselho d.a Liga. Os de-
legados antes citados declararam
quo as suas delegações estão comple-
tamente satisfeitos com as decisões

Até agora o Dr. Urrutia, da delega-
ção da Colômbia, apoiou as emendas
apresentadas pelo Dr. Affonso Costa,
de Portugal, as quaes foram envia-
das á commissão, não se tomando
nenhuma decisão sobre ellas atê o
anno próximo.

A commissão foi autorizada a to-,
mar em consideração as propostas
relativas áa emendas do pacto da
Liga, as quaes devem ser submettidás
á assembléa na sua próxima reunião
de 1921. Tambem serão estudadas as
propostas das delegações de Portu-
gal e das nações scandinavas.

O STr. Balfour fez notar a neces-
sidade de, em certos casos, alterar
a.s regras da Liga'mediante o voto
unanime de seus meinbros. Tambem
apoiou o pedido da/suissa, de que
todos os membros ô> mesma sejam
obrigados a submetter ad suas' di-
vergencias ao Tribunal de Justiça In-
ternacipnal. , .

O Sr. Leon Bourgeois, da França,
salientou que qualquer acto de revi-
são precipitado poderia fazer peri-
gar o tratado do Versailles, visto
como muitas das cláusulas do mesmo
e o pacto estão intimamente ligadas.
Recommendou que todas as propôs-
tas relativas ás emendas sejam es-
tudadas com esse objectivo em mira.

GENEBRA, 2 (U. P.) — O Dr. Ur-
rutia, da delegação da Colômbia, na
assembléa da Liga das Nações, pro-nuneiou hojo um discurso propondo
que para ser emendado o pacto da
Liga se evija o voto unanime da as-
sembléa. O pacto deve sor emendado
nesse sentido a juizo do orador.

Para as outra-s moções o Sr. Ur-
rutia suggerlu que a maioria do dois
terços fosse considerada sufficiente,
emquanto quo em questões do proce-dimento, qualquer maioria seria bas-
tante para a passagem da moção.

A 1* commissão da assembléa dou
parecer recommcndando que o pactoda Liga não seja emendado até a re-
união da assembléa em 1921.

O Sr. Arthur Balfour, em discurso
que pronunciou, declarou que a com-
missão não considera o pacto como
perfeito e reconhece' ter sido elle
redigido sob as mais ãifficeis circum-
stancias, mas, declarou deve ser re-
visto do vagar.

Com relação á Armênia, Lord Ro-
bert Cecll salientou que as hostilida-
des dos nacionalistas turcos contra
os armênios haviam, sido suspensas,
devia ás geadas, mas os burgos con-
tinuariam os seus ataques na proxi-
ma primavera. Caso os plano de me-
diação fracassarem, a Liga deve dar
outros passos para salvar a Armênia.

GENEBRA, 2 (U. P.) —O doutor
Giuseppe Motta, <la delegação suis-
sa, na assembléa da Liga d»-is Nações,
em discurso que pronunciou hoje
perante a mesma, declarou que a
Suissa pedia quo a jurisdição da Côr-
te Permanente de Justiça fosse obri-
gatoria eni certas classes de litígios
entre as nações.

O Sr. Motta disse que o seu paizdesejava que o pacto da Liga fosse,
quanto antes, ratificado, afim de tor-
nar claro este ponto. O orador não
concorda com a opinião de que. o pa-cto não pôde ser emendado no mo-
mento actual, pelo facto do ser parte
integrante do tratado de Versailles,
e a sua alteração seria em perigo o
referido tratado.

O representante da Suissa aceres-
centou que o próprio pacto determi-
nava a possibilidade de ser emen-
dado.

Os delegados -da índia, Sr. Imman,
de Portugal, Dr. Affonso Costa, da
Noruega, Sr. Harerup, da Suécia,
Sr. Wuenterburgo e da Dinamarca,
Sr. Moltesseri, pronunciaram discur-
sos dizendo que, apesar de reconhe-
cerem que o tratado, era imperfeito,
consideravam que a sua revisão neste
momento seria prematura. Elles
acreditam que o pacto deve ser emen-
dado quando sejam admittidas algu-
mas nações que ainda não fazem
parte da Liga.

O BÍJREAU DE TRABALHO
GENEBRA, 1 (U. P.) — (Retar-

dado) — O delegado das nações la-
tino-americaiuis foram convidados
pelo Sr. Albert Thomas a visitarem
o Bureau Internacional do Trabalho,

! de que o Sr. Thomas é o chefe, O
• Dri Bianco, do Uruguay, falou nr-ssa

occasião em nome dos delegados.

A CoraferencSa de
Londres

O PRIMEIRO MINISTRO FRAN-;
CEZ CHEGA A LONDRES

LONDRES, 2 (U. P.)—O senhor
Leygues, presidente do conselho de
ministros da França, chegou nesta
capital, hoje, de manhã, afim de
continuar as conferências do conse-
lho doa chefes dos governos alliados.
S. Ex. viajou, da França, a bordo
de uma torpedeira.
LLOYD GORGE E SFORZA CON-

FERENCIAR.AM
LONDRES, 2 ( ! H.)—-Os se-

nhores Lloyd George e conde Sforza
conferenciaram, hontem, á tarde.so-
bre varioy assumptos d-e interesse
p.articular para a Grã-Bretanha e a
Itália. A conferência não teve, en-
tretanto, caracter definitivo para a
solução dos problemas discutidos.

Anteriormente, o conde Sforza ti-
nha estado com o seu collega de
pasta do gabinete britannico, lord
Curzon, que, segundo se affirma, o
informara doa pontos de vista da
França e da Inglaterra, expostos nas
conferências da semana passada, a
respeito da situação da Grécia.

O chanceller *brltannico tinha pos-
to tambem o conde Sforza ao cor-
rente das discussões havidas entre
os Srs. Leygues e Lloyd George, a
propósito de outros assumptos de-
correntes da terminação da guerra
e nos quaes estão especialmente em-
penhadas a Itália, a Fiança e a Grã-
Bretanha.

A situação no oriente
europeu

»\ FÍNTiANDIA RATIFICA A PAZ
COM A RUSSIA

HELSINGFORS, 2 (U. P.) — A
Dieta finlandeza ratificou! 0 Trata-
do de Paz celebrando entro a Fin-
landla o o governo da Russia dos so-
viets. A votação foi do 163 a favor,
e 27 contra, a referida ratificação.

OURO RUSSO PARA A SUÉCIA
STOCKOLMO, 2 (A. H.) — O

"D.agens Nyheter" annuncia que uma
partida de ouro russo, avaliada em
200 milhões de coroas, acaba de ser
exportada para a Suécia.

O mesmo jornal acerescenta que,
segundo corre, parte desse ouro serã
applicada na compra de vários pro-
duetos, especialmente na Grâ-Breta-
nha e nos Estados Unidos.
UM EMISSÁRIO DE WRANGETj A

PARIS
PARIS, 2 (A. A.) — Chegou a

esta capital o Sr. Krivoscheino, ex-
presidente do ¦conselho do ministros
do governo do general -.Vraiigei.

O Sr. Krivoscheine veiu á esta ci-
dado coni o fim de communicar ao
governo francez as circumstancias que
determinaram a evacuação da Cri-
méa.

As finanças
mundiaes

A SITUAÇÃO DA FRANÇA
'BRUXELLAS, 2 (A. H.)—O. «ul-

timo numero da "Revue Ecpnomi-
que Internacionaie", que se publica
ne-sta capital, traz um interessante
tirtigo, assignado pelo Sr. Kl-otz, em
quo o ex-minisbro das finanças "Aa
França «ixpõo a situação financeira
actual do seu paiz. O articulista
observa que a França não pede a
compaixão de ninguém para o lasti-
moso estado em que a deixou a
guerra, mas tambem não merece ser
julgada oom severidade pelas pre-
tensas fraquezas que acaso mostras-
se no 'restabelecimento do- seu equi-
librio financeiro' -e econômico. A
França—acerescenta o Sr. Klotz—-
contraiu grandes dividas duranto a
guerra e foi constrangida, a comprar
ho estrangeiro todos oa productos
que as suas próprias usinar., destrui-
das umas e outras consagradas'«x-
elusivamente ãs necessidades da dc-
fesa nacional, não lhe podiam for-
necer. Entretanto, nem o estado do
Thesouro nem a situação cambial,
dão uma idéa exacta da situação ge^
ral da paz. . 

O Sr. Klotz calcula, as despezas
da Frainça, de agosto de 1914 a de-
zembro do 1919, em 195 biliões de
francos; dessa somma, 116 biliões
foram oonsagrados á defesa nacio-
nal, 25 biliões ao serviço da divida
publica, 22 biliões e meio permittl-
ram fazer faoe a dever de solidarie-
dade social, 12 biliões e meio foram
empregados na reconstituiçâo das
regiões devastadas o 19 biliões asse-
guraram os serviços publicos. Cum-
pre notar—acerescenta.—quo 35'0|°
d.is actuaes despezas da França pro-
cedem do faeto de ter sido o ter.rito-
rio nacional o campo de batalha dos
alliados, e representam encargos que
lhe cumpre supportar sõsinha, além
dos -demais encargos communs.

O Sr. Klotz mostra que o esforço
do contribuinte, para fazer face a
taes despezas, foi muio» em França
do que em nenhum outro paiz, -de-
von d o levar-se em conta que dez de-
partam entes francezes estiveram oc-
cupados pelo inimigo durante todo o
tempo da guerra; além disso.a Fran-
ça mobilizara muito mais homens e
ns suas perdas tinham sido muito
mais"consideráveis que as das outras
nações.

À França, continua o Sr. Klotz,
mobilizou 89 0|° dos seus homens,
emquanto, que a Inglaterra chamou
ãs armas apen.as 58 °|0 e os Estados
Unidos, 27 °|°. Além disso, a França
perdeu nm em cada tres dos »seus
soldados, a Inglaterra perdera um
sobre seis, a Itália, um por sete, os
Estados Unidos, um por cento, e a
Allemanha, um por cinco.

E' deveras exquisito, commenta o
autor, que, depois disto, se pretenda
concentrar todo o sentimentalismo
em torno da Allemanha, ao passo
que paia a França se reservam os
conselhos do prudência e moderação.

Depois de examinar as obrigações
resulta-rites da paz, o de mostrar
quo ainda nesse terreno o esforço da
França, foi incomparavelmente supe-
rior aos dos outros paizes da "En-
tente", o Sr. Klotz conclue nestes
termos:

"A França tem o direito de falar
alto e bom som no conselho dos ai-
liados, para obter a reparação inte-
gral necessária. Cumpra-se á'risca a
letra do tratado, é do que a França
precisa, o nada mais. Essa cxe-cuçilo
do tratado, porém, a França faz
questão delia apaixonadamente, porneces-sidade vital, por sentimento de
justiça, porque é o direito, e o dl-
reito não transige".

Os interesses
italianos

A QUESTÃO DOS METALÚRGICOS
RO .MA, 2 (U. P.) — Xa Câmara

dos Deputados foi discutida a que-
stão dos metalúrgicos. Alguns orado-
res manifestaram-se contra os indus-
triaes.

. REFORMA ELEITORAL
ROM.A., 2 (U. P.) — A Camnra,

em escrutínio secreto, approvou, por
1.13 votos contra 128, o projecto de
reforma eleitoral administrativa, fi-
gurando, entre outras innovações, o
voto feminino.

AS TAXAS TELEGRAPHICAS
PARA O EXTERIOR

ROMA, 2 (U. P.) — Por inlerme-
dio do director dos telegraphos, foi

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de HENRY WOOD

A assembléa de Ge-
neka

A questão de Vilna —
Conferência de via-
ção e communicação
— O problema da Ar-
menia : um discurso
de lord Balfour.

GENEBRA, 2 (U. P.) — O Con-
selho da Liga das NaçOes convidou
a Liga das Sociedades da Cruz
Vermelha ã fornecer um trem sa-
nitario para o Exercito Internado-
nal da Liga das Naç es, o qual
manterá a boa ordem publica du-
rante o próximo plebiscito em
Vilna

O referido convite declara que O
Conselho da Liga não espera que,
em circumstancias algumas, o ex-
exercito da Liga levara a. effeito
hostilidades ou operações militares,
a não ser aquellas que dizem re-
speito aos seus deveres como força
policial.

O general Ortives e o coronel
Benites foram encarregados de
completar os detalhes do accordo
com a Cruz Vermelha

A Segunda Commissão da As-
sembléa da Liga das Nações resol-
veu pedir ao Conselho da Liga de
convocar uma conferência de via-
ção e communicaçbes, em Bar-
colona, em-janeiro próximo futuro.
A referida conferência seira, fisca-
l'zada pela commissão dá Liga o
tentará estabelecer uma commis-
são permanente do viação e com-
municações.

Lord Arthur Balfour, da delega-»
ção britannica, disjurosu durante
muito tempo, hoje,' na Assembléa,
sobre a questão Armênia. O referi-
do delegado britannico declarou
que a Armênia tem sido uma das
questões mais diffceis que a Liga
teve de entretar, porém, graças á
acção do Brasil, Hspanha e Esta-
dos Unidos, a questão será agora,
provavelmente, solucionada.

"Durante muitos nnnos' as con-
dições na Armênia chegaram a ser
um escândalo internacional", de-
clarou o lord Arthur Balfour." A
Armênia tem sido o ponto melin-
droso do mundo.""Se a questão não tivesse sido
acce'to pela Liga das Nações, olla
nunca teria sido solucionada"!

O referido membro da dolegação
da Grã-Bretanha- diz que o presti-
g'o da Liga seria grandemento
augmentado se conseguir collocar
sob bases firmes ¦*— A Republica
Armênia. f - "

HENRY WOOD
«¦Correspondente especial

da United Press.)

communicado que se projecta modi-
ficar as tarifas com o exterior, au-
gmentando-as em 2 50 o\õ sobre a
taxa normal para o exterior.

TITTONI REGRESSA A. ROMA
ROMA, 2 (A. H.) — Procedento

de Genebra, chegou hontem a Roma
o Sr. Tittoni, .presidente do Senado
italiano e delegado da Itália junto á
assembléa geral .da Liga das Nações,
reunida naquella cidade suissa.

»A CARESTIA DÁ VID.A •!'.
'RUMA, 

2 (A. À.) — Na Câmara
dos Deputados, o ' 

Sr. Lollini, depu-
tado socialist**., interrogou o governo
acerca d'os preços prohibitivos 

"dos

artigos de consumo.
Respondeu-lhe o sub-secretario

Rubillo, dizendo-lhe, ao mesmo tem-
po, que o governo persegue, sem
quartel, e por todos os meios ao sen.
alcance, os especuladores, esperando
dominar por completo a especulação
em todo o paiz.

ASSASSINATO D.A BARONEZA
ADELIA DE BIASE

ROMA, 2 (A. A.) — Communicam
telcgraphicámente de Nápoles que a
baroneza Adelia De Bia.se, no mo-
mento em que sahia do seu palácio,
foi aggredida e morta por uma pro-
funda punhalada,;, pelo seu -próprio
genro, Sr. Aristophanes- Tomassollo.

- O assassino, depois.dç commettldo
o crime, fugiu, antes da chegada da
policia, pelo que não foi feita ainda a
sua captura,

No local onde foi commcttido o
acto criminoso juntou-se grande
multidão de populares, que verbera-
vam o indigno procedimento do as-
sassino o lamentavam, ao mesmo
tempo, a morte da baroneza, geral-
mente muito estimada, consideraria
'¦ òiieridá de todos: os moradores do
local.

Aa autoridades procuram o Sr.
Aristophanes Tomassollo, para o
prenderem, tendo j<1 sido expedidas
ordens de prisão para as ^autoridades
mais distantes.

O REI DA ITÁLIA RECEBE O
SR. CASPER LIBERO

•ROMA, 1 (A. A.) — O rei Victor
Manoel recebeu hontem, cm audien-
eia, o Dr. Casper Libero, director d'0
jornal brasileiro "A Ga-jota", quo se
publica na cidado do S. Paulo. A au-
diencia foi demorn.da. tendo o sobe-
rariõ italiano manifestado ao Dr.
Caspei- Libero o mais. vivo interesse
em obter amplas informações do
Brasil. O rei Victor Manoel assegu-
rou ao Dr. Casper Libero que visitará
o grande pniz sul-americano que é o
Brasil assim que lho seja possivel
fazel-o.

A missão Colby
O CORONEL WILLIAM KELLY

A1RA' TAMBEM NO "FLORIDA"

WASHINGTON, 2 (U. P.) — O
Ministério do Exterior annuncia que
o coronel William Kelly, do escripto-
rio do ajudante general do exercito
dos Estados Unidos, faríi pãrtè do
séquito do secretario de Estado Çol-
by, na qualidade de ajudante do or-
dens, por occasião da viagem do se-
cretario de Estado americano á Ame-
rica do Sul.

A SUA PARTID.A
WASHINGTON, 2 (U. P.) — A di-

rectoria <la Sociedade Pan-America-
na apresentará amanhã, offieialmen-
te, as suas despedidas ao ministro
das relações exteriores, ao meio dia,
pouco antes de sua partida pura o
Brasil.

O embaixador do Chile, Sr. Ma-
tlieus, pronunciará o discurso de des-
pedida, eni nome da sociedade, e o
Sr. Colby pronunciará outro discurso,
respondendo ao embaixador chileno.
Toitos os embaixadores é ministros
quo fazem' parte «já"directoria tonia-

jrão parte nosso acto.
Todos os membros <la directoria

Iacompanharão o Sr. ¦ Colby no hiate
I-presidencial ••Mayflower44, em que
Ipartirá ò secretario de Estado -para
lllamptuii Rouds. afim de emborcai1
Ino couraçado norte americano "Flo-

rida", em que fará a sua viagem -paia.
o Brasil.

A política européa
O P.APA E AS REL-IÇÕES . DA

FRANÇA COM O 
'VATICANO

ROMA, 2-(U. P.) — O papa Ben-
to XV manifesta-se muito satisfeito
pelo resultado da votação, na Câmara
Franceza, restabelecendo as relações
diplomáticas com d Sante. 'Sé.
CRISE POLÍTICA NA HOLLANDA

HAYA, 2 (U.' P.) — .0.. governo
apresentóui a sua demissão, devido a
ter-se negado a Câmara dos Depu-
tados a concordar com o augmento
dos vencimentos dos professores se-
cundarios, por elle proposto.

AS ELEIÇÕES AUSTRÍACAS
VIENNA, 2 (U. P.).— Eis os resul-

tados das eleições parlamentares na
Yugo-SIavia: partido radical, 102 ca-
delras; democratas, 94; communistas,
42; croatas, 51; partido agrário ser-
vio, 33; mahometanos,. 25, e partido
dos povos catholicos, 21 cadeiras.

AS ELEIÇÕES FRANCEZAS
PARIS, 2 (U. P.) — A convmissâo

do suffragio universal da Câmara dos
Deputados, adoptou uma proposta
apresentada pelo St*. Bellet, tendente
a adiar as eleições legislativas par-
ciaes, até estar terminado o novo re-
censeamento da população.

O EMBAIXADOR FRANCEZ NO
VATICANO

PARIiS, 2 (U. P.)¦¦»- O Sr. Maurice
Herbert, director dos assumptos admi-
nistrativos do Ministério das Rela-
ções Exteriores, será nomeado em-
baixador da França junto ã Santa
Sé.

A questão irlandeza
MAIS INCÊNDIOS

CORK, 2 (U. P.) — Hontem, & noi-
te, foram incendiadas varias casas,
sendo a -quinta noite em que suecessi-
vãmente se repetem esses crimes.
Além das casas, foi queimada uma
loja de seccos e molhados.
NOVA PRISÃO DO TROFESSOR

NEIL
LONTOR.ES, 2 (A. H.) —Communl-

cam de Dublin, -que o prefssor Neil,
membro íeninano da Câmara dos
Communs pelo distrieto de London-
derry, e que recentemente tinha sido
posto em liberdade, foi novamente
preso em companhia de um filho.

CONFLICTOS E MORTES
LONDRES, 2 (A.-H.) — Telegra-

pham de Dublin:' "Durante os conflictos havidos
hontem em Macroon, foram mortos
dois civis e a policia effectuou a pri-
cia effectuou a prisão de quatro agi-
tadores fenianos. Consta que foi pro-
clamado o estado de sitio naquella
região.

Agitações mexicanas
JA'?

WA.SHINGTON, 2 (U. P.)—Noti-
cias recebidas pêlo Ministério dq
Exterior indicam que o general AI-
varo Obregon, o novo presidente , do
México, está enfrentando diversos
movimentos revolucionários.

O general ; Lúcio Bianco, antigo
commandante no exercito do ex-pre-
sidente Carranza, iniciou uma revo-
lução no • Estado do Tamrtulipas.
Conta com uma força -de cerca de
100 homens, ,e já. publicou procla-
magoes -dirigidas aos habitantes de
Tamaullpas, convida.ndo-os a rebel-
.lare.m-se contra o presidente Obre-
gon.

Consta que ios generaes Juan Bar-
ragan, antigo commanda'nte em che-
fe do exercito carranzista, e Pablo
Gonzalez, O rlvál do general Obre-
gon. nas eleições- presidenciaes. ostão
regressando ao, México,, da Hespa-
nha, via Galveston, Texas, afim de
iniciarem " 

um •m6viníe'hto' n-evolücio-
iiario.' '.:-,'• ..-.-..¦¦..

Agentes do ; presidente . Obregpn
não consideram como sendo de gra-
vidade os referidos movimentos ee-
diciosos;

O Oriente
A CHINA QUER DINHEIRO

PEKIN, 2 (U. P.) — O ministro
das finanças pediu ao Consortium In-
ternacional de Banqueiros, que nego-
cia actualmente um empréstimo com
o governo da China, um adiantamen-
to do 25 milhões do dollars, com o
que pôde fazer frente ás despezas
correntes;

Os banqueiros negaràm-se, ¦ o que
fez entrar as negociações em um im-
passe. Os banqueiros insistem em que
qualquer quantia quo fõr adiantada á
China, deve ser empregada no deson-
volvimento do paiz. O ministro de-
clarou que o governo não aceitaria as
propostas dos banqueiros.

REVOLTA EM SHANGAI
LONDRES, 2 (A. H.) —Telegram-

mas provenientes de Sliangai, dão
curso aos boatos de que as tropas da
guarnição so -haviam revoltado e in-
cendiado. a cidade, roubando o des-
truihdoos buncos e estabelecimentos
commerciaes estrangeiros,

A suecessão
de Wilson

WILSON POE O "MY-FLOWES" A'
DISPOSIÇÃO DE HAIRDING

WASHINGTON, 2 (U. P.) — O
Sr. Daniels, ministro da marinha, ra-
diographou ao presidente eleito War-
ren G. Harding, actualmente no golfo
do México, regressando aos Estados
Unidos depois de sua viagem ab canal
de Panamá, offerecendo collocar ãs
ordens do presidente eleito america-
no, o yacht presidencial 'íMayílower'',
logo que o Sr.iHarding chegar a Ham-
pton Roads, • Virgínia. A referida of-
ferta foi feita pelo ministro da mari-
nha, om nome do presidente Wilson,

A Grécia
OS ALIJADOS ENVIAM UMA NO-

TA AO GOVERNO GREGO

LONDRES, 2 (U. P.) — Urgente
— Os alliados enviaram umn nota ao
governo grego dizendo que, embora
não desejem interferir nos negocios
internos da Grécia, elles considera-
rão a restauração do cx-rei Constan-
tino no Uirono da Grécia como um
acto approviindo a tral(*ão do antigo
monarcha para com os alliados, âu-
rante a guerra mundial.

Acerescenta a referida nota que
os alliados se reservam para si <x)iii-'
pleta liberdade dc acção, no que diz
respeito ú nova situação (pie será
crenda, se o ex-soberano regressar
ao throno da Grécia.

Noticias de Portugal
O 1° DE DEZEMBRO

LISBOA, 2 (U. P.)—Foram bri-
Ihántissimas as celebrações em hon-
ra da restauração de Portugal, hon-
tem. As .eom.nci '.orações começa-
ram de madrugada, com o toque
da alvorada e as salvas da pragma-
tica. Durante o dia, houve musica e

I fogos do artificio eni diversos pon-
.tos da cidade. .Tocou-se n.a praça
i doá Rostauradcres «> hymno dá re-
'staurução. A referida praça foi lin-
| damente orriaméntsjda o embandei-• rada. sendo lllinnlnfulu -i noite,quah-
| dn tnonr.Tm liundn.'* militares. Ao
, meio «Ha, a arl-l.hçrta salvpu na Ro-

tunda. Durante o dia, foram em-
bandeirados os navios surtos no Te-
jo e tambem os edifícios publicos, e,
á noite, os referidos navios e edifi-
cios foram vistosamente -illuminados.
A4 noite, houve uma sessão solemne
na Sociedade de Geographia, á qual
compareceram ministros e outras
pessoas de destaque. O Sr. Liberato
Pinto, presidente do conselho dè ml-
nistros, representava o presidente da
Republica, o qual não compareceu
porque está um pouco adoentado.
Tambem assistiram ã sessão solemne
da Sociedade de Geographia a de-
legação da Universidade, a Câmara
Municipal, acaemias, autoridades
militares e civis e representantes da
imprensa.

O Sr. Agostinho Fortes fez uma
patriótica conferência, applaudindo
a Juventude Catholica, por ter ceie-
brado o á-nniversario da restauração
de Portugal, « tambem por ter com-
memorado o centenário de Fernão
de Magalhães.

Outras associações tambem feste-
jararii o anniversario da restauração
e o centenário de Fernão de Maga-
lhães, notando-se grande regosijo
popular.

O fim da Turquia
ARMISTÍCIO ENTRE TURCOS E

ARMÊNIOS
CONSTANTINOPLA, 2 (U. P.) —

Consta nesta capital, hoje, que foi
concluído um segundo armistício en-
tre os nacionalistas turcos e os arme-
nios, e que foram iniciadas as nego-
clações preliminares da paz.

ACCORDO ANGLO-TURCO
CONSTANTINOPLA, 2 (A: H.) —

Consta que o governo britannico fez
um accordo com os kemalistas para
a troca de prisioneiros.

A Hespànha
ENÒERRA-SE O CONGRESSO

POSTAL
MADRID, 2 (U. P.) — Realizou-

se a ceremonia solemne de encerra-
mento do Congresso Postal, no pala-
cio das Communicações,que se acha-
va artisticamente decorado. Presi-
diu o acto o conde de Colombi, sen-
do .pronunciados eloqüentes discur-
sos de confraternidade hispano-ame-
ricana e exaltando o labor dp con-
gresso.
A SITUAÇÃO BANCARIA DE BAR-

CELONA
MADRID, 2 (U. P.) — Commen-

ta-se, om circulos fin.inceiros, a si-
tuação bancaria de Barcelona, to-
cendo-llie elogios ao governo pela
presteza com que auxiliou essa pra-
ça, afim de evitar as conseqüências
do craok. As cotações das acções
dos bancos, descerem por fôrma
alarmante.
OS SUCCESSOS DE BAROELOX.A

MADRTD, 2 (A. A.) — O presi-
dente do conselho de ministros, se-
nhor Dato, tendo recebido alguns
jornalistas que o queriam interrogar
acerca da attitude do governo diante
dos annunciados suecessos de Bar-
celona, disse-lhes que, de facto, a
situação naquella cidade se tinha
complicado bastante nos últimos
dias, porém, o facto não merecia os
receios que os jornalistas viam, nem
a situação é tão desesperada como
se julga; accrescentou que o gover-
no já deu as necessárias providen-
cias para atalhar o mai e que elle,
chefe do governo, confia que, dentro
de pouco tempo,- será restabelecida
a normalidade não sõ em Barcelona
como ainda em outros pontos do
.paiz, onde os ânimos se mostram
mais exaltados.

A familia
,. , Hohenzollern

A ÈX-KAXSEIWNA ESTA' PEOR
DOOfáN, 2 (tt/ P.) '-l^C.ontínúa a

peorar a condiçãW* da saude 'de sua
magestade a ex-lcaiserina da Alie-
manha. Chegou aqui o pastor da
igreja congregacional allema de
Hnríem, o qual permanecerá á ca-
beceira de sua magestade imperial.

As greves
NA ITÁLIA

DEVILHA, 2 (U. P.) — Apesar
da greve geral, reina nesta cidade
tranquillidadè completa.

Os operários do* cáes ainda traba-
lhan.».

NA HESPÀNHA
BARCELONA, 2 (H.) — Como

protesto aoi assassinato <jo ex-dopu-
tado republicano Sr. Layret, decla-
raram-se em greve os operário» das
fabrica«s de tecidos e de construcções
civis, os metallurgicos e os emprega-
dos do abastecimento d'agua desta
cidade. 

'

O que se passa na
Allemanha

NA -ALTA SILESIA
BERLIM, 2 (U. P.)~Sabe-se

que o governo allemão não concor-
dará com os planos .da "Entente",
relativos á eleição na Alta Siiesia.
Os -alliados' tencionam ^permittir o
direito de voto á« pessoas que se
acham fora, desse território e que es-
tão nas condições de tomar parto no
pleito. Eesas poderão votar, se vol-
tarem á Alta Siiesia uma semana
anteg do plebiscito.

O governo allemão allega que o
Tratado de Versailles estabelece as
condições em que deve realizar-s© o
plebiscito, e sustenta que essas con-
dições não podem sor alteradas sem
o seu consentimento.

A Allemanha cita muitos prece-
dentes em que baseai* a sua theoria.
NOVA CONSTITUIÇÃO

PRUSSIANA
BERLIM, 2 (U. P.)—A Assem-

bléa Nacional Prussiana adoptou a
nova Constituição da Prússia.

ACCORDOS ECONÔMICOS
BERLIM, 2 (U. P.)—O Reichs-

taig allemão ratificou os accordos
economicoa 'celebrados «antre a Alie-
•manha, Tcheque-Slovaqula, Áustria
e Hungria.

Consequenciar
da guerra

A FIXAÇÃO DAS REPARAÇÕES
ALLESIÃS

PARIS, 2 (U. P.) — A commis-
são de finanças da Câmara dos
Deputados resolveu aceitar a sug-
gestão do Sr. Lloyd George, chefe do
governo inglez, no sentido de ser fl-
xada uma quantia definitiva para as
reparações que a Allemanha deve
pagar aos alliados durante os proxi-
mos quatro annos.

; A commissão acredita ser isso né-
corsário para satisfazer as exigen-
cias financeiras do governo francez
durante o periodo de reconslrucção.

Noticias diversas
A SITUAÇÃO DE MARROCOS

LONDRES, 2 (U. P.) — O Minis-
terio da Guerra desmentiu official-
mente a informação fornecida por
um jornal inglez, do que ns tropas
hespanliolas haviam evacuado Xv-
xauen, acerescentando que a situação
de Marrocos é satisfatória.
UNIÃO POSTAL PAN-AMERICANA

LOiVDRKS, 2 (U. P.) —O "Times"
publica um artigo de fundo sobro a
p-.-oj.- .'ta.iu União Postal Pan-AmeiT?

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
deRALPH-TUKNER

A POSSE i OBREGON
Quatro dias de festas —

Os forasteiro»?—O pri-
meiro presidente eni-
possado pacificamen-
te, depois de Ma-
dero.
MÉXICO, 2 (U. P.) — Continua-

rão amanhã, o sabbado, as çeremo-
nias que dizem respeito il posse
pelo general Álvaro Obregon da
presidência da Republica Mejcica-
na. Assim, o México terii quatro
dias de festas.

Acham-se aqui muitas pessoas,
procedentes dos Estados Unidos e
Europa, áfm de assistirem aos fes-
tejos o felicitar o novo pressldento
da Republica. Todos exprimem a
crença de quo o México actual-
mente vai iniciar uma era do paz
e prosperidade.

O presidente Obregon tomou posse
honteni, ás 24 horas e 1 minuto,
na Câmara dos Deputados. Sua Ex.
é o primeiro chefe da nação mexi-
cana !i tomar posse pacificamente,
desde a época do fallecido presi-
dente Madero.

A ceremonia da posse, foi muito
simples. O general Obregon, em
companhia de aeu séquito, entrou
na Câmara, e, sem formalidades
preliminares, fez o juramento da
pragmática, promettendo governar
o paiz-de conformidade com a con-
stituição, e cumprir-todas as suas
obrigações com fidelidade e hones-
tidade.

Depois o presidente Obregon o
e o Sr. de La Huerta, o ex-presi-
dente, foram ao palácio presiden-
ciai, ondo trocaram aa cortezias
protocollarea. y

Foi dada uma recepção publica
durante toda a manhã, á qual to-
dos os membros do corpo d!ploma-
tico assistiram. A presença de
avultado numero de diplomatas eu-
ropêus ê tida como significando
que o presidente Obregon terá o
apoio da maioria dos governos eu-
péus.

A presença de muitos visitantes,
procedentes, dos Estados Unidos,
causou alguma surpresa, porque o
M'nisterio do Exterior em Washin-
gton, tinha exprimido a sua des-
approvação dos planos de america-
nos de assistirem â posse do novo
presdente mexeano.

A maioria dos americanos aqui,
declarou ser amigos pessoaes do
presidente Abregon o . que estão
nesta capital meramente em cara-
cter particular, e não representam,
de fôrma alguma o governo dos
Estados Un'dos.

. RALPH H. TURNER.

(Correspondente especial
da United Press.)

cana. A referida folha londrina pedo
insistentemente para a Grã-Bretanha
seguir a política da Hespànha; adhe-
rindo á referida união, porque isso
evitaria, para os britannicos, a des*»
vantagem de ter de fazor concurren-.
cia contra as baratas taxas postaes
dos membros da união.

O "Times" diz quo a Grã-Bretanha
deve-se affligir por causa da influ»
encia que a Hespànha está começan.
do a adquirir nos paizes da America
Latina, o previne ao governo que «v
união postal augmentará, ainda mais;
a influencia hespanhola."A Inglaterra, cujos. Interesses,
commerciaes na America do Su«l são
enormes, tambem deveria adherir A
união postal,' porque taxas postaes.
baratas, serão um grande incentivo
para o commercio", diz a folha lon»
drina.
A MORTE DO BARÃO DE DESSO*

ROUGH
LONDRES, 2 (U. P.) — W.illiant

Henry Grenfell, primeiro barão da
Dessorough, morreu repentinamente
om Birmingham, hontem, á noite,
quando estava falando em um ban«
quete naquella cidade.

O fallocido era muito conhecido co«»
mo caçador das selvas. Jornalista t»
politico. Possuía muitas terras.

ACCORDOS COMMERCIAES
BERLIM, 2 (A. H.) — O Reiehstag

ratificou os accordos commerciaes
assignados com a Tcheco-Slovaquia,
a Austria, e a Hungria. Por esses nc.
cordos, ficam restabelecidas as con»
dições que vigoravam antes da guer»
ra, para a inteira liberdade de transi*
to commercial.
A CAMPANHA CONTRA O ALCOOI1

_"EDIMBURGO, 2 (-U. P.) — A ilha,
do Lewis, no gru.po das Hebrides, no
littoral da Escossia, votou a favor
da prohibição da venda de bebidas
alcoólicas.
A BÉLGICA VAI RECONHECEU O
NOVO GOVERNO DO MÉXICO
SANTO ANTONIO, (Texas), .2 (U.

P.) — 0 Dr. Aertes, vice-cônsul bel»
ga cm Cincinnati, Ohio, chegou aqui,
a caminho do México, onde vai reco»
nhecer, cm nome de seu governo, o
novo governo do México.
CONGRESSO SOCIALISTA TCHECO.

SLOVACO

PRAGA, 2 (U. P.) — Terminou-sa
o Congresso dos socialistas democra-
tas tcheco-slovacos, o qual votou a
favor do estabelecimento de relações
estreitas com o partido operário bri-
tannico.

AS QUEIXAS BRITANNICAS CON-
TRA O ACCORDO BELG.\-BR\.
SILEIRO.

¦HAYA, 2 (U. P.) — Um despacho
de Bruxellas diz quo as rodas com-
merciaes e financeiras na' capital da
Bélgica, acham-se muito preocoúpa-
das por causa da queixa britannica,
junto ao Brasil, a respeito do accordo
commercial brasileiro-belga.

Noticias da America
DO URUGUAY

•MONTEVIDftO, 
2 (Serviço dc "O

Paiz'4) — Noticias de Porto Alegre
denunciam a grave situação finan-
celra que atravessa o Rio GiaíulefAs colheitas dc tri-ro no Uni-
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Deixei que corressem oito dias entre a

primeira conversa pacifica qne tive o

gozo de estabelecer com o illustre se-

nhor Custodio Coelho, e'- esta, para me

não desviar das.repras normativas vige-n-
tes com relação a problemas financeiros.
Na actualidade, as linhas continuas fo-

ram abolidas; entre um traço e o segura-;
té se 'interpõe uma serie de pontos, como
tia notação dc Morse. Descansa-se, folga-

e'e,-e vai-se vivendo, graças a Deus...
Terminei meu artigo anterior rogando
ao .acatado' financeiro o obséquio cie di-
zer-me, se, no caso de depreciação do

papel-moeda, o valor deste baixa porque
o cambio desce, ou sc o cambio desce

porque o dito valor baixa. Na coçxislen-
cia não se affirma a consolidada, e ha
muita simttliaiieidádc que não implica
dependência. O \ inculo fatal que alguns
espíritos dc curto voo pretendem crear
cm vários casos dessa especie constituía,
outr'ora, o conhecido sophisma — non
causa pro causa — tão ridicularizado nas
antigas escolas de dialectica.

Mas a questão do cambio, transportada

para o terreno particular do papel-moeda
e seu valor, perde a feição das questões
importantes c sérias, e afivcla a mascara
da comedia. Sinto exprimir nestes ter-
mos a refutação que proponho para gran-
de numero de conceitos que ahdarii por
ahi vagando em relação ao> papel-moeda,
responsabilizado quando o cambio se de-

prime, mas nunca elogiado quando o cam-
bio sobe 1

O eminente Sr. Cincinato Braga des-
afiou, recentemente, os inimigos ranço-
rosos do papel-moeda a lhe provarem a
connexão necessária que porventura exis-
ta entre o quantitativo das emissões e a
taxa cambial. Ninguém apanhou a luva;
c seguramente porque ao Sr. Cincinato
Braga'seria fácil mostrar, com registros
e documentos em mãos, que, em todos os

paiacs cm que se tem recorrido ao papel-
moeda, Russia, Estados Unidos, Austria,
Italia, Brasil... a observação patenteia
as seguintes coe.tistencias:

—-emissão e baixa cambial,
emissão e alta do cambio, ,,.
emissão e immobilidade ou ,ndiffe-

rença das taxas...
O illustre Sr. Custodio Coelho sabe

disto melhor, muito melhor que eu; e me
abstenho agora de trasladar para aqui o

quadro completo dos factos que apontei,
•porque estou cerLo que S. Ex. os não
ignara. Comtudo, se tal for o seu desejo,
íal-o-hci com solicitude.

Por tudo isso, não comprehendo o sa-

piente desdém com que S. Ex. alludc, na
sua memorável entrevista de 22 de no-
vembro, á influencia nefasta do papel-
moeda cniiliiilo, sem alluilir á influencia
nefasta das circumstancias que impune-
rum iaes emissões.

Lamento que na mentalidade robusta
do Sr. Custodio Coelho se aninhasse um
raciocínio de tão mesquinha attitude,

qual o de se coudemnar o effeito para se
indultar a cansa...

Semelhante transvio se evidencia nestes
trechos da sua entrevista, em que des-
abrocha uni iucontido empenho de com-

pôr niádrigács:
" Entretanto, o governo actual, ao cn-

ves dc desfrutar um periodo de absoluta |
tranquil-diiilc, viu-se, ao assumir a dire-
cção dos negócios publicos, atormentado

pelo pesadelo de 1.825.000:000$ de pa-
pel-moeda. pelos encargos provenientes
dos nOsãos^cqhiproiiiissós no exterior, de
£ 103.SM.-O-i e francos 322.2.19.500.

pelos vultuosos dcficils, e não encontrou
disponibilidades nem nos cofres do The-
souro, nem no fúnclo de garantia em Lon-
dres, tendo de effcctunr immcdiatamen-
te pagamentos de grande monta e dc rc-

sgatar em 31 de dezembro dc 1919 a im-

portancia de 30.000:000$ dc letras do
Tliesouro.

Creio que sc o governo actual, ao as-

sumir a direcção dos negócios publicos,
contava desfrutar a absoluta tranquHida-
dc a oue cf Sr. Custodio Coelho'se refere,
os estadistas qtie o compõem se achavam
em condições de paradisíaca innocencia,
e nicrcccriam ser conservados, para de-

lieia nossa, soJ> redomas de cristal, des-

piilos e risonhos.
Mas o facto, é que a" emissão existia,

e não Ünlia sido occullada; os compro-

mis?os eram sabidos, e ninguém tentou

dissimulal-os; os cofres do Thesouro gc-
miam na sua pobreza, c do fundo de ga-
rantia não havia, nem cm Londres, nem

em parfe alguma do planeta, o mais es-

casso perfume. A situação do paiz erigia,

cünscjjuintcmenle, ura regimen dietetico,

que, sem ser debiiitante, impedisse o

accumulo de adiposidades nas tramas dos

tecidos, e obstasse o desenvolvimento

excessivo de uma corpulencia flacida,

amarelcnta, offcgante, como a que.revela
empobrecimento sanguineo e decadência

da vitalidade.
Deixo ao atilado entendimento de il-

lustre Sr. Custodio Coelho o encargo dc

imitar o Sr. senador João Lyra e o se-

nhor deputado Antônio Carlos no labor

penoso de alinhar 03 créditos extraordi-

narios, especiaes c supplementares, que
ím sido abertos nestes onze mezes ulti-
•ios, reunil-os aos que já estão pedidos
o Congresso — 24 ™\\ contos para isto,

60 mil contos para aquillo, inais o illimi-

tado para aquiiroutro, além dos reser-

vados que o Tribunal dc Contas não di-

vulga, etc, etc; c estou certo que, com

taes despezas e compromissos
mesmo que o governo actual

'assumido a direcção dos negócios publi-
cos para desfrutar uma absoluta tran-

qnilldadc — aliás só compatível com o

repouso tumular — a teria desmancha-
'o coin suas próprias mãos, e talvez não

fossem ma'» brilhantes que as do pre-
sente, as condições deploráveis da attri-

balada vi.la nacional.
O íTlustre Sr. Custodio Coelho mou-

denpdadaníeiitc; e como fiel amigo,
honrado Sr. minisiro da

M, não foram remettidos d'aqui, não af-
fectarain o mercado das cambiaes, e a
operação', portanto, nenhuma - influencia
p.-ilcria haver exercido na depressão das
taxas.

Devo appellar do entrevistado de 22
de novembro para o distineto ex-director
da carteira de câmbios do Banco do
Brasil.

Ao tempo em que, na gestão dessa car-
teira, S. Ex. mantinha a pveeminencia do
Banco no mercado cambial, — e disso

publicamente se desvanecia em seus re-
latorios — tu» deposito dc ouro nosso,
sob a guarda dos nossos agentes finan-
cciros em Londres, permittiu a S. Ex.
supprir com os valores dessa cobertura
virtual — sempre prompta e sempre re-
constituída — a deficiência das letras de
exportação, que em determinadas épocas
se nota; por maneira, que, actuando 110
cambio em condições iiicomparaveis, pôde
S. Ex. assegurar ao estabelecimento em

que era director, e muito prestigioso, a
funeção reguladora das taxas, para exer-
cer a qual lhe foi, por via de reforma,
garantida a fruição de vantagens, isen-
ções e privilégios.

Se, naquella época, o governo preten-
desse deslocar o deposito ouro, que tinha,
da sua missão cambial e consultasse o
illustre Sr. Custodio Coelho a respeito,
S. Ex. responderia — infallivclmcnte: —
" não me quebre as pernas; porque graças
a esse recurso, consegui libertar o banco
do vexame de navegar, como falúa des-
arvorada, na esteira dos bancos estran-
geiros, dando-lhe vigor dc um estabele-
cimento capaz de dominar a especulação
e regular as taxas. "

E tenho convicção integra que a re-
sposta seria reputada cabal; visto como
nenhum governo quereria, nem quer,
nem quererá, que o primeiro estabeleci-
mento brasileiro de credito ficasse, ou
haja de ficar, condemnado a marchar em
rabadilha.

Mas ha outra consideração valiosissi-
ma a produzir. A lei ultima, chamada da
emissão, dispõe que o governo depositará,
em Londres e em Nova York, valores
ouro, até 50 milcontos (ou cerca de cinco
e meio milhões...) para a regularização
das operações de cambio.

Esse dispositivo da lei, sem duvida al-

Geral, cuja. população triplicou cie-
pois do -saneamento. Em Jacarépaguá
os resultados ila aetividade saneadora
são 'ig;ua'"niente 'brilhantes Em Pa-
vuna, as condiçõc; estão sendo modi-
.ficadas rapidamente. Na região do
valle do Kio SanfAnna os trabalhos
do saneamento estão despertando o
enthusiasmo dos fazendeiros, que,
maravilhados .peleis resultados <la
acção sanitária, estão vindo, esponta-
néahiente, declarar 110 illustre Dr. Be-
lisario Penna que estão dispostos a
gastar sommas consideráveis 110 sa-
neamento das suas terras.

Esto exito geral e impressionante
d'o trabalho hercúleo, que o Dr. Beli-
sario Penna e os seus auNÍli:ires estão
realizando, deve servir para fazer
sentir aos altos poderes federaes a
necessidade de prestisriar, por todas
as fôrmas, aquelle benemérito hygie-
nista e dc não lhe regatear ós meios
materiaes de levar por diante o gran-
de emprehendimento nacional, que é o
saneamento do Brasil rural. Traba-
Mios, como esse, do serviço dc pro-
phyhnia rural, exigem grande liber-
daile de acção da parte de quem os
dirige e não podem ser executados
com segurança, sem que existam, en tre
o chefe e todo o pessoal sob as suas
ordens, fortes vincules de sympathia,
de confiança e de dedicação. Foi por
ler obtido esses elementos de suecesso
que Oswaldo Cruz conseguiu levar a
eabo o seu programma de combate á
febre amarela e de saneamento das
habitações nesta cidade.

O iílnstrô director do Departa-
monto Nacional de Saude Publica,
que é uni digno eontinuador da obra
dc Oswaldo, saberá, certamente, não
sc afastar dos méthodos que tão bri-
lhantes resultados deram nas mãos
daquelle grande brasileiro. A razão de
ser da grande reforma, que o Dr. Car-
los Chagas operou no serviço sanita-
rio federal que, se for bem applicada,
será um dos maiores, senão o maior

guma mereceu os. applausós do Sr. Custo-
dio Coelho, como os meus, que pouco va-
lem. Como explicar que o Sr. ministro,
que tem que executar a lei, se firive dc
recursos que já tem, lá, para depois man-
dal-os d'aqui, actuando fatalmente sobre
as taxas — salva a hypothese de um novo
empréstimo ?

E como explicar que o illustre senhor
Custodio Coelho, que desencadeou seus
ódios contra o pobre do papel-moeda —
sem o qual estaríamos em declarada ban-
corroía — passasse ao largo da extrava-
gante operação bolsista, e só tivesse pa-
lavras de ternura para a caracterizar ?

Tenho por vezes editado o conceito
profundamente philosophico de Malle-
branche: " E' preciso comprehender/cia-
ramente que ha coisas de todo em todo
incompreheusiveis... "

. Nuno de Andrade.

titulo de gloria do governo' actual, é
a organização efficiente da pmphy-
Jaxia rural. Os problemas sanitários
urbanos não apresentam grandes dif-
fieuldades; a questão formidável que
defronta o Departamento Nacional é
o saneamento dns zonas ruraes e das
suas populações. Precisamos salvar o
trabalhador dos campos, precisamos
libertal-o das endemias, que estiolam
as reservas de população agraria, da
qual devem sair os contingentes desti-
niados a vir reparar os inevitáveis ef-
feitos do urbanismo nas populações
dos centros populosos.

Esse trabalho do saneamento rural
apresenta tremendas difficuldades,
que só podem scr removidas pela fe-
liz combinação da competência techni-
ca e do enthusiasmo apostólico. Essa
synthese temol-a realizada no scien-
tisfca tão illustre, quanto modesto e
abnegado, que se tornou, no Brasil,
a personificação viva da grande cru-
zada do saneamento rural. E' costume
dizer que não lia homens indispensa-
veis. Toda a lição da historia concorre
para demonstrar a these diametral-
mente opposta. Mas, seja qual for, a
verdade, no terreno das generalida-
des, o facto positivo 6 que, entre nós,
neste momento, o Dr. Belisario Penna
ó o nnico 'homem capaz de proseguir,
rigorosamente, nesta grande obra do
saneamento rural, que os accordos
firmados e a firmarem-se com os go-
vemos estadoaes tornam um grande
em prol i.en d i men to 11 aci o wal.

Felizmente, á frente do Departa-
niento Nacional de Saude Publica
está um honiem da capacidade e da
largúeza de vistas do Dr. Carlos Cha-
gus, que bem sabe, pela experiência
da escola em que se fez hygienista e
funecionario, que ó impossivee-sanear,
sem fazer, previamente, o er.purgo da
politicagem, em matéria de adminis-
tração sanitária. Foi a grande visão

•principalmente na serra do
custando um preço despropositado
medio para tão grandes inconvenientes
só podemos encontrar na tracção eleotri-
ea. Cumpro.com satisfação o dever de, em
meu nome e no de todo o pessoal da Es-
trada. agradecer a V. Ex. a saneção da
lei que ha de fazer da Central do Brasil
uma das mais importantes vias férreas.
do mundo. Respeitosas saudações — Jou-
quim de A. Ribeiro."

re>
A cleelrlflenção da Central.
Ao que parece, a electrificação das li-

nhas suburbanas da Central do Brasil

vai ser uina realidade, Não só o governo

já resolveu despender com. esse impor-

tante melhoramento a somma de sessenta;

mil contos, de accordo com a autorização

do Congresso, como tambem a direcção da

grande via férrea nacional já providencia'

para a publicação de edital chamando

concurrentes para a execução do serviço

e o fornecimento dos materiaes neces-

sarios.
Ha muitos annos que os technicos vem

demonstrando que a unica solução para o

caso da Central é a electrificação das

suas linhas suburbanas. Só assim poderão
scr obtidos o descongestionamento do tra-

fego e o melhor aproveitamento do ma-

terial. Não sc trata de uma experiência,
cujos resultados ainda possam ser duvi-
dosos. As vantagens desse melhoramento

já foram consagradas pela experiência de
outros paizes. E entre nós mesmo já al-

gumas estradas .particulares procuram
electrificar as suas linhas, para o (pie

pretendem aproveitar formidável riqueza

que é, entre nós, a hulha branca.
O actual governo resolveu não protelar

mais'a execução desse melhoramento.
DjSlii os seus esforços para obter a in-
dispensável autorização do* Congresso c
a iniciativa já tomada pelo director da
Central de abrir a concurrencia.

Não so pensou em reincidir na praxe
de desprezar o principio da concurrencia
e de celebrar contratos de accordo com
ajustes conduzidos sem publicidade. Foi-

gamos em assignalar esse facto, que evi-
dencia bem a injustiça das criticas que
attribucm ao governo o propósito de só
manter o regimen das concurrcncias para
os pequenos fornecimentos de material.
Vê-se bem que, nesse assumpto, a cx-
cepção não logrou ganhar foros de regra
geral...

Mar, está .0 logar de escrevente juramentado da-
O re- ! quelíe juizo. é maior de 30 annos ou, no

caso contrario, se tem caderneta de re-
servista.

Notas Nterariaá
"De íiilnimls"...
Está noticiado que estiveram hontem, a

tarde, com. o Sr. presidente da Republica
os Srs. ministros do exterior, marinha,

guerra e viação e prefeito do Districto
Federal, que foram levar ao Sr. Epita-
cio Pessoa as contas e dados de despezas
com a estadia dos reis belgas no Brasil.
Na relação faltam apenas os ministros da
agricultura, do interior e da fazenda,
todos os demais nella figuram.

De há muito que "as contas do rei",

já deveriam estar pagas. O governo fez
a recepção das magestades belgas, gozou
do credito {Ilimitado para fazél-a e re-
tarda, cacia dia inais, a solução dos seus
compromissos, examinando contas, notas,
minúcias de réis c de real.

Ha,- evidentemente, uina falta absoluta
de confiança do chefe do governo no cri-
terio, na sinceridade, ma lealdade dos
seus secretários, dos seus ministros. Não
sc confia, sequer na probidade de cada
um delles. Não ha conta que o chefe do
governo não queira examinar em todas
as suas particularidades, perdendo nisso
um tempo precioso, que poderia scr ap-
plicado no exame de coisas de maior
valia.

A harmonia governamental c tal, que
o poder executivo tem negado saneção a
varias resoluções legislativas por elle so-
licitadas, dando a impressão de que nin-
guem tem orientação, critério, ou vontade
nesta situação.

Dentro de dois dias o poderNjudiciario
e o legislativo, serão chamados a prestar
tambem " as contas do rei"... . .

De hiihimis não cuidava o pretor.;.
Entre nós caçar moscas é officialmente
um alto prazer venatorio.

Oswaldo Cruz plenos poderes para
impedir quo a polilica e o falso espi-
rito de economia lhe cerceassem os
movimentos na grande obra em que
se empenhara. O Sr. presidente da
Republica e o Sr. ministro do inte-
rior saberão seguir aquelle bello
exemplo, deixando que o director do
Departamento Nacional possa, em
matéria dc saneamento rural, dar ao
Dr. Belisario Penna a 'liberdade de
acção o os elementos materiaes indis-
pensaveis ao exito completo da cam-
panha, que prosegue com tanto brilho
e tia qual já foram alcançados tantos
resuMados indiscutíveis.

aind;
houvesse

reja <:

pur exculpár o
fazenda do clamoroso erro dc ter empre-

gado recursos-ouro, — pertencentes á

receita — de que dispunha em Londres e

Nova Vork na compra de titules da di-

vida externa"; e declara que, por estarem

Temos tido, por vezes, opportur.i-
dado de chamar a attençao para os re-
sultados excellentes que vão sendo
obtidos pelo serviço de saneamento
rural, tanto nas 1 o civi idades mais alas-
tildas do Districto Federal;, como nas
zonas da babada fíuitiinón.se, em que
os funecionarios daquelle departa-
mento têm exercido a sua- bencíica
aetividade. Em apoio do que temos
dito, para mostrar como têm sido bem
recompensadas as modesths despezas j
feitas pelo governo federal, com
aquelle serviço, temus, ngora, unia
opinião e-cepeionalmc-iite valiosa. _
chefe da coiumissão RockeMler acaba de Rodrigues Alves que o lez dar a
de dirigir ao Dr. Bclisario Penna um
officio, cm que, espontaneamente, ex-
prime o seu' enthusiasmo pela obra
notável de saneamento, que vai pro-
gredindò sob a direcção daquelle nos-
so illustre compatriota. Comparando
o que se tem feito eni Jacarépaguá,
Piivuna, Aícrity e outras localidades,
o ohefe da missão líockefeilcv, qúe
estudou tudo o que nesse terreno foi
feito. 110 sul dos Estudos Unidos, nas
colônias inglezas das Antilhas, etc,
não hesita em affirmar que a obra do
serviço brasileiro de prophylaxia ru-
ral é inevcedivel, tanto pela eíficien-
eia dos méthodos seguidos, como pelo
brilhante resultado pratico que se al-
eançou.

A essa decisiva e autorizadissima
opinião poderíamos juntar os depoi-
mentos dos lavradores', que lêm lido a
clarividencia de acolher os represen-
tantes do serviço de prophylaxia ru-
ral e de cooperar, eom elle, no com-
bate ás verminoses o á malária. Fa-
zondas, situadas no coração da zona
pitlustre, tornaram-se, em alguns me-
zes, immunes do paludismo. Áreas
alagiidiçns, que eram focos de mala-
ria, foram dessicadas, graças aos tra-
balhos do drenagem c de rectifieação
de rios, executadas pelo serviço de
prophylaxia, á custa de muita encr-
gia e dedicação é sem cweder os limi-
tes acanhadissimos de 11111 orçamento
extremamente modesto.

Ha exemplos impressionante? da
alteração profunda que o saneamento
vai determinando na vida das popu-"ações ruraes. Localidades como Mê-
rity, onde não havia um unico habi-
tanto que não fosse impaludado ou
unkylostomado, ar-sumiram um aspe-
eto 

"inteiramente 
novo, depois da des-

sicação dos pântanos, da rectifieação
do rio, da construcção das fossas sa-
nitarias e do tratamento systematico
da população doente. Merity é, hoje,
uma povoação que apresenta inequi-
vocos signaes dc que os seus- habituo-
les sentem interesse pela vida e d
jiim trabalhar. A modificação da ..-
tuação sanitária acarretou uma ra-
pitla valorização do solo. Os terrenos
estão valendo, na média, mnis (le cen-
lo por cento do preço, pelo qual, an-
tes da chegada do serviço de propny-
]a_>ia, crum offcreei.U.s á venda, sem

que dppãrecessóui çdm pr.-; dores.
Fncto idêntico oci-.orrc em A ijrnrjo

O Sr. presidente da Republica assi-
gnou mensagem ao Congresso Nacional
solicitando a abertura de um credito de
1.763:950$, para adiantamento de tres
mezes de soldo, para a compra de novos
uniformes, aos offieiaes dc marinha.

Escreve-nos da secretaria do palácio do
Cattete:

" Não é verdade que o governo tenha

pedido ao Senado, official ou particular-
mente, a reforma dos Correios e dos Te-
legraphos, autorização para a venda do
Lloyd e mais 200 mil contos para as obras
contra as seccas.

Quanto aos Correios e Telegraphos o
Ministério da Viação tem, é verdade, co-
gitado dc rcform-al-os, no limite de 6.000
contas os primeiros, e 1.500 contos os se-

gundos; mas, a reforma só será pedida,
conforme as reiteradas declarações do se-
nhor presidente da Republica, se o orça-
niento da receita vier, afinal, a apresen-
tar, sem esforço, saldo sufficiente para
cobrir aquella despeza.

Pelo que toca ao Lloyd e ás obras das
seccas ,a affirmação de A Noite c pura
invencioniec. Nem o governo pôde ter
qualquer responsabilidade pelas declara-
ções que sobre taes medidas acaso tenham
feito membros ou commissões do Senado,
e nas quaes se tenta apoiar a falsidade."

Confercnciarani hontein com o Sr. pre-
sidente da Republica os ministros do ex-
terior, da guerra e da marinha, o prefeito
c o chefe de policia desta capital e o pro-
curador geral da Republica.

O Sr. presidente da Republica íez-se
representar, liontem, pelos seus ajudantes
de ordens, na trasladarão do corpo do mi-
nistro da Venezuela, fallecido nesta ca-
pitai, e na recepção offerecida pelo Cen-
tro Pernambucano, em homenagem ao se-
nhor José Bezerra, governador de Per-
nambuco. m>

A comniissão de constituição e justiça,
da Câmara dos Deputados, enviou hon-
tem, a plenário, o seu parecer sobre os
tribunaes regionaes.

Ministério da Marinha.
Aprcscntaram-sc hontem ás altas au-

toridades navaes os capitães de corveta
Miguel de Castro Caminha e Antônio Vi-
eira Luna, respectivamente, por terem
assumido 05 cargos de immediatos do
navio-escola Benjamin Constant e do na-
vio mineiro Carlos Gomes, e o capitão-
tenente Mario Pereira da Silva Torres,
por ter deixado a base da defesa minada.

Vai ser nomeado immediato, interi-
110, do cruzador Bahia, o capitão-tenente
Joaquim Cordeiro Guerra, actualmente
servindo 110 estado-maior da armada.

O Sr. ministro fez-se representar
no enterro do ministro da Venezuela,
por seu ajudante dc ordens, 1° tenente
Ouro Preto.

Amanhã, ás 13 horas, realizar-se-ha,
na escola de grumetes, na ilha das En-
xadas, a solemnidade da entrega dc pre-
mios aos alumuos grumetes que mais se
distinguiram durante o anno lectivo.

A essa solemnidade deverá con-parecer
o Sr. minsitro, chefe do estado-maior da
armada, e inspector de marinha, e ou-
tras altas patentes da armada.

$cfyS%A*r
O tempo.
Probabilidades Jo tempo atê as 16 horas

de hoje:
Estado do Rio (previsão geral)—Tempo,

bom, sujeito, porem, a nebulosidade;
temperatura, cm ascensão;

Districto Federal e Nitheroy — Tem-
po, bom, sujeito, ainda, a nebulosidade,
variável, á noite (1); temperatura, em
ascensão (1); venlos, normaes, predomi-
nando a componente esle (1).

A temperatura média da capilal ante-
hontem foi -2i",o ou 2",'2' abaixo da nor-
mal.

Escala de probabilidades l
1) Hiiiifo provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
Nota •— Serviço telegraphico, bom, ex-

cepto o do norle; uruguayo, bom; ar-
gentino, regular.

Edição dc hoje, 12 paginas
O Sr. presidente da Republica recebeu

honteni, do director da Estrada dc Ferro
Central do Brasil o seguinte telegramma:

"Acabo dc lèr no DipWo Official a lei
que V. Ex. sanecionou, autorizando a ele-
Ctrificação das linhas dos subúrbios, da
linha tronco, aíc Barra do Pirahy c do
rama! dc S. 1'aulo.

Na minha dcsautnrada opinião, dc to-
dos os grandes serviços que o benemeri-
to governo de V. Kx. tem prestado ao
pai/, nenhum mais valioso do que este.
O progresso da vasta zona suburbana
servida pela estrada sc acha no inomeii-
to actual paralysado por deficiências dc
transporte, muito embora estejamos des-
envolvendo a máxima capacidade de tra-
fego que a tracção a vapor comporta. De-
vido a» preço rkvadis.-imO' do carvão c
oleo cómbustivel, o serviço dc tracção,

Reforma eleitoral.
O Senado devolveu á Câmara • proje-

cto que modifica, em parte, a legislação
eleitoral. Hontem mesmo, lido o projecto,
foi a protocollo, á commissão de constitui-
ção e justiça e ao relator, Sr. Arnulpho
Azevedo, sendo mandado, de novo, a pie-
nario, para serem lidos hoje, os pareceres
sobre as emendas a que o Senado não deu
assentimento, os quacs irão a imprimir.

Parece que a.. Câmara concordará, na
maioria dos casos, com o Senado. Em um,

porém,. discordou, como devia, fazer e
fez—no que permittia a realização, de elei-

ções em cartório, nas sédes de municípios,
dando aspecto legal ás duplicatas dc re-
sultados eleitoraes.

Da ultima legislatura, ficou celebre o
caso de S, Pedro d'Aldeia, tio .Estado do
Rio, que quizeram validar no recohne-
cimento de poderes, o que não foi possi-
vel, em face da expressa disposição de lei
a respeito. E é isto que a 'Câmara pre-
tende evitar—que se guarde para depois
de conhecidos.os resultados dc um distri-
cto eleitoral algumas secções para esgui-
cho, para salvar o candidato que foi victi-
ma das combinações, ou do prestigio de

qualquer candidato extra-chapa.
Não é possivel que permaneça no proje-

cto de modificação da legislação eleitoral
esta excrescencia. Cumpre á Câmara ex-
tirpal-a dali.

-
Ministério da Justiça.

.Foi exonerado Joaquim Menezes de
Oliva do cargo dc auxiliar da Bibliotheea
Nacional, visto ter sido nomeado para ou-
tro logar.

—Ao commandante da policia militar, o
Sr. ministro expediu o seguinte aviso:
" Por conveniência do serviço, autorizo-
vos a fazer as classificações e transferen-
cias dos offieiaes superiores e_ capitães
que forem necessários por oceasião de ser
executado o decreto n. 14.4/9, dc 17 dc
novembro ultimo, que reorganizou essa
corporação, submettendo tiltcriormente ,á
approvação deste ministério os alludido
actos."

—O Sr. ministro communicou ao dire-
ctor geral de Assistência a Alienados que
íoi deferido o requerimento ein que o dou-
tor João Penido Monteiro' offereee os
seus serviços, gratuitamente, como assis-
tente da clinj.ca oto-rhino-laring'olog>ica
daquella assistência.

—Solicitaram-se informações ao juiz dc
direito da 3" vara criminal sobre s- o ci-
dadão João ÃuiuYfb Brasil, proposto para

Pela hygiene.

As diversas directorias do Departamen-
to Nacional dc Saude Publica já começa-
ram a providenciar para que sejam rigoro-
samente applicadas todas as disposições
do regulamento agora em vigor. Trata-se
de dar cumprimento á lei que reorganizou
esse serviço naquillo que se refere mais
directamente ao melhor apparelhamento
da nova defesa sanitária. Toda gente sabe
quanto era deficiente a fiscalização exer-
cida pelas nossas autoridades de hygiene.
Fosse pela má organização dos ser-
viços, fosse pela falta de regulamentos
claros e precisos, a verdade é que a an-
tiga Directoria Geral de Saude Publica,

que tivera uma tão brilhante e benéfica
actuação, quando á sua frente se encontra-
va o inolvidavel Oswaldo Cruz, já não
correspondia absolutamente aos seus fins.

Hoje, porém, a situação é outra. O novo
departamento está dotado de todos os re-
cursos <le que poderia carecer para desen-
volver e intensificar os seus esforços em
defesa da saude e da vida da população.
E' de esperar, pois, que a sua acção colha,
desde logo, resultados que possam ser as-
signalados com a consagração dos novos

processos.
E' claro que a Saude Publica vai de-

frontar com grandes resistências. Ahi está,

por exemplo, o que ora suecede com os

proprietários de açougues, que não se

querem conformar com as exigências do
actual regulamento. Força '.é reconhecer,
entretanto, que essas exigências não são
descabidas nem excessivas. O que se quer
é que os açouges deixem de ser-immun-
dos e impróprios, e passem a ter instala-

ções .hygicnicas, limpas e apropriadas,
como suecede em todos os grandes centros
civilizados.

Não se comprehende, com effeito, que
em uma capital, cujos administradores
tenham a preoecupação dc cuidar dos in-
teresses da saude publica, seja permittida
a existência de açougues, de estabulos, de
cafés e de armazéns de varejistas como os

que aqui existem. Isso era o resultado de
uma.tolerância criminosa e de uma indif-
ferença inqualificável.

E é o que vai, felizmente, acabar, ao

que se deprehende dos primeiros actos

praticados, nesse sentido, pelos diversos
chefes de serviços do novo departamento.

Moreira Guimarães — Variações
piiilosophicas.

Gastão Pp.xalva — Claros e Som-
bras.

q R.wir Machado — Água dc Cas-
falia." C. da Veiga Lima — Cidade har-
móniosa.

Com excepção.'talvez do caso de Fa-
rias Brito, o~unico*dos nossos pensadores
que sc- abalançou a firmar doutrina pro-
pria-,c. tanto quanto possivel original, não
lios podemos envaidar ainda de ser ' a
terra dos philosophos. ..

.-Se não os temos, entretanto, creadores
de valores novos, sobejam os diletantes;
eii-.eiíladores e. eomaientadores dos syste-
mas e theorias e.m voga.

E não vejo em que justifique essa falta
a razão, que costumam dar os nossos so-
ciologos, de sermos ainda um paiz em
formação, sem centro de irradiação men-
tal autônomo, vivendo mais de t-ir.pres-
,timo, artificialmente — o que tambem
é certo sob o aspecto econômico — do
que dos nossos próprios recursos.

O povo iiortc-amçricanò, menos intel-
ligente e niíis pratico que o nosso, já sc
pôde orgulhar de um Wiilliam James, dc
um Emerson ou de um Poe, que era
poeta, mas vale mais que um século de

philosophia e de seiencia. E eintonto,
como o nosso, tambein é um povo sem
o passado, sem a tradição, sem a cultura
das velhas "nações da Europa.

São muitos, porém; os que se consa-
grani, entre nós, aos altos estudos do pen-
saiiiento c da pesquiza da Verdade. E en-
tre estes merece especial, destaque o
Sr. MoreWGuimáráes. O scu novo vo-
lume, Variações .phüosophicas, trata com
variada erudição e modos de ver pro-
prios 

"dos eternos e sempre novos pro-
bk-mas do destino humano, da origem e
fim do Universo, dos modernos progres-
sos da seiencia e da philosophia.

Não cabe aqui, naturalmente, numa
ligeira nota, uma critica avisada dos di-
versos systemas e theorias que expõe c
commenta, a par da originalidade das
suas opiniões. Não me sinto com autori-
dade para tanto; não quero, porém, dei-
xar de annotar, de passagem, que o seu
livro actual è muito interessante não só
para os propriamente entendidos nesses
assumptos como tambem para todos os
homens cultos do .paiz.

E' um livro que nos faz pensar; e este
é o seu maior elogio. Quer concordemos
ou não com os seus pontos dc vista, os
assumptos que versa logram empolgar-nos
e comquanto se .nos apresentem, por ve-
zes, 90b uma fôrma um tanto obscura,
própria, aliás, da transcendência das
idéas em jogo, Variações Phihsophicas
é digno da leitura meditada dos nossos
pensadores.

Melhor do que a minha impressão dc
leitura, dará uma noção.exacta do valor
do livro o quadro geral dos capítulos que
transcrevo: No limiar da historia. A que-
stão das questões. O homem c suas trans-
formações, Como se explicam as transfor-
moções ou modificações do hom n. Ex-
plicações que não explicam. A co-mplexi-
dade de um problema. A concepção meca-
nica do mundo. As exagerações da conce-
pção mecânica.

Outras exagerações, O mysterio que não
apavora. O determinismo immanente. A
ignorância primitiva. O saber èmbryona-
rio. O mysticismo originário, .'linda o
mysticisnw. IIlusões de óptica. Crenças c
crenças. Ignorância que sc- não acaba.
Acções o reacções. Na historia.

O poeta dividiu-o em duas partes?
De amor c Da arte. Deste modo, entra
as duas paixões nobres da sua vida, caoi
ta com simplicidade e doçura as suaSI
suggestões de belleza cm face do mundo,!'
com um accento commovido dc dvslura*
brado das coisas. Exalta-o, sobretudo, ã
natureza, com a mocidade perenne dos
seus niotivosde sonho e devaneio. ' ) '

Apesar da . apparenteV impassibilidad*
da sua poesia, de fórpia e intuitos par*
nasianos, o Sr, Raul Machado é uni Ij6||
rico-romaiiticQ' que se apraz, em cek.brajf

lem poemas; rijamente trabalhados, o se^l
(nthusiasmo moço de enamorado dfc ¦

amor e dã arte.
Não raro a sua musa abandona a es^

trada serena que 
' vinha trilhando. . coV

lheiidó as flores de uai opthnismo sadio, .
para deter-se na analyse do seu próprio
desencanto; o que, em rigor, foge á es?
ilietica lecomtiana, que parece ser a pre-í
dilécta do autor. i'.

E ainda ahi o poeta consegue intew
essar-nos sinceramente, em versos haW
moniosos, na sua desillusão e na sua tris*
teza, depois de nos haver encantado an*
tes com a apotheose da sua alegria e do
seu enlevo. Preferimol-o, porém, no ve*
lho thema dc louvar os encantos da
amada:
Sais a passeio ao vir da madrugada.
Sais: c por onde vais, formosa Alice,
Qual se, tu própria foras a alvorada,
Tudo acordando se illiimiita e ri-se I '

. 1

Ao vcr-.Ic; a aurora, á porta aurca Í9
orientej

Com as mãos de fada urnas de aroma
partia

E o sol veste a arm(iditr»tnais.,luczcntèt
Do oura flitido da luc para sàudahte.)

Abrem-se as flores, rindo, nos canteiros,)
Curvam-se os ramos pêndulos de frutasjs
E a agita clara dos rios brasileiros
Vibra o concerto liquido que escutas 1

Ministério da Fazenda.
Na 1* pagadoria do Thesouro Nacio-

nal serão pagas hoje as seguintes fo-
lhas: Instituto de Musica, aposentados
da fazenda, Escola de Bellas Artes, Insti-
tuto Benjamin Constant, Gasa dc 'Cor-
recção, Escola Superior de Agricultura,
posto zootechnico e hospedaria da ilha
das Flores, assistência de alienados, avul-
sa da justiça, Institutos Surdos Mudos e
Archivo Nacional.

O Sr. ministro pediu o parecer do
consultor .geral da Republica sobre o re-
querimento em que Antônio da Silva
Haltz pede transferencia para o seu ao-
me de 18 alqueires dc terras, sitas na fa-
zenda de S. José, em Nova Friburgo, no
Estado do Rio, e por elle comprados a
Briolanjo Correia.

O Sr. ministro, despachando o re-
querimento em que o 1" escripturario da
Alfândega de Santos Francisco Lop*s
Guimarães pede um anno dc licença, nos
lermos do art. 19, do decreto legislativo
n. 4.061, de 16 dc janeiro deste anno,
resolveu que o requerente aguardasse op-
portunidade.

O Sr. ministro communicou ao seu
collega da pasta da viação haver remet-
tido ao juiz substituto federal, na secção
de Minas Geraes, o inquérito adminis-
trativo procedido na Estrada de Ferro
Central do Brasil para apurar a respon-
snbilida.de do conferente de 21 classe da
estação dc Juiz de Fora, Antônio Gon-
çalves Jlaranduba; accusado de desfalque
cc 8 1300$ioi).

O Sr. ministro enviou ao i" secre-
tarin da Câmara dor, Deputados, para os
íins convenientes, a' mensagem db sc-
nhor prrsi-l.-nte da Rcjniiilicá, solicitando

Livro leve, escripto com clareza e sim-
plicidade, aflorando com indulgência ri-
sonha certos aspectos e flagrantes pilo-
rescos da vida, Claros e sombi\as do
Sr. Gastão Penalva encanta-mos desde
logo, ás primeiras paginas.

Em tons variados e em matizes diver-
sos, em claros e sombras, os capítulos
suecedem-se, cada qual mais comedido
e gracioso, ingênuos alguns, outros-leve-
niente irônicos, prendendo-nos a attençao
aqui, enlevando-nol-a mais adiante, sem-
pre com propriedade dc expressões, fin-ura
de imagens e não raro com aquella graça
que o velho e vernáculo Bernardes acon-
selhava de usar como de grãosinhos perfil-
mados que se tronem ao canto da boca e
em pequena quantidade.

O livro de estréa do Sr. Penalva já o
recommenda suficientemente á critica
como um dos nossos bons chronistas e
conteurs ultimamente apparecidos, asse-
gurando-lhe uma justa laurea entre os
jovens escriptores naeionaes.

Em meio a varias paginas, interessan-
tes todas, de commentarios seguros e bre-
ves impressões dos factos, ha no volume
chronicas e contos, entre os quaes alguns
muito bem feitos e de inspiração genuína-
mente íiomo, brasileira, quaes os que in-
titula D, Pedro I, musico, Resurreição da
modinha, Tragédia caipira, Trovas e tro-
veiros e outras. E assim os demais capi-
tulos. O que tenho a fazer de mais sábio
c aconselhar a leitura do Claros e som-
bras; c aqui o faço de bom grado. O
Sr. Gastão Penalva merece incondicionaes
applausós.

A musa do Sr. Raul Machado, já devi-
damente conhecida e apreciada nas rodas
literárias do paiz, sorri-nos amorosamen- lonec. a° caminho florido da
te através das 141 paginas do seu novo I lidade." 1,/ '

livro Água de Castalia. 'rloméro Prates.

autorização para a abertura do credito
especial de 50:272$927, para pagamento
do que é devido a Romualdo de Souza
Mello, em virtude de sentença judiciaria,
e ao i° secretario do Senado Federal, a
mensagem presidencial, devolvendo a
esta casa do Congresso Nacional os au-
tographos da resolução legislativa, sane-
cionada por S. Ex., que autoriza a aber-
tura do credito especial de 35 :627$9Q7.
para pagamento a Francisco dc Azevedo
Soares de Campos e Castro e sua mu-
lher. em virtude de sentença judi-
ciaria.

Este ultimo foi enviado ao Tribur.-al
dc Contas para julgamento.O Sr. ministro não attendeu o pe-
dido de Oswaldo Soares Leilão, 40 escri-
pturario do Thesouro Nacional, no sen-
tido da sua contagem dc tempo de classe
ser contada da data que foi nomeado
official aduaneiro da Alfândega desta'
capital.

O Sr. ministro, respondendo ao
aviso-dn seu cellcga da pasta da guerra,
referente á offerta que Paulo Vecchio c

Alongando os pescoços luAdios,
Por te verem melhor, da fumo escura,
Mansos, espiam-te animaes bravios
Espantados da tua formosura. ,.

Nascem-te os seiosl... Tümida, sitrprexdj,
Vais, por entre esse unanime alvoroço,
Sorrindo, sem saber que a Natureza
Festeja a aurora do teu corpo moçol

Cidade harmoniosa é o lindo titulo sob
o qual o Sr. C. da Veiga Lima reuniu umjj
serie de contos. Contos, chama-lhes o au«
tor, mas tenho que são, antes, allcgoriasi

phrases, vagas reflexões, fantasias brw
lhantes, pois nenhum entrecho os piendd
logicamente, límpido e claro, delin-M-se-»
lhes as linhas imprccisanicnte ao primeira
interesse que nos despertem, á impressa*
da primeira analyse fria c meditada.

Não ha nelles um fio, um objectiv»
certo, determinado o priori. São rapidaa
e obscuras digressões estheticas que •
espirito do Sr. Veiga Lima, affeito aa
voo transcendente dos metaphysicos, ten*
tou exprimir ou tornar mais accessivei»

por intermédio dc personagens i.íéacs»

que, a meu ver, mais imprecisarain as.
suas intenções.

Define-os o autor melhor do que cut
"Direi delles que têm uma significaçáfll
esthetica, representando ora uma tendem
cia . espiritual, paizagem sentimental ott
simples attitude romântica. Não são sim*

plesmcnte contos."
Creio que o Sr. Veiga Lima, que s_j noi

mostra um idealista, o enthusiasta de uni
espiiititalisino transcendente, nias uns

pouco diffuso, não logrou alcançar cont*

pk-tameiite o seu objectivo artístico nesse
volume.

Suecedeu que as paginas da Cidadtt
harmoniosa lhe sairam sem significação
definida : nem contos, nem ensaios; nent
uma coisa nem outra; falta-lhes nanatival
clara, limpidez, desfecho lógico, èiiredC
em sümma, para serem enquadrado i en*
tres os primeiros e aquella indispensável
sobriedade, aquella nobreza de linhas qutf
caracteriza os segundos.

O mesmo se poderá dizer dos scu, Pot*
mas em prosa; são tambem phrases (t
imagens apenas, bellas não ha duvida, ina?
sem o grande pensamento isolado ou ai
idéa central profunda que ós clév'S iliM
tinguir a todos do simples àphorisinu t.tm -
thetico ou philosophico.

Desde Aloysius Bertrand, com o seu
Gaspar de la nttit; dc Mauricc de Guéria*
com o seu Centauro e a sua Bacch.««>*},
de Baudelaire,. com os seus Paraísos ar*
tificiaes; do grande Wilde ao nosso ia«
comparável Raul Pompeia, das Cunçõe»
sem metro, que tem sido compreliendidOI
assim o poema cm prosa.

Entretanto, a Cidade harmoniosa, conl
ou sem intenção esthetica, é um bello li*
vro, que se lê com encanto -e tem, por
vezes, aqui ou ali, -alguns lindos pensa*
mentos e radiosas imagens, que nos ficami
cantando na alma á maneira de corto»
versos espirituaes de Tagore.: " Guiavam»
me os passos outros passos. Os caminhos
eram lisos e macios como rosas des foi liadas
Os pensamentos felizes me acompanhar
vam como sombras. Havia uma tão gran*
de felicidade em mim, que os lyrios mur»
chavam á minha pasagem... Era umat
nova religião que desabrochava na terra, '

um novo milagre espiritual na paizagem
do mundo, uma nova alegria sob o céo,
era o amor que me conduzia longe, muito

Irimióíti»

a intendencia municipal de S. Borja, no
Rio Grande do Sul, fizeram ao Ministe»
rio da Guerra, da venda de um terrena
para servir de -inventada do antigo
6o regimento de cavallaria, remcilru as
informações prestadas pela delegacia fis»
cal ali, sobre o assumpto em apreço.

O Sr. ministro communicou ao sen
collega da pasta da agricultura que O
Tribunal de Contas recusou registro ao
pagamento, por xercicios findo;, da,
quantia de 1 :5g6$5oo, a João Ignacio
Prudente, por envolver despeza já rea»
lizadà c não ser caso de registro 'a 

pof
teriori.

O Sr. ministro, devolvendo ao sei|
collega da pasta da guerra o processo
referente ao pagamento, por excr.-icios
findos, de 4:988$i75, á Companhia da
Navegação á Vapor do Rio Patnaliyba,
pediu-lhe providencias para serem satis»
{citas as exigências do parecer da Di»
rectoria da Despeza Publica c reconhe»
cer a parte da divida que não foi reco»
nhecida pela delegacia fiscal, por íalt*
de saldos cm uljjiiiiias verbas-
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DECRETOS A8SIGN
-Foram assignados hontem, pelo'Sr. pre-

*irk-iue da Kepilblica, os seguintes- de-
cretos : ' . .

Xa pasta da fazenda:
Nomeando ;tna Alfândega do Pará. con-'

.ferente, o i" escripturario Theophilo de
'Almeida Fortuna; l* escripturario. o 2\
•liaw. de Albuquerque- Maranhão; 2", o 3".
ijAutonio. T«no;rio de Albuquerque; 3", o
ki Uaymuudo Gomes Condiu; o 2° offi-
ciai aduaneiro da Alfândega do Ceara,

' Amphrisro-Tlicopliito de Serpa, para 4
iêscriplurarip da delegacia fiscal Ao llie-
jouro-, Nacional em Pernambuco; na Al-
¦tfandega. de, Pernambuco, i" escrjjituranp,
"o j", José"Bonifacio Vianna dc Souza; 2
'«dito, o j», Cicèro Jorge .de Salles; ,1a, -
«lc igual rcartegoria da delegacia fiscal"»
jiicsmo .Estado-, João Rodrigues da I"

,./'

rector da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil, que deu informações sobre o an-
{lamento dos serviços da ponte sobre o
rio Paraná, e o Dr. Carneiro de Rezende;
c-ve -tratou da Rede Sul-Mineira.

,111
seca • e 4o, o de igual categoria da mesma
delegacia, bacharel Antonio Rodrigues

•V-illarcs. c, finalmente, .1" escripturario da
.Alfândega de Parnahyiia o 4" da Alfan-
?dega do Ceará, Clovis Feijó da Costa Ri-
Sbeirõ; .• Sanccionando a' resolução legislativa
.que considera livres de direitos de consu-
juo e expediente dos gêneros livres.de di-
leitos os aeroplanos, hydreplanos, hydro-
aeroplanos e apparelhos semelhantes, os

•«eus aecessorios e soibresalentes; hangars
ae materiaes de aviação, inclusive appare-
Jliaiucnto cirúrgico e maças importadas'.pelo 

Aero-Club Brasileiro, da* Capital Fe-
deral. e para seu uso.

Xa pasta cln justiça.
Nomeando o professor substituto da 5*

-secção da Faculdade de Direito íe São
Paulo. Dr. José Joaquim Cardoso dc Mel-
lo Netto, para.o logarde professor cathc-
dratico de economia politica;

Concedendo a medalha de distineção de
-»* classe ao .guarda civil Francisco Alves
da Silva, que, no dia 30 de janeiro do cor-
rente anno, no largo dc S. Francisco de

.«Paula, conseguiusofrear os animaes que,
sem governo, puxavam um carro da Su-

rjéerintèndència da- .Limpeza Publica, e, as-
¦sim. evitou um desastre; concedendo o ac-
íCTcsciiiio de 40 "|° sobre os seus venci-
mentos aos professores Ernesto Renchini,*do Instituto Nacional de Musica, o doutor
lAntunio Sáttamini, da Faculdade de Me-
dicina do Uio de .Janeiro-;'Sanccionando a resolução legislativa!
que autoriza a abertura dos créditos de,
19S :4So$43«3, supplementar á -vei-ba 2r*—
Directoria Geral de Saude Publica, ar-

.ligo 2", da lei n. 3.901. de 5 de janeiro
de 11120, e especial de 4:300$, para paga-
•mento da differenca de vencimentos a que
têm direito .diversos funecionarios .da sc-
ci-L-taria da (Gamara dos Deputados;

Abrindo o credito de 198:480$ acima
jréfericlò. • -

iNa pasto ia» yíüçmo.:
Sanceionaudo a resolução legislativa'

que prohibe, nas estradas de ferro, sejam'
particulares, sejam da União, dos Esta-
<dos 011 dos -municipios, o emprego-de lo-
.(Cftmottvas desprovidas de redes protcclo-'
;ras (peneiras),, capa7.es . de impedir o

¦'incêndio por íagulhas, nas plantações,
etc. dos terrenos marginaes, das estra-

idas e dá outras provideiiüia-s.

Excessos coiuUunnavels.' 
Em todos os fins de anno, por ocm-

sião' dos exames nos differentes esta-

beleeimeiitos de ensino superior, surgem

sempre commentarios sobre o rigor dema-

Siado ou a lolcr.-.neia excessiva, que se

nao justifica, por ser prejudicial áo en-

sino, com que certos professores costu-

iiVam julgar do merecimento dos alumnos.
•Ha. porém, os casos que se destacam

etieam em foco pela importância e gra-

vidade que revestem.
Agora, por exemplo, ua Escola- Nor-

mal. não ha moça' do- 2° anno do 'curso

desse estabelecimento de ensino munici-

pai que não viva cheia de .-ipprehclisóes

á''simples lembrança de que terá de ser

examinada em álgebra pelo Sr. Julio Cc-

sar de Mello e Souza. Presidente que é da

mesa- examinadora, o seu rigor chega ao

extremo de não tomar em consideração

notas de aproveitamento durante as aulas,

pois, a despeito ainda do protesto dos

outros examinadores o'f.e compõem a mesa

de que faz parte, já conseguiu reprovar

uma álunina que tinha média io durante'

o amio.
O Sr. Mello e Souza «camisa as mo-

ças quc apenas iniciam O seu curso -na

escola, como se estivesse na Tíscola Poly-

technica, de onde é alumno, a prestar
exame de mathematica superior.

O seu procedimento tem sido tal, que

tem merecido censuras de seus próprios
collegas.

A' direcção da Escola Normal, porém,
cumpre tomar uma providencia a respeito.

Nem tanto ao mar, nem tanto á terra...

— O Sr. ministro da agricultura, acom-

panhado dos Sr. prefeito, Drs. Luiz
Barbosa. Alcides de Miranda e Alfredo
Niemeyer, visitou hontem o hospital ve-
leritvario -da Prefeitura.

Essa visita prende-se ao destino a ser
uado a esse estabelecimento, que não foi
transferido para a Sai*de Publica, de modo
a pol-o em -condições de funecionar com
efficiencia.

VidaS

'Nn ipnetít do exterior:
Publicando uma declaração da Repu-

.blica Austríaca relativamente á conven-
ção para a protecção da propriedade, in-'dustrial, 

assignada em Paris, em !'g,8i', e
•revista em Bruxellas e em Washington, e
ao accordo .de Madrid, de 14 de .iihni.l .de
.1ÍS91. revisto igualmente cm Bruxellas e
Washiiigtun.

Publicando a adhesão da zona do pro-
rteciófado hespanhol de Marrocos á eon-
.venção postal universal e outros accordos
assignados em Roma, a 26 dg, )iüiio-,de' 
190.6.

Na pasta da agricultura:
Concedendo autorização á sociedade

•ranonyina Brasilian Warrant Conipu.iiy.
Limited, para continuar a. funecionar no;
'¦Brasil. » '¦'¦

Ni» pasta ãn marinha.
' Reformando o carpinteiro-cálafate de.

nr" classe, sargento-ajudante do corpo de
!,stilj-oCl'ieiaes da ar.muda Zeferino Bar-
bosa da Silva. ." Nomeando o capitão-tenente Álvaro' 
Amaranle Peixoto dc Azevedo para oom-

,mandante da escola de aprendizes mari-
nheiros do Estado do Pará.'Mandando continuar na reserva o 1° te-
nente Lauro de Albuquerque Lima, por

Jfcàr obtido licença para, durante mais 60
,.mezes. empregar-se na marinha mer-'cante.

Nn pasta da guerra:
- Promovendo : na arma de infanteria. a
¦capitão, ipor antigüidade, o graduado
.Edmundo Carneiro .de Souza ; a i° tenen-!
te o graduado Henrique Baptista Dulflcs'peixeira Lott, e na arma de cãvallaria,'
.a 2" tenente o aspirante n officiai Ame-
rico Gonçalves. Ferreira;

Graduando : na arma dc infanteria, nos
postos immediatamente superiores o 1"
'tenente Carlos Odorico Antunes e 2" -te-
nente Américo Fiusa de Castro;

Transferindo para o exercito de 2* li-
nha, sendo incluído na arma' ile infante-
'ria, o i° tenente José Tertuliano Cavalcan-

«ibi e 2o tenente Cândido Teixeira Lopes,
.ambos da antiga guarda nacional, e capi-
tão José Joaquim Franco de Sá;' Transferindo, na arma de infanteria,

•-«os capitães l.uiz José Furtado -da Motta
Pacheco-, da 11* companhia do o0 regi-
.mento, sem effectivo (Rio Grandc),para

"O cargo de ajudante do is" batalhão de
Caçadores, «em effectivo •(Curvello). e
Anthero Martins Leal, deste batalhão
jiara aquella companhia^ e ..regimento ;

Classificando, como ajudante, no 5" re-
'gimento dc cãvallaria independente
<t?ruguayana), o capitão João Propicio.

^Jtvlerma Barreto; .
Declarando em disponibilidade, o coro-

nel do quadro especial da arma de cavai-
¦úai-ia Abeyla-rd de Queiroz, -secretario do
Supremo Tribunal Militar, e :o auditor
de guerra .bacharel Benjamin-. Américo.

. 
"de 

Freitas Pessoa, conforme pediu;
-¦' Reformando: o capitão1 de--infanteria
rJosé da Silva Marques, compulsória-
men ; o i° sargento João , da Cos-
ta Moraes, do 5°. batalhão de ca-

-«•adores; ò i" sargento Cecilio Os-
.-.-ntund Alves Vieira, do 3» regimento de
.cãvallaria independente, e o «rx^sarsento,
do 45" batalhão de caçadores Pedro Bi-

"btiro. '
-:¦...  **•¦ '..- 

Do Dr. Álvaro Torre Diaz, ministro
,éo México no Brasil, recebemos uma

1. carta de afiradéatnentos ás referencias
rque tivemos opportur.idade de fazer ao
seu paiz, por oceasião da posse do novo
presidente.

Ministério dn «ucrra.
O Sr. ministro concedeu licença aos o"1-

sargentos llermogenes Tliomaz de.-Aqumo
e José Sylvestre de Faria, e reservistas
Humberto Hollanda e José Vieira Men-
des. para se matricularem na Escola de
Veterinária do Exercito, satisfazendo as
exigências -regulamentarei.

—O Dr. Caiogeras solicitou ao seu col-
lega da pasta da fazenda providencias, uo
sentido de ser distribuída á degelacia fis-
¦cal do Tliesburo Nacional, no Estado do
Paraná, ipela verba :10a. .classes inactivas,
a imiiortancia dc 4 :ooo$ooo.

—"Serviço para hoje .¦-',-'- X-
•Dia á região, 1" tenente Eurico de ri-

gueiredo 
'Sampaio.; dia ao posto .medico

,da villa. 1° -tenente Augusto Tavares de
Souza Vaz; auxiliar do officiai de dia,
sargento ajudante João Francisco 'Ozorio;
a 1 brigada de in-fan-teria dá as guardas
deste ministério, intendencia da guerra,
Hospital Central e Escola Militar; patru-
lhas para -o novo arsenal e á-disposição do.
.officiai de diu; cor-iif.teiros para o Col e-
gio Mililur e á divisão e quatro or.de-
nanças .tambem para o quartel general;-
a 2" brigada de infanteria a guarda e o
refoireo para o i>alactio .do Cattete. ¦ •'•

.Uniforme 6".

"Pluci* aux jmmprrf.
Os nossos collegas de À Kolicia divtil-'

garam, na sua edição de ante-hantem;
uma informação que não pode deixar de:

causar vivo contentamento nos cir-

culos que se interessam pelos 'bons desti-

nos do vizinho Estado do Rio, Segundo
a nota flo sympathico vespertino, stibordi-
nada ao titulo Ascensão dos moços, pode-
rosai influencias dp partido republicano,
situacionista daquelle Estado vão apre-
sentar, na lista officiai dos candidatos'-á
fiovã • composição ida Assembléa Flumi-
nense, o nome do Dr. Alberto Torres Fi-;
lho, herdeiro e continuador de uma gio-
.riosa tradição 'de intelligencia e rectidão
de .caracter. ¦ _i

Fillip dp.grand.e .Alberto -Torres, .que

foi, talvez; o nosso maior agitador ¦ de
idéas, .espirito -preclaro e illustre ndmí-
nistrador, o novo candidato á representa-

ção estadóal traz comsigo todas as garan-
tias dc um exito brilhante para o honroso'
encargo (tue certamente lhe vai ser con-]
fiado.

Nada mais louvável do que essa feliz!
indicação, que, .se -representa rum preito
á memória .do eminente democrata desap-

parecido, attribue ao filho, seu digno con-
tinuador, galardão de uma ^homenagem
perfeitamente merecida.

Injustiça systeuinttcn.
Os escreventes de 1* e 2* classes da

Central do Brasil desde muito desejam
melhorar as suas condições como funecio-
narios.r condições gue são revoltantemen-
te precárias, pois os ordenados são de
i8o.$ e 150$, apenas. Ha uma gratificação
de 45$, mas que pode desajiparecer de um
momento para outro. Nos tempos que cor-
rem, semelhantes quantias representam'
uma remuneração irrisória.

Esses funecionarios têm encontrado,

paia as suas autigas e justissimas preten-
soes, um. excellente ponto de apoio na boa
vontade do senador Metello Junior.

•Entretanto, pormais inacreditável que o
caso pareça—a direcção da Central se tem
mostrado cheia de inexplicável malevo-
lencia contra esses empregados que, ape.-
sar de humildes, prestam bons serviços. E

quantos delles não crearam cabellos bran-
cos trabalhando, dedicadamente para a

Central.
A malcvclencia a que aliudimos está

documentada pelos factos.
Não ha muito, por exemplo, foi per-

mittido pela direcção da estrada que
esses funecionarios, para obter uma me-
lhoria, se subtnettessem a concurso, para
o qual, todavia, se adniittiu a inscripção
de moças. Como, porém, as mulheres mui-
-to pouco aqui convém ao Ferviço de uma
estrada de ferro, pelo actual governo foi
suspenso o concurso.

¦ Logo a seguir, uma ferrenha reforma
extinguiu as clncoenta e poucas vagas q-ue
representavam para os espesinliados es-
creventes uma possibilidade de aceesso.

E agora, como o senador Melello Ju-
nior quizesse, mediante equiparação, crear
algumas pequenas vantagens para os pra-
ticantes de conferente e para -os escre-
vrentes, a direcção da Central, coucordan-
do quanto aos primeiros, deu para atrás

quanto aos segundos.
E' o systema de dois pesos e duas medi-

Üas... Deus para uns, o diabo para os
outros...

'O Congresso, de accordo com ns infor-
mações officiaes, vai 'conceder dispensa
de concurso ,aos praticantes de conferen-
tes que tenham mais de dez annos -de ser-
viço e cinco de ç.ffeclividade. Alas, sempre
de accordo com essas informações, os cs-
creventes com cinco, 10 e 1.5 -c miiiis aonos
de serviço, ainda não adquiriram as apti-
does sufficientes para terem regalia iden-.
lica.á dos praticantes!

.Não! esses humildes servidores do Es-
tado são dignos de mellior sorte. E o Sé-
nado deve ainda reparar a systematica
injustiça de que elles vêm sendo victimas:

mmmié t» '"¦IH *l> ——*

Condessa de Bosdari.
O telegrapho não confirmou até hon-

tem a ultima hora a noticia da morte da
condessa de Bosdari, embaixatriz da Ita-
lia no Brasil, e isto traz esperanças de

que cila não se confirme.
A embaixada italiana, á 1 hora, nos

informou de que nenhuma noticia havia
sido recebida pelo illustre embaixador.

Club dos Diárias.
! Domingo próximo esta elegante socie-
rdaile coinmemoritrá o 25" anniversario da

sua fundação, inaugurando., ás 14 horas,
no salão de honra, o busto em bronze de
seu fundador c 1° presidente, o conde de
Figueiredo.

O busto é trabalho do professor Ro-
dolpho Bcrnardelli.

íycsiaa.
No Jardim Zoológico terá logar depois

de amanhã o festival organizado pela
grande commissão de senhoras, mantenc-
doras do Dispensario de S. José, do En-
geulio de Dentro.

Além dos "Oito batutas", o program-
ma contém números' dc grande attracção,
taes como espectaculo infantil, match de
football entre as equipes infantis do
Villa Isabel F. C. e do Hellenico F. C,
corridas rasas e cômicas, exbibição da
"Aranha que fala", etc.

UMA NOVA BKIT.mHNAÇViO :S0-
B«E AVIAÇÃO NAVAJ-*

A propósito do recente desastre cie
aviação naval, em que pereceu o 2° |
tenente Jayme Americano Freire, •©¦•|.
iSr. ministro da marinha declarou,
'ho-iitem!, ao chefe do -estado-muior Au
armada, que, cm todos os.lcusos do
accidonto, em que forem destruídos
iiydroplanos, acarretando* òú" mão'
perdas de vida, o director .da! Escola.
,0* Aviação Naval deverá, miaridur
proceder a inquérito summario, .ou-:
vindo,, de preferencia, os officiaes
qtre puderem informar sobre o ali-
iraihamento do aippajre.lho que soffrer
accidente, e os aviadores que, nelle
houverem feito os tres vôos prece-
dentes ao em que se verificou ò des-
astre.

S. Ex. .declarou mais quo €100,1x1
terminantemente p r o--h i b 1 das as
acrobaciás aéreas nos hydroplanos,
excepçáo feita dos de typo 9, em-
quanto* não excMérem a seis mezes
.de serviço, devendo rsea» rigonosamen-
te punidos os contra ven tores. .

' "' ' ¦¦¦—1 *"m km ¦ '—: —

Na festa veneziana a realizar-se na
moite de 25 do corrente, na enseada de
Botafogo, serão exhibidos dois grandio-
sos prestitos, sendo ó i° allegorico, com
homenagens ao exercito c marinha, va-
•rias allegorins dos. grandes c pequenos
clubs carnavalescos e oom o concurso
dos nossoB clubs de regatas e centros de
pescadores e a homenagem á imprensa,
•formando um. grandioso cortejo com
anais de 150 embarcações.

O outro prestito será de allegorias das
mais importantes casas commerciaes e.
industriaes que têm annuido á idéa da
grande commissão. _ ¦

No fogo de artificio, que será exhibido
nessa noite, novos números serão ex-
ecufados.

A batalha de confetti a realizar-se na
noite de 31 !-do corrente:.-será».taiiibcnumia
festa interessante; por estes dias serão
expostos ao publico'ós prêmios aos auto-
moveis melhor enfeitados que se apresen-
tarem e aos melhores grupos.

A Avenida Rio Branco será ornanicn-
tada e e.m varios pavilhões-coretos' to-
carão varias bandas de musica militares.

* I
O Centro Musical 'Portuguez, -comme-

morando a data da restauração monarchi--
ca de Portugal, inaugurou hontem a sup
nova sede com um baile. ,

Antes,, porém, teve logar uma sessão
civica. presidida pelo embaixador portu-
guez. Dr. Duarte .Leite. Faziam tambem
rparte »dii- mesa os Srs.- Mario Monteiro,
Dr. Pinho Ferreira, Oliveira Coelho.,
Dr'. Ma.:imiano Barreiro e senador Iri-.
niu Machado. .-;¦'--. .':l5sou. então, da'palavra, p Sr. Mario'
Monteiro, íqne teceu • junivj Terdadcirò'
hymno ao glorioso Porlugal de outr'-ora.
e ao de hoje e estabeleceu 11111 termo de
comparação entre as datas de i" de de-
rrtemoro e de 5 -de outubro, assignalando
aimbas as datas como a realirração do

.mesmo sonho para o progresso e para
melhores destinos,

ocíbI
presidente, senador Rego Monteiro, quc
em breves dias embarcará para o Amazo-
nas.

..No almoço tomarão parte o Dr. Bueno
de Paiva, vice-presidente da Republica;
senador Antonio Azeredo, vice-presidente
.do Senado; senador Álvaro de Carvalho c
os membros da commissão, senadores
Adolpho -Gordo, Euzebio de Andrade,
Octacilio «Camará, Raymundo de Miranda
e 'Marcilio de Lacerda, e o Dr. AlJredo
Neves, seii secretario.

Chás*
Realiza-se amanhã, no Club Militar, um

chá dansante em homenagem ao tenente
Paraense, que levantou o campetioto mun-
dial de' revptver, -.em as olympiadas dispu-
tadas em Antuérpia.

O chá terá inicio ás 17 horas, e o seu
suecesso está garantido pelo interesse que
se nota nos meios sociaes e sportivos,

Homenagens.
Em homenagem ao marechal Hermes da

Fonseca e á sua Exma. esposa, realiza-se
hoje, no theatro S. Pedro, um brilhante
espectaculo, com o seguinte programma:

1°, discurso de saudação, pelo doutor
Lconcio Correia;

2°, uma senhorita saudará os homena-
geados;

3o, intermédio, em que tomarão parte o
tenor Vicente Celestino, o actor Procopio
Ferreira e a actriz \bigail Maia; -

4", hymnos patrióticos por unia banda
militar;

5", a opereta Longe dos olhos...

Viajante&.
Pelo Brabantia, deverá chegar na proxi-

ma terça-feira o Dr. Sylvio Rangel' de
Castro, secretario da legação do Brasil em
Buenos Aires.

Falaram ainda diversos oradores, en

A bordo do paqiltte Maraiigtiape re-
gressou dos .Estados Unidos, onde cofi-
cluiu o seu' tirocinio acadêmico, o joven
Jolibel Paes Barreto, filho do Dr. João
Paes Barreto.

J ¦¦*¦' '¦
•Restabelecido de longa enfermidade, re-

gres3oú ante-hontem' a Saiiihaetrba, no
Estado do Rio, o coronel Ernesto Julio
Rodrigues.

*
.Regressou liontem de S. Paulo o coro-

nel Virrnrjilio Sampaio.

Pelo Anrigny partirá para a Europa o
Sr. Luiz dc Oliveira Gama, commerciante
nesta capital."

'¦*>'"' »

Regressou de Bello Horizonte o senhor
.Pedro Firmino Teixeira. .

Embarcou hontem com. destino ao Es-
tado de S. Paulo, no trem da carreira, o
Sr. José.! Moraes e Castro funecionário
da Agencia Americana..

Parte .brevemente para a Europa o se-
nhor Manoel Carvalhaes. filho do Sr. Er-
nesto Carvalhaes. capitalista e commer-
ciante nesta cidade.

*
Parte hoje para o Rio Grande do Sul o

gr. Hermçto Graciano, jornalista e advo-
. 'falaram ainda diverso» waaor.es. ^-."^do efcPasso'Fundo,tre os quaes, os Drs. rPinho Ferreira*fefÍ3»» -.«•- •

•reira, filha do Sr. Anlonio Alexandre Go-
ines Pereira.'

Festeja hoje a sua data natalicia a se-
nhorita. Sylvia, filha do Sr. Oscar de Al-
meida Gama. -»*

Faz annos. hoje o Si. Eugênio Leal da
Silveira, guarda-livros nesta capital. _

Faz annos hoje o menino Carlos Fran-
cisco, filho do Sr. Manoel Francisco
Quadros.

l.jt
Passa hoje o ar.niversario natalicio da

senhorita Zilda, filha do Sr. Horacio An-
tmies.

'
•Faz annos hoje o Sr. Francisco Gar-

cia de Andrade.
\ - .

Completa hoje mais um anniversario
natalicio a seiiborita Diva, .filha do st>;
mliqr Creso Pinto. ..'.... -

Casamentos.
Realizou-se ante-hontem, em Petropo-

lis, na capela do Collegio S. Vicente dc
Paula, o enlace matrimonial da sento-
rita Dora de Carvalho, filha do proles-
sor Carlos de Carvalhq. oom o Sr. Juho
Brandão Neto. '

Serviram de padrinhos, por -parte da
noiva, o Dr. Julio Brandão Filho e se-
nhora, pais do noivo, e por parte do noi-
vo. o Dr. Custodio Coelho, representado
pelo Dr. Julio Brandão.

O acto civil teve logar no palacete dos

pais do noivo, á rua Buenos Aires, ser-
vindo dc testemunhas, por parte <do aoi-
vo, Sra. Robert Feshy, representada pela
Sra A. ae Siqueira e o Dr. Estevão Car-
neiro da Cunha, e por parte da noiva, o
Dr. Jorge Affonso Franca.

Realizou-se ante-hontem o enlace ma-
trimonial Aa senhorita Maria Helena
Fontes Veigai -filha da Exma. viuva Ma-
ria Antonieta Fontes. Veiga, e do fallecl-
do capitalista Virgílio de Siqueira Viiga,
com o Sr. Gilberto Gomes da Cruz, in-
dustrial nesta praça.

Serviram de padrinhos, üa noiva, o
Dr. Antônio Fontes e senhora, e o dou-
tor Antônio Gomes da Cruz e senhora,
e do noivo, o Dr. Francisco Saldanha da
Gama Aràgao e F.xina. viuva Gomes da
Cruz. ' • •

»
No próximo dia 8 <le .dezembro rea-

liza-se. nesta capital, o casamento da
senliorita Cecilia de» Sá Carvalho, filha
da F.xina. viuva Dr. Sá Carvalho, com -1

Sr. José Couto, do alto commercio desta
capital.

Os actos civil e religioso terão logar
:ia residência da família da noiva, á rua
Farani. •#

Effectua-se amanhã o casamento da
senhorita' Maria da Gloria Pacheco Car-
neiro, filha do saudoso commerciante
desta praça Sr. José rRilieiio Carneiro *
<le D. .Maria Pacbeoo Carneiro, c<*m o
Sr. Álvaro Rocha, do alto commercio
desta capital

Servirão de padrinhos, «da noiva, no
acto civil, o Dr. Renato .Cariveiro e se-
nhora Edmundo Carneiro, c no acto reli-
gioso, o Sr. Pedro José de Souza Lima e
senbora, c por parte dp noivo, paranym-
.plnirão as ceremonias civil e religiosa o
•Dr. Hugo Cr-jrneiro e D. Mnria Faien-
santa Rocha.

Os actos sè realizarão na resider/cia do
Dr. Hugo 'Carneiro, tio da noiva, á rua
Ipanema* 11. 70 c-se revestirão da maior
simplicidade".

res l.auriano. Antonio c Dr. Joaquim Al-
varo de Souza Camargo"" ,c (lo Sr. José
Bicudo de Almeida è tio-avô do Dr. Hei-
tor Penteado, secretario de agricultura.

Ministério da Viação.
'Por portaria de hontem, o Sr. minis-

tro exonerou, a pedido, do logar de en-
•genheiro residente da Estrada dc Ferro
Santa Catharina, o engenheiro Octavio
Ferreira Veiga.

Por tivisos de hontem, o Sr. minis-
tro solicitou ao-scu collega da fazenda
¦que seja entregue de uma só vez, pela
•delegacia do ThesouTo no .Piauhy, ao
engenheiro da inspectoria das seccas
José Cândido Ferreira, e não ao enge-
nheiro Alberto Fernandes Torres, a
«quantia dc 50:000$, a que se refere o
aviso n. 1.134, de abril do corrente anno;
rpic aquelle engenheiro c pela mesma de-
legacia, seja entregue a importância de
50 roooS e não de 100:000$, conforme foi
solicitado pelo aviso n. 3.858, de outu-
bro uWmo, c que sejam encaminhados á
directoria do patrimônio nacional os
<ioc»,mentos relativos á cessão feita á Es-
trada de Ferro Central do Brasil, segundo
•termo lavrado no quartel-general do
exercito, do terreno da fazenda de Sa-
popcüihaJEstiveram hontem no gabinete do
í*r. ministro, conter» meia tido com S. Ex.
cs Srs. ministro dn guítraj *;ue tratou dos
I ren «port es no siri. nr.rn o exercito' o di-

Ministério da Agricultora.
O director do iserviço de fomento enca-

minliou ao Sr. ministro, com informação
favorável, um requerimento dos proprie-
•iarios da fazenda Pirabciraba, municipio
¦de Joinville, ein Santa Catharina, solici-
iando lhes seja facilitada a acquisição .de
dez Kilometros de trilhos para uma estra-
da de ferro agrícola, projectada na refe-
rida propriedade.—-0 Sr. ministro dn guerra submetteu
ao despacho do seu collega desta pasta
um requerimento do sargento ajudante re-
formado João José da Rocha, solicitando
a concessão, nos termos da lei, de um ter-
reno na colônia do Alto Uruguay, r*»o Es-
tado do Rio Grande do Sul.

—O syndico da Junta de Corretores
communicou ao Sr. •ministro que o corre-
rtor de navios Francisco de Sampaio, que
se acha licenciado, .assumiu o seu cargo
de ajudante da mesma repartição. ¦

_—.<•» ¦

A Alfoitdega «ile Santos.
O Dr. Bartholiimeu de Sáe Souza, in-

«spector «ia Alfândega de Santos, que ha
(lias já teve uma conferência com *o

Sr. ministro da fazenda, relativamente á
situação «áaq-uella repartição aduaneira,
fòi recebide hontem pelo Sr. presidente
da R«fpub1ica, com quem tratou do mes-
•mo assumpto, expondo, como já o fizera
antes, ao Sr. Homero Baptista, as diffi-
culdades com que lucta a aduana de San-
tos para attender, com o exiguo pessoal
de -que dispõe, ás necessidades sempre
crescentes do commercio daquelia praça e
da de S. Paulo.

Segundo allega aquèllà alto funcciona-
rio aduaneiro, o movimento ali augmenta
•todos os dias, emquanto o pessoal é o
mesmo já existente em 1913, anno este
em que foram supprimidos varios logares.

Desta fôrma não tem sido possivel at-
tender, com a devida regularidade, aos
múltiplos serviços aduaneiros, provocan-
do, assim, as mais justas queixas do com-
mercio paulista, que tem na Alfândega
de Santos a sua grande porta de entrada
e saida.

E' para essa situação que o Sr. Bar-
tholomeu Sá veiu pedir a attenção do
governo da União, tendo recebido do
Sr. presidente da Republica a promessa
de que vai estudar o assumpto para re-
so!vel-o da melhor fôrma possivel.

O SR. MINISTRO DA' M&RINHA
RECISBBIT HONTIKM *0 SE-

GUINTE TKI.13GRAMMA:
"-Cabe-me. honra . convmunicarr 11

V. Ex. "que directoria Associação
Brasileira de Imprensa consignou,
acla sessão, hontem, voto profundo
pesar .desastre .enlueto-u armada nn-
cional, morte intrépido aviador Ame»-
ricano Freire — Paulo Vidal, 1° -se-
cretario."m a — * **•"

Majdmiano Barreiro. Por ultimo, erguén-
se o senador Irineu Machado que, em vi-[
brante discurso, salientou a velha estima,
•entre o Brasil e Portugal, -dUendo seréirçi!
dois paizes separados pelesUtnares, antis.
unidos pclo espirito. Descrét-endó a co-'

^participação de Portugal na grande guer-"ra, 
disse o orador que Portugal de agora

é digno das 'tradições do Portugal de an-
tanho, cheio de victorias e conquistas ou-
sadas. J •

Terminada a .solcmhidaae, foi servida
luma lauta ceia, depois do que o embai-"xador Duarte Leite .deixou-.o edificio do
Centro, sendo levado até á porta pela
respectiva directoria.

A tanda do ConrrD executou nesse, nio-
mento o hymno portuguez.

*
Era homenagem ao 1° tenente Guilher-

me Paraense, campeão mundial do revól-
ver, o Club Militar dará amanhã, das 17-
ás 20 horas, uma reunião intima.

•v.íJvDrrtIvo de Aquino, consultor jurídico
doí .Estado', de' Santa Catharina, acompa-
nhà'aò'.-:3e :s**a esposa, regressou hontein

'^aYS íl&nJmòpílis pelo Ttapuca. •<

Chegou ante-hontem da Bahia o Sr. Lu-
cio Alvarenga, capitalista e industrial em
S. SáH-ador. «

-.Da America do Norte e de Cuba, onde
fora cm viagem de recreio, regressou o
jovéii Ary Francisco, do Valle, .filho do
Sr. Manoel F. do Valle Junior.'*.-

Parte hoje para Minas o Dr. Raul No-
gueira de Mello,, medico em Bello Hori-
zonte. ' .

Prefeitura.
Estão annunciados para hoje os se-

guintes pagamentos: directoria do pa-
triinonio. estatística e deposito central de
novembro e adjuntas de 2' classe dc ou-
tubro.

..••¦*&

O ORCAMEKTO MtTXicrPAiM
PARA 192»

O Conselho Municipal approvou
liontem. em 2" turno, o projecto -que
orça a receita e fixa a despeza da
Municipalidade no exercício de 1921.

'SeRando ouvimos, soífrerú o allu-
dido projecto muitas emendas, em
oceasião opportuna....... * —
tTMA BÜVIBA SOBRE O REGtJI.A-

MENTO DE EQOTrAÇAO
Tendo >o 1* tenente áo V -regimen-

to de cãvallaria divisionaria libro ino
Dias Uruguay duvida sobre a inter-
pretaçüo a da,r-se ao n. 7 »do regula-
mento de equitagrap, e não se con-
formando oom a que foi dada pelo
ccmrn.anda.nte do mesmo regimento,
consulta se, apesar do -p-rescrlpto rim
parte final do m:. ,201!, 'do citado íe-
gulaentò, e no que baixou com o de-:
creto n. 14.D85, de 8 de maroo ul-
üma,; 2' eAlç^a, R. I. S.. G„ pugi-
naa 70 e 72, os officiaes subalternos
podem sçrr incluídos em escala, ivo,
adestramento dos cavallos de re-
monta ou em trabalho de cavallos
difficcis, juntamente oom praças de
pret, indistlnctamente collocados no
mesmo nivel, embora sob a direcção
do capitão.

Km solução a essa cosnulta, o se-
nhor ministro da guerra, por aviso
n. 643, de 5 de novembro ultimo,
declarou:

"Estabelecendo o n. 7, daquelle
rergulamento Tinatro escolas de equi-
tação—de reorutas, ão 2* arnn-o, de
sargentos e de "Ofílchies, tendo cada
umn no máximo 15 cavalleiros, e.
bem assim, que os officiaes, sargen-
tos e graduados especialmente aptos
no adestramento, sem distineção de
hierarchia, trabalham alas remontas
novas e de 2° anno.a expressão "sem
distineção de hierarchia" quer dizer
que, indistlncta-mente, officiaes' e
.praças .podem esr designados para
montar as remontas novas * de se-
gundo anno, o uão -que aquelles se-
jam obrigados aos trabalhos de
adestramento «m commum com ae
praças numa mesma escola".

 ***¦>***> 1 •*¦

NOVOS ADDIDOS NA DESPEZA.
PUBLICA

O Sr. Regulo Valdotaro, director
da despeza publica, por portarias do
hontem, determinou quc passassem
a servir: na secretaria da mesma
despeza publica, o compositor José
Agapito 1'olai'y; na 2' sub-directo-
ria, o compositor Pedro Ferreira
Pacheco filho, q n;i 8* sub-dlréctò-
ria. o auxiliar de escripta Henrique
Augusto I.inm e Cirne, todos ilu It.t-
prensa NuclonaU

liecepçües.
Realizou-se hontem, no .salão nobre da

. Associação Commercial, a.-. recepção ao
Dr. José Bezerra, -por parte do Centro
Pernambucano. ¦¦¦•'

A .commfesao composta dos Drs. Mello
Filho, Manoel CarVíllreira-jt Patre Arthur
Bertholdo acompanhou o governador de
Pernambuco até o edificio da associação,
sendo o mesmo recebido á entrada pelos
Srs. deptitado - Antônio 

' 
Austregesilo,

ministro Vicente ,ííeiva, Drs. Amaro de
Albuquerque,- Octavio Çarajiirú, Gonçal-
ves' Cuerra. José Medices, Aldetnar Ta-"1
•vares, David Madeira,.Irineu Malagueta,
Edmundo Pessoa, a-Amadeu Jacoure.

O salão estava ornamentado com gos-
td, tocando excellente orchestra durante
toda tarde.

T.ntre »» pessoa* i>re>.e.it«iK(»rtnv»m «.< wnlioíes:
Dr. Antônio AustriiBCHlIro.. (rurrluB Porto 4'ur-•rplni, Dr. T!tifloclo ile TnseoncelloM, pelo senhor
ministro flo «xterior: Goucitlves fíimrra, Manoel
fiimilbplrn, Joilo Uonçiilyc^ f'«s|ro. Viutarino
Mala Junior,' ITlysses Bnmdllo, li. Correia»fle
Brito. Julio «le Slirlln, Opt.ilo Cainjiiru', fler.11-
tii.li. Raul SS, rGugeiiló 3Tersntl.no, deputado
Urnristu TuTarea, Dr. Ki>lrip>nin Salles, Rami-
ro Ilrasn, rà^-Tavures «Io Lyra, J. A, Peraaia-
bin*o, André'CaTalcantl. Tliòmai CnTalcantf, Eh-
Tt«)-de_8lt Perolm, Dr. J0J0 Ely«rlo, «enaflor
Cunlin Pedrosa, (ien-nsio Fioravante, Joí6 Eu-
seblo, Antônio Areredo, Afranio de ÍIcIlo Pran-
ro, Ituiuw lírii.Ml.-.o, Alfredo Movique, Banoel
nnlieiro, raiiitfio-teiientc M. de Tosronccllos,
pelo Sr. ministro da marinha; ministro TI-
«•«•nito Xclva, («.'lo Sr. nituUtro Pires do Ui»; H.'
Boniamrueira. Manoel Duarte, <icl.o Sr', pre-.
feito; Dr. Itl.vssts Vinnna, ministro Alfredo
Pinto, detwtado Costa Rego, Jo».'» Pessoa -de
Qufliwr. e finnillo : Dr. Attstnrrtra D>per», depu-
tj.l.i Osório do. 1'jiivn. <1-H««t.nk> Cinrinnto Ilntf*,
c senhora; deputado Souza Castro,.le(.nl.id.i Ate-

Irtiedo Modl*», Antonio rjfussa. depu tudo Lyra Cai*
tro, Koniz Sodrf». -uio Centro fluliiano; Sere-
Tino Campos, pelo Contro Parah.vt>anoi depu-
(mia Armamlo ]lnrlama«|.ii, Lute Aitoli.lro da
Costa, Dr. Ortmi.iuo «Io Menezes, Õnmr de
Lin.11. S. iln Silvn Oonro, capitão Josí» Soares
de Xornos, Agenor de Miranda Araujo, depu-
tado Carlos de Campos,deseinbnrRndor JosC» Fran-
«•isco de G4es Cavalcanti, Br. Bueno de Paira,
Araujo de Medeiros, mpitüo Cunha Pitta, pelo
Sr. presidente dn Republica; major Rocha Sil-
reira, major Rocha, pelo citefe de policia; sena-
dor Pires Ferreira, Vital. Cavalcanti, depu-
tado Estacio Coimbra,' Graclio Cardoso, deputado
Klpidin FJju.-in.do, Dr. JosC Barbosa Gonçal-
tcs, Enrico do Souza Leão, Creso Braça, José
Bento Monteiro, pclo ministro da cuerra: sena-
dor Álvaro de Carvalho, B. da Silva Pessoa,
Dr. Lauro Albuquerque, Mario Vilalva, pclo
Centro Paulista; Fausto Ferrar., Santos Pontual,
Virgílio SA Teixeira, .senador Rarrmundo de
Miranda, Amilcar Machado, pelo Centro Ala-
•¦.¦ano; Carvalho Axevedo, e Ademar Mello, pela
Agencia Americana. .

Em nome do Centro Pernambucano
saudou o Dr José Bezerfa o deputado
Correia de Brito.

Chegou ante-Jiontcm de S. Paulo o
Dr. Raphael Liucins, medico em Santos.

1 Chegaram hontem a esta cidade, de
regresso da excursão »que realizaram ao
Estado de Santa Catharina ,os Drs. Pes-
soa de Queiroz, ex-secretario, do Sr. pre-
sidente da Republica. Dr. Epitacio Pes-
soa, é o deputado Celso Bayma.

Ao desembarque compareceram, entre
outras pessoas, as seguintes: ministro Pi-

, res do Rio, Drs. Agenor de Roure, Catta
Preta, Guerreiro de Castro, Toscano Spi-
nola, Graccho Cardoso, coronel Hastim-
¦pàilo de Moura, capitpo Cunha Pitta, ma-
jor Barbosa Gonçalves, cômmandante
Brusque, coronel José Pessoa de Queiroz,
Drs. Gilberto Amado e Paes Barreto,
Fompilio Dias. Epitacio Pessoa de Qilei-
roz Sobrinho, Dr. Eloy de Moura, Carlos
Perreira, Brenno da Silva Pessoa, Adhc-
mar de Mello e Carvalho Azevedo.

. r»

S. PAULO, 2 (A. A.) — Pelo primeiro
nòcturno .partiram para essa capital os
Srs. Daniel Reboliças, Paulo Cabral, Ali-
pio Correia, Ferreira de Souza, Jorge
Borges; José Ferrara, Antônio Lopes de
«Oliveira., Álvaro Burgos, Alencar Tito
Salgado, Elias de Campos e familia. José
J.de Souza e senhora, C. Gomes,-Adolpho
Anchowagray e senhora, A, Gosta, .Jósé:
Bochat, Antonio Azevedo e Alfredo Pinto
da Cunha.

Pelo comboio de-luxo seguiram mais os
Srs. Alberto" Jlosenwalt, J; L. Dany,
Dr. Olavo gydio Filho, Alfredo de Al-
meida, Alberto Monteiro, de Carvalho, O.
G. 'Delany ,e senliora* S. Gracie, Alberto.
Rosenval, Luib .Salles de Albuquerque,
Dr. Álvaro da 'Fonseca, Dr. Alarico Ne-
greiros Guimarães e senhor», Eduardo
Cunha,, Juan Fenner e.Eurico Mendes.

Nascimentos.
!' Acha-se airgmentado o lar do Sr^ Aton-

'so Cordeiro e de D. Carmen Cordeiro,
com o nascimento de uma menina/ que
receberá o nome de Solange.

Annwersarios.
Faz annos hoje a Sra. D. Léa da.SU-

veira, esposa -Ao Dr. Flavio da- Silveira e
filha do Sr. Antonio Azeredo, vice-pre-
sidente do Senado.

A distineta anniversariante, um dos
ornamentos da nossa sociedade, receberá
por esse motivo innumeras provas -; de
quanto é justamente considerada.

TCo juízo dn a« pretoria eivei, estão se liabl-
lltanOo, para casar os seüiiluteB iinlicntes '-,

Alberto «lc Andrn.lr» rom Joartuina Cândida-
AnsaiKTta. Silvino Tereirn com Marin d.» Al-
jimlda, Josf» «lc Assmnpijão com Inicy llartllo-
lonieil de Almeida, João Ba.itMn ila Silva cum
Hosa Moreira da Süra, João CaiHstram. Coll-
tintio ci.nuKva Maria Pirito, .losf» líiiu.os
Ciu.lifl com Mn ria da Costa, Marcos Mlffllovlch
irim Ainiilla Ribeiro da Fonseca, Manoel lie Al-
melila ¦ Fernandes com Stnrla Rita Melrellcs.-r
.limo de Boii7.il Rosa com Catliarlna Sejiu!
Itellião, Anlonio:Jtoeiia 'com. Iteatrix Correia da
Silva. .'v,'.' -1 ' '..'. - . -.. <t "

*•.-'. ¦'. r • í; ' » . .-... ¦• - ¦ .--

Correm, pela 2* pfetoflo virei, ós-cnsanicii-
tos' de Bcnjninin Cardoso dc Cervnlbo e Cio-
tllac Pinto de Almeida, Ami.deo Ainaudln Sum-
paio e Maria Ferreira da Silva, Isaltlao IV-
reiro de Mello e Antoiilottii de Arzevcdo Alei-
xo .Vntrdannff é Al-ira Roía de. Mello. Tlico-
.iliilo Pereira da Silva- e Elvira'.í-Anna de
M«.nb, Pedro Cardoso,.Sürafiu. e. Cecy ..Salvador,
José jti»mi.tl.t« de Vnsepnoollos e Jlivria laiizu
du CãrniK Pauli) Hlliélro OulWnriles' e Euca-
Tlcé Msri-nho da Ciuilin. Antônio Mariaao dos
Santos Filho e Amélia dn Silvn Pinto, Luiz Al-
ves Casas e Laura Macedo affonso Barbosa.

Enfermos.
Continua gravemente enfermo o illus-

tre medico c professor. 
'. Dr. "Tamborim

Guimarães.
Cercado de todo* os carinhos e desvelos,

seus medico3 assistentes têm .ainda espe-
rança de salval-o e as melhoras oue .a
intervalos tem tido .s5o para isso-anima-
doras.'Elle, pessoalmente, e sua familia
recebem todos os dias visitas e telegram-
mas, indagando da sua saude íé fazendo
votros pelo seji restabelecimento.

Enterros.
Realizou-se hontem, ás 16 horas, A

trasladação dos restos mortaes do dou-
£*>r Emilio Constántino. Guerrero, envia-
do extraordinário é ministro plenipo-
tenciario da Venezuela, junto -ao nosso
governo, saindo o corpo do Hospital
.Evangélico para o cemitério de São
João Baptista, onde ficará depositado. -

O cortejo foi organizado da seguinte
fôrma:, escolta, carro fúnebre, carro do
parocho ou liiiniitrfl da religião do f}-
nado, carro dp ministro das relações c**

'teriòres, !carfo "dò • reprísentante do
Sr presidente .4i Republica, carro dos
jiinisiros-.de Estado, CArro do director. Ap
protocollo,''càrrd-do decano do'.corpo:,di-
plomatico, ..'embaixador anierteano, em-
baixador portuguez; embaixador 'de lia-
lia ministro-da Holhuida, nunistro da
Hespanha, ministro de Cuba, minislro <ia
China, ministro do Japão, ministro da
Noruega, ministro da Bélgica, ministro
da Grécia, ministro da Tcheco-Slovainiui,
ministro do Peru, ministro do Chile, nu-
nistro da Suécia, ministro da Suissa. ch-
carregado de negócios da Santa Se. cn-
carregado de negócios do Paraguay. en-
carregado de negócios da fAigentina, en-
carregado de negócios do México, encar-
regado de negócios da C-rã-Bretanha, en*
carregado de negócios da França, encar-
regado dc negócios da Polônia, carro dos
representantes dos ministros de hstailo,
carros dos representantes dos embaixa-
dores, carros dos representantes dos nn-
nistros estrangeiros, carros dos rciM-esi-n-
tantes dos .encarregados, de negócios,
carros de outras autoridades civis e ihl-
litares. *

O Sr. ministro da marinha iez-se re-
presentar no enterro do ministro da Ve-
nezuela pelo seu ajudante de orJeiii
i° tenente Ouro Preto.

¦*

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

João José de Almeida, .saindo do ne
croterio da policia, ás 17 horas, de hon»
tem, para o cemitério dc S. Francisco
Xavier. -„'-.-. ¦ .— Thereza Pacheco Baptista, saindo
da rua Dr. Nab,.co de Freitas, n. 141, as
17 horas,..de hontein, para o cemitério do
Carmo. ' **

Missas. v
Por delegação da Sociedade Kevercri-

cia á Memória de D. Pedro II. li Santa
Casa de Misericórdia, manda ceK-brai',
amanhã, em sua igreja exéquias so1liih.cs
por alma do finado ex-imperaute. -

Rezam-se hoje as seguintes:
João de Oliveira Fortuna, ás 9 horas,

na igreja de Nossa Senhora da Concei-
cão, á rua -General Câmara; Alberto
Gustavo dc Mendonça, ás 8 horas, rna
matriz do Sagrado Coração de Jesus, á
rua Benjamin' Constant; Fernando Rodri-
gues Seixas, ás 9 horas, na matriz dé
S. José; Gasião Marques Sarábanda, ás
8i]2 horas; D. Angelina Caldas de Sou-
za Costa, ás 9 horas, na igreja dc Nossti
Senhora da Conbeição c Tióa Morte; Ma-
noel Antônio da Cunha, ás 9 hiiras. ma
matriz da Luz; D. Joaquir.a SeiiJuniiilu
da Costa Ferreira, ás'10 lioras; PI icilo
de Siqueira, ás 9 *i I-- horas, na igreja üo
Carmo. ,

»«>*ann» —1 —

CAMIMSONAJO »K iUtO
A provii -do hontom

De accordo cont a' .deliberai*ào 8°i
direc,toria (rteral do tiro de fi-ueira já,
publícurid foi roali-zada liouteni, no
stand do Tiro Nacional, na. AMI tá Mi-
íitur, a 'l* prova do prc.srrani«i-H pai-á
o ciiinpconiito de tiro, rcalÍMtuHi.'mn-
nunlmen-tc por essa direetorist.

Esta prova, que é (H* instrucção,
e coínta ao 15 tiros de fuzil, u.
distanciti de 30.0 inott*V>«, tilvo Z.. C.
»4 è destinada: aòs r>Dfleiaes das-ceu-
poraeõéè armddas e civi».-tieítenceii-
tes,' péío ítionós, a T" cKisse üe 'tíi-O,
tevo ò'seguinte, resultado;

1" logaf —. V tenente Pedro An-
gelo. Corrêa, com 106 ponto».',' 

2° logar — Alberto Navurro Pi*»
nhelró de Meirelles, Tiro r.25, com
101 pon-toe.

3° .logar — 2° tenente Kuclyaes
Zénoblo da. Costa, com í)7 piunos.

No próximo dcuingo «serão reali-
zadas a 6* o 7* provas — Ciimpeòiia-
to de .fuzil e revólver — as ultiinaa
do referido prograinma.•»*)*¦

Acha-se enferma a Sra. D. Amélia
Penna de Araujo, esposa do Sr. José Go-
mes de Araujo, antigo funecionário das
(•fficiiiras do Engenho de Dentro, da Cen-
trai do Brasil. •

Acha-sé internada na casa de saude do
Dr. Poçgi, onde se submetteu a uma
intervenção cirúrgica, a senhorita Isabel
Barbosa 

"Rodrigues, filha «lo saudoso
botânico brasileiro' Dr. Barbosa Rodri-
gues.
Missa em acção de graças
Na igreja de S. Francisco de Paula

será rezada-hoje, ás 10 horas, -missa em
acção de graças, mandada celebrar pelos
amigos do professor Henrique Duque

A ASSEMBLÉA GERAI. DO BANCO
IDO BRASIL *

Havendo deixado de comparecer i
repartição, por entermidn.de, o dou-
tor Didimo Fernandes <la A*c»íkh,
procurador geral da faüenda publi-
ca, o Sr. ministro da fazenda dosi-
gnou o director du contabilidude
publica, Dr. Carlor Naylor .Tuniur,
para representar o-Tliosouro Nacio-
tial nn assembléa geral do lianco 1(0
Drasil, que sc» realizaria hontem, o
que não aconteceu, por falta de nu-
jnero; ficando marcada para o pro»
xlnío dia 6 do corrente.• ¦**¦ m w» "i !¦ '' —¦

POSSE DE PÜNCCIONARIO
Tomou posse, hontem, na secreta-

ria do Tribunal de Con tas,-do carjjo
de 3° escripturario do Tribunal ilo
Contas, o ^"officlul addido, Alfi«.*«lo
Carlos "Wanderley, do Ministério - d»
Marinha, o qual passou a servir na
alludlda secre.tarla.

OS SORTEADOS DE NITHEROY
Foram desincorporados dos bata-

lhões aquartellados emi Nitheroy: no
Io batalhão, 100 reservista**; no Ií",
120, o na 13* companhia de metia-

Conferências.

qut, -vichma de unv desastre de automo- *ha<-oras s6>.todoa pertencente a
vel, em junho deste annB, ja se acha | primelra turma de sorteado» da
completamente restabelecido. 1920

Faiiécimentos.
Falieceu hontem, em sua residência, à

rua Marquei -de S. Vicente n. 328, a
Sra. D. Marina de Negreiros Jannuzzi,
esposa dò Sr. Antônio Jannuzzi Filho e
nora do commendador Antônio Jannuzzi.

Ô enterro da virtuosa senhora, cuja
morte foi geralmente sentida, realiza-se
hoje, ás 16 horas, saindo o feretro da-
quella residência para 6 cemitério dc São
João Baptista.

Miss Allcinson Grinshaw fará amanhã,
ás 16 horas, uma conferência sobre a or-
ganização das "Bandeirante brasilei-
ras", adaptação, entre nós, da conhecida
instituição ingleza Girl-Guide.

*
O Sr. Geovani Leoni realiza amanhã,

ás 20 horas, na sede da Federação Espi-
rita de -Nitheroy, uma conferência sobre o
Espiritismo c a thcosophia.

At moços.
A commissão de justiça c legislação do

Senado offerece hoje. ás 11 i|j horas, no
Milão de banquetes do Jockey Club. um ai-
moço intimo em homeiiatrjem ao -scu vice-

Acha-se cm festa o. lar do Dr. Hugo
Martins, por motivo do anniversario de
sua filhinha Violeta, que completa hoje
tres annos de idade. Aos seus amigos
será Offerecida- uma soirée dansante,
precedida de uma parte musical, em sua
residência, á rua Benjamin' Constant.

* 
¦

Passa hoje a data natalicia do Dr. An-
tonio Fcitosa, 1* tenente medico do exer-
cito. •

Faz annos hoje o Sr. Victor Luiz Mon-
teiro, do alto commercio desla praça.*

Passa hoje o anniversario natalicio da
senhorita Carmen dos Santos, irmã da
Sr. Sylvio dos Santos.

*
Faz annos hoje o Dr. Gastão dr Azam-

buja. *
Completa hoje mais tr.- ¦'"',-.

natalicio ,\ scrlwiiia I :.  1^

Falieceu hontem, em Campinas, São
Paulo, após longos padecimentos, o se-
nhor José Teixeira Nogueira,. casado
com a Exma. Sra. D. Aida Brandina de
Camargo Teixeira.

. O extineto, que contava 89 annos, era
uma das figuras tradicionaes da socieda-
de campineira.

Pertencia a distineta e numerosa fami-
lia paulista, sendo irmão do barão de
Ataliba Nogueira, cunhado da Sra. dona
Paula de Camargo Nogueira e dos senho-

O 8* DE CAÇADORES VAI TER VM
NOVO QUAKTRI.

O Sr. ministro da guerra «*r.»»..u
ao. seu collega da pasta lia T.-.y.-nnil:*.
os documentou rrefercnt»»»» a ilor-m-:.!)
feita ao Ministério -d:, tiuei ra |.<»ia
Intendencia Municipal <U S. Ue..|...t-
do, no Estado do IUo (lii.i.i.il» ilu Sul,
de um pedaço de Hvrru vau. ufiRfeiwi*
cq&o de um quartel d«*.stiiimi.i »>>. fi?
batalhão de caçador»».- fiértínrt... i.<.<»
videnclas para que «njiiin inec.r.M*
daa as formalidades ln»ae.i b i.»«m u-
ciaes aos actos e a» trausac^íKí.i 0.
quo allude»m. o*s referia».* cioctimer.-
tos.• ¦»**« im -¦ ¦ - —

l?OI SI AND ADO PÔR EM LI-
BEKDADE

O chefe do estado-maior da arm.-i-
da mandou hontem pôr éri. libci-
dade o capitão de fragata Hriídwv-a
de Mendonça Suzano Bruiidão. nl.-
solvido pelo Supremo Tribunal Ali-
litar. .

Âs ultimas novidades em Crepes
^ Orqandis a preços reduzidos

_w
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I ATTElVCpÂO
IO °/o — dez por cento de desconto nos

_fòi*ãna___©iis Brazil
Correspondem ã 20 ou 30 7» ein outra

qualquer casa
ASSEMBLE-A, 104 - GONÇALVES PIAS, 6

a Escola Superior de' Agricultura de Botu-
catú.

Foram, a seguir, distribuídos diversos
papeis. * t

Tambem a commissâo de marinha e
guerra reuniu-se, estando presente o dou-
tor Ferreira Chaves, ministro da marinhar
que prestou informações relativas á'pasta
a seu cargo e necessárias á elaboração do
orçamento respectivo. .-' •*.'¦'¦•'¦

A commissâo de constituição e diploma-
cia, reunida igualmente, não assignou
nenhum parecer, -mas dejjberou julgar
anticonstitucional o projecto do Sr. Ca-
mará, instituindo a moratória pata as le-
tra sacadas em favor de bancos estran-
geiros, e mais rejeitar o-veto do prefeito
ã resolução que bènficia D. Ritilia de Sá.

Oíncdfif.or.nn Ae, Qíliiinlí.-. l"ão obumbra minha filha que traba-Uassiíicaçao ae aajunms lhou qUasi doU annos nà Gavea. -.om
de 3" claSSe das fabricase usinas, não fugindo á sua

cadeira pelo espantalho constante de mo
Escreve-nos o nosso velho companhei-

to João Barbosa:
" Meus queridos collegas — Vocês sa-

bem que estive ante-hontem ausente, por
isso só hoje posso dar-lhes o meu obri-
gado, pelo que disseram a respeito dessa
farça, dessa nojenta coisa, que. se cha-
ma classificação dc adjuntas de 3* classe,
por merecimento. Obrigado, por mim e
por todos os que pretendam e queiram
protestar, porque cu não descerei a isto.
Aquillo é um papel sujo, no qual, em boa
regra, não deverei pegar outra vez, nem
para effeitos retrouctivamente hygienicos

Mas, se não devo protestar; se não
aconselho, nem quero que minha filha
proteste, devo gritar, porque aquillo mal
cheira e urge que seja afastado para não
empestar perenuemente os archivos da
directoria de instrucção municipal.

E grito, porque collocaram naquelle
i-.ionturo o nome de minha filha, que
igualmente pertence, por gosto, por vo-
cação, com muita dignidade e tanto ta_-
lento c distineção, como as melhores, á
classe sacrificada por aquella estulticia.

" Mas, se pertence, devia ser clssifica-
da", dirão vocês. É' exacto, rapazes.
Mas o Sr director da instrucção dissera-
me que cila não seria, não podia ser cias-
si ficada, porque este anno não apresenta-
ra uns tantos documentos que o órgão of-
ficial enumerara, porque elia lá não com-
parecera para este fim; e que, só depois
de realizada a classificação a que se pro-
cedia, e já prorogada por diversas vezes,-
e agora não mais possivel de ser proro-
gada. por estar em ultimo julgamento,
cila poderia apresentar-se para nova cias-
sificação, que se suecederia, como a esta
suecederão outras.

De maneira que, pela palavra official,
cu era. convencido de que minha filha —
Maria dc Lourdes Barbosa — continuan-
do a ser adjunta e em exercicio, figura-
ria isoladamente, sc não còm outras aue
tambem houvessem deixado de ir ali, á
praça da Republica, este anno, apresentar
documentos; que figuraria, assim, sem
numero algum que a destacasse ou apou-
casse perante as collegas. Se é uma inge-
nuidade, se está errado o que pensava, é
culpado o actual director daquella repar-
tição, que deste modo me informou, em
vez de me dizer a verdade verdadeira,
como todo mundo deve dizer.

Mas, Maria de Lourdes Barbosa foi
posta em lista chamada de apuração de
merecimento e com o numero de or-
dem .«57. Desaforo ! Enxovalho 1 E não
posso permittir que tentem isso com mi-
nha filha. Já disse, que elia pertence
ao magistério por vocação e com distin-
cção, que não teme meças com quem a
tenha. Elia não precisava de pertencer a
essa corporação: sabem vocês que sou
redactor de O Pais: ha 32 annos e além
disso exerço outras profissões honestas,
que me dão o sufficiente para manter com
todo conforto minha familia. Elia quiz,
fiz-lhe a vontade.

E como se portou elia desde os primeiros
passos da sua carreira ? Vou-lhes dizer,

• com a maior brevidade e .menor escassez
de palavras. Para chegar-sc a adjunta-de
3* classe, ha duas phases: a vestibular e
a do curso da Escola Normal.; Quanto a
este, lá está exarado em documento offi-

¦ ciai, entregue na directoria de instrucção,
em dezembro do anno findo e do qual se
conclue que elia o fez no tempo da lei,
com muitíssima e, para mim, envaidece-
dora distineção, sem qüe elia ou eu nos
curvássemos, bajuladoramente, vergo-
nhosamente, perante nenhuma das com-
missões examinadoras. E fel-o, exame por
exame, sem a misericórdia de "decretos
da hespanhola ", epidemia de que elia uni-
cnmciite soffreu o insulto e quando já
no exercicio do seu cargo..

Temos pois de dizer apenas , sobre a
phase vestibular. Sabem todos qüe, naqucl-
la época, anno de 1913, creio, porque elia
se formou cm dezembro de 1917, portu-
guez e arithmetica eram matérias julga-
das eliminatórias. Quanto a portuguez,
a.prova de Maria de Lourdes íoi julga-
d-i pelo Dr. Alfredo Gomes, com o gráo
•10, sem que absolutamente nada eü lhe
pedisse. E desta nota apenas teve igual
a senhorita Alcyone Marinho, que é a de
n. 76, na lista de classificação. O que
me disse o Dr. Alfredo Gomes, no dia em
que fui indagar do suecesso ou insuecesso
de minha filha, á vista dc illustre coronel
do exercito, presente com o mesmo intui-
to meu. em relação a uma sobrinha, «He
ainda ahi está, na Escola Normal, esse
mestre erudito, para informar ao Dr. Car-
los Sampaio a quem. cabe referendar ou
sanear a montureira de 30 de novembro.
A prova de arithmetica, appello para o
julgamento do Dr. Pedro Barreto Galvão,
que ainda teve dc julgar minha filha
durante o curso c que portanto pode dizer
amplamente sobre o merecimento delia.
E assim habilitada sem. nenhum empe-
nho, teve entrada 'Maria de Lourdes, na
Escola Normal, onde estudou e instruiu
muitas collegas, de onde saiu sempre ap-
provada, tambem só pela sua applicação.
A congregação cujas lições seguiu lá,
está ainda. Desafio qualquer dos seus
membros a dizer que eu lhes pedi próté-
cção. Cito nominalmente, além dos já
referidos ,os Drs. Ernesto Cohn, Bricio
Filho, Manoel Bomfim, F. Cabrita, Flexa
Ribeiro, Queiroz, 

'todos 
emfim, inclusive

um que a .moléstia afastou da cathedra,
o Dr. Tamborim Guimarães.

Não, meus caros amigos, aquil.o _¦
uma choldra I... Imaginem que dona
Leonor Leal Jourdan, viuva de um anti-
go companheiro nosso, alumna modelar
do curso com minha filha, a qual en admi-
ro por julgal-a uma das primeiras da
sua turma, senão a primeira foi cias-
si ficada abaixo de senhoritas que esti-
veram sempre entre as peores alumnas
do, seu tempo, o mesmo de minha filha.
Eu não sei o que disse * de Maria de
Lourdes a cathedratica com quem elia
trabalhou até ha pouco, desde a sua no-
ineação, a Sra. D. Angélica Jordão.

Tambem ignoro se disse ou o que dis-
se o digno inspector escolar Dr. Mendes
Vianna. Entretanto, digo eu ao Dr. Car-
los Sampaio, velho collega de escola, o
mais joven commigo da nossa turma de
entrada, que minha filha illustrou quasi
todas as classes, tirando do analphabctis-
mo muitas crianças e levando-as a com-
pôr e escrever com a mesma correcção
e boa grammatica que eila possuía ao en-
trar para a Escola Norma).

A D. Esther Pedreira, membro da com-
missão de classificação, ouso pedir que
indague da senhorita- Maria José Fer-
nandes se é ou não verdade tudo quanto
venho affirmando sobre o merecimento
dc minha filha e tomo a liberdade de
discordar do seu julgamento' em geral e
especialmente sobre a; senhorita Marieta
de Figueiredo Possolo, cujo curso foi fei-
to com as notas mais baixas e que sé
tem qualidades para oecupar o n. 42. ape-
nas por ter servido no morro do Castello

lestias contagiosas em alumnos da sua
escola. Tambem discordarei da sua apo-
theose a D.'Mercedes Rollo da Fonseca,
reprovada em psychologia- na Escola Nor-
mal, caso que provocou ruidoso escândalo
com o Dr. Manoel Bomfim, eminente e
probidosD professor dessa "'matéria; nem
acharei que está perfeitamente no a. 100
a senhorita Amalia Ascenção, talvez a
alumna menos notável das diplomadas
oro 1917, como foram tambem, ..pagadis-
simas as senhoritas Margarida Cossenza,
Aida Sans Navas e Maria Luiza Bena-
chi... E basta, pois deste modo teria de
citar de memória quasi toda a lista, onde
ha até, com ou sem destaque, moças for-
madas em 1918, que não possuem siquer
intersticio — situaçáo prohibitoria de
classificação.

Já disse que não protestarei, nem acon-
selharei minha filha a protestar, contra
essa denominada classificação. Por meu
gosto, não podendo eu fazel-o, porque che-
gou elia este anno _ maioridade, a acon-
selharia para que abandonasse a carreira
apaixonadamente por - elia abraçada.
Entretanto o meu velho collega Dr. Car-
los Sampaio prestar-me-hia assignalado
serviço e favor se comparasse o mere-
cimento de Maria de Lourdes com o de
qualquer das classificadas acima delia. Pó-
de não excluir nessa comparação a senhori-
ta Alcyone Marinho, O. Leonor Leal
Jourdan ou mesmo a classificada em pri-
meiro logar. A' vontade, Sr. Dr. prefeito.

E, mais uma vez, agradecido, muito
agradecido, meus queridos collegas. "

¦ri m _P o .-¦
AS COMMISSÕES DO SENADO

Reuniu-se hontem a de justiça e legis-
lação, sob a presidência do Sr. Adolpho
Gordo, presentes os Srs. Raymundo de
Miranda, -Marcilio de Lacerda e Euzeibio
de Andrade.

O Sr. Marcilio de Lacerda, com a pa-
lavra, informa a commissâo ter redigido
o projecto regulando as condições em que
pôde ser concedido o titulo —instituição
de utilidade publica—conforme delegação
que recebera de seus collegas.

O projecto, que é justificado em diver-
sos consideranda, está redigido nos se-
guintes termos:"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. São consideradas instituições
de utilidade publica federal as sociedades
civis e as fundações que se destinarem á
realização de um objectivo útil á colle-
ctividade.

Art. 2o. As sociedades e as fundações
assim consideradas poderão usar nos pa-
pejs e actos officiaes os emblemas da Rc-
publica.

Art. 3o. A sociedade ou fundação que'
pretender o seu reconhecimento como in-
stituição de utilidade publica deverá re-
qucrel-o ap ministro da justiça, pro-
vando: . •

i", que tem personalidade jurídica, na
fôrma da legislação vigente; 2°, que se
destina á realização dc um objectivo de
interesse geral; 3", que não visa um fim
de lucro;. 40, que os cargos da sua dire-
ctoria são gratuitos; 5", que está consti-
tuida ha mais de dois annos, -

Paragrapho unico. Processado, o reqúe-
rimento,.o ministro, caso julgue cumpri-
damente provadas as allegações da preten-
dente, confcrir-lhe-ha o titulo—institui-
ção de utilidade publica federal—e man-
dará inscrever o seu nome em livro espe-
ciai a isso destinado.

Art. 4°; A's sociedades ou á fundação
que decair das condições estabelecidas
pelo artigo antecedente ou não cumprir
com o disposto, no art. 6", serão cassados
o titulo e as prerogativas delle decorren-
tes.

Art. s°. As sociedades e as .fundações
que obtiveram o- titulo de instituição* de
utilidade publica antes da vigência desta
lei só poderão gozai- dos favores delia se
provarem que não estão incursas no artigo
antecedente.

Art. 6o. As instituições que forem de-
claradas dé utilidade publica deverão apre-
sentar annuaimente um relatório sobre os
serviços prestados á" collectividade.

Art. 7*. Esta lei só entrará em vigor de-
pois de regulamentada.

Art. 8o. Revogam-se as disposições em
contrario."

Este projecto foi assignado pelos pre-
sentes.

S. Ex., em seguida, relata favorável-
mente o projecto que determina que a es-
cripta commercial, para que possa produ-
zir fé e effeitos em juizo, deverá ser aber-
ta e lançada de próprio punho do commer-
ciante ou de guarda-livros devidamente
habilitado nos termos da legislação em vi-
gor.¦Justificando o seu parecr, o relator diz
que, por mais que possa repugnar aos es-
piritos amantes da liberdade profissional,
ao Estado cabe o dever de fiscalizar o
exercicio de certas profissões que interes-
sam directamente a collectividade. por
çhjo bem estar e iegurança incumbe ve-
lar.

Salienta que em direito commercial é
um principio corriqueiro o de que os li-
vros dos negociantes, desde que estejam
em -fôrma regular, fazem prova em juizo,
nos casos em-que á lei não exige instru-
mento publico ou particular. >E, assim, a
fortuna particular fica, muitas vezes, de-

A crise do Amazonas
Na reunião de hontem, da Asso-

ciação Commercial, o Dr. Maximino
Correia pronunciou o seguinte dis-
curso:"Quando, a 19 do mez de novem-
bro findo, eu tive a honra de pren-
der a attencão desta illustre casa,
como representante da Associação
Commercial do Amazonas, expondo
com clareza e isenção de animo, a
grandeza do mal que devasta os dois
grandes Estados do extremo norte,
longe estava eu de suppôr que ainda
mais uma vez havia eu de voltar,
sobre o mesmo assumpto, aue ainda
n&o teve a solução exlgida/pelo jno-
mento, apesar dos passos que hei dia-
do para o conseguir. Uma coisa, po-
rém, muito me conforta; o apoio es-
pontaneo de toda a imprensa do Rio
á. santa causa que defendo, e o em-
pentoo de todos vôs, em ver ampa-
rada a borracha amazônica, pelos
públicos poderes do paiz, como ficou
cabalmente demonstrado na sessão
aqui realizada no ultimo sabbado, 27
de novembro.

Assim eu vejo que, tendo esse am-
paro honroso á missão que desem-
penho nesta terra, não me serft dif-
ficil vel-a coroada de exito, tanto
mais quando, ainda não appareceu
manifestação alguma em contrario
âs idéas que tenho apresentado,
como exeqüíveis, para salvar a Ama-
zonia do abysmo em que caiu, devi-
do á infernal especulação estran-
geira,

Ao deixar o Amazonas, a situação
da praça era de grando desanimo,
já com o prego da borracha a 2$400,
deveis, portanto, avaliar qual o cs-
tado lastimável em que se encontra
hoje, com a baixa daquelle preço
para 1$800 ! Devieis ter. visto as ra-
zíies por mim apresentadas ao pre-
sidente da Republica, como causa-
doras desse mal, razões essas que
por si só bastam -para que o.governo,
cuide de amparar a nossa hevea,
com a maior urgência -possivel, afim
de livrar o Amazonas da íormida-
vel derrocada que o aguarda, levan-
do a dor a muitos lares, onde a fal-
ta de conforto já é notória.

Estou, meus senhores, eom. os ou-
vidos cheios de ouvir; dia a dia, des-
de que aqui cheguei, deste e daquel-
le, que o Dr. Epitacio Pessoa não
auxiliar-., em hypothese alguma, o
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aportavam nos seus tempos de gran-
deza e fulgores.

Lembro-me sempre da parábola do
filho pródigo, que aprendi na minha
meninice, ao v6r a actual situação
do Amazonas. Naquella, quando o íl-
lho perdulário, resolve voltar ao lar
paterno, depois de ter esbanjado a
fortuna que lhe caberia por herança,
e que o seu velho progenltor lhe ha-
via dado por exigências suas — de-

PARC ROYAL I

de desconto sobre os preços
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pendendo da* boa ou má-fé do commer-
ciante ou da probidade de seu guarda-ü-
yrps, de onde resulta a necessidade de es-
tabelècimento de certos requisitos, sem os
quaes* a ninguém será permittido o exer-
cicio daquella funeção.

Cita disposições do nosso código com-
mercial. a que classifica de septuagenário,
as quaes determinam que os guarda-livros,
sob pena de serem privados de taes fun-
cções, devem receber dos seus patrões
uma nomeação por escripto, a qual será
registrada na Junta Commercial.

Refere-se ao tempo em que foi promul-
gado aquelle código, dizendo que d'ahi
para cá tudo tem evoluído. O commercio
deixou de ser um meio de vida a que se
entregavam individuos, na sua maioria
analphabetos, para constituir uma profis-
são em <me sc exigem grande actividade e
tino, alliados a certa cultura mental e ex-.
periencias nos negócios; citando a este
respeito a opinião de um illustre eco-
nomista italiano, G. Boccardo, que corro-
bora o que vem de affirmar.

Por sua vez, o guarda-livros deixou de
ser o escrevinhadòr inconsciente, cuja
ignorância corria parelhas com o bello ta-
lho de letra, unico requisito que se lhe ex-
igia pára -se transformar, no edntabilista
moderno, possuidor de conhecimentos ge-
raes, versado na sciência do calculo e cm
línguas vivas. E é por isso, que por toda
a parte se têm fundado estabelecimentos
de ensino, destinados a preparar os can-
didatos a aquella profissão. D'ahi, pois, a
necessidade dc se regulamentar >esta pro-
fissão, no sentido de affastar delia os in-
capazes moral e intelectualmente, cercan-
do-se de certas prerogativas aquelles que
se fizerem dignos delia.

.Este parecer foi assignado, resguarda-
do, porém, o direito de apresentar emen-
das ao projecto em terceira discussão.

.A commissâo assignou ainda outro pa-
recer do Sr. Marcilio de Lacerda, favora-
vel á proposição da Câmara dos DciJu-
tados, que considera dc utilidade publica

Amazonas, cada qual apresentando
as razOes que diz ter para poder aí-
firmar, eom a grandeza da sua con-
vicção a attitude presidencial.

Maa, senhores, a todos esses pessl-
mistas, eu digo que não acho o dou-
tor Epitaclo Pessoa capaz de com-
metter tamanho desacerto, cuja rea-
ílzação seria uma pagina luetuosa do
seu governo, uma pagina que estaria
sempre aborta aos pro vindouros dl-
rlgentes da Nação, como um attes-
tado vivo da eua má vontade para
com os filhos do extremo norte, qüe
merecem o mesmo carinho e con-
forto que os do extremo sul,

"Ora... vais ver, dizem '-elles; Os
outros fizeram a mesma coisa que
estás fazendo e nada conseguiram.
Foram-fle embora, como tu irás tám-
bem, de mãos abanando, dentro em
pouco... Já apresentaste o teu me»
morial.. .*• os outros tambem o fize-
ram; o teu foi., publicado, o delles
tambem foi..." .

Outro que não eu, ouvindo essas
affirmaç.es categóricas, teria já de-
slstido do seu intento, arrumado as
malas, e partido sem demora para
o Amazonas, levando comsigo a
deslllusão dentro da alma.

Porém, senhores, eu não farei isso.
a minha vida tem tido, não ha duvi-
da, uma bôa estrella, bôa para mim,
mas muito má para muitos: a estrel»
la da difficuldadc Nunca encontrei
em toda elia facilidade em coisa al-
guma, e no entretanto eu tenho sido
um vencedor habituado jâ a ter dia-
riamento, na minha frente, aquelle
temivel obstáculo.

Assim treinado todos es dias nessa
Iucta heróica, eu tenho a certeza de
que não deixarei o Rio sem levar
aos filhos do Amazonas, aos infelizes
que soffrem as conseqüências de um
passado faustoso e perdulário, o pão
que lhes falta, o conforto qüe não
têm mais.

E 'esse pão, esse conforto, eu rece-
berei. das mão do Dr. Epitacio Pessoa,
pois coube a elle, como já disse uma
vez, pela força do destino, o devor
do salvar o Amazonas, osso gigante
que "se acha amordaçado pelo guante
de forro" da miséria. '

Meus senhores. A questão amazo-
nica já não 6 mais uma questão re-
gional. A Nação em peso exige a im-
mediata intervenção do governo, seja
de que modo fôr. Pela voz dos seus
representantes, pela voz unisona da
imprensa do paiz, todos clamam polo
preciso auxilio (l infortu.nada região,
cujo unico Crime nun commotteu ioi
Q.de ter sido búa o carinhosa para os

pois de ter sido abandonado pelos fal-
sos amigos e de ter soffrido os hor-
roros da miséria e da fome/tendo en-
contrado como unico emprego, o ser
guardador, de porcos, e oomo unico
alimento as bolotas que os mesmos
comiam — é recebido de braços aber-
tos, maltrapilho- mesmo, pelo seu ve-
nerando pai, e festas eão preparadas,
para sólemnlzar o seu regresso.

Assim, senhores, o Amazonas quer
voltar ao seio da Pátria, remido dós
peccados que .ommetteu outr'ora,
mas -parfco que elia não acredita na
sinceridade dos seus quelxumes, e
deixa-o depauperado e faminto, dei-
tado por sotbre os degráos de ouro que
elle mesmo ajudoui a construir; a de-
finhar ainda niais, como se não bas»
tasse jft a grandesa do immenso- casti-
go soffrido.

Tive hontem, senhores, a satisfação
de vèr o nobre deputado Dr. Francis-
co Valladares, da tribuna da Câmara,
expor aos seus pares a dolorosa si-
tuação do Amazonas, tendo sido por
6. Ex. lembrada a minha missão, que,
no dizer de muitos, vem sendo desem-
penhada com intelligencia e acerto.
S. Ex. enaltece a acção da imprensa,
cujos órgãos representativos são una»
nimes em -appellar para o chefe da
Nação, invplòrando um immediato au-
xilio ao infeliz Estado. Multo antes de
S. Ex., vários deputados Já haviam
abordado o palpitante assumpto e,
oxalá, outros mais ainda se laçam ou-
vir, afim de que o Amazonas seja am-
parado, como merece, acto esse do go-
verno, que sõ pôde sor recebido com
verdadeiros applausos, pela opinião
nacional.

O trabalho que'hei tido desde que
aqui me encontr**- tem sido por'de-
mais exhaustlvo, como attéstam as.
noticias e entrevistas publicadas pela
imprensa. E outra não devia ser a
minha attitude, anto o compromisso
que assumi, perante as classes con-
servadoras do Amazonas, quando lhes
disse que viria ao Rio ex_.'.usl vam ente
tratar dos seus Interesses, trabaíhan-
do pela sua justa causa, como se olla
fosse sfi minha, e outra coisa nik* le-
nho feito. Torei oceasião de lhes dl-
zer, com a sinceridade que me é pe-
culiar, o que aqui se pensa do Ama-
zonas, o o que elle vale no seio da
Federação ..Brasileira. Sa conseguir
vêr realizadas as idéas que apresen-
toi, para debellar a grandesa do mal
que depaupera o grande Estaiío dn
norte, rolntaret o que para is.o fiz, e
se daqui voltai- como vim, direi por»
que razão nada consegui o quai o ca-

filhos de outros Estados, que a elia . minho que ternos a seguir,

¦¦:. PALÁCIO THEATRO — Pa-
ris Monte Cario, opereta em

.tres actos, pela Companhia
,'¦ Satanella-Amãranté.

A nova opereta Paris Monte Cario at-
traiu ao Palácio Theatro enorme con-

çurrencia, e, apesar de ser das* mais fra-
cas do repertório cxhibido pela Compa-
nhia Satanella-Amarante, tem elementos

para agradar. - •
Uma ligeira e algo inverosimil histo-

rieta serve de thema aos, tres actos da

peça, que sem sçrem, de unia graça e
originalidade por ahi além, tem uma cer-
ta vida e alegria*.

A musica afina com a peça. Ouve,-se
tambem com agrado; mas sem deixar im-

pressões dignas de nota.
O desempenho bom e com a homoge-

neidade usual daquella afinada compa-
nhia.

Luiza Santaneíla muito gentil e gracio-
sa no papel de Nana foi a alma da re-

presentação. No a" acto teve que bisar a

valsa cantada e dansada com Amàrante.
Rachel de Barros, Maria Santos, Este-

vão Amàrante, José Victor, Álvaro de

Almeida e Alves da Silva, que cantou
com grande brilho, todos com as suas

intelligentes interpretações foram o prin-
cipal motivo dos applausos que se ouvi-

ram. ' ,
A peça está bem montada e bem mar-

cada e ob scenarios de Jayme Silva pro-
duziram bom effeito.

Theatro Municipal
Ao contrario do que se suppõe, ainda

«ão está encerrada a temporada official

que a empreza Walter Mocchi nos deu

este anno no Municipal.
E o motivo de não estar ainda fechado

o nosso melhor theatro, é a obrigação do

cumprimento de uma das cláusulas do
contrato que-aquella empreza tem com
a Prefeitura..

Nesse contrato òbrigou-se o empreza-.
rio Mocchi a trazer-nos, além de duas

grandes companhias, uma lyrica e outra
de comedia franceza, ainda uma outra
hespanhola. D'ahi o termos na próxima
segunda quinzena do mez corrente a apre-
sentação ao publico carioca da grande
companhia hespanhola de comédias, a cuja
frente estão -os dois conhecidos e festeja-
dos artistas Ernesto Vilches e Irene Lo-

pez Heredia, o primeiro considerado o
"Brulé hespanhol"* e a segunda .ida hoje
como uma das figuras de maior destaque
da scena hespanhola contemporânea.

Á companhia vem de Buenos Aires,
onde fez um suecesso sem precedentes,
no theatro Colyséo, suecesso que não se
limitou a enchentes consecutivas e aos
applausos geraes do publico mas tambem
a elogios unanimes da critica portenha.

O seu elenco é o seguinte t
Irene Lopez Heredia, Maria Teresa

Andriani, Catalina Antonet, Carmen Ca-
chet, Concepcion Congosto, Luiza Fauste,
Lucia Martin, Marta Oyârzabal, Carolina
Ortega, Julia Herrero, Esperanza Rivas,
Luz Romera, Ernesto Vilches, Manoel
Arbó, Ernesto Campos, Manoel Galliri,
Ramiro, de la Mata, Alejandro Maximino,
Pedro Oltra, Ignacio Ortega, José Viosca
Soriano, Pedro ValdivieSo, Agustin dei
Valle, meninos Soledad Alvarez é Con-
rado -Tome.

O repertório, composto de producções
do que ha de mais selecto e moderno no
theatro declamado hespanhol, com algu-
mas.peças que o nosso publico já conhe-
cé no original e no vernáculo, é o se-
guinte:
- El corazon manda, Amores y amorios,
El comediante, La muchacha que todo lo
tiene, Kit, Wm li chang, El eterno Don
Juan, Jimmy Sanson, La casa de Ia
troya, Los de cuota, Lhtvias de kijos,
Primerose, La cena de los gàrdenales.c
Poesias en áccion.

A assignatura.. para seis recitas se
abrirá na próxima segunda-feira, ás 10
horas, na bilheteria do theatro Municipal.

Tres artistas estreai, ha comedia' "a casa do tio Pedro".
Alexandre Azevedo acaba de contratar

tres artistas para trabalharem aa come-
dia de Oduvaldo Vianna, que, com o tí-
tulo de A casa do tio Pedro, está sendo
ensaiada no Trianon e que ali subirá á
scena depois da; farça O amigo Carvalhal.

São esses artistas Branca de Lys, Al-
bertina Rodrigues e Áurea Guimarães.

Branca, de Lys fará o papel que estava
destinado á Iracema Alencar.

Empreza José' Loureiro.
O emprezario Sr. José Loureiro ,em pa-

lestra com. o encarregado desta secção^llu-
diu, ha dias, ad propósito firme que tem
de, dentro de alguns mezes, interessar di-
rectamente nós lucros da sua empreza. os
seus antigos auxiliares, Srs. Rego Barros,
Eduardo Vietorino e Guilherme Dias, què
ficarão á testa dos negócios theatraes da
firma. Eni julho do anno próximo, depois
de ultimadas todas as providencias neces-
sarias á boa marcha da temporada de
192., pretende o Sr.-JoSé toureiro reti-
rar-se * para Portugal, afim de .descansar
por tempo indeterminado, junto de seus
parentes, num repouso justo e repáràdor
das canceiras de longos annos de afanoso
labor.

Projectos 00 emprezario José Lou-
reiro para a temporada db i.*»»-

Communicam-nos: ,
" O emprezario José Loureiro pretende

explorar permanentemente em alguns dos
seus theatros tres companhias nacionaes:
de comedia, de operetas e de revistas.

A primeira companhia- a estrear é a de
revistas por sessões. Sua apresentação
será a 17 deste mez, no Recreio, com a
revista de Carlos Bittencourt, Rego Bar-
ros e Cardoso de Menezes Sc à bomba re-
benta, musicada por Wencesláo Pinto,
Roberto Soriano e outros maestros.

Ò elenco dessa companhia é o seguinte:
Filomena Lima, Leda Vieira, Zezé Ca-
bral, Lecticia Flora, Margarida Velloso,
Julia de Oliveira, Rosa Alves, Célia Ze-
nete, Adelina Marques, João de Deus,
Lino Ribeiro, João' Martins, Teixeira
Bastos, José Loureiro, José Soveral, Raüt
Gonçalves, Mario Barreto e Oswaldo Mo-
raes. O director de scena e actor será
Octavio Rangel; o regente da orchestra,
maestro Roberto Soriano; ponto, Albe-
rico Mello; contra-regra, Antônio Noro,
e machinista, A. Mello. O corpo de coros
é de vinte mulheres. A companhia dispo-
rá mais de duas bailarinas americanas.
Os scenarios serão dc Jayme Silva é Ma-

. rio Tu'lin, e o cunHa-roiipas do atelir

aCuiiiimo- cte recel>er as inais lindas
CAMAS "9IMMONS" de ferio laqué etoronüse

que vendemos a preços muito convenientes.
•— ¦—
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de Alfredo Miranda. A companhia terá
ainda o concurso effieiente da actriz Zazá
Soares e da cançonetista portugueza A
Tramnontana, que foram contratadas,
especialmente, para papeis « números do
seu repertório característico.

As outras companhias trabalharão em
espectaculos completos: a de comedia e a
de operetas.

A primeira terá a direcção de Leopol-
do Fróes, secretario tanibem do negocio.
Trabalhará no Phenix, onde estreará a
1 de março. Além dos elementos que tra-
balham, actualmente, em S. Paulo, com
aquelle artista, essa troupe terá mais a
collaboração de outros artistas aqui con-
tratados pelo emprezario José Loureiro,
dentre elles Abigail Maia, que será a "es-

trella", e Martins Veiga. Essa companhia
suspenderá ali seus espectaculos, em fins
de setembro para fazer uma excursão a
Portugal.

A outra companhia de operetas será
organizada no principio do anno próximo,
devendo ir trabalhar, provavelmente, no
Republica. Sua estréa será em abril.

Sobre a exploração dessas companhias,
assim como a respeito do problema do
theatro nacional, pensa o Sr. José Lou-
reiro que somente a iniciativa particular
pôde fazer resuscitar o theatro nacional;
as tentativas feitas sob o patrocínio dire-
cto de governos demonstram-n'o. Nada
de caracter official ha direcção de tal em»
preza, nem de subvenções; 6 auxilio in-
direeto, sim, podia dar boris frutos. Lem-
bra-se, por exemplo, que*'a Municípalida-
de podia isentar por dois annos as com-
panhias nacionaes de permanência fixa
no Rio dos impostos theatraes. Essa me-
dida, não representando grande ônus
para o «rario municipal, auxiliaria, ou,
por outra, estimularia as emprezas thea-.
traes. No fim desse prazo, o theatro na-
cional não precisaria mais de auxílios
officiaes; estaria em franco desenvolvi-
mento. Milhares de contos vão todos os
annos para o estrangeiro para pagamento
dé direitos autoraes, ordenados de artis-
tas, montagens de peças e passagens de
vapores; isso tudo ficará aqui, é obvio,
se os negócios theatres nacionaes toma»
rem impulso. Mesmo sem aguardar esse
auxilio indirecto, vai pôr mãos á obra.
No anno vindouro explorará a comedia,
a opereta e revista por tres companhias
brasileiras. Os originaes nacionaes terão
natural preferencia e só terão montagem
os estrangeiros, na falta daquelles. Os
elementos nacionaes serão aproveitados,
com igual preferencia nos elencos, que
melhorarão sempre que se offerecer op-
portunidade. Irá trabalhar com sinceri-
dade, e praticamente, pelo theatro nacio-
nal. Julga conseguirmos o que a Argen-
tina já obteve, pois o theatro nacional,
no paiz vizinho, está em franco floresci-
mento bastando saber-se que só de di-
reitos autoraes pagos este anno aos seus
escriptores, as emprezas platinas dispen-
deram 10 mil contos de réis. E uma das
companhias argentinas de comedia re-
gional, subvencionada pelo governo, irá
este anno á Hespanha e França mostrar
o progresso das suas letras theatraes.
Espero fazer o mesmo com respeito á li»
teratura brasileira no anno vindouro, tam-
bem, quando so argentinos vSo effectivar
aquella empreza."

a recita em homenagem ao marechal
Hermes da Fonseca.

Realiza-se hoje, no theatro S. Pedro, o
festival promovido por uma commissâo
de homens de letras e operários, em ho-
menagem ao marechal Hermes da Fon-
seca e sua 'Exma. esposa, recentemente
chegados da Europa.

O Dr. Leoncio Correia, em nome da
commissâo organizadora do festival, sau-
dará o marechal Hermes da Fonseca e
sua consorte.

Uma collegial recitará, igualmente, um
discurso de saudação á nossa -mais ele-
vada patente do exercito, em nome db
partido feminino.

A seguir, terá logar um acto variado,
em que tomarão parte Abigail Maia, Vi-
cente Celestino, Arthur de Oliveira, Pro-
copio Ferreira, etc, em canções, roman-
zas, monólogos e scenas bufas.

Terminará a festa com a representa-
ção da applaudida opereta de Abadie Fa-
ria Rosa, Longe dos olhos..., ora em
franco exito.

O theatrq estará lindamente engala-
nado, devendo tocar no saguão duas ban-
das de musica militares.

A duqueza do Bal Tabarin.
Foi adiada para amanhã a representa-

ção no Republica da opereta A- dttqttcca
do Bal Tabarin. Por esse motivo repet:-
se ainda hoje naquelle theatro a Casta
Suzana.

PALÁCIO — Paris Monte Cario.
TRIANON1 — O pirata.
REPUDLICA — Casta Susana,

S. PEDRO — Longe dos olhos...
S. JOSÉ — Quem é bom já nasce feitot
CARLOS GOMES — Os dois proscri*

ptos; MUSICA
Luiia AlexandkowsIca.
Realizar-se-ha amanhã, ás -i horas, noi

theatro Lyrico, o unico concerto da pia-
nista russa Luba d'Alexandrowska, que,
domingo 5, embarcará para Itália, no
Principessa Mafalda.

Luba d'Alex..ndrowska, não tendo po_
dido realizar os seus tres concertos enu-
merados, por motivos de doença, resol-
veu realizar este concerto, para' submeti»!
ter-se ao juizo da critica carioca.

O programma comprehehderá compo*
sições de Bach, Schumann, Albeniz e
Chopin.
*0 S. Carlos, de Lisboa.

O theatro S*. Carlos, de Lisboa, já ten»
a sua companhia formada para a pro-
xima temporada lyrica, que começa noi
dia 18 do corrente mez de dezembro, com
a opera Sansão e Dalila, que terá a
meszo soprano Sra. Gabriella Vergara, jA figura {principal do elenco é Maria
Barrientos, o mais afamado soprano ly-
rico da actualidade, que cantará, entre
outras operas, o Barbeiro de Sevilha, •
Traviata e a Lucia.

O director artistico é o Sr. Ercole Ca*
sali, antigo emprezario do Theatro Real .
dc Madrid, que porá em scena- o Parsifal,
tendo como interpretes Maria Llacer e
Cario Rousselière, especialmente contra-
tados e cujos nomes são já bem conheci,
dos no mundo lyrico.

No elenco figuram ainda os bary tonos
Luigi Montcsanto e Marcelo. Nani, ó te-
nor Borgioli, os sopranos Vera Amérighi,
Germaine Loubiii, o meio soprano Fanny
Anitua e a cantora portugueza Manocla.
Pinto Basto, que fará á sua apresentarão
no primeiro theatro lyrico do scu paiz;

O maestro director é Gui Vittorinoi.
um nome novo, mas, segundo lemos, uin
artista cheio dc vigor e de saber. Os•'
maestros substitutos são Pedro Blanch o
Armando Fanelli.

Além do Parsifal, a empreza estreará
operas novas: Segreto di Suzana, ào
maestro Wolff Ferrari,- e O auto dò
Terço, do nosso conhecido maestro Ruy;
Coelho, que aqui ho Rio é muito apre-
ciado, e do eminente 'poeta Antônio Com
reia de Oliveira. ....

No momento actual, com o franco en»
Portugal quasi a soo réis e as libras à
33$, está temporada lyrica.representa um
esforço difficil dc igualar.

VARIAS
O S, José está em festa hoje, E*

que a applaudida revista de Carlos Bit- .
tenpourt e Cardoso de Menezes, Quem i
bom já nasce feito, que tanto suecesso
vem fazendo ali, completa hoje o cente-
nario e meio de suas representações.

A Empreza Paschoal Segreto, para
commemorar essa data, vai ornamentar o
popular theatrinho, de modo que, logo à
noite, elle estará despertando o appetite
de todos os transeuntes.

Quem ê bom já nasce feito . marcha
para o í° centenário de suas representa-
ções e, a julgar pelo suecesso que ainda
faz nas recitas diárias, c de prever que >
ultrapasse esse limite, indo, como o Pi
de anjo, ás 300 representações. .

*** A companhia em excursão Felippe
dos Santos representa, novamente, hoje, -
no' Carlos'Gomes, o drama histórico de í
Luciano de Carvalho, Os dois proseriptos,
que. tanta concurrencia tem attraido
este anno. _

A platéa do Carlos Gomes tem estado
inteiramente cheia.

CiNEMATOÜRAPHOS;
iPATHÉ— Valente, jovial e turbulento.

: ÒDEON — A', mercê dos %omens •* *
Utna tragédia ielephohica. -

CENTRAL — Conspiração.
IDEAL — Jovial, turbulcnte e Olho

por olho... dente por dente.-
MODERNO — Destino diabólico >

Duplo casamento.
ELECTRO BALL — O homem leão.
'OLYMPIA — Os olhos gue falam c O

barão mysterio'.me mt tm
AS ESCOIiAS DE AGniCCI/TÜRA B

jMEDICINA VETERINÁRIA
f/òi mandado publicar o decreto

n. 4.195, de 29 de novembro de 1920,
que estabelece as .bases para o reco-
nhecimento, com car.acter of-fioial,
dos diplomas conferidos pelas Eíco?
Ias de Agricultura e Medicina Vete-
rlnaria do paiz.-O alludido decreto está assim re-
digido:

Art. 1.° As Escolas de Agricultu-
ra e Medicina Veterinária que pre-
tenderem gue os diplomas poi- ellas
conferidos sejam registrados nas re-
partições federaes, afim de produzi-
rem» os effeitos previstos nas leis vi-
gentes, requererão ao Sr. ministro
da agricultura o deposito da quota!
de fiscalização na delegacia, fiscal do
Estado em qüe funecionarem.

Art. 2.° O funccionamento, pro-
gramma e condições dldaoticas das
referidas escolas deverão ser Identi-
cos aos da Escola Superior de Agri-
cultura e Medicina Veterinária man-
tida pela União.

Art. 3." O .poder executivo, no re-
gulamento que expedir, determinará
os condlflõe.. da fiscalização de qu»
trata o artigo 1".'

Art. 4.". Revogam-se as disposl-
çües em contrario.
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PARÁ EVITAR UM CASAMENTO
ií »A policia impede o embarque, sio

a pessoas de categoria, com® se fossem
malfeitores.

Estava prestes a partir para o sul
to paquete "Itapuca", da Companhia
Nai*ional de Navegação Costeira, es-
perando apenas o embarque dos re-
tardatarios, para lovantar ferro,
quando, apressada para seu bor-
do rumou uma lancha da poliíca
maritima, conduzindo o sub-inspector
Miranda o o investigador Viriato, da
1* delegacia auxiliar.

Chegados a bordo, foi logo cinhe-
cido o motivo d;i diligencia. E' que
o investigador Viriato, cumprindo or-
dens sevoras do Dr. Faria Souto, ia
impedir a viagem do velho conselhei-
ro Pecegueiro do Amaral e do Sr.
Henrique do Amaral o Silva o de sua
filha Elisar, que tinham passagens
para Florianópolis.

O Dr. Pocoguelro do Amaral, a
despeito de sua avançada idade, so fi-
zera noivo da filh do Dr. Henrique
Silva, archivista da Casa da Moeda,
seudo a viagem do mutuo accordo
entre todos, talvez para na capital dc
Santa Catharina serem realizado» os
«esponSaes.

A ordem terminahte da policia cau-
sou escândalo a bordo, escândalo que
augmentou com os protestos energi-
cos o vehomontes dos dois homens,
em pleno gozo de seus direitos civl-
cos.

Acalmados ambos, a ordem da 1*
delegacia foi acatada, regressando
todos fi terra. Do Cáes Pharoux, a fa-
milia do Dr. Henrique do Amaral e
Silva tomou destino A sua residência,
seguindo, porém, para a chefatura de
polida, como criminosos, o nrclilviüta
da Casa da Moeda e sua filha, i o
px-s-ieretario do finado barilo do Itio
Branco. **" '"3

Na chefatura de, policia, não se
achava presente o Dr. Faria Souto, e
os tres detidos tiveram de ficar ali,
fljfpostos aos olhares dos curiosos, dos
commentarios doa bnsbaquen, até à.
tnrid*.

Indignado com a demora, o doutor
Raymundo Pecegueiro do Amaral
pude enviar ao juiz da 1* vara cri-
minai um «pedido de "habeas-corpus"
em favor do archivista da Casa da
Moeda e de sua filha Elisar.

Apurada a «raztlu do impedimento
violento da viagem, com grande es-
can.lalo, soube a reportagem que, de
véspera, fora o Dr. Faria Souto pro-
curado por um filho e por um gen-
ro <U> Dr. Pecegu-eíro do Ama.ial, so-
liciitantlo-lhis impedisse a viagem du»
velho serventuário das Tíe-lações Ex-
terioi-es, a. bordo do paquete nacio-
nal "Itapuca", viagem que o velho
òoiwul aposent.-ulo faria «seduzido,por
uma Joven, que o queria desposar á
força, sô pa.ra se locupletar na for-
tuna dn decrépito runeiiio.

1'oi'ni.e.norizando, disseram ainda
os dois queixoso.? que, ha meaes, o
«Sr. Henrique do Amaral -e Silva con-
vidmi para Ir residir cm sua com-
panhia ex de sua familia o Dr. Rn-y-
mundo Pecegueiro do Amoral, can-

sul aposentado do Brasil «no Havre
e ex-«seorc.tario do barão do Rio
Branco, quando ministro do «exterior.
Accedendo ao convite, foi o Dr. Pe-,
cegueiro do Amaral residir com a
família do Sr. Henrlque.ú rua Fran-
cisco Muratori. Ali chegando, foi
pesto em pratica um p'an-o ardiloso,
para se apossar a família do senhor
Henrique dos bens do Dr. Peceguei-
ro do Amaral. Este era tratado com
um oai-inhio exagerado, e, aprovei-
ta»do-so a familia do seu estado do
fraqueza mental, começou a fazer
insinuaçOes para que o Dr. Ppcc-
güSiro «se •casasse com a senhorita
Elisar, filha do Sr. Henrique, e, em
pouco tempo, «o velho se tornava noi-
vo da joven Elisar.

Debalde os parentes do Dr. Pece-
gueiro do Amaral procuraram con-
vencer o Sr. Henrique Silva, do ab-
surdo desse casamento de um irre-
sponsavel com uma joven, «e inúteis
fornm os esforços pira convencer o
ancião a nilo fazer tal casamento.

Urgia, pois, uma providencia im-
media tn': foi, então, lembrado que
«se promovesse a sua intõrdicção ju-
dloial. Nesse sentido, munidos do
attestados médicos, seu filho e um
seu genro constituíram um advoga-
do para, em juizo, requerer a inter-
dicção do ür. Pecegueiro. A inter-
dicção, porCm, nao estava ainda de-
eretada, quando souberam el!es, com
surpresa, que o velho conselheiro se-
gulria de viagem para Florianópolis,
com sua noiva e a familia delia, a
bordo do "Itapuca".

Correram á policia e depressa a
violência foi determinada o cumpri-
da. A' ta.rde, quando o Dr. Faria
Souto chegava ao seu gabinete, foi
o Dr. Pecegueiro do Amarai man-
dado apresentar ao gabinete medico-
legal, afim do ser sübmettido a ex-
ame de sanidade mental.

O Sr. Henrique Silva «• sua Joven
filha foram mandados em paz, mo-
mentos antes de ali chegar o officio
¦do juiz da 1* vara criminal, pedln-
do informaçiíes sobre a, detenção il-
legal o violenta do archivista da Ca-
sa da Moeda e djo sua Joven filha
Elisar.

A informação da policia foi que os
paciente» estavam soltos.

A' noite, o Sr. Henrique do Ama-
ral e Silva osteve na redacçào de
"O Paiz", onde veiu -trazer o seu
protesto contra tamanha violência,
'li-erescentando que iria responsabl-
liz-u* crtminalmente quem causou
tamanho escândalo e determinou
tão Innominavel violência.

Do laudo do exame de sanidade
mental, procedido polo gabinete me-
dico-legal, será enviada copia ao
juiz da 1* vara de orphãos, a quem
foi requerida a Intõrdicção do dou-
tor Raymundo Pecegueiro do Ama-
ral.

Hontem, pela manhã, deu-se o óbito
do infeliz, sendo o seu cadáver remo-
vido do hospital para o npcroter.o.
onde foi sübmettido a necropsia.

0 "Pinga-Eogo" veiu no"Itassuce . ,
Procedente de Areia Branca e es-

calas, fundeou, 'hontem, no porto, o
paquete nacional "Itassuce". que, de-
pois de desimpedido pela saude do
porto, recebeu a visita da «policia ma-
ritinia.

Nesso navio viajou Norberto Cor-
•rela Lima, vulgo "Pinga-Fogo", que
veiu preso de Victoria.

"Pinga-Fogo", que tem uma his-
toria celebre no cadastro policial,
exerceu, no Espirito Santo, o cargo
de agente secreta, durante vinte dias.

"Pinga-Fogo" foi remettido .para
a polícia central,
,. ima i» «et» o —

Caiu do bonde
João de Carvalho Sllva. funeciona-

rio da Light, tendo que saltar, hon-
tem, de um electrico, na rua de São
Januário, não esperou quo o vehiculo
parasse, e o resultado foi que perdeu
o equilibrio e caiu ao solo, fracturan-
do a perna esquerda.

Populares chamaram a Assiston-
cia, que removeu o infeliz para o «pos-
to central, e, d'ahi, para o hospital
Evangélico, onde elle ficou em trata-
mento.

As autoridades do 10° districto re-
gistraram o facto.

«— m áa mam. 

Saiu do concerto para es-
cangalhar uma carroça
O electrico n. 680 passou vários

dias nas officinas da Light, soffrendo
re«paroB, Hontem^ estando, termina-
dos oa concertos, o motorneiro José
dos Santos Junior tirou-o das offi-
cinas e dirigiu-o para a rua, afim de
experimentar o motor.

Ao passar .pela rua Senador Eu-
zeblo, o 680 chocou-se com uma car-
rocinha da Empreza Funerária, a
serviço do correio geral, quebrando-
lhe umn. roda e machucando o rnuar.

A policia do 14' districto tomou co-
nhecimento do facto. Tanto o motor-
neiro, como o cocheiro da carrocl-
nha, Eloy An tello, prestaram decla-
raçfics em cartório.

xelra, filho de Accioly Teixeira, dono
do referido armazem.

A victima, com a vista esquerda
quasi vasada, toi medicada pela As-
sistencia.

A policia do 9* districto constatou
a fuga do aggressor e abriu Inque-
rito.

<«— «*> mm a n» 

0 perigo das armas
Empunhando imprudentemente uma 

p'stt»lá Mauser estava hontem, no de- . delegado não permittir a entrada
_¦__•*_ j - T**-t rim miA\*m A., !..."_¦ 1- _-. .. .... ...,l>,l*tr. 9ni Vim

posítu da estação de Del Castilio, da
linha auxiliar da Central do Brasil, o
funecionario Affonso Moreira da Cos-
ta Lima, em palestra com seu col-
lega José Mariano.

A arma de súbito detonou e o pro-
jtíçt I foi se aloja>* na. altura do ven-
tre de José Mariano, prostrando-o por
terra, em estado gravíssimo.

Emquanto a Assistência acudia, so-
licita, conduzindo a victima ao Posto
da Central e removeu«-ro-a para a San-
ta Casn, a policia do 19 districto pren-
dia Costa L'ma.

Na delegacia, no inquérito immedia-
tamente instaurado, foi apurado a ca-
sualidade do tiro.

José Mariano é solteiro, de 23 an-
nos e morador a rua Itaquaty n. 2.

¦¦ ¦» m t m
Malvado

Pretendendo golpear um inoffensivo
cachorro, na rua- Domingos Fernan-
des, para o que se munira de uma faca
enferrujada, sô pelo prazer de ver o
sangue do an'mal correr, foi preso
hontem, e trancafiado na delegacia do
23o districto, o malvado Franklin An-
tonio Rosas. Na occasião o malvado
feriu-se na coxa direita com a própria
faca. Franklin estava embriagado.

O "Dynamiteiro" vai ser
expulso

Pelo Dr. Nascimento Silva, 8" dele-
gado auxiliar, foi encerrado hontem o
inquérito instaurado sobre a prisão em
flagrante do dynamtelro João Mar-
ques de Mello, preso quando acendia
o estopim de uma bomba em frente ao
predio n. 645, da rua Conde de Bom-
fim, residência do industrial, Sr. Fer-
nand Delcoine, gerente da Fabrica
do Tecidos Minerva.

No relatório que acompanha o pro-
cesso, enviado hontem ao gabinete do
Se. ministro da jusfça, o 3* delegado
auxiliar historia a deligencia, a coo-
pei-Rção do seu pessoal o a conflss-io
tácito, expontânea do aceusado, autor
Ae vários outros attentados a dyna-
mi té, c fabricante dos próprios petar-
dos de que usava.

A portaria da expulsão Am Marques
Mello do território nacional deverá
ser assignado por estes dias.

Em agradecimento ao relevante «ser-
viço quo lhe prestou, bem como ft. sua
familia, osteve hontem, na S* delegacia
auxiliar, o Sr. Fernand Delcoine, o
morador da casa onde deveria «explodir
o petardo.

 uma m * m «
Mais um inquérito con-

tra um delegado
O desembargador Geminiano da

Franca, tendo conhecimento, por in-
termedio do Dr. Armando Vidal, 2* de-
legado auxiliar, do uma grave aceusa-
ção feita contra o Dr. Vllhena Sea-
bra .delegado do 22° districto, quolxa
quo lhe foi apresentada pelo Sr. Luiz
de Castro Azevedo, official reformado
da brigada policial, determinou fosse,
peia 2* delegacia auxiliar, aberto im-
mediato inquérito, para apurar a ver-
dade do caso.

A queixa ê a seguinte :
Foi preso ha dias, a 21 do mez findo,

pela policia do 22" districto, o joven
Agenor da Costa Azevedo, filho do of-
fcial alludido, o aceusado de haver
praticado um delicio qualquer. O Sr.
Luiz Azevedo procurou enlão o dele-
gado a cuja ordem estava preso seu
filho, exhibindo-lhe uma sentença do
juiz Dr. Galdino Siqueira, qüe decla-
ra. Luiz um irresponsável, por soffrer
das faculdades mentais. O delegado
a nada quiz attender, c violentamente,
sem nenhuma razão justifcavel, con-
»?rvou Agenor preso, no xadrez, nlé
liontem, Agenor, quo éra alimentado a

café o pão, que lhe fornecia o sargento
Jayme, commmidanté do posto poli-
ciiü de Ramos, por piedade, visto o

de
outras pessoas na prisão, foi hontem
acommettido de um furioso acesso do
loucura. Só então o delegado Vilhena,
vendo a grande responsablidade que
sobre elle pesava, mandou Agenor
para à Policia Central, depois do ha-
ver obtido delle 'certas declarações. Da
Policia Central, foi o infeliz mandado
para o hospicio. "

No inquérito, a prime'ra testemunha
a depor serã ò commissario Paulino,
do 22" districto.

Desespero e iodo
Levada a um desesçero extremo, m

joven Esmeralda Jamparella, de 17
annos, mordora A rua Benédicto Hyp-
pólyto n. 203, hontem, fi. tarde, cm sua
res dencia, ingeriu uma porção de
tintura do iodo, com o firme propósito
de se suicidar.

Medicado a tempo, pela Assistência,
foi a joven Esmeralda posta fora de
perigo, tendo a policia do 9* districto
registrado o caso.

Atropelamento
O automóvel n. 4.42.4, dirigido pelo

motorista Francisco dos Santos, mo-
rador á rua Marquez de Sapucahy
n. "1S7, atropelou hontem, na rua do
Catumby, a italiana Maria Madurei-
ra, de 32 annos, casada e moradora
no «predio n, 29 da mesma' rua.

PrcBO e conduzido á delegacia do
9° districto, fui ali apurada a casua-
lidade do facto.. ,u » am • m

A infelicidade do Lopes

BOUBAItAM-MIE A CARTEIRA
O Antônio José Lopes, brasileiro,

apesar de ter 18 annos do idade, ji ô
gerente da casa Humberto & C, de
produetos chimlcos, A rua do Ria-
chuelo n. 33.4, e como os patrões es-
tivessem fora, elle se encarregou de
fazer vários pagamentos, andando
sempre endinheirado.

Hontem, A noite, Antônio, ao pas-
sar pela praça Marechal Deodoro. no
antigo morro do Senado, foi abordado
por dois indivíduos—um magro o nilo
•3 outro baixo e gordo, que lhe per-
guntaram uma rua qualquer, despe-
dlndo-ee delle, em seguida.

Momentos depois, Lopes dava pela
falta do sua carteira, que continha
cerca do 1:200?, para pagamentos.

Foi isso que o lesado contou ita au-
torldndcs do 12° districto, as quaes
abriram inquérito sobre o roubo.'mam 

m a m .
Uma menor que promette

O Sr. Aduano de Castro Filho, resi-
dente com a sua familia A rua Frei
Caneca n. 264, tinha como emprega-
da a menor Leolidia Caetano, preta,
de 12 annos de idade, a qual surri-
piou um par de bichas de sua esposa,
avaliadas em 350*000.

O «Sr. Adriano deu queixa do furto
A delegacia do 1.2° districto ,e o respo-
ctivo delegado, Dr. Sá Ozorio, deteve
a pequena para averiguações. Hábil-
mente Interrogada, confessou ella ter
de fucto, roubado o par de brincos.
Quanto ao paradeiro dado As. jóias,
porém, Leolidia cai em contradições,
ora dizendo que as atirou em um
ralo, ora que a.s atirou pela janela, e
assim por diante, a "embromar" a
policia.

A policia investiga sobre'o paradei-
ro das jóias.mmm-mm-mmm

mente e que concorrerá pnra o The-
souro no futuro exercicio com quan-
tia superior em 3.000:000? á provi-
aão feita, excesso auspicioso que já
ao fim. do corrento exercicio • serã
tambem uma realidade."'

-m-met m »aa»-«t-«»j»-ii

NAVEGAÇÃO PARA AS ILHAS
O Sr. prefeito sauecionou hontem a

«resolução legislativa que o autoriza
a praticar actos necessários ao esta-
«belftcimento 4° serviço de navegação
«entre o «littoral e as Ilhas do Gover-
nador e-*Paquet«A.

¦¦¦a i> çg« «» tm.
OS PR0.1ECTOS PARA PRÉDIOS

ESCOLARES
A •commissao de inspectores en-

carregada de emittir parecer sobre
o projeoto do engenheiro Eugênio de
Andrade pura a construcção de pre-
dios deotlnados ãs escolas munici-
pães, entregou ao Sr. pre«felto o re-
sultado do «eu trabalho.

Essa comi:r.iÍ83ão opinou, por um
outro modelo, que o referido enge-
nheiro organizara, de accordo com as
suas indicações.

PARA O EXAME DE PROVAS
ESCRIPTAS

O director de instrucção, em Air
cular «os inspçctore» escolares, le-
terminou que aa provas escriptas «iqs
exames finaes das escoias primarias
sejam romettidas á .directoria p»ra
sujeltal-as ao julgamento de u-na
comniissão,

—..ram.
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Falhou o plano
João Vieira, um espertalhão de mar-

ca, pensou ha dias que se fazendo
concertador de jóias o andando pelas
casas suburbana» a offerecer os seus
serviços, lograria accumular mu'tas
jóias, reunir muito ouro velho e de-
pressa encher o "pé de mela".

O plano foi logo txecutado, o quan-
do elle julgava ter com o negocio illi-
cito acertado num principio de fortu-
nn, o plano falhou, porque uma das
suas muitas vicfma**, o Sr. Cândido
Montenegro, residente no Meyer, se
queixou A policia * o pirata foi hon-
tem preso pelas autoridades do 23° dis-
tricto, e trancafiado no xadrez. .

As jóias ainda escapas & "tori-açâo"
foram apprehendidas • João Vieira vai
ser processado.

Para a Santa Gasa
Encontrado desfallecido, sobre o so-

Io, caido, na rua Portella, em • Madu-
reira, foi soecorrido pela Assistência
o removido para a Santa Casa o pardo.
Mario de Oliveira Martins, de 27 an-
nos, morador A rui Archias Cordeiro
n..480. ..

A policia do 23° districto soube do
caso. • reglstrou-o.

mm mm t 
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Valentias do Damião
]**' um desordeiro desabusado, va-

lente quando náo encontra quem o
subjugue, o estivador Damião Pereira
Ferreira, viuvo, de 39 annos, «* mora-
dor em D. Clara, & rua Maria Josí.

Hontem, o Damião exhibia as suas
valentias, na rua de D. Clara, quando
um policial tentou prcndel-o.

O desordeiro fez nega ças, "espa-
Ihou-se", mas, depressa appareeeram
vários policiaes o o Damião foi sub-
jugado e conduzido A delegacia do 23°
districto, a cujo xadrez foi recolhido.

Na Assistência
A preta Maria Luiza, moradora á

rua Sobral n. 18, precisando de ac-
cender o fogão, para fazer o almoço,
hontem, foi ao quintal d'a casa e poz-
si* a rachar lenha com uma macha-
din ha.

¦Numa das vezes que Mutria levan-
tou a machadinha «para lascar um
pedaço de páo, ella escapuliu-lhe dn
mão, deu uma viravolta no ar e caiu-
lho sobre o braço, maohucando-a. ¦

Maria foi soecorrida pela Assisten-
cia do Meyer e retirou-se.

O menor Waldemar, filho -de
Antônio Ferreira, residente á. ave-
nida Salvador de Sá ri. 80, quando
brincava, hontem, na rua Presidente
Bnrroso, foi colhido «por uma car-
roça, que lhe produziu vários feri-
mentos pelo corpo.

A Assistência medicou-o.
— O carroceiro Joaquim do Couto,

morador á rua Senador Euzebio
n.'644, casa n. 9, conduzia 0 neu ve-
•hlculo, hontem, pela rua Mariz e
Barros, esquina da de" Figueira de
Mello, quando foi victima de um la-
mentavel desastre. Um oamlnhão,
que' descia em sentido contrario, iiii-
prensou-o contra a carroça, contun-
dindo-o bnHtante.

A Assistência foi chamada para
medlcal-o e levou-o para 0 posto cen-
trai.

José Saxar Queno, columbiano,
tripulante do "Oran", foi, hontem,
soecorrido pela Assistência, por estar
ferido na região occipital. Josí, ao
descer d» um bonde, no cães do por-
to, escorregou, e oalu.

O portug*uez José Pinto é carro-
ceiro, e quando trabalha deRculd'a-se
um pouco com o que «estã fazendo.
Mas custou-lhe caro, 'hontem, pois,
quando descarregava umas barras do
ferro, na «praça Municipal, deixou
uma dellas cair no -pé esquerdo.

A Assistência levou-o para o posto
central.

mt n mu-mmmm

Por causa da comida
O GENRO ESBORDOOU O SOGRO

Com a crise àctuâl .por.que ee está
passando, jã ha quem procure res-
trtngir o affecto da família, porque 03
generos estão caros; caro está o alu-
gttel da "casa e quem não fizer eco-
nomias, está no matto sem cachorro.

•O Antônio 'Silva, por exemplo, com
as lições da grande guerra, adoptou
o regimen de meia-ração na familia,
e porque o sogro, Antônio José Nasci-
mento, hontem, quizesse comer um
pouco mais, Antônio Silva deu-lhe
uma sova de páo, ferindo-o na ca-
beca.

Avlcttma procurou as autoridades
do 8° districto, e apresentou queixa.

O facto passo!>se na Favela,
ma nm a mm \—

Brigaram c foram presos
O sapateiro João-Peixoto de OU-

veira, «portuguez, residente A ladeira
do Barroso n.- 164; linha uma divida
á cobrar de seu patricio Thomaz Do-
min gos Jeronyfno, morador â rua
Conde de Bomfim n. 183.

Aconteco que, liontem, á noite, os
dois seencontraràm na porta da ven-
da .1 rua Marcilio Dias n. 2, e a res-
peito da conta elles tiveram unia dis-
cussão, que acabou em bordoada.

A policia do 8° districto compare-
ceu e prendeu os dois em flagrante,
levando-os para a delegacia. Ahi, elles
prestaram fiança e foram postos em
liberdade.

«J> « ¦ I ¦«

O GENERAL ABILIO APRESEN-
TA-SE , .

Por ter de seguir para. o Rio Gran-
do do Sul, onde vai ass-jimir o com-
mando da 5° brigada de infanteria,
apresentou-se ao departamento da
guerra o general Abilio de Noroniha.

mmm-

A TRANSFERENCIA DOS VELHOS
DO ASYLO DE S. FRANCISCO

DE ASSIS
Uma commissao de "chaufffeurs"

procurou hontom o Sr. prefeito, em
eeu gabinete, para offerecer-lhe, em
nome da claa«*e, a transporte gratui-
to dos velhinhos desarr.parados, da
séde actual do Asylo S. Francisco de
Assis, para a sua nova séde, no Insti-
tuto João Alfredo.

A delicadeza do gesto dos "chauf-
feura" sensibilizou muito o Sr. pre-
feito, que prom«stteu accedor ao seu
generoso .podido, proporcionando--
lhes, assim, aa facilidades necessa.-
rias para que todos o«s velhinhos dOm
um passeio de automóvel e uma vol-
ta pela cidade, cousas «easas ainda
inéditas para quasi todos.—r «¦»¦«¦«<

Traquinada
Ao passar o automóvel n. 2.378 pela

rua Senhor de Mattostnhos, o garoto
Osmar Teixeira, de 9 annos, apenas,
morador naquella rua, entendeu segu-
rar-se á trnzelra do automóvel, o que
fez, para depressa cair ao solo, ferindo-
se pelo corpo.

A Assistência soecorreu o traquinas,
o a pol'cia do 9° districto registrou o
caso.

Do hospital ao necrotério
A'ictim:i lia dias de um accidente no

Cães do Porto, íoi medii'iiiln pela As-
sistencia e removido para a Sania
(,'as:i João Jos*4 de Almeida

Quem o alheio veste...
Viviam como bons amigos em um

quarto da casa dc commodos da run
Joaquim Silva n. 40 Emil Buthant
Hulmann e Augusto Raving, ambos
de nacionalidade allema.

Ha dias brigaram, ameaçaram-se,
sendo Emil expulso de seu *proprio
quarto pelo seu companheiro Raving,
que, indevidamente, se apossou de
tudo quanto ora do companheiro cx-
pulso.

O lcsatío .deu, então, queixa á po-
licia do 13° districto, a qual envidou
esforços para encontrar Rnvlng.

Hontem, á noite, foi elle encontra-
do no largo da Lapa, com um dos
fatos de Emil; o qual, fazendo grande
alarido, fez prender o máo compa-
nheiro.

Conduzido A delegacia do 13° dis-
tricto. foi autoado e obrigado :i des-
pir a roupa alheia, antes de ser mot-
tido no xadrez.

Com o cabo do espanador
No armazém da avenida Paulo de

Frontin II, 480, o empregado Manot*!
Dias da Silva foi aggivitido com o

:Ie mu éspahatltír. por José Tei-càljo ú

A REORGANIZAÇÃO PA ESTRA-
DA DE FERRO OESTE DE
MINAS
O Dr.- Caetano Lopes, director da

Estrada de Ferro Oeste de Minas,
dirigiu ao Sr. ministro da viação o
seguinte officio:

"Em officios anteriores tenho ti-
dò a opportunidade de levar ao co-
nhecimento de V. Ex. a necessidade
Inadiável -Av uma reorganização dos
serviços da Estrada de Ferro Oeste
de Minas, dotando-a de novo regula-
mento. de molde a poder beríí pre-
oncher os fins a que é destinada.
Tenho igualmente sclentifiçado fi
V. Ex., de que as medidas de rigor
adoptadas em relação, a fiscal izaçãu
das rendas desta estrada, já começam
a produzir benéficos, resultados, no-
tando-se animador' àúgmehto, sobre-
tudo elevado em relação aquellas
que mais de j"icrto são influenciadas
pelas medidas de fiscalização postas
em pratica,como por exemplo as ren-
das de passageiros, armazenagens e
outras.Attendondc a que o pessoal ti-
tulado em geral da Estrada de Ferro-
Oeste de Minas é mal remunerado,
èm relação ao de outras estradas da
União, penso ser necessário, a par
dá reorganização, que devem soffrer
os seus serviços uma razoável me-
Ihoria dos vencimentos de seus fun-
cciònarios. Parecendo-mo que essa
medida é mesmo indispensável á
maior efficiencia dos serviços de fis-
calização das rendas da estrada, mas
de outro lado attendendo a que as
difficuldades financeiras Com que lu-
cta o paiz não permittenl o augmen-
to de despezas vultuosas, submetto
A apreciação de V. Ex. as considera-
çõès que se seguem sobre o orça-
mento para o anno de 1921, das
quaes se conclue que todas as medi-
das solicitadas poderão ser concedi-
das com um augmento sobre o orça-
mento da despeza, já approvado na
Câmara dos Deputados, apenas de
11G:480$000.

Orçamento para 1921 — A verba
constante da projíosta do' governo
addlclomrda da parcela de réis
821:1788, para custeio do trecho âa
ex-Companhia de Goyaz, incorpora-
do, attlngla, até 2* discussão no Sé-
«ado da proposição da Gamara, o to-
tal de 11.512:3S3$500. Em 2* dis-
cussiio, foi diminuído de 200:000$ es-
se total pela reducçao de igual par-
cela no augmento destinado" ao tre-
cho da Estrada de Ferro Goyaz in-
corporado. Ficou, assim, reduzida a
verba 5". n. 11 a 11.812:5538500. Na
presente emenda a mesma (lotação
destinada oo trecho da Estrada de
Ferro Goyaz, incorporado, 6 reduzi-
da de mais de 100:0001, diminuição
que a mesma comporta sem affectar
a organização dos serviços a custear.
Quanto ao augmento de 388:740$,
para pessoal, destina-se o mesmo a
permittir a rcoragnização dos servi-
ços da estrada parallelamenu* a uma
melhoria de vencimentos, que as dif-
flculdades com que -luetain seus em-
pregados tornam Inadiável.

Com as modificações ora propôs-
tas ã dotação da Estrada de Ferro
Oeste dc Minas eleva-se a réis
11,901:293$500. O augmento sobre o
projecto da Câmara é, pois, de
:!SS:710".. mas apparentemente. Em
virtude da melhoria dos vencimen-
tos a ser concedida aoS empregados,
swá supprimida. no orçamento com-
petente, a dotação de 242:250$, para
pagamento da gratilicação extraor-
dinaria dada pelo decreto n. 3.990 de
2 de janeiro dc 1920, a todo o fun-
ccionalismo da União. O augmento
estará, pois, virtualmente reduzido a
146:481$. Releva tambem consignar
que no orçamento da receita a renda
da Oeste de Minas para o exercicio
futuro está fixado em 5.000:000$000.

Verifica-se, eutretanto, de dados of-
ficiaes que a renda apurada, foi em
1919, de G.702:587$369, em dinheiro.
No 1° semestre do corrente anno
foi apurado um excesso de rfis
896:9145101 sobre igual periodo do
anno anterior, tendo sido a renda
total do semestre dn ¦ 3.538:471$462.
Dessa fôrma, considerando que a
renda do 2* semestre tem sido sem-
pre superior A do primeiro, póde a
estimativa da renda da Oeste para o
futuro exercicio ser calculada com
sqjürançá, sem optimismo*, em réis
8.000:000$, tomando por base a re-
ceita do corrente exercicio, quo at-
linsirá, no minimo, a essa cifra de
S.000:000$, em dinheiro. O pequeno
augmento de despeza resultante da
pres'*ntr- emenlíi destina-se ã um
serviço cuja renda para os cofres pu-
blicos tem atignifiito Ininterrupta-

EM PROL DOS SUBÚRBIOS
Escreve-nos o Sr. Thelmo Fiúza:
" Pedindo o valioso concurso do vo«sso

apreciado orgão de publicidade, commu-
nico a V. S. que, araba de ser entregue
;:o illustre intendente Dr. J»ão Baptista
Pereira um memorial, contendo assi-
gnaturaâ da maior parte dos proprieta-
rios, negociautes, e os demais moradores
da estação de Encantado, para que, o
referido representante do Districto Fe-
derál oonsiga do illustre governador
da cidade, o calçamento da rua Guilhcr-
mina, umt das «principaes desta locali-
dade.

Esta rua, em tempo de chuva, fica in-
transitavel, prejudicando assim, os mo-
radores, que são obrigados, a por ali pas-
sar. O começo da rua é na própria can-
cela da estação, e a terminação na Ave-
nida Suburbana, onde tambem trafegam
os bonds, da Light, portanto carece de
melhoramentos este logradouro, o prin-
cipal, desta localidade que se encontra
em estado lastimável e que serve <le pas-
sagem a milhares de moradores. Ahi exis-
te tambem uma igreja, e por occasião
da chuva, deixa um lamaçal, impossibi-
litando os fieis de comparecer aos actos
religiosos ali celebrados.

Sr. redactor, em nome dos signatários
do referido memorial, rogo a fineza de
se interessar pela causa justa dos habi-
tantes deste populoso bairro, que espe-
ram a protecção do vosso conceituado
jornal. 

*'

AS FESTAS DO CENTENÁRIO DO
BRASIL

O Centro Industrial áo Brasil recebeu
do Sr .ministro da justiça o seguinte, tele-
gramma:" Dr. Ozorio de Almeida, presidente do
Centro Industrial do Brasil. Em nome
do Sr. presidente da Republica, tenho a
¦honra de pedir a acquiescencia de V. Ex.
para fazer parte da commissao organiza-
dora dp programma da. commemoração
do centenário da independência do Brasil.
Aguardo e agradeço urgente resposta. "

'¦ A esse telegramma, o Dr. Ozorio de Al-
meida respondeu nos seguintes termos:"Recebi telegramma em que V. Ex.,
em nome do Sr. presidente da Republica,
pede que aceite fazer parte da commissao
organizadora do programma . de comtpe-
moração do centenário da independência
do Brasil, e tenho a satisfação de respon-
der que agradeço « aceito tão honrosa in-
cumbencia."

FEIRAS LIVRES DE PEIXE
«Funeciona hoje, sexta-feira, das 7 ás

11 horas, uma feira livre de peixe fresco,
na praça da .Bandeira.

nmm~am-m+n
A REPUBLICA DOMINICANA
Dos representantes de todo o jornalis-

mo da Republica Dominicana, reunidos
em Congresso, em S. Domingos, recebeu
a Associação Brasileira de Imprensa, em
data de 28 do mez findo, o seguinte tele-
gramma:"Embora através da occupaçâo militar
que o governo americano nos impõe por
incio da força, «com evidente menosprezo
da justiça internacional, o-povo domini-
cano náo tem deixado de manifestar a
sua irreductivel intransigência por tudo
quanto menoscabe a sua plena soberania,
nem cessou de manifestar a sua unanime
adhesão ao patriota insigue, que preferiu
suecumbir com a Republica a conformar-
se coni a deshonra de permanecer na ca-
deira presidencial á custa dòs despojes
da pátria, porquanto o sincero é effecti-
vo resgate da soberania da Republica Do-
minicana e a integral conservação dós seus
dominios territoriaes devem ser causa de
snpreruo interesse internacional para
todos os povos justos.do Universo' e es-
pecialmente para todos os povos' do he-
mispherio occidental.

«Por esse motivo, o -Congresso de Im-
prensa, integrado pelos representantes do
todos os periódicos da Republica Domi-
nicaha, resolve invocar os nobres senti-
mentos de solidariedade jornalística e da
fraternidade politica (jue unem a impreu-
sa e os povos da America latina para so-
licitar da imprensa brasileira que inter-
esse a opinião publica do seu paiz no
sentido de collaborar com o povo domi-
nicano na sua justa aspiração de uma sin-
cera e incondicional reparação, que deve
começar com a immediata rchabilitação

,do Dr. Henriquez y Carva jau, nosso illtts-
tre procere, no seu caracter de presiden-
te constitucional da Republica Domini-
cana. — Horacio Blanco Fombona, pre-
sidente; Vicente Tolentino Rojas e Felix
M. Solasco, secretários."

CARNAVAL
TENENTES DO DIABO

Devem se reunir hoje, em assembléa
geral, afim de decidir sobre o carnaval
externo, os valorosos baetas, de accordo
com o artigo 60°, dos seus estatutos.

O Club Tenentes do Diabo, por certo,
será o primeiro a dar o grito de carnaval
na rua.

Amanhã, os. valentes carnavalescos da
Caverna realizarão um sumpluoso forro-
bodo do grupo " Sc a bomba arrebenta...
esta nega qué me dá'", grupo que não
mediu esforço para que o forrobodó de
amanhã seja ultra-magnifico.

FENIANOS
O grande baile de anniversario dos

intrépidos 1'enianos terá logar no proxi-1110 dia 11 do corrente mez, c proiurtlcestar na altura dos elevados credjtos da
villia sociedade carnavalesca;

UM NOVO INSPECTOR DE TIRO
O capitão Ga««stão Porto da Silvei-

ra foi nomeado inspector regional de
tiro da 6° região militar, conforme
propoa o chefe da directoria gerai do
tiro de guerra.

mmm^mmm*-^mmmm%^Êmmmmm ... —

FOI DISPENSADO
Foi dispensado do cargo de auxi-

liar do serviço da engenharia da 5*
região militar o «capitão Custodio doa
Reis Araripe Junior.
r>n»wirMiimi w j«i»ii¥iira'«««^««*'«fc*«*MMi^M»»|qiwCTa.^3.twBg*

Foot-Ball
LIGA METROPOLITANA DE DES-

PORTOS TERRESTRES
" Nota orficlal

CONSELHO DA 2* DIVISÃO
O conselho da 2" divisão em sua

sessão de 1 de dezembro resolveu:
a) Marcar a data de 12 do corren-

te, para a realização do jogo Brasil
x Carioca;

b) Marcar as datas de 19 e 26 do
corrente para a realização dos jogos
Carioca x Vasco e Vasco x Macken-
zie, respectivamente;

c) Applicar aos 2" quadros do
S. O Brasil a disposição constante do
art. 34, do Código de Foot-ball;

d) Approvar os seguintes jogos:
River x Mackenzie, 2" quadros,

realizado em 5 de setembro, marcan-
do-se dois pontos ao River F. C. por
ter o S. C. Mackenzie incluído em
seu quadro um jogador sem inseri-
PÇSo;

Mackenzie x Progresso, 3" qua-
dros, realizado em 14 do corrente,
marcando-se dois pontos ao S. . C.
Mackenzie, por ter vencido pelo sco-
re de 6 x 1;

Americano x Brasil, 1°° quadros,
realizado em 28 do corrente, mar-
cando-se dois pontos ao Americano
F. C, por ter vencido pelo score de
10x2;

e) Escalar o seguinte juiz e repre-
sentante:

Em 12 de dezembro—Brasil x Ca-
rioca:

1°° quadros — Milton Caldas.
Representante, José Calmon.

SESSÃO DE DIRECTORIA
A directoria em sua sessão de 2

de dezembro,' resolveu:
a) Conceder a data do 1 de janei-

ro para o Bomsuccesso F. C. promo-
ver um festival em seu campo;

b) Multar om 10$ cada um dos
clubs C. R. Boqueirão do Passeio,
S. Paulo-Rlo F. C. e 8. Christovão
A. C. por terem os seus representan-
tes faltado a duas. sessões consecuti-
vas dos conselhos de basket-ball,
8" divisão e basket-ball, respectiva-
mente;

c) Applicar a pena de multa üe
80$ ao C. R. Boqueirão do Passeio
por ter o seu representante faltado a
tres sessões consecutivas do conselho
de basket-ball;

d) "Incluir no quadro de juizes of-
ficiaes da Liga os Srs. Américo Por-
tllho, João Chrockat de Sã e Edgard
de Oliveira, por terem sido approva-
dos' no exame de referees;

e) Approvar o acto do presidente,
que concedeu permissão ao Ramos
¦F. C. para tomar parte em um festi-
vai no «campo'do MarvUles''F.C;

f) Não conceder ao Ramos F. C. a
data dé 5 de dezembro para realizar
um festival, de accordo com o artigo
132 do Código;

g) Recorrer pat*à o Conselho Su-
perior do acto do consplfco divisional
da 1* divisão, que approvou a- -pro-
posta 

'do representante do Botafogo
F. C, recorrendo do acto da directo-
ria que mandou abrir um inquérito
para apurar as oceurroncias havidas
no campo do mesmo Botafogo, por
não caber na espécie;

H) Convidar a comparecer -á pre-
sonça da commissao de syndicancia,
110 dia 7 do corrente, ás 17 horas, os
Srs. Durval Guimarães Vlawna, João
Ricardo Borrell du-Verney e Dr.
Faustino Esposei do C. R. do Fia-
mengo; Alberto Augusto da Fonse-
ca e Agenor de Carvalho do Progres-
so F. C;

1) Marcar o dia 8 do corrente para
o desempate do campeonato de
basket-ball, ãs horas regulamenta-
rea, entre os 1" quadros do Flumi-
nense F. C. e C. R. do Flamengo e
2°* quadros America x Flamengo —
escalando juizes para os 1" quadros,
o Sr. Francisco Antunes Junior e íJa-
ra os 2°°, Salvador Calvente;

j) Requisitar o campo de basket-
bali do Botafogo F. O, fixando o pre-
ço da entrada em 2$000;

k) Recorrer para o Conselho Su-
perior do acto do próprio conselho,
uqe firmou doutrina sobre erro de
direito, por julgar haver o conselho
legislado;

1) Convocar uma assembléa geral
para segunda-feira, 6 db corrente, ãs
20 1|2 horas;

m) Nomear uma commissao com-
posta dos Srs. Affonso de Castro,
Carlos Lebre e Arthur de Azevedo,
para organizarem o programma 'do
Campeonato de Sports Athletlcos;

n) Escolher o campo do C. R. Fia-
méngo para a realização do^Campeo-
nato de Sports Athleticos, em 25 do
corrente. •»._

- CONSELHO INFANTUt
Communico aos interessados, que

o conselho Infantil não se reunira.,
amanha, 3 do corrente, por falta de
assumpto.-

Secretaria, 2 de dezembro de 1Í20
— V. Antônio Apollaro, 2° secreta-
rio.

Basket-Ball
O DESEMPATE DO CAMPEONATO

SERÁ* NA «UARTA-l-EIRÁ
A directoria da Liga Metropoltta-

na, em sua reunião de hontom, des-
ignou a noite de 8 do corrente, quar-
ta-feira, para o match de desempa-
te do campeonato de basket-ball, en-
tre os primeiros quadros do C. R.
Flamengo e Ao Fluminense F. C. e
os segundos do America F. C. e C. R.
Flamengo.

O desempate dos campeonatos, ee-
ru effectuado no rlnk do Botafogo
F. O. á rua General Severiano.

Servirão de Juizes os Srs. Francis-
co Antunes Junior, do Botafogo F. C.
e Salvador Calvente, da Associação
Christã.
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PELAS VARAS

Foram iletldcs i*« policia contrai m
pedli-auí •'liaboas-corpus"

Estavam. hç.nt**m a bordo do "Ita-

puça", com destino a Florianópolis,
o Sr. Henrique do Amaral o Silva,
archivista da Casa da Moeda, sua
esposa ,e uma filha, do nomo Elizar.
Pouco antes do vapor zarpar, um
ngeivte de policia appareceu e convi-
dou aquelle cavalheiro o sua filha
piu-a comparecerem A 1" -delegacia
auxiliar.Depois de alguma neluetan-
cia, os dois seguiram para a policia
central e ficani.m detidos, porque »
Dr. Faria Souto, 1" dotegado auxi-
liar, não estava p«resente. :

Por esse motivo, foi impetrada
uma ordem de "habeas-corpus" ao
juiz da 1* rara criminal, em favor
do Sr. Henrique e sua filha. O juiz
pediu Informações fi. policia, des-
ignando o dia de hoje para o re-spé-
ctivo julgamento.

O cavalheiro detido «1 aceusado do
estar se aproveitando da enfcrmlda-
de montai do Dr. Rnymuntlq Pece-
gueiro do Amaral, ex-secretario do
barão do Rio Branco, para casal-o
com «a senhorita Kiizar.

ladrões «inUeMinadoa
Armado dè revólver, Germano O o-

mes «dn. Silva entendeu que devia be-
ber de graça, -o ameaçava o dono do
botequim da rua da Gamboa n. 57,
que não se achava disposto a satis-
fazer-liio «o dessjo.

Felizmente, para o dono da casa,
quando mais perigeea se tornava a
amwça, entraram no botequim dois
agentes' de policia, impedindo q>o'
se oonsummasse o delicto de extor-
são.

Preso e revistado, foram, em seu
poder, «emeontrados vários objectoa
destinados a«o roubo, pelo que foi
processado e hontem «condemnado,
pe'o Dr. Sllva Castro, juiz da 2" va-
ra criminal, a um anno, dez mezes a
sete dias de prisão celiular.

Ainda pelo juiz da 2* vara crlnil-
nal foi oondemnado a um anno o
nove mezes de prisão Justino Josí
de Oliveira, por ter sido preso, na
madrugada de 1° de outubro ultimo
na run da Saude, com uma chave ii
mada, reputada, como instrument
destinado ao «roubo.

Querem annnliai* o acto qne o«
reformou

Na audiência, «de hontein.da 2' va«
ra federal, João Eustachio Teixeira
de Sft o outros, officia.es reformados
compulsoriame«n«te da brigada poü-
ciai, proipuzoram acçõ-es contra, a
União, para o fim de annullar o de-
creto de 18 de maio de 1918,- que os
«reformou oomipulsoriamente, sob o
funda*m.en«to do que a .reforma com-
pulsori«a, na brigada policial, offen-
de a Constituição Federal. -

Coiidenmado pela sétima vez!
Em 30 de junho passado, Güilher-

me Pacheco, tendo appiicado ujna
chave limada na fec.ha.du«ra do uma
porta do predio n. 405, da *rua Ge-
neral Câmara, diligenciava abril-a.
m«as, sondo dado alarma, Pacheoo
foi pveso © levado .para a delegacia
do 4° /districto. Ahi -revistado, foram
ain*da encontradas em «seu poder «oito
chaves limadas e mais um-á ' lima,
seredo proctr-ssado pelo uso deste?
objectos que se destimam ao ro«ubo.

O réo, que já conto, seis comde-
«inações, foi, mais umn. vei, con-de-
ninado a um «ainno «¦ itovó mezee dt
prisão celiular, pelo Dr. Silva Cas-
tro, juiz da 2* va>ra «cri-m.inal.

A União mal,s nina vez nceioiin<1a
I{a audiência, de hontem, do jula

federal da 2" vara. propo*? a fhimí
oomrhercial A. Khaled & C. um*,
acção contra a União Federal, para
o fim de condenunair a ,rê a pagar-
lho a indemnização de 14:S07$500,
pelo extravio que allega ter soffrido
de tres fardos de fazenda que viaja-
raini pela Contrai d«o Brasil, da es-
tação de Norte A Maritima.

CA» OBLAHDO RANGEL
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LOTERIA DA CAPlTll FEDEBAL
Rcsum» dos prêmios da loteria dt Cspltit

Federal, plano n. 3U0, efltilih em 2 de d«í-
zembro de 19*!0.
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O PAIZ-SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 1920 •».

^PoRiTTíS • Foor Bm. Tuíf, Rõwrag Oiatrds
FOOT-BALL

Os jogos de sabbado
FEDERAÇÃO ATHILETICA DO

ALTO COMMERCIO
Leopoldina x City

•No campo do Andarahy A. C, á
rua Prefeito Serzedello. Juiz, Othelo
de Souza,.» representante, ..Humber-
Vo Tomazzi.

\ Os jogos de domingo

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO
America x Flamengo

No campo do America F. C á rua
fatnpos Salles, no Engenho Velho.
1'eroeiros, segundos © primeiros qua-
dros, ás 9.45, 14.30 e 16.15, respe-
ctivamente.

juizes: terceiros quadros, Eduardo
Magalhães; segundos, Flavio de Al-
meida, e primeiros, Edgard dc Oli-
veira. Representante, Adauto de As-
sis.

Botafogo x Andarahy
No ea.n.po do Botafogo F. C, á rua

General Severiano, em Botafogo.Ter-
ceiros, segundos e primeiros qua-
dro.*i, ás 9.45, 14.30 e 16.15, respe-
ctlvanientc.

Juizes: Terceiros quadros, Pedro
Ta ula do Lima e Castro; segundos,
Plinio Ribeiro do Castro, e primeiros,
Paulo Buarque de Macedo. Repre-
eentante, Guilherme Pastor.

Bangú x Mangueira
iso campo do Bangú A. C„ d rua

Ferrer, no Bangú. Segundos e ,pri-
nieiros quadros, ás 14.30 e 16.15,
respectivamente.

Juizes: Segundos quadros, Eíuar-
do Magalhães, è primeiros, Henrique
dos Santos. Representante, José Rol-
Um.

SEGUNDA DIVISÃO
River x Carioca

•No campo do River F. C, A rua
João Pinheiro, na Piedade. Segun-
dns e primeiros quadros, ás 14.30 e
16.15, respectivamente.

Juizes: Segundos quadros, Gastão
Rodrigues dc Azevedo, e .primeiros,
Everandi, Martins Tinoco ."Represen-
tante, Miguel Pedro. '
LIGA SUBURBANA DE FOOT-BALL

(Sub-Liga da Metropolitana)
Dramático x Brasil

Frontin x Sul America
Italia x Modono

Cruzeiro x MaviUes
Pedregulho x Rlaoliuclc

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA SUB-
URBANA

Yolanda x Amerlo»
Juizes: Io" teams, Arthur de Frei-

tas; 2°\ JosC* de Almeida, e 3", Ma-
noel Chaçon y Molina.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO RIO
DE JANEIRO

Arlindo x Recreio

Notas do dia
O BRASIL NAS OLYMPIADAS
De conformidade com o resolvido

na ultima sessão da Confederação, a
sua secretaria expediu, «hontem, o
ofílcio, de que damos cópia abaixo,
aos Srs. marechal Trompowsky-, Al-
bino de Souza Cruz, Dr. Belfort Ra-
mos, encarregado dos negócios do
Brasil junto ao governo portuguez;
e F. Georlette, vice-cônsul do Brasil
em Antuérpia o presidente do An-
twrpja Rowing Club.

•São os seguintes o.s termos do offi-
cio ..."Scietite, pelo nosso embaixador,
Dr. Roberto Trompowsky Junior, dos
valiosos prestimos e serviços que
VV. EEx. disp.énsaranV aos nossos
sportsmen, que foram a Antuérpia
disputar os jogos olympicos, o con-
selho desta Confederação resolveu,
em sessão de %1 do corrente, agra-
decer a W. EEx. esses auxilies e hy-
pocheeando, desde já, a W. EEx. os
protestos de nossa estima e flimlncta
consideração — Mario Newton, 1" se-
oretarlo."

í. DB UM ARGUKIRO, UM . -
CAVALLEIRO!

Grague, magno problema, um dia
preoecupou a cérebros de éllte. Pro-
cairava-se a possibilidade de collocar
-m ovo em pé. Mil soluções foram
propostas, sem que nenhuma désse
resultado fosse satisfatório.

Chegou Colombo, e, segurando um
ovo, bateu-o, com certa.violência, so-
bre uma mesa; o ovo partiu-se na
parte inferior e ficou em pé. Todos
«e maravilharam pela simples, im-
prevista c positiva solução encontra-
da pelo notável navegante.

A mesma impressão causaria ft
Liga o homem que. lá chegando, sou-
besse existir um inquérito aberto,
eom inquirição de testomunhas, re*
uniões de commissões intermináveis,
peças instructlvas para apurar f»e o
player Infantil do Botafogo Luiz An-
drade Campos disputou o campepna-
Ui. tendo a medida exigida pelo co-
dlsrn e lembrasse que o melhor melo
para se chegar a um resultado posi-
tivo 6, ao em vez -de encher tanto
••vfpel, gastar tanta tinta, empregar
tanto esforço, despender tanto phos-
phoro, medir o ••menino"!!!

TTM AVISO IMPORTANTE DA
DIRECTORIA ©O BOTAFOGO F. €.

A secretaria do Botafogo F. C. pe-
ge-nos a publicação da seguinte nota
official:"A directoria do Botafogo F. C,
no intuito e irresistível dever dc rc-
primir os excessos que se vCm, ulti-
mamente, verificando, por oceasião
dos matches, resolve tomar as se-
guintes deliberações:

1*. Fazer publicar, pela Imprensa,
para aviso do publico, quo se reserva
o direito do fazer retirar da sede do
club toda e qualquer pessoa que, por
o;:c.is!5o dos Jogos disputados no
campo do Botafogo F. C, Injuriar o
juiz da partida ou os jogadores, ou
que, por palavras ou actos, ameaçar
perturbar a tranqüilidade.

2". Para esse fim fica Instituída a
commissão de policia de campo, a
qual serfi. composta de socios quites
do club, em numero nunca Inferior
a 30. O» componentes dessa commis-
são serão nomeados por oceasião dos
matches, usarão uma braçadelra
forâíicâ, de cinco .centímetros de lar-
gtira, tendo, ao centro, o monogram-
ma ilo club, e deverão permanecer,
durante o jogo. nos locaes que lhe**
forem designados.

?,'. Oa componentes dessa commis-
são deverão usar da maior energia,
no desempenho de suas funcções.
Quando um espectador estiver amea-
çandp perturbar a tranqüilidade, o
membro de policia dc campo cha-
mal-o-ha á ordem com cordura, e, na
.reincidência, fal-o-ha retirar-se lin-
mediatamente da sede do club, po-
•dendo, para isso, requisitar o auxilio
dar* autoridades policiaes.

4", Quando o provocador for um
sod«i do club.deverá ser este ndmoes-
tado sendo-lhe tomado o nome, para

que a directoria lhe appltque severa
•punição. .

O FOOT-BALL E A CRIMINAM-
DADE "

Os nossos collegas de "A Gazeta". ¦
do S. Paulo, publicaram o seguinte J
artigo quo, dada venla, reproduzimos
em as nossas columnas:

II — O remédio — Vimos, assás
perfunetoriamente, a fôrma por que
vai sondo realizado o Jogo de foot-
bali, não sô nesta capital, como no
Rio, e de como evoluiu, passando de
sport a crime, de escola do disciplina
á eoclosão de instlnctos máos. Qulze-
mos mostrar «orno esse espectaculo
publico deprime o mais elementar
sentimento do homem — a piedade,
chegando o espectador a desejar que
se mate o jogador do campo adver-
sariorlo ao da sua sympathia. Mos-
trâmos que os jogos de foot-ball, com
o dospudorado desregrametito dos
seus amadores, em relação fts doei-
sões do arbitro, vao so convertendo
num pandemônio, cada um fazendo
justiça '.por suas próprias mãos.

Mas será irremediável tal deprl-
monto situação ?

Fosse o foot-,ball praticado por
pessoas convencidas de que jogam,
«le que se divertem, de quo não estão
fora dás leis do paiz, e a severa actua-
ção dos sous directoreB bastaria para
soluecionar o problema. Bem sabem
todos disso. A Associação Pauilista de
Sports Athleticos, por exemplo, tem
um severo regulamento de penallda-
des, Infelizmente ainda não appllca-
do, apesar das reclamações dos chro-
nlstas e dos que desejam a morallda-
de dos sports.

No artigo 2', letra C, estatue esse
regulamento: "Aggressão physica le-
ve — Suspensão por 60 dias." Para-
grapho 1* — "A penalidade da alínea
C, será reduzida & metade, sempre
que- ficar provada a provocação da
parte contraria."

Ainda diz o artigo 4*. que se a ln-
fracção fôr contra o juis da partida,
a punição se estabelecerá dé accordo
com os modos previstos nas alíneas,
etc

Todavia, precisamos distinguir, no
minimo, duas situações em que os jo-
gadores delinquontes podem se achar:
em primeiro, se a partida fôr só assis-
tida pelos socios; segundo, se a par-
tida fôr publica.

Naquella, ondo a policia não pene-
tra convimos que sô o regulamento
puna o jogador que aggride, desde
que o paciente não ae queixe á autori-
dade competente e esta, por qualquer
outra fôrma, não tenha conliecimen-
to. No outro caso, o regulamento de-
veria dizer queos jogadores, além das
suas penas, incidiriam nos artigos do
Código Penal da Republica.

Será uma redundância e, sobretu-
do, uw efficaz lem.brete. Não conhe-
ce-mos, em verdade, nenhuma lei que
prescreva estarem oa jogadores de
foot-ball isentos d© pena, quando,
om campo, .conte-mporaneamente com
a pratica do sport, perpetrem cri-
nes previstos na legislação penal do
paiz.

O sport de foot-ball não tem por
conteúdo dar um jogador pontapé no
eüllega, qüe antes 6 numa bola, ser
inanimado; não, tem por essência dar
taponas t*m juizta ou companheiros
de jogo, pois antes lhe 6 prohibido
o uso das.mãos. Muito mehos ainda
o uso de cinta para tyergastar quem
quer. que "seja.. .

Ora. desde que. taes netos sejam
commettidoa. corn a intenção muni-
festa de> oa levar ao cabo, nüo os am-
param estçusatnvas de e-spede algu-
ma e os '.seus autores incidem, com-
forme os casos, nos artigos do Co-
digo Penal. Lcia-ae, "verbl gratia".
o artigo SM:

"OCfender physlcamente alguém,
proii.uzindo-lhe dôr ou alguma lesão
no -corpo-, embora sem derramamento
de sangue. Pena — de prisão celln-
lar por tres mezes a um anno."

Por emquanto, não precisamos
mostrar outros dispositivos do Co-
digo, pois que todos os crimes qu»
a chronica até hoje registrou noa
torneios de foot-ball aõ tGm incidido,
no que reproduzimos. Já não é
pouco.

E francamente dizemos: —¦ não
tome a policia a» enérgicas provi-
dencias que o caso pede e, em bre-
ve, outra» mais giraves o-ecurrencias
se verlfica«rão.

Considere-se que os es.pectadore-1
nâo são revistados à entrada dos
campos, .podendo, portanto, levar ar-
mas de uso prohibido e mais, como
é do dominio corrente, levarem os
juizes essas mesmas armas para_a
arena do seu martynio; e a conclusão
ser-nos-ha favorável.

Aquelle jogador, pois, que offende
physica e levemente, que seja, seu
contrario, está incurso no artigo 30*3
do Código. Não o fez numa ca3ua-
lidade do jogo. Teve o "animiis de-
linquendi" e o artigo M, «reza que
sô; — "A» acções ou omissões con-
traria» á lei penal que não forem
commettridaa com intenção «crimino-
sa, ou «ão resuitarem de negligen-
cia, imprudência ou imperiçia, não
serão passiveis de pena."

Nesse artigo se enquadram os actos
do» foot-ballista» ? Nào.

¦Onde, além disso, buscar uma ex-
r-usatlva ou derinvente «para taes jo-
gadores .criminosos'!

Ainda muita» das clrcumatanciaa
ággra.yantea lhe caracterizarão o de-
Hcto. Não é motivo frivolo dar uma
bofetada em alguém, porque este
com um ponta-pé aninhou a bola na
rede ? Não é motivo reprovado of-
fender o juiz quo, muitas vezes, erra
pela'natural «razão de não ter, num
rápido mowento, bem aquilatado
uma phase do jogo ?

Visto, pois, que ha crime nesses
espeçtaculos públicos, crime dé
acçâo publica, não o dirimindo o
consentimento do offendido, de ac-
cordo com o art. 26, letra C, do Co-
digo Penal, uma conseqüência ne-
cessaria ou uma pergunta innocente
aflora ao pensamento de quem nos
siga o raciouario:—E que faz a po*
licia

Que faz a policia T Que faz a po-
licia T—Torce.

E' mister quo relembremos aos
sabidos o que se contem no art. 20T
do Código, tratando da prevarica-
ção.

Vejamos o n. S, primeira parte*.—
"Deixar de prender e formar pro-
cesso aos delinqüentes nos casos de-
terminados em lei":—pena de pri-
são cellular, por seis mezes.a um
anuo, perda* do emprego, com inha-
bilitação para exercer outro e mui-
ta de '.'OO*} a 6OOJ000."

Logo,, são obrigados os responsa-
veis pela manutenção da ordem pu-
blica, os delegados ou quem «uer que
suas vezes faça, a penetrar no cam-
po e prender cm flagrante os crimi-
nosós, mandando proceder ao nc-

: cessario auto de corpo de delicto e
j ültèriorés medidas processuaes. Já
I desde que o não façam, essas auúii-
! iludes provi, icadoras mentem no ju-; ramento que prestavam e á õonfiau-

A SOCIEDADE ELEGANTE
• convidada a visitar a

GUANABARA na aua
no.v/i «.luxuosa Instai*
lação para var como,
sam pagar «xageros.

Iht i posalvalvastlr-u
com oa internos

«nls-time» taciddse
cam a mesma distlncção- daa casa* da luxo.

R. Carioca, 54—Central 92

ça que os honestos nellas deposi-
tam e, consequentemente, devem ser
responsabilizadas.

"Habemus legem" ! A lei ainda
não foi derrogada e as condlçOea
actuaes exigem quo ellas sejam pos-
tas em vigor.

Esse o remédio que achamos, o
unico possível para que o foot-ball
volte ao seu natural aspecto e possa
produzir os effíltos de que sejam
succeptlvel.

Quanto aos juizes que não exer-
cem bem as suas funcções delicadas,
a acção da policia não os pôde attín-
gir, e tão somente os directores des-
portivos é qúe poderão exercel-a ef-
flcazmonte. Para Isso. ha cs famo-
sos regulamentos das associaçSes
desportivas.

E quanto fi, tumultuosa assisten-
cia ?

Que ingênua pergunta ? Endere-
çamol-a aos. senhores delegados de
policia.

Sô assim, effectlvada a lei em toda
a sua extensão, devendo "ser appll-
cada a todos os Indivíduos, sem dis-
tlncção de nacionalidade que, em
território brasileiro, praticarem fa-
ctos criminosos e puniveis" (art. 4o
do Código Penal), é que hão tora
alguém a lembrança de substPulr
os letreiros dos campos d» foot-ball
pela legenda seguinte, ou outra que
melhor diga a verdade: —/nÇan>po
onde se pôde brigar, fi vontade, sen-
do a zona garantida pela policia"...
— J. de Oliveira Filho."

EOIIOS DO MATCH RBAMZADO
DOMINGO T7WIMO NO STA-
DIUM.
O distineto sportsman Jayme Bar-

cellos,'' director sportivo do valoroso
America F.C. que, a insistentes pe-
didos, actuou a partida realizada do-
mingo ultimo no stadium, fez- con-
star, na summula desse jogo, a se-
guinte apreciação:

"O jogo transcorreu na melhor
ordem e' harmonia, sabendo os jo-
gadores. honrar os gloriosos pavl-
lhOes que defendiam, não havendo o
mais leve incidente que justificasse
a atmosphera de desconfiança que
vem envolvendo o foot-ball, de al-
gum tempo . para ca. Os jogadores,
sem excepção, primaram pelo cum-
prlmento da mais rigorosa dlsclpll-
na, a' par' do natural cavalhelrismo,
tão commum aos moços que vivem
nos meios cultos, educados e sporti-
vos." ' '

M.1TOHE9 DE RUGBY ENTRE A
FRANÇA E A INGLATERRA

Damos, abaixo, os resultados de
todosos matches de foot-ball rugby,
disputados entre o reino unido da
Grã-Bretanha e a França.

. Inglaterra X França
1906 — Em P. Princes — Vence-

dora7lnglaterra,. $3X8.
1*07 — Em Richmond — Vence-

dor.',, Inglaterra, 41X1.8.
1908 Em Colombes -r- Vence-

dora, Inglaterra, 19X0*.
19.(89 — Em Leicester,.—¦ Vence-

dora. Inglaterra, £2*0."
Írt» 10' — Em P. Princca 

'¦— 
Vence-

dora. Inglaterra, 11X8.
19*1.1 — Em Twickenham — Ven-

cedora, Inglaterra, ' 37X0.
191,2 — Em P. Princes — Vence-

dora, Inglaterra, 1,8X8.
11913 —• Em Twickenhnm — Ven-

Cedora, Inglaterra, 2flX«.
19-14 — Em Colombes — Vence-

dora. Inglaterra, 39X13.
1)915, 1.9|16, 11917, 1«918 e Í9ll'9 —

Não foi disputado.
192,0 — Em Twtckenham — Ven-

cedora, Inglaterra, RX3. '
1920 — Em P. Princes — Armada

Franceza X Armada Ingleza — Ven-
cedora, Armada Franceza, 16X8.

Pniz de Gnlles X Franca
19*0(8 — Em Pnrdift — Vencedor,

Paiz de Galles, 3GX4.
1'9*'9 — Em nr>lom!v»s — Vence-

dor. Paiz de Galles, 47X5. " '
1910 — Em Swansea — Vencedor,

Paiz de Galles, 49X14.
I91il — Em P. Princes. — Vence-

dor PalzT.de Galles, 15X3.
1912 — Em Newport — Vencedor,

Paiz de Galles, 14X8.
101.3 — Em P. Princes — Vence*

dor, Paiz de Galles, 11X8.
1914 — Em S'v«insea — Vencedor,

Paiz de Galles, 31X0.
1*9115, K916, 1917, 1,918 e 1919 —

NSo foi disputado.
r-920- — Em nnlomhnR — Vence-

dor, Paiz de Galles, 0X5.

Esoossla X Franca*

1910 — Em *Edimbourg —¦ Vence-
dora. Escossia, 27X0.

1911 '— Em Côfombea — Arcncc-
dora, França, 16X15.

| 1912 — Em 'Edimbour*- — Vence-
dora. Escossia, 31X8.'.

1913 — Em Colombes — Vence-
dora, Escossia, 31X3.

1914, H9.H5. l'?MI, '••917, 1918 e 1,919
— Não foi disputado.

19,30 — Em P. Princes — Vence-
dora, Escossia, 5X0.

Scratches Irlanda X França

1909 — Em Dublin — Vencedora.
Irlanda, 1'0X8.

1!U0 —¦ Em P. Princes — Vence-
dora. Irlanda. 8X3."11.1 — Èm Cork •-- Vencedora,
Irlanda, 25X5.

lftl.2 — Em P. Princes — Vence-
dom. frlanda, 9X6.

lülí! — F.p.i Cork — Vencedora,
Irlanda, 2.1X0.

1914 — Etn P. Princes — Vence-
dom. Irlandn, 8X6.

1,91,5. itUfí, 1íM;7. 1913 c 1919 —
Não foi diHputíido.

1920 — Km Dublin — Vencedora,
França, 15-X7.

Colônias brltanulcus X França

1906 — Em P. Princes — Arence-
dora, Nova Zeelandia. 38X8.

1907 — Rm P. PrinceB — Vence-
dor, sul da Africa, 38X8.

1913 — Em Bordéos — Vencedor,
sul da Africa, 8RX5.

Mutcheü Intcriincioimes de' guerra

i oeste — Vencedora, Nova Zeelandia,
**xs* K. *j9i.g _ Em Toulouse — Armada
Australiana X Scratch do Sul—-Ven-
cedora, Armada Australiana, 17X14.

1919 u^ Em Twickenham — Ar-
mada da Nova Zeelandia X Armada
Franceza — Vencedora, «Nova Zee-
landia, 20X0.

19I19  Bm Colombes — Armada
da Nova Zeelandia X Armada Fran-
ceza  Vencedora, Nova Zeelandia,
18X10. '•¦ a -

191/9 — Em Pau — Armada da
Nova Zeelandia.X.Scratch do Sul —
Vencedora, Nova Zoelandla, 18X10.

1919 — Em Toulouse — Armada
da Nova Zeelandia X Armada Fran-
ceza  Vencedora, Nova Zeelandia,
1«X1I5.

j,91S — Em P. Princes — Armada
Australiana X Armada Franceza —
Vencedora, Armada - Australiana,8X0.

1919 — Em P. Princes — Armada
Italiana X Armada Franceza — Ven-
cedora, Armada Franceza, 13X0.

119,19 — Em Colombes — Scratches
Militar Francez X Scratch Militar
Rumalco — Vencedores, francezes,
3>6X5.

jau — Em Colombes — Scratch
Militar Francez X Scratch Militar
Americano — Vencedores, francezes,
8X5.
LIGA METROPOLITANA DE DES-

PORTOS TERRESTRES
NOTA OFFICIAL

Conselho da i* divisão—-O conse-
lho -da 1* divisSio, em sua aes88x> de
80 do novembro, resolveu:

a) Aceitar as escueas dos Srs. Pli-
nio Ribeiro de Castro, Pedro Santos,
Flavio de Almeida © Paulo Buarque
de Macedo;

b) Approvar oa' relatórios • dos are-
presentantes nos Jogos Flamengo x
Andarahy, Fluminense x S. Christo-
vü» e Bangú x Botafogo;

c) Mandar archivar o inquérito
relativo aos Srs. Oswaldo Caetano é
Atalmlro Mourão dos Saintoe;

d) Recorrer para o conselho supe-
rior dae resoluções da directoria, to-
madas, em sua reunião de 25 do cor-
rente e que dizem respeito aos fa-
ctos passados no campo do Botafo-
BO F. C;

e) Approvar1 os seguintes jogou:
Flamengo X PamVelras, Zn qua-

dros, realizados «am 14 do oorrente,
marcando-se doía pontos ao C. R.
do Flamengo, por ter vencido pelo
score de 4 x 2;

Bangú x Botafogo, 1" o 2" qua-
dros, realizados em 28 do corren-
te, «marcando-se dois pontos ao
Bangú A. C, nos 1" quadros, por
ter vencido pel«o score de 4 x 3, e
dois pontos ao Botafogo F. C, nos
2°* quadros, por ter vencido pelo
scre de 4 x 3;

Flamengo x Andarahy, 1". 2" e
3" quadros, realizados em 28 do Oor-
rente, marcando-ae dois pontos ao
G. R. do Flamengo, noa Io" quadros,
por tor vencido pelo score de 2 x 1,
um ponto a cada club, noa 2" qua-
dros, por terem empatado pelo score
de 1 x 1, e dois pontos ao Andarahy
A. C, nos 3o* quadros, por ter ve«n-
cido pelo score de 4 x 2;

Fluminense x S. Christovão, l",
2" -e 3" quadros, realizados em 28
do oorrente, marca,ndo-se dois
pontos ao FlumineniseF. C, em to-
dos os quadros, por ter vencido, re-
spectivamente, pelos scores de 6 x« 0,
6 x 0 e 2 x 1;

f) Escalar os seguintes juizeo e
represen tantes

Km 5 de dèüembro—«America x Fia-
mengo-1—1ÜJ quadros "Edgard do Oli-
veira (em substitu]cãoy;7,B.ota.foiío x
Andarahy—l"" quadros, Paulo Búar-
que do Macedo; 2"", Plinio Ribeiro
de Ca.stro, e 3*\ Pedro Paulo de
Lima ê Castro. Representante, Gui-
lh<;rn««r> Pastor;

Km 12 de dezembro—Mangueira x
FltonilTie-náo —• 1" quadros, Jayme
Bmrcellot», e 2". Eduardo Gibson.
Representante, Adhemn.r Murtinho.

Secreta ria,30 de novembro de 19-0
—V. Antonio Apolloro, 2" secretariu.
ASSOCIAÇÃO SPORTIVA DO RIO

DE JANEIRO
Pedidos de filiação

Acham-sa abertas as inscripções
para n«>\-«.» clubs, sendo oondiçOes
njeciíásáp.iiis' na seguintes:

a) T<.-r estatutos approvados por
quem de direito; .'

b) Ter sede social;
c) Ter directoria idônea, devendo

constar do requerimento de filiação
a indicação de residencia, profissão
e loca! cm que a exercem;

d)' Remetter um desenho do uni-
forme e pavilhão adopíndps, sujei-
(ando-se a modifica'.-os «e assim fôr
exigido;

c) Depositar na^ the.-.oi:r.ir:a fi
quuntla de 50Í, valor da jóia, a qual
será restituida no eas>a de não ser
feita, n fili.içrlo. .. ' 

.
Para mais informações, com o di-

rector de dia.
OLASSIFJOAÇ'0 DOS

CL~- 5 CONCURRENTES

vão  Romeiro, Firmino e Menezes
— Siqueira, Menezes IL Joppert,
Mimi e Armindo.

Reservas: Macedo, J. Carlos Bur-
lamaqui. e Pesaoa de Queiroz.. _

Hellenico A. O. —¦ Domingo, âs 8
horas, haverá- jogas entre os teams
Cordollno Macedo x, Milton Maga-
lhães. Juiz, Álvaro Cartjô e represen-
tante, Eurico Cunha.

Team Cordollno Macedo X Milton
Magalhães — Reallzando-se domin-
go, o encontro entre os teams acima,

captain do team Cardollno Macedo
pede, por nosso .intermédio, o com*
pareclmento dos jogadores abaixo, âs

horas, no campo: Jarbas; Pimentel
e Lafayettc; Domingos, Canedd e
Massa; Zamith, Tito-Tico, Villaça,
LUI e Chico.

Reservas: Zezé, Carneiro, Moreira
a Calmon. . .

TRAININGS
Fluminenso F. C. — Realiza-se ho-

Je, no stadium, um treino entre os
quadros A. e B., deste club, tendo sido
escalados os jogadores abaixo, cujo
comparecimento a commissão de
sports solicita, -por nosso intermédio,
ás 18 horas, a sede social:

Team A: Jullien; Luiz Salles e Ra-
bailo;. José O. Brasil, Jayme Bordai-
lo e Edgard Soutello; H. Lopes, Al-
varo Braga, Plínio, Luiz Almeida •
Mario Guaranys.

Team B.: Marino; Pedro Notarl e
Liberal; Coelho, Julinho e Georges;
Carlos Augusto, H. Braga, João Coe-
lho Netto • Adamastor de Sa Carva-
lho.

Reservas: Paulo Villela, O. Braga,
Pernambuco, Fernando Guimarães,
Milton Mala e Martiniano Zozimo.

Botafogo F. O. x S. C. Mangueira—
No campo da rua General Severlano,
reallza-se hoje, ás 16 boras, um rigo*
roso- match-tralning entre os quadros
principaes dos clubs acima..

O director Sportivo do Eotafogo F.
C. pode o comparecimento de todos
os jogadores e reservas, as 18 1|2 ho-
ras, na Galeria Cruzeiro, onde ha-
vera conducção.

O captain do S. C. Mangueira soli-
cita o pontual •comparecimento de to-
dos os Jogadores, ás 15 horas, & sede
do club

Flamengo X VUla Isabel — Reali-
za-se hoje, ás 16 horas, no cam-
po da rua Paysandú, um treino en-
tre as principaes equipes doa clubs
acima.

A commissão de desportos do Villa
pede, por nosso intermédio, o compa-
recimento de todos os players esca-
lados o reservas, na sede, ás 14 1|2
horas.

America F. O. x Guanabara F. _C—
Reallzando-se amanhã um rigoroso
treino entre oi* team do Guanabara
e o 3* do America, o captain do 1* do
Guanabara pede c- comparecimento
dos jogadores abaixo escalados, ás
16 horas, no ground da rua Campos
Salles: Ferreira; Orlando e Albertl-
no; R. Rego, Targlno e N. Couto;
Tavares, Moacyr, Nico, Elisiario e
Gilberto.

Reservas: Diniz, Benedicto. Saul,
Blyslo, OlHvier, J. Braga e Ferrei-
ra II.

Foot-ball feminino — Roallzando-
domingo um treino entre as equipes
femininas do Helios A. C, o Sr. Ja-
cyntho Franceschini solicita, por
nosso Intermédio, o comparecimento
das componentes, an 9-horas, no cam-
po do Hellenico AvC.

AVISOS j
America F. C. — A thesouraria,

por nosso intermédio, previne aos
associados que só ê permlttldo o in-
gresso, por oceasião doa matches
officiaes, com o recibo do mez,e que,
de accordo com a letra dos estátu-
tos, os associados poderão ser acom-
panhados por duas pessoas de sua
familia (senhoras e crin.nçHS.)

Previne tambem que, aproximai!-
do-se o dia Udo corrente, marcado
para a realização do festival para
commemorar o anniversario de fun-
dação, provalece-se a thesouraria
para scíentifiçar aos associados que
o recibo ê restrictamente pessoal,
pelo que rigorosas medidas serão to-
madas contra aquelles que entrega-
rem seus recibos a outrem, e que,
como acima vai communicado.os as-
sociados poderão ser acompanhados
por duas pessoas de suas familias,
rogando-se o favor de não se faze-
rem acompanhar de crianças.

Guanabara F. O. — O thesourei-
ro deste club previne a todos os as-
sociados quê quizerem quitar-se, a
procurar o cobrador na sede social,
sita no buulcvard S. Christovão n.- 10,
todos os dias uteis das 19 ás 22 ho-

rectoria, afim de serem tratados dl-
versos assumptos, para a: qual o pre-
sidente pedo o comparecimento de
todos oa directores.

Frontin F. O. — O presidente con-
vida os socios para comparecerem
na sede social, hoje, .âs. 20 horas,
afim de tomareih parte ná assem-
blea geral, para tratar dá seguinte
ordem do dta: 

a) Eleição_de directoria;-
b) Interesses SDciafes:'
Mauá F. C. — O presidente con-

vida os directores..para. comparece-
rem & sessão dc. directoria, a reali-
zar-se hoje, ás 19- horas.

VARIAS NOTICIAS

TEAMS
o•o
tí
M

M
O•o

ir, n
%¦¦*,

Cl O,

'PRIMEIROS TEAMS

Olaria. . .....
Arlindo Guimarães.
Ri-creio Santa Luv.ia
H. Vullartnres
Arcos Recreativo
Alliados. . . .

-'"" I 
I

. . . . 7 0' 0114
!S. .. . 8 6* 1 113
•zia-. . 7! 0« a 8
....'83147
. . . . 8 3* 0 5 0
.... 1.0 0-jl'O 0

SEGUNDOS TEAMS

I-I Valladarés ....
Arooi, Recreativo , .
Olaria .........
Arlindo Guimarães.
U«.-..'reio Santa Luzia
Alliados

1

1
1

1 17m.
2114
ti 5

4
0

TliRCElROS TEAMS

Olaria
í Recreio Snnta T.uzia .

Arlindo Guimarães. ,
I Arcos Recreativo . . . .t-u*.
! H. Vailadarea .10= 0
Alliados '.' .10 0

9
8
91

.10*

1917 — Em Vincennes — Armada
da Nova Zeelandia X Armada Fran-
ceza — Vencedora, Nova Zeelandia,
40.X».

1018 — Em P. Princes — Armada
da Nova Zeelandia X Armada Fran-
ceza — Vencedora, Nova Zeelandia,
5X3.

1918 — Km P. Princes — Armada
da Xova Zeelandia X Armada Fran-
coza — Vencedora, Nova Zeelandia,
14X0.

1918 — Era Ta.bcs — Armada du jogo entre 0^ teams
Nova Zoelandla X Scratch do S.:l —
Vencedora, Nova Zeelandia, lOT.G.

1918 *— Irim V.ordéoH — Armada da
Nova Zeelandia X Scratch do Sul do

016
112
2112

11
101 0
10* o

RESULTADOS DE DOMINGO
S. C. Tijuca x Rondon F. C. — Nos

encontros entre o» citados clubs, rea-
lizados domingo, sairam vencedoras
as eqoipM tijucanos, respectlvamen-
te*, pnr 5 x 1, o 3 x 1, nos segundos e
primeiros teams.

TORNEIOS ÍNTIMOS
Boíufoiro F. C. — Ttams Dr. Re-

nalo Pacheco X Dr. Adalberto Darcy
—Estando marcado para amanhã o

nolma, o ca-

ras.
llcüos A. O. x S. Ch.lcno — Rea-

lizando-se domingo um match amis-
toso entre as agremiações supra, no
campo do Metropolitano, & rua Dias
da Cruz, Meyer, a commissão de
sports do I-Iélios A. C. pede o com-
parecimenlo de seus jogadores, dos
Io e 2" teams, no campo indicado, ás
respectivas horas.

Coiiíbinártó Suisso — O captain
escalou o' f-réguinte team e reservas,
para jogar amanhã contra o Sion
F. C. no campo do Hellenico, á rua
Ilapiru, pedindo, por isso, o com-
parecimenlo dos jogadores abaixo:

Zeca, Alvarenga, Jayme, César,
Mangueira. Brito, Durval, P. Ney,
Hélio, Aguinaldo e De Moraes.

Reservas: Rosai, Aloyslo e os de-
mais players que-se- acharem no
campo, na oceasião da' lueta.

Goylacaz A. O, x I4»bpurRio F. C.
— Realizando-se..domingo. um.matclt
amistoso no ground do Costeira F. C.
com o Lisboa-Rio F. Cj, o captain
geral do Goytacaz pede o compare-
cimento dos seguintes jogadores, na
s-íde:

A',i 13 horas — Valeriano, Tava-
res. Dagobc-rto, Azevedo, Fritz,. Ma-
rio, Mitriiíl, Quarteirol, Lée, Scbas-
tião c Am.iury.

A's 15 iioras — Augusto, Salva-
dor, Gibertone, Luz, Albano, Santos,
Callo. Faria, Dionysio, Lopes e Mar-
cianillo.

Reservas: Mass, Osman, Luiz e
Renato.

Civil S. Ç. — A diroeioria previne
noü socios que o cobrador € encon-
trado diariamente na .sédc, á rna
dos Inválidos n. 194, das 16 ás 18
horas. ", 

'.
S. C. Nnncy.x Cruz de Malta A. C.

_ O captain do Nancy pede o comr
pareclmento dc todos os jogalores
escalados, domingo, ás seguintes
horas:

A's 8 horas — Macalão, Carlos,
Manoel, J. Braga, Joaquim, Fog.iis-
ta, Macalão, Presença, Moacyr, Qui*
to e Rubens.

A's 10 horaa — M. Carjia, Carlos,
Eulidio, Machado, Joaquim, Fialho,
Macalão, Macalão, Augusto, Foguís-
ta e Augusto.

ARSEMBfiftAS E REUNIÕES
Prosress» FÍ O. — O presidento

convida todos os focíos quites a se
reunirem em assembléa geral (2*
convocação), hoje, S, ás 20 1|2 ho-
ras, na súdft Foeiut.

Ordem do dia : Eleição de directo-
ria e interesses geraes.

Coelho Ncuo A. O.' — São convi-
dades os associados r,'""*- se reunirem
em fjsscmblÇa geral; hoje, âs 20 ho-
niü, na sédc social, r.o campo de São

Um gesto nobro da directoria do
Fluminenso—Lnf o*rnu>u-nos honteni
conhecido sportsman tricolor, « que
oecupa um logar *na directoria ..dcete
club, que esta, ein sua ultima re-
união, resolveu offertaT ao pequeno
Ruy, que, domingo ultimo, foi vi-
ctima, do um accidente quando as-
sistia a uma. partida de foot-ball,
que ali' se realizava, accidente este
que já noticiámos, um uniforme de
escoteiro do Fluminense.-

Alem disso, ao pequeno Ruy foi
conferido o titulo de sócio da secção
de escoteiro.

Eeaa «resolução da directoria do
trl-campeão da cidade foi bem
aceita entre os associados do club,
os quaes não escondem o seu con-
tentamento diante do gesto nobre e
elevado que a alludida directoria
acaba de ter. 

O match Carioca x Vasco será
disputado no dia 10—«O conselho da
2' divisão, em sua ultima reunião,
«marcou a data d* 19 do corrente
para a realização do match Carioca
F. C. x C. R. Vasco da Gama,
transferido de 6 de junho ultimo.

Os players Burgos e Dino não jo-
garSo domingo—Não tomarão parte
no match de domingo,contra «o Ame-
rica F. C.j os players flamengos
Ruy Burgos e Dino Galvão Bueno,
o primeiro por ter embarcado para
8. Paulo a o segundo por estar con-
•tUTidido de um pé.

Um desafio entro o 2* e i* teams
do Fluminense—O segundo team d«o
Fluminense, que tem disputado os
jogos do actual campeonato da cida-
de, acaba de desafiar o 3* team do
mesmo olub, para uma partida de
foot-ball, dando o desafiante quatro
goals de handleap ac- desafiado.

Esse match realizar-se-ha, prova-
velmente, domingo próximo, á tar-
de, no stadium, por ser este dia o
unico em que todos os jogadores po-
dem dispor para tal fim.

Actuari como juiz desse empate,
ao que fomos informados, o excel-
lente player (tricolor Lais do Moraes
e Castro, um dos competentes jul-
zes dos nossos grounds.

O team vencido offerecerá ao
vencedor um jantar

Salvo modificação de ultima hora,
o» teams que nesse dia medirão for-
ças serão os seguintes:

2* team—Affonso, Hugo, Moacyr,
Faro, Honorio, Junqueira, Adamas-
tor, Coelho, Lemos, Queiroz e Moura
Costa.

3* team—Jullien, Luiz Salles, Joel,
Roxo, Coelho, Julinho, Georges, C.
Augusto, H. Brarga, Rabello, Cavai-
canti e Sá Carvalho.

O secretario geral da Liga é des*
aggravado pela directoria do Amo.
rica F. C—A dir*cloria do Ameri-
ca F. C. procurou, ante-hcmtem, no
Tribunal de Contas, onde exerce as
funcções de official de gabinete, o
distineto sportsman Dr. .Mario Nevr-
ton de Figueiredo, para testemunhar
a sua solidariedade no caso. em que
se acha. envolvido, pelas injustiças
feitas pelo Botafogo F. C, «no offi-
cio que este club dirigiu á Liga Me-
tropolltana e publicado em um má-
tutino.

O caso do passo do player Luciano
Pereira—Na secretaria, da Confe-
deração Brasileira de Desportoe7 foi
hontem encontrado o officio em que
o player Luciano Pereira communi-
ca a desistência de seu passe para
Pernambuco.

O officio tem a data de 5 de de*
zembro de 1919.

O America B\ O. vai offerecer uma
taça ao C. R Flamengo—-A directo-
ria do America F. C, por oceasião
da disputa do match com o C. R.
Flamengo, a realizar-se domingo,
vai offerecer a este valoroso club
uma rica taça de prata, como recor-
dação desse match.

A taça, desde hontem, está em
exposição na casa Bove, á rua do
Ouvidor, o tem a segulte dedicato-

Dm player tricolor qno vai a Rc-
cife — A bordo' do "Itagiba", partirá
quarta-feira para a capital pernam-
bucana. ondo vai om visita á sua fa-
milia, o sportsman Martiniano For-
nandos, (Tiano), player do 3* team
do Fluminense F. Ci-'

Um aviso aos beneméritos e liono-
rarios do Metropolitano A..C. — O
presidente do Metropolitano. A. C,
communiea aos socios beneméritos »
honorários o pessoas que tenham car»
taó -permanente do club, que desta ,
data em diante, perderam os meamos
todo o valor, devendo os interessados
procurarem os novos cartões.

A data para o jogo Muckcuzlo X
Vasco — Em sua reunião de anto»
hontem, o conselho »a 2* divisãt
marcou o dia 26 do corrente, para a
disputa do jogo S. C. Mackenzie x
C. R. Vasco da Gama, transferido"sine-die".

Resoluções rta directoria do River
F. O. — A directoria, eir.« sua ulti-
ma reunião, resolveu:

a) Realizar um festival em home-
nagem ao reommercio da Piedade;

b) aceitar para socios o.s seguintes
Srs.: Lombroso Raphael Magdalono,
Carlos F. Vianna, Alberto de Cam-
pos Mauro, Clemente Daniel Hernim-
dez, Joeê Rockert, Mario Teixeira
Mendes e Antônio Mathias Maga-
lhães.

c) nomear as seguintes commis-
sões para o dia 5 do corrente:

Recepção e imprensa — Plinio de
Carvalho. Eurico Mucury e Dr. Octa-
vio Pinto.

Clubs congêneres —Armandino A.
da Costa e Dr. Marques Cardoso.

Porta — Dr. V. Apollaro é José
Gomes de Souza Junior.

Medico assistente — Dr. Vicente
Antonio Apollaro.

Policiamento — Joaquim de Car-
valho, Florindo da Cunha, Segadas
Vianna, Anisio Amorim, Flavio dos
Santos. Dante de Queiroz, João Ven-
tura, Sebastião Gonçalves e Antonio
Plinto de Almeida.

Vestiário -r- Ruy de Carvalho.
Direcção geral — J. Germano Go-

mes;
d) solicitar o 'comparecimento dos

jogadores abaixo e6-caladoe, domin-
go. ás t«4 horas. afÊ1"".* do tomarem
parte 1.0 match do campeonato cotn o
Carioca F. C, no campo da rua João
Pinheiro n. 112, Piedade:

Sodrê, Paulista, Arinos. Octavio,
Mallet, Carlos Silveira. Odilon; Pe-
dro, Toninho, Corrêa, Joãorainho. An-
tenor, Fioriano, Dias, Ruy, Ernani
Silveira, Arthursihhò. Josí, Wilton,
Armandino, Marqu«es Cardoso e
Lulú.

Os novo» dirigentes do S. O. W-
monta de Mello •— Communicam-
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ptnin do Dr. Renato Pacheco pedi ,
o comparecimento dos jogadores I ClirWtoyãq n. !»¦>.
abaixo, ás t"> i',2 horas'em non''*.*: | S. C. Sampaio

Santa Maria — ZCzinho e Christo- je, ás 'J0 horas, uma sassao dc dl-
Realiza-se ho-

ria: "Ao campeão de 1920, C. R. do
Flamengo, «offerece o America F. C.
—5-12-1920".

O inquérito America x Botafogo —
(Infantil) — Teve hontem inicio o
inquérito mandado abrir pela dire-
ctoria da Liga. para apurar a denun-
cia do America F. C, relativa á mo-
dição do jogador Infantil Luiz An-
drade Ramos, do Botafogo F. C.

Depuzoram hontem u,m jogador do
Botafogo e o Sr. Mario Vieira, do
America.

O jogo Brasil x Carioca, será no
dta 13 — O conselho da 2* divisão,
marcou o dia 12 do corrente para a
disputa do match S. C. -Braril x Ca-
rioca F. C, transferido "sine-die".

O retrato do keeper Mila, na Rede
do Mangueira — Na próxima assem-
blea do S. C. Mangueira, será iiiaugü.
rado, na sede deste club, o retrato*do
seu veterano e excellente arqueiro
Emilio Lebre.

lima banda dc innslca no jogo Ame-
rica x Flamengo — A directoria do
America F. C. contratou uma banda
de musica militar para tocar durante
o matçh de domingo, com o Fia-
mengo.

O Metropolitano A. C, offerece do-
mingo uma feijoada aos jogadores
campeões —• Reina grande anciedade
entre os associados do campeão do
Meyer, pela annünciada feijoada de
domingo, no seu campo, dedicada aos
valentes jogadores do 1* team.

O delicado petisco será preparado
pelo minnBcu.lo secretario De Souza,
auxiliado pelo "coloco" Ferramenta,
e terá como condimento principal 80
litros de chopp. offerecidos pelo ve-

, lho "Nâo aceita papal, que niamãi
não quer".

A feijoada ser*á cosida em "Ra-
mos" verdes, e servida em um "Cam-
po Grande", adrede preparado. A
cerveja para a bella festa será da
marca "Vplrnnga", e a canlnha do
engenho "Bomsuccesso''. Segundo es-
tamoB informados, a elite de "S. Pau-
lo e Rio e Tijuca", c outros bairros,
accorrerá pressurosa ao lauto almoço
do Metropolitano.

Para esta feijoada, nSo foram ex-
pedidos convites.

O foot-baller Antonico, ão Flamen-
go. vai reapparccer — Ao que fomos
Informados, o veterano foot-bajlar
trl-campeüo dos segundos teams do
Flamengo, Antonico Campos, vai
feapprirecer nos campos cariocas, de-
vendo fazer a sua reprise no jogo com
o Fluminense.

O S. C. Mangueira fretou nm carro
espcclnl para o jogo com o Bnngú
A. C. — Para a conducção de seus as-
sociados e suaa familias. ao campo do
Bani-ú A. C, domingo, o S. C. Man-
gueira fretou um carro especial, que
s.vríiiirá ftgrCQõ ao Irem que parte íis
12 horas e meia,

nos:"Exmo. Sr. redactor sportivo de
"O Paiz».

Tenho a honra de comnr.unicar a
V. Ex. que, em assembléa ger»,! de
29 de novembro, foi eleita a seguinto
directoria para dirigir i*a destinos
•deste club, durante o anno de 1921:

Presidente, tenente Francisco de
Carvalho; vice-presidente. Carloa de
Vasconcellos; 1? secretario. Jayme
Maia'! 2" secretario, Viniato Maça-
lhães; 1* thesoureiro, José ÀlverCnr-
neiro; 2" thesoureiro, Pedro Fortu-
nato; 1* .procurador, David Bento da
Silva, e 2' procurador, Francisco Al-
ves.

Comrh.iseão *fis<**.l: Manoel do Sou-
za Talina. Felismino Ferreira e Noe-
mio Augusto dos Santos.

Com«n «issãó de syndicancia: Walde-
mar Teixeira. Paulino Alves Bezer-
ra e Romeu Tarelli.

Diriectores «de r.ports: Ângelo Ra-
phael Principe, Pomylio Moreno o
David Figueiredo Lima.

Aproveito-me do ensejo pára ex-
pressar a V. Ex. os protestos de
muita estima e elevada con.sideração.
— OI" secretario. Jayme Maia;'*

"O Paiz" é escolhido órgão offieial
do Ribeira F. C. — Da secretaria
do Ribeira F. C. novel club da ilha
do Governador, recebemos o seguin-
te officio: ."Illrr.*o. Sr. redactor sportivo da
"O Paiz" — Saudações — Tenho, a
subida honra de communicar a
V. S. que a directoria deete club re-
solveu escolher o .vosso conceituado
Jornal para orgílo official do mesmo.

Pedindo a fineza de aceitar a nos-
sa escolha, subscrevo-me de V. S.
criado obrigado — Jandyro Ferrei-
ra, 1* secretario."

O Paulistano no festival do Jardim
j\ o. — O Paulistano, convidado
pela directoria do Jardim F. C to-
marâ parte no festival deste club, a
realizar-se domingo, no campo do
Carioca F.C. o que não iir*pede,
porém, de dlfiputar o match annun-
ciado com o IJríão Marítima F. C
da ilha- de Paóuetft. fazendo compa-
recer ahi os seus teams assim orga-
nizadr.s:

1* team: A--.'Hu/7 -r Tel.cphone •
Norton — A!fr«do, Arazuii 1 Carlos
— RodonH'*n. Je.yme, Mattos, Tei-
xeira e Armado.

2" [fam: Ler-yioldo — Bertini e
O-vaid" — Artenor. Freitas e PU-
n|0 — lCerep«.kv. Sebastião, Renato, '
B-Mano e F«"ren!o.

O 25 d** Novembro F. C. promo-
re um fesüvnl — Realiza-se depois
do amanhã, o grande festival spor-
tivo. promovido pelo club supra, no
ground do Cruz de Malta.

Seis grandes clubs abrilhantarão
este festival, em' disputa de .lindos
prêmios, que estão em exposição na
camisaria Luso-Brasllelra, á rua
Larga.

O programma dessa festa está as-
sim organir^.do:

1* prova, ás 13 horas — Pereira
passos x Ibéria.

2* prova, ás 15 horas — A. Ca- ¦
juense x Avenida.

3* prova, ás lfi 1|2 horas — Mauá
x 25 de Novembro.

Será verdade ? — Segundo fomos
informados, os players Nelson Lei-
to, Lconidio Real, Fernnndo Kount
e Newton Xavier, solicitavam de- \
missão do quadro social do S. C. Cru-
zeiro. ...

Podemos ainda adiantar, que os
mesmos se passaram com annns e
bagagens, para o S. C. Tijuca.

O Rio A. C. tem novo 2* theson-
reiro — Acaba de snr eleito 2° the-
soiíreiro deste club. cargo que já
vinha exercendo interinamente, o :
sportsman Armando Dias.

A eleven superior do Mangulnlio*!
no festival do Magno F. C. - - Con*
firmando a nossa local anterior, pc-
demos informar agora, J, com segu-
ran<ía, aos nossos .leitores, que a
equipe principal do Miiiií-ulnhos, at-
tendendo a gentil convite que lhe- foz
a directoria do glorioso Magno !\ C., .
disputará, no próximo dia 12 do cor-
rente, uma linda taça com o Con-,
stituição F. C, no festival promovi-
do pelo club de Madureira. .

{Continua na 9a pagina.)'

Peçam
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SECCÀO COMMERCIAL
*=* ~~~

-«

Banco do Brasil
Por falta de numero legal dc accioms-

tas presentes, deixou de se realizar hon-

tem, conforme estava marcada, a assem-

bléa geral do Banco do Brasil, para re-

fôrma dos estatutos na parte referente a

creação da carteira de redescontos.
<m—

Associação Commercial
Na sessão semanal da. Associação Com-

.mercial do Rio de Janeiro, hon era reali-
tada, foram aceitos os seguintes novos
'"po-r 

proposta do Sr. Affonso Vizeu, o
Sr. Fortunato Alves de Souza.

Por proposta do Sr. Herbert Moses, o
Sr. Lineu de Paula, Machado, para sócio
rTòr°proposta 

do Sr. M. C. Pitombo, os
S-.s. Giacomo & C.

—O Sr. Araujo Franco recebeu o sc-
fiunte telegramma:" Em nome do Sr. presidente da Repu-
blica,, tenho a honra de pedir a acquies-
cencia de V. Ex. para fazer parte da com-
missão organizadora do programma da
conimem-oração do centenário da indepen-
¦dencia do Brasil. Aguardo e agradeço ur-
çente resposta. Saudações cordiaes — Al-
fredo Pinto."

.*. -—

Mercado monetário
CAMBIO li BOLSA

Movimento do cambio
' Nüo se podia bem avaliar as condições
efficicntes do mercado dc cambio; mas,
constatado o desequilíbrio da respectiva
balança, os surtos de alta, ou são prema-
turos, ou sc prendem a.interesses de es-
peculação.

Em todo caso, ainda hontem tivemos o
mercado oscilante, desse estado, concluin-
do-se, evidentemente; que as suas tenden-
cias são para a baixa, não podendo as ta-
xas subirem senão eventualmente.

Com effeito, na abertura predominou
a taxa de n 7(16 para o bancário, contra
o particular a 11 l|'â, sem movimento de
interesse. s

Loj-o depois, regulava para aquelles
papeis a de 11 3)8, contra estes a 11 7.16,
d'ahi por diante baixando até 11 _\x6 e
11 i|íl bancário, contra letras a n 1.4 c
11 5."O*- , ,.

A' tarde, cedo, porem, o mercado tir-
mou-se, subindo o bancário a 11 i.4>
11 5.16, 11 3I8, 11 7l't- <-• " M-* sueces-
sivantente, com o particular na alta ate
»5|8.

Assim, continuamos com o cambio em
fluxo e refluxoj mas ainda sem motivos
positivos, mais ou menos, como a va-
sante e.enchente da maré, que nem mes-
1110 por ser um phenomeno continuo, não
differe muito do cambio, que também é
sempre oscilante.

Abriu o mercado na baixa, que, se-
gundo a gyria, quer dizer falta de letras
e abundância dc dinheiro, e fechou na
alta, ou com oífertas e sem procura.

Os negócios c 1 staram de letras ban-
carias de 11 i|8 a 11 1.2, contra partícula-
res de 11 1.4 a 11 5I8, sendo o valor da
libra esterlina dc 2i$573 a 20$869-

Tabelas officiaes
a 00 «I.u.

Debentures:
D6c.se da Biüli. 200  "M
D6c«B de Banton, 100, 100  -iWíl-W

PREGÕES DA BOLSA
Vendedor Cottprtior

865**000 fesUniformizadas, 6 o]o
Diversa* mlstõet l

1917, port. ..•• ••***»
1020, port. .. «... ..-:...
Nominativas •• ••. *• •*

Apólices municipaes
1004, 6 o|o, port. . 
Ditas nominativas
Emp. 1900, nom
Emp. 1906, port. .. ..*
1014, port., 8 o)o .. .. •
Emp. 1817, port., 6 o|o .
Nitheroy, 1» BÍrie ..-/..
Nitheroy, 1» sCrlc
Campo»

Apólices estadoaes:
Entado do Ulo, 4 o|o .. t,
Ditas de 500», 0 «|«
MlnaK, 1:000$, 5 «Io. . ••

Acções:
Banco) I

Brasil •'• • •
Commercial •••
Commercio. r ¦".'• • _~
Lavoura .. .. •' „rt-tnftf.v„-,.r.nlll  2K5Í0OO

846$000

l=d

240(000
240J0OO
190$00O
180»000
180$00O
173*000

88$00O
88JO0O

200»000

97»500

ALFÂNDEGA-V-__J__*»B*l-.C>XT_r_-l_>

Â cm« de cambio de P. MONERO vende onro amoedado. para
pagamento de direitos, mais barato do que o vale-ouro.

49- AVENIDA RIO BRASCO-49
845(000
845(000

287(000
287(000
187(000
179(000
170(000
172(500

86(500
87(000

100Ç0OO

00(500
470(000
875(000

262(000
181(000

Mercantil
Nni-lliltllt * • ?•num
Portuguez •

F. de Tecido* :
America Fabril .. ..
Alliança. • • 
It.i-. Pnstíir
Confiança
Corcovado
Manufactora
Magt-cnsé
rrogreso
Petropolitnna
.Sant» Alelio

0. ie Segurai :
rtraatl ¦
Minerva .¦•••

Entradas' de ferro :

Minas <lc S. Jeronymo
S11I Mineira. 
Victoria t Minas. . .

Diversas:
Doca» dn Rabin .'.'* .'.
Docas de Snntos
Ditas nominaes. 
Loterias ••
Terras

Debentures:
America Fabril. . . .
Alliança
Bom Pastor
•Yrvejnrln Brnbina. .
Confiança
Oon-OYHtlo
Doeis (in Bsbla
Doca» de Santos
r'.K|<*-i*Hin:n. . • .»..«
Kilifl.-iidnra
Flui I.11*
MakCense
IV.iu-ressn Imlustrlal . .
Merendo
Miimifticiorn
Snuto Alelso

265(000

205(000
240(000
200(000
218(000
176(000
180(000

207(000
300(000
285(000

180(000
186(000
100(000
245(000
21ll$(HM'
.245(000

285(000
220(000

210(000
165(000
170(000
150(000
205(000
270(000

861000
«3(000

81(500
60(000
90(000

70(000

470(000
13(750
15(000

80(000
50(000
80(000

50(000
405(000
466(000

11(500
12(000

Centros diversos •
O CAFÉ'

O movimento verificado no mercado <je
café hontem, foi muito moderado, tendo
todas as suas evoluções continuado a ca-
recer de importância. Com effeito, foram
pequenos os embarques, as entradas e a9
vendas, além de terem sido ainda desfavo-
raveis as alternativas da Bilsa do9 Esta-
do9 Unidos.

Em todo o caso, os vendedores se con-
servaram sustentados ao preço anterior de
11 $300 sobre o tipo 7, ao qual estiveram
dispostos a não transigir. Em vista disso,
não se verificaram negócios de maior im-
portancia, pois, os compradores se mos-
traram em desaccordo, reduzindo as suas
compras.

Venderam-se na abertura 1.610 saccas,
e no correr do dia mais 4.448. no total de
6.058 ditas, contra 4.600 de véspera .

Omercado fechou mais estável, e com
melhores tendências.

—Em Santos entraram 51.915 saccas,
•foram embarcodas 8.000 e náo houve
saidas, ficando em deposito 2743.622 di-
tas.

Nesse mercado não houve negócios, e
os preços continuaram nominaes. Passa-
ram por Jundiahy, hontem, 46.000 saccas.

—¦Em Nova York a Bolsa aceusou no
fechamento anterior uma baixa de um
ponto nas opções, e na abertura de hon-
tem uma alta de 2 a 5 pontos.

Movimento do café
O movimento estatístico do mercado hontem

foi o seguinte:
ftiíraioí:

listrada de Ferro Central do Brasil 475
Entrada de Ferro Ijcopoldlna. ... 425
Via marítima. 121

Bio Orande:
Fatos » mantas.. .¦
Puras manta» .. ._

Mina* Gerae»:
Conforme 1 qualidadi
Fubá fino .. .. .. ,.

1(800 I 21200
1(800 a 2|200

11700 • 2)200
.. .. 10*000

Preços correntes
Águas mineraes:

Vermoutb:
Italiano.. ..
Francês ..' ..
Fortncae* (P.

Vinagre:
Branco

•* f» ¦ *»

O.).....

Coisa
68(000 • 60(000

78(000 « 82(000
48(000 a 82(000

Pi-M
650(000 a 700(000

Tinto ..  850(000 a 700(000

Cairo

Irtiidrcs
1'nris ..

11 6.10-
(373

11

11

*
a

a 3 d|u.
'jondres
Varis
Portugal .. •. •
Italia 
Novtt York .. «•
Hamburgo • • • •
Hcspnuha
Slli-SMl
JiipS.
Rut'1-ÍR
Norufgn
Hall-iiida .. ..
8,vrla
IlclKka ,.
Dinuniarca ..
Áustria

Sobre la jo :
Cafí, por franco .. •

Rio i-x Prata :
Jlueims Alies louro) .
Idem (rajiel)
W-jiitevi-lOu

Vor cabos)ainnia :
Pratas :

I/jmlri»  10
Taris
ííova Vork
It.-lMH
S.iria

(380
(720
(230

«(1H0
(001
(820
(000

1(220
(S55

l(üi;it>

(4,05 a

(372 a

11

202(000

204(000
2IIHSIU11I
21)2(000
200(000m«$noo
200(."il)l)
2112(000
105(000
r')2?noo
180$0OO
200(000

ii>:*,(Oflo
178(000

200(000
200(000
200(000
20:i(."*«'
200(1100
1005000
13-iíono
1110(500
200('*'in

lfl1$l'lM
150(000

200(000
lKr,(.-'iii
100(000

Rendas fiseaes
MINASRECEBEDORIA DE

GERAES
Arrei-nilaijlio do dia 2. . . . ....
De 1» a 2. . . . 
Km igual periodo do anno pas-
«udo

16:015(200
42 :•*« 1(800

67:-138(700

t Totnl
Desde o dia 1° do corrente.
Média
Desde o dia 1<> da julho. .
Mídia

Embarques 1
Estados Unidos
Kuropn
Ttio du - Prata
Cabotagem 
Pacifico
Cabo

Total
Destle o dia 1" do corrente.
Desde o dln 1» dc julho. . .
Stock no mercado 

Cotações ver arroba:
Typo 4.. 
Tvpo • •'•
Tj-1'0 «-.
Typo 
T.vpo 
Typo 

Pauta semanal, (760,

6.021
6.021

1.149.431
8.274

6.205
800
000

•10

8.044
8.014
8.044

480.415

4(800
2(150
4(800

7|S
$3»2-

0(300

7|10
(380

118
(SS4
(780
$245

6(250
(10N
(850

1(010
3(180
1(340

$805
2(1.20

(3.SH
(415
(855
(030

(382

4$!lfi0
2(20li
4(1*70

.. 12(500

.. 12(100

.. 11(700

.. 11(300

.. 10(800

.. 10$3OO
kilogramma.

Caxambú'. . » .••••••
Dambarjr. . ... ••••••••
Salutaris . •
Cambuqulra. • • ....

8 Lourenço. . . hju,..
Aguardente:

(Keffl Milo)
Do Campos .. .. ..
Ot Paraiy. ...
De Angra .. j.. ..» .

Álcool:
De -10 gríos .. .. .. .
De 38 graoH .. .. j,. ...
De 36 grãos ._ ,. .. ..

Aifafa:

Nacional .. .. ___• .. ¦«
Arroz:

Brilhado da 1"
Brilhado da 2*
Especial
Superior . t .. ±. .. ..
líoni ., .. • • •• •* •• •
ltegular
Branco  •
Hajado do nort» ,'_.
Uuto arroz. . , _ 
8tngi * ¦ «••«¦fl*«»t.»«

Bacalbáo:

Dlveraaa marcaa .. .. •
tdeio, mela caixa ¦ ......
Pelxelln. . . , .........

Banha:

P. Alegre, lata de 20 kllos
Idem, de 2 kllos
IiIimii, de 1». mio .. ¦
Laguna, lata, d» 20 Mios
IUJahy, lata d» 20 kllos
Itujaliy, lau >1e 10 Kiloa.
Iilnin, lata de 2 kiloa ..

de 20 kiloa
Mineira «1 Paulista, lata

de 2 kllos. • .......

Batatas:

Mineira c Paulista .. ..
llio Grande
Fraiicczfis . * •

Breu:
Americano, claro .... .
Idem, eM-urc-. , ¦ •»-»•••

Cimento:

87(000 a
82(000 a
84(000 a
82(000 a
80(000 a

aotooo
84(000
86(000
84(000
82(000

480 Miro»

190(000 a 200fin>0
230(000 a 240(000
210(000 a 230(000

vista
tx 11

Banco do Brasil
a 00 d\v.

11 15|32
J'racai :

t„mlres » l-r'l32 •
Paris (370 •
itnlia —
rurtuiíitl —
Sova Vurk —
Kóv;i Vorlí —
BUultus Axv.a —
Uimtevldfp .. ' .. •• —

\U\kc\:ottrri '.

Por 1( (ouro) —
Caniara Syndical

a 90 <!fa»

(380
6(3,'iu

(2415
(388

3 dl i>.
11 5.32

$»82
(232
$8011

0(200
0(220
2(170
4(800

8(550

Londres .. ..
Pnrls
Jtulln 
1'ortuRnl .. .
Kov.i Y..rk .
M-'iitevli]ío ..
Ííii'-hoí Aires
10om (ouro) .
Iléjpaiiliii ..
8tiis**,;t .. ..
Jílliflo .. ..
Jlelgli-ll . . .
Ilollanila .. ,
S.-ria. . . .
Palestina* .

n 3|8
(378

(pniicl).

tt i>is"a
11 17164

$384
(231
(747

6(247
4(022
2(20-1
4$080

(834
(002

3(105
$114

1(020
$384
(384

Canhenho commercial
Sob a razão social de Antônio Danne-

mann & C, estabeleceram-sc com o capi-
tal de 45 :ooo$, para explorar a fabricação
de marfim, os Srs. Antônio Dannemann,
Carlos Baptista Zanotta e Ernesto
Rutgerson.

— Com o capital de 10:000$, estão es-
tabeleeidos com o commercio de pharma-
cia, sob a firma Djalma Monteiro & C.-J
os Srs. Djalma Monteiro e Odaly Soares.

O Banco Italo-Belga declarou um di-
videndo de 130I0 por acção, pagavcl
desde já..

ASSEMDIjÉAS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia 6: .
Banco l.uso-Brasileiro, as 14

para eleição da directoria.
— Coopen-.tiva Predial, ás 17

para a sua dissolução.
Dia 9:
Extractivo Mineral, as 13 noras, para

BOlltás c eleições.
Dia n :
Industria e Colonização,

para eleição da directoria.
Dia 13:
Companliia Luz Stearica

para ultimar o lançamento
prestimo.

Oia 15: , „—Industrial e Agrícola do_Torreão,
13 horas, para contas e eleições.'¦  Emprézã de Construcções Civis, ..»
13 horas, para contas e eleições.

Dia 16:
Estrada de Ferro Victoria a Minas, as

14 horas, para contas e eleições.
Dia 17: , „ ,.
Companhia C. das Docas da Bahia, as

14 horas, para contas e eleições.
Dia 23:
Companhia Industrial Fluminense, as

13 lioras, jiara reforma dos estatutos.
Dia 26: V' :¦;' '*"*.
Trajano de Medeiros & C, as 13 noras,

para prestação de contas e eleições.

por
Operações .1 prazo

O mercado de café a prazo regulou,
hontem, sem maior actividade é mais
fraco, com os preços depreciados.

Foram vendidos a prazo 24.000 saccas,
aos seguintes preços:

ilezr.in -filiai Comp.
Dezembro  «igag "'«O
Janeiro (1020) }},Ínrn
Fevereiro  iaMOO

12('l00
12(500

250(000 a 260(000
220(000 a 230(000
100(000 a 200(000

Om küo
|860 a $380

60 tilOf
48(000 62(000
43(000 :, 45(000
40(000 48(000
41(000 43(000
30(000 88(000
32(000 34(000
88(000 40(000
26(000 28(000
22(000 26(000
16(000 20)000

amss
1208000 a 180(000

— a 66(000
100(000 a 106(000

Vm MI»
1(050 a 2(000
1(000 a 1(050
1(1100 a 1I960
1(780 a 1(000
1(000 a 2$000
intuo a 21001
1$»50 a 2(050
1(000 a 1)1150

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados
De Norfolk, inglez Nilêmede; carga á

ordem;
De Portland, inglez Garrivale; carga a

Eurico Kyllomcnsj
De Nova York c escalas, americano

Hagood; carga a W. Lowry;
De Porto Alegre e escalas, nacional

Maroim; carga a 'P. Carneiro & C.;
De Mossoró e escalas, nacional Itassu-

cê; carga a Lage Irmãos;
De Nova York, americano Hero; carga

á ordem;
De Porto Alegre e escalas, nacional

Itaquera; carga a itage Irmãos.

Vapores saldos
Para Trieste e escalas,' italiano Sofia;
Para Recife e escalas, nacional Ita-

berá ;
Para Porto Alegre e escalas, nacional
Itapuca; .

Para Hamburgo e escalas, nacional
Pocotié;

Para Rosário e escalas, inglez Serxdan;
Para Barbados, lugar americano Car-

ral A. Deeing;
Para Gibraltar, italianos Olympo e Ma-

ria C.
Vapores esperados

TELEGRAMMAS C0HHERC1AES |
(Seguudo despachos -telegraphos d°s nossos con-cspondcntcs especlao»)^

MERCADOS MONETÁRIOS

ÒS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

informações diversas

1)050 a 2)000

Dm Ulu

Mnn:o,
Abril.
Maio.

11$S00
11$050
12(200
12(300
12(350

O AliGODÃO

Es-jé
posição

horas,

horas,

ás 14 horas,

ás 13 horas,
de um em-

mercado funecionou, hontein, cm
estável e com seus piòyimimtps

mais animados de ncgocios.Os preços não
aceusaram alteração apreciável.

Fardo»Bnliadas:
S. raulo. .
1'ernainliuco. .
Nnliil
1'itrnliylia. . •
Ccnrfi
Mnnililuto. .
iVríl. 

55
8S0
355

1.70S
753
201
03

do Torrente.

4.257
4.257
1.005
1.WI5

34.070

Por 10 Jtilot
2'.l$000 a 20(500

r,$ooo
23(000
20(0UO

2(1ffl00
24(000
29(50(1

527
155

11 112
11 1313

Notas da Alfândega

Tn.xns extremas
Caca niatri/.  11 114 a
IJanuarla  11 1|4 a

VATjOIUCS di\*ersos
Oh soberanos

Et.as moedn» rcÉuinráni firmes, cotando-se a
liiira ouro, 30(300.

O.s vales-ouro
o iliinen I" llraall foruedn oa ralos-ouro I

r:iz--i" 'Ií 3(506; papel, por 1$ ouro, sendo a mi-
dia do dollar na semana anterior de 0$510.

Ouro nacional
A moeda de 20$, ouro, eotoli-se, hontem, a

61(000,
FUNDOS PTJRMCOS .

Ainda hontem foram negociadas algu-
mas apólices geraes. mas ao portador,
«litc foram cotadas dc S.m$ a 848$, com
juros.

Koríim muito limitados os negócios
nesses papeis, mas em compensação conti-
nuar-ám regulares as operações, em muni-
cip.ics, que estiveram sustentadas.

Tudo mais carecia de interesse, porque
tivemos toda a Bolsa com raros negócios,
quasi todos os papeis mantendo-se fracos
pnr falta dc compradores.

Não sc sabe quando teremos os redes-
contos, que devem reanimar a nossa pra-
ça; sabe-se, porém, que estão sujeitos a
maior demora, porque não houve nume-
ro para constituir a assembléa do Banco
do Urasil. destinada á organização dessa' carteira.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

J-.n*i>. 1003, 
riivrrüKS emissões, 1017, port., 30
Idem. 1, 2, li, 
Idem, 4 

Estiiiloacs:
Jiló. 100$. 4 o|o, 3, 2, 5, 35 .. .

Muniripnes:
K.-i|i. IODO, port,
Idem, J0 
J-rJeiii, 
Itlem, 1014, port.,
Idem, 1017, port.

Cotnpüuhli.t :
'J'-h\ Progreitlo Industrial,
Tee. üonfliinClt, 00 • • ¦ •
Tec AníüVicn Fabril, 50
Docas ílo Santo»; port., 2S
I-I.-im, nom., 0, 21, 44 ..

,1, 24, 50, 100

10, 18,
10

100

A thesouraria desta repartição arreca-
dou hontem 230:742$23 .«n-do réis
u3:;2i$4So em ouro e i32:520$844 em
papel.

De 1 a 2 do corrente importou a renda
cm 377 :?79$7oo, e em igual periodo do
anno passado em 553 77f,$43S. havendo
uma differença para mais em 1920 de
i7S:798-$735- ...

—Hoje, ús 12 boras, serão vendidas
cm leilão, nos armazéns 5, 6 e 9, do cáes
do porto, as seguintes mercadorias caidas
em commisso: telhas de barro, bijouterie
de aço dourado e prateado c arame de
cobre' coberto de borracha.

Amanhã serão apregoados nos arma-
zens 3, 4. 5 e fl, do mesmo cáes, as se-
guintes mercadorias: óleo lubrificante,
obras de folha de Flandres, ferro, trilho,
papel em massa para fabricação de papel,
mastros dc pinho, cerveja commum, -vinho
de 24 gráos, bacalhao (300 tinas), cimen-
to cm pó, vinho até 14 gráos, isoladorcs,
caixinhas de papelão, emulsão, arame de
ferro farpado, caixas para jóias, peças
para nmonioveis, albuno para sellos. li-
vros em branco, pelles envernizados, tinta
para sapateiro, jornaes impressos, ther-
mometres ,<* 'iras de aluminio, cravos para
ferradura, papel para embrulho, 3*za du-
zias de pares de meias para senhora, pe-
sando 202 kilos, e 47 kilos de ditas para
homens, obras dc ferro batido, vidro cm
lamina, ácido oxalico, ácido acetico, bar-
ras de ferro, papel assetinado, caixas va-
sias, etc.

—Os commandantes dos vapores ingie-
zes Cimbrier e Oropesa, e americano Ke-
resaspa, foram responsabilizados pelo pa-
gamentos dos direitos respectivos por se
terem extraviado mercadorias de volu-
mes importados por Correia Rubens & C.
Scheittill & C, Stephcn Schacffer c Fran-
ça & C.

—Esta inspectoria, por acto de hontem,
autorizou a restituição de .)o6$9i6 de di-
reitos pagos a mais .1 E. J. Peake.

—O inspector dirigiu um officio ao
director do Lloyd Brasileiro, solicitando
cópia das declarações prestadas naquella
empreza, pelos tripulantes do vapor Ser-

, -.mio dourado, sobre o contrabando de pe-
170(000 cas de tecido de seda apprehenclido a bor-
niis.-iiio do daquelle vapor, para quc possa resolver

o processo administrativo que instaurou
a respeito.

—Foi submettido á consideração do sc-
nhór ministro da fazenda o requerimen-
to em quc Cczar F.irani, nomeado despa-
chante aduaneiro, solicita nova proroga-
ção de prazo para prestar a respectiva

Total
Desde o dia Io do mez.
Sulijiis
Desde o diu 1
Stiit-I;. ...

Co/ações:

Qualidade*:
Sertões . ...
1»« tortos ..
Mediano.» .. ..
Paulistas. . .
MossurG. . .
MáceiO. . . .

O ASSUCAR
Este mercado regulou ainda hontem,

mal collocado c frouxo, com 0Si preços
em perspectiva de uma nova baixa. Os
negócios realizados continuaram peque-
nos.

O movimento
guinte:

Entrada*:
Campos
Minas
AIukoiis
Feriipintiucò
Santa Cathàrina
Sergipe

Toiul
Pe.-ide o dia Io do mez.
Saldas . . 
Desde o dia Io do mez.

Stock :
Km traplelics
Nos armazéns ecraes. .

Marca Dova. . . • .....
Marca Atlas. . , ......
Outras marcai •

Fsrcllo dc trigo:
O01 moinhos naclosata ..

Farinli» de mandioca

Forto Altere, especial ..
Idem, fina •
Idem, «utroílnu
Idem, peneirada
Idem, grossa
Laguna, peneir* 1a .. •>
Idem, grossa .. .. •• ».

Feijão:

Preto, superior .. .. ...
Idem, regular .,
nu curta, l'orlo Alegra . -•
.Manteiga
Kiixofrc (00 kilos) . ..
Hranco 
Amendoim » •
fnidiulio
Mulatlnlio 
Outras qualidade

Fumo:

Em corda — Especial ..
Idem, hora  • •
Idem, balio

Eir. foi ua:

Nominal
Nominal

Barrtciu
40(000 a 44(000
40(000 a 44(000
40)000 a 44(000

Nova Yorlt, Bxxclld
Portos do norto, Acre ._¦**....
Portos do norte. Mayrtnk
Portos do sul, Dino
Bremen o .scb., ••
Buenos Aires e esca., -roffuayo
Nora York, lo Plcteí •••••
Ltrerpool e escs., PltittircJc
Buenos Aires e esca., P. Italalda. . . . .
Santos, Thtsspri*
BordÊos e escs,, Sierra Ventana
Buenos Aires * escs., Axsritinv
Buenos Aires, e escs,, Uartha Washington
Portos do sul, —tiiw 
Portos do norte, João Alfredo. . 
Portos d osul, _. Juccguaii
Porto» do sul, Simulo Dourado
Buenos AlroB, rtxmaso dl Souoia. • .*.....
Sdutliairiptóu o eses., Avon 
Buenos Aires s escs., GarotiM*»
Buenos Aires o escs., Andes
Buenos Aires e eses., BraSanHa
Southnnipton o escs., lllghland Rover . ...
Buenos Aires e escs., Vauban
Havre e esc., Ccjilan
Buenos Aires c escs., Vaxstsan
Nova York, Vestris  
Nova York, rmnvsion
llio Orande do sul o esc, Bvron
I.lvorpool c escs., Orlto
NoTn York, Aeoliui

Vapores a sair

üo., Ltd., Ord. «¦

6(000 a 6*'00

Por 45 fcllos
14(000 a 14(300
13(000 a
1-2(000 a
11(000 a
9(300 a

10(600 a
9(300 a

13(300
12(400
11(300
9(600

11(100
9(S00

l'or 60 Mio»
24(000 a 28(000
18(000 a
22(1)00 a
40(000 a
24(000 a
18(000 a
33(000 a
18(1.00 a
10(01-0 a
14(000 a

26(000
25(0110
42(000
27(000
24(000
30(000
20$Util'
17(1100
21(000

for kilo
2(000 a 2(200
1(000 a 1(800
1(000 a 1(100

Soutiiamiiton o escs,, Aro-;uajio
Ulo dn 1'rata, lluron. 
Nova York e cese, Om/atni
Kotlerdiim e Hamburgo, Io Plaec. . ..
Portos do norte,-—'t-our-y
Mario o escs., Itaquera
Nova York, por Santos, D<m(« .. ..
Barcelona e escs., P. ilafalda
Bahia e eses., Sumaré
Bio da Pratn, Sicrra Vetiíano
Havre, Aixritsixv. .'*¦¦ ••
Portos do norte, üaiidoa
Recite e escs,, Jairarv
Cabedello e esc, Itavoaix
Portos do sul, ltassiwê ••
Barcelona e Gênova, Totiioso di Botiola
Nova York c escs., Uartha Washington
Portos do sul, Imperador
Amstcrdam a escs., Jírabaníio
Ulo do Prata, „iioii. . . 
Boutluunpton « cres., AndCJ
BordCos e esc, Ooroima
Portos do norte, Macapá
Bcclfe e escs., Jacuhg
Laguna c escs., Dino ••
Portos do sul, Itaittxba ...._¦
Blo da Prata, Highland Rocer
Recife « escs., Jlapi&a. 
Portos do aul, 7/onomo. 
l-acunn e eses., Anna .. *•.»* •• ••
AracaJO o escs., llotpava
Portos do Hio dc Janeiro, Vai-ofm. .
Nova York n escs., Vauban
Ulo dn Prata, Cei/tmi
Portos do norte, Aracaty
Santos, Vestris....
Santos, 3'cnnjHio*
Nova York, Ryron .
Buenos Aires e esc, „colu9 .• .*»
Portos do norle, Ceará '. • • *jj
C11IIA0 o escs., Orifo  15
Uontevldf'0 e escs,, Sírio •• 1°

Kio Grando,
idem, 2». .
-Couiuiiim, do
Idem, de 2" ... .
¦i.-iiiln — Kspeelal
llalila — Superior
Rom
Miuelra e Paulista.
Rio Orande. . . .
Franceza» . . . ..
Preto, superior. . ,
Idem, rcgulnr. •
Manteiga. .. . .

Kcrozenc:

amarelo, i*..

1»

Pm 16 fciloi
26(000 a 28(000
22(000 a
21(1100 a
18(000 a
30(liu0 a
28(000 a
20(000 *

•¦¦ssu
23(000 a
20(000 a
84(000 a

24(000
23(000
20(000
40(000
31(000
22(110"

(.100
(560
(720

28(000
21(000
38(000

3
S
3
4
4
4
4
B
5
6
6
5
5
0
5
6
II
6
7
7
1
7
7
7
7
8
8
8¦8
0

10
10
11
12
13
18
14
15

TEIiEGRAMi-ilA FINANCIAI.

JMtulos brasileiros:
_e<MBl Ant. 1910

Federaes :
Funding. 6 o|o :

601|2 OB 1|2 =5
Novo Funding, 1014:

57 67 ¦ -ri
Conversão, 1910, 4 o|o 1

42 42. —.
1908, 5 o|0 :

07 1)2 67 112 fc=
Estadoaes :
Districto Federal, í lo :

511|2 51 1|2 f-
Bello Horizonte, 1005, 6 o|o I

C5 05 —
H. do H. Panlo, 1013, 5 0.0 :

N.cotado N.rotndo —
E. do Kl", bônus ourn. 5 o|o :

B9 1|2 B9 1|2 —
B. da Bahia, emp., ouro, 1913, 0 o]o :

43 1|2 43 1|2 —.

Titulos diversos:
Hoje Ant. 1010

Brasil R., Common Stock :
2 112 .2 1|2 —

Brazlllun 'I*. Llglit 1' "
80 314 40 1|1 —

8. raulo lt. i'o„ Md.. Ord. :
124 1|2 124 1)4 —

Leopoldina R. O., Md.. Ord.
28 314 28 3|4 —

Dumont Oofféa O., Ltd., 7 1|2 o|o O. Pwí.
*'¦•-¦•'

8t. John dei Rey Mining, Ord. :
16|- 15|- — . rr

Blo Flour Mills A Grannrles, Ltd. t
6216 8113 . *,

X/ondon ft Brasillan Bank, Ltdi
22 1|2 221|2 V";

Ítala Real Inglesa, Ord. :
108 105 —. ¦

Titnlos estrangeiros:
Hoje Ant. 1919

Emp. de Oucrra Britannico, 8 oft 1020)47
831|4 83 —

Consols., 2 1|2 o|o :
44 1|4 441|4 LC-'-"." -

Rente FranoalBe, 8 o|o (na Bolsa tle Parlei:
56.50 66.25 ms

Rente tfrançalse, 5 o|o -
85.20 85.20 *—.

O GAFE*
SANTOS, 2 — O mercado de cofê dispo-

nivel fechou calmo, nas seguintes baeeBi
Hoje Ant. 191»

Tvno  9(200 N.cot. 13(250
Typo ' 7(500 7(500 11(500

SANTOS, 2 — O mercado de eafê para en-
trega a termo" nbrlu firme, estabeleeendo-se
alta em todoB os mezes Na segunda euaniadn
houve menos anininiião, voltando os preçoB âs
basca da véspera, cotando-se o mercado calmo.
No fechamento foram offerccldos ob seguintes
limites dc compradores, mercado calmo.

Xova base
Holt

Ií.; 9(175
9.(350
9(475

...;...; 9(600

 24.000
_tifcn'or

 9(160
 9(275
 9(425

,*;¦  9(050

Despachadas

Saldas

Eilstcncla '.

82.006

nada

700.118

16.00»

ímiki

2.743.022

h:

¦ 32.00»

Ili.1100

i.001.601

Ilujc
7.2.1
7. lii
8. no
S.20

FCCh ant.
7.20
7.59
7.03
s.ia

au»

Ccf6 para entrega, março
Café para cutregii, muio
CafC para JentiOgir, Julho
CafC ímrii entregili selem,

Weicudo.
Alln de 5 a pontos, desdo o fecha liienti

terior. _-„
O AIiOODAO

LIVUUPOOI,, 2 — No merendo de algodJa
disponível, 11» (iiialldiides brasileiras f"in:ii Uoje.
cotada* 0" il-.n-iinos do ponce por libra mala
altas, vigorando os seguintes limites:

Uoje Ant- 1019

Pernambuco "fair" . 12.45 11 .'50 2S'.*80
Maceió "fair" . . . 12.45 11.30 2S.88

O algodão norte-nmcrleano no mesmo merca-
do experimentou uiiiaoalta dc 05 décimos da
pence por libro, cotando-se:

Jíoje Ant. 101»
•Fully-mlddling" dis-
ponlvel  12-TO !!•
IjIVERPOOL, 2 — O mercado de algodlo a

termo, â» 12.30 p. m., hoje mostra para o pro-
dueto nortc-ninericauo lima alta de SI
pontos, colando-sc em pence por libra:

Uoje Ant.
"Fnll.v-mlddllng" en- _

trega em dezembro 11.4o 10.00
"Full.v-middling" en-

trega cm manjo . 11.54 10.70
PERNAMBUCO, 2 — O mercado de algodi»

nesta praça esteve hoje ao melo dia estável.
A cotaçío da 1» sorte foi por 15 kllos:

Hoje : • • • •
Anterior
Anno passado

Ab entradas foram:
Hoje • • • ¦
Anterior
Anno passado

Oa seja para a safra:
Hoje
Anterior
Anno passado

Sondo a existência desta produeto cnlcnlad»
em: /

7.600
6.00051.500

25.3»
o a
IH-0-

95

191»

23.80

22.20

28(00»
80(000
37(000

700
300
600

10.500
18.800
24.400

Hoje
Anterior
Anno passado 

A ultima cxportacüo de algodão conhecida •
nenhuma. .„

O ASSUCAR,
PERNAMBUCO,

cotações offlclnes
kllos:

- Sio 1
assucar,

do

Dezembro. .
Janeiro. . . ,
Fevereiro. .
Maranjo . .
Maio. . . .

Tendas .

Descmbro. .
Janeiro. . .
Fevereiro. .
Marco. ., .
Maio. . . .

Tendas.

Dezembro. .
Janeiro. .
Fevereiro. .
Marco. . .
Maio .,.,.'.

Tendas.

..,..,  12.000
Tara liquidação

Hofo Ant. 1919
8(123 8(526 12(276

Usinas superior e 1*
Branco cristal .. ..
Dcnieraras
3a sorte 
Somenos .. ¦. . • ¦ <
Brutos seccos .. ..

Usinas superior e 1*
Branco cristal ."'. ..
Demerarna
3» sorto .. .. ¦• >
Somenos .. .. .. •
Brutos seccos .. ..

Sem

e 1»

s seguintes at
hoje, por 15

Hol*
cotaclt

(1(700
7(00»
8Ç0OO
7(50»
4(209

,-liifcrlOf
Sem tolací*

8(70C
7(00*
8(504
7(504
1(20<

Ânnt vaimaS,
13(10*..
11(501

{Setn cotaclt
Sem cdtíicât
Sem cdtiiíM

7(501

do mercado foi o se-

Saccos
 0.880

6.880
0.886
4.032
4.032

202.825
102.205

Americano . . ,
Latlrillios:

•••••••

Total  305.030

Regularam os seguintes preços:
Ciial.dades: Por Mlog.

Branco, cristal .. .. s. .. ÍTOO » *720
Idem, 2» Jacto  («0 *¦ *?5S9
Demernriii ._.„
Mascavlnbos  (180 a (500
Mascavo  (300 a (400

FARINHA l>E THIGO
O mercado desse produeto regulava

firme e com tendências para a cita. Os
preços hontem, nos moinhos foram os se-
guintes:

Por 44 Jfelíos
;-. 47(000 a 47(500
,. 40(000 a 4fi»500
,. 45(000 a -15(500

. 47(000 a 47(500
MOIDOS
essas mercadorias,

848(000
844(000
fMT.ÇOIIO
818(000

97$000

180(000
178(000
1735000

1" ¦¦u.ili'1-.ióV •'•*•«
2* iiualidnde
3* <]u.i.i(1n(le. • • •••
Soinolinn

. CEREAES
Regularam firmes

cujos preços subiram.
Cotações:

Fubá mimoso
Fubfi pnnlficaTol. 17( 
Fubá paniflcavel
Fubá especial
Fubá commum
Araruta
Fubá de nrroí

Outro* gêneros: *
Dextrlna
Feculn fina
Fccnla 2a sorte

O XARQTJE
O mercado desse produeto

hontem firme c inalterado.
Regularam os seguintes preços

Proci-dcnclat:
Rio da Pratn:

Patos e mantas .. -—
Puras mantas 2(100 a 2(300

Nacionaes. . • .........
Dt Cerâmica »'•
Estrangeiros ., __. .. ••

Muntelga:

De Minas c E. do Rio ..
S. Cathàrina (5 e 10 kilos)

Milho:

Amarelo ..
Branco
Mesclado

Madeira de lei:

Ucdro •••••••••
Peroba branca. . . • •
Outras qualidades .. ••

Olco:
Da llnhaça:

Em barril bruto... .. ..
Em lata

De carovo dt algodlo:

Nacional .. ,.
Estrangeiro .. .. .. ••

Polvilho:
Dt Mtuaa. Rio t S. Paulo.
De Porto Alegre.. .» ••
De Santa Catiarlna .. »•

Pinho:

Americano
Rezina por duzla, cone. .*
Spruco
Dc Paraná, Ia qualldadt •
Idem. de 2a qualidade •••

Por eatss
26(000 a 20(000

Metro quadrado
7(000 a 15(000

21(000 a 26(000
88(000 a 40(000

. Om Ulo
4(500 a 4(600
3(200 a 4(400

62 MIO*
18(000 a 20(000
17(500 a
17(500 a

loiilOO
s .00

Metro etii:.í>
,_ 280(000

260(000
170(000 t 190(000

2(600 ¦
2(600 •

2(800
2(800

Kilo
1(200 a 11400
2(600 a 2(800

$860 a
(360 •
(300 a

1400
(400
(400

Por 50 Ulo*
 23(000
 18(000
 10(000
 14(000
 12(000

.-.-.. 38(000

.*. .. 38(000
Kllog.

,. .. 1(200
,. .. (600
.. .. (500

regulou

Por fi
tr» «TOU
I- 320(000
I— 2(000
(- (900
l- (830

Phosphoros:
for Wa

Marca Olho .. .
Outras marcas .

Presuntos:
Nacional  .. 4(800 a
Estrangeiro .,  10(500 a

Queijos:

74(000
74(000

Sito
5(200

13(000

(7«

Kilo

206(000
215(000
205(0011
465(000
405|uoo fiança.

CRUZ & LEMOS
Comiuiss «'s, ciHis..rn.iç./es

e o .1.;. |»i*o|>•'•'<
Saccos vusiD.**, novos e usados,

piiia -*ulé e bereaèSj -aDia-^ens, al-
iíoflãr p '»n hiinies.
Caixa Podai 665 Eeu. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Minas  U600 a
Palmyra (caixa) .. .

Sal:

3(800
100(000 a 106(000

60 Mios
Do norte, grosso.. •• »»
líold». • . • •••••••••¦
Dt Cabo Frio, grosso...
Idem, Idem, moldo......
Estrangeiro •

Sebo:

Do R. Orande e fronteira
Do Matadouro e xarq. .
Do llio da Prata. . . •

Tnpioca:
De diversas procedencltt.

Tolhas:
Prrti -tis. • • •• •••'•••
Nni-i-nini'!*. . • •••>•-»*••

.. Toucinho:

Coiiiinnm. . . .........
De fumelro

Vinho:

D-» ltlo Orande, 
Estrangeiro, virgem .. ••
Idem, Terdt •
C''<:»-'¦• • • ••••••••••

8(500
Nominal

6(000 a 7(000
Nominal

10(000 a 13(000

Vm Ulo
r-
aomlnal
Nominal

üm ÍMIo
(400 a

4(300

(100

Movimento do cáes
porto

Acham-se atracados ao cáes do porto,
em serviço de carga e descarga de mer-
cadorias, os vapores e embarcações se-
guintes:

Hiate nacional Coral, cabotagem, ar-
mazem i.

Chatas diversas, com carregamento do
North Pacific, descarregando cevada no
armazém n. 3 (armazém mixto 8), ar-
mazem n. 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Lima, armazém tt. 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Bayard, armazem n. 3.

Vapor nacional Etha, cabotagem, ar-
mazem n. 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Lord Ortnan, descarregando mercadorias
da tabela 1, armazem mixto 4.

Chatas diversas, com carregamento do
Glenaffric (armazem mixto 4), armazem
n. 5.

Chatas diversas, com carregamento do
Scaldier (armazem mixto 8), armazém
n. 5.

Chatas diversas, com carregamento do
Tona, armazem n.^5.

Chatas diversas, com carregamento do
Ootmarsum (armazem mixto 8), arma-
zem n. 7.

Chatas diversas, com carregamento do
Aí. J. Scalon, no armazém 7 c mixto 8.

Chatas divçrsas, com carregamento do
Rio de la Plata, no armazém mixto 8,
descarregando mercadorias, tabela H.

Chatas diversas, com carregamento do
vapor Ango (armazem mixto 8), arma-
zem 9. •

Chatas diversas, com carregamento do
Macapá, armazem 9.

Chatas diversas, com carregamento do
Sark, descarregando farinha de trigo no
armazem n. 3 (armazem mixto 8), ar-
mazem n. 9.

Vapor nacional Campinos, cabotagem,
pateo n. 10.

Hiate .nacional Pharoux, cabotagem,
pateo 10.

Chatas diversas, «om carregamento do
Laurel, no armazém 10 e mixto 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Pancras, no armazém 10.

Vapor inglez Lord Ormonã, descarre-
gando materiaes para a Estrada de Ferro
Central do Brasil, pateo n*. 11.

Vapor americano Opequan (armazem
iS)-

Chatas diversas, com carregamento do
Tabor (armazem mixto í), armazem, 15.

Vapor inglez Gullier, (armazem mixto
4), armazem 16.

Chatas diversas, com carregamento do
Swinburne, no armazem 17 e mixto 8.

Vapor americano Huron, descarregan-
do cimento no armazem 3 (armazem
mixto 2), armazém 18.

Praça Mauá, vago.

... 9(175 0(175 11(860

... 0(175 0(175 11(200
. 7.000 *- nada 344.000

SANTOS, 2 — E' . o seguinte o movimento
de estatística de café hojo, com os respectivos
confrontos :

Boje Ant. 1010
Entradas :

46.926 51.916 7.171
Embarques

13.000 28.000 28.000

Usinas superior
Hranco cristal
Demerara» ..
3a sorte .. .
Somonos .. .
Brutos secco» .. .. ...

Aa entradas foram:
Hojo
Anterior
Anno passado .. .. .. •. .. .. •

Ou seja para a safra:
Hoje •
Anterior .. .. 
Anno passado  • •

Sendo a existência deatt produeto
era.:
Hoje
Anterior
Anno -passado  •

A nltlma exportação dt assucar conhecida (
nenhuma.

•J.8W
J7.00Í
14.60(

036.70»
021!. 00*
205.201

calculada

400.001
300.804
03.304

1:200(
600(000

1:40o*!
580(000

Um ÍMIo
l>3iili a 1(401)
2(000 xx 2(500

Por 'mrr<l
70JI1I1II . HRtOtM

10lf(ini0 a 7.'>'IÍ00I'
O.Viícim ix txix -ii
760(000 a 800(0 '

Movimento commercial
NOS ESTADOS

SANTOS, 2 (A. A.) — O mercado de
cambio abriu hoje com as cotações se-
guintes: á vista, 111I4, e a 90 dias,
11 l|*2.

SANTOS, 2 (A. A.) — O mercado do

café abriu hoje com as cotações seguin-
tes: typo 4. 9$-"50, e typo 7, 7Í975-

Nesta base 'foram rvegociadas 7,000
saccas.

BAHIA, 2 (A. A.) — Entraram no
porto desta capital os vapores ex-alle-
mães Sierra Ventana c Ludendorff, da
marinha mercante franceza, e pertencèn-
tes ás companhias francezas Chárgeurs
Réunis e Sud-Atlanti-que. Ambos trazem
passageiros e cargas.

Estes paquetes, apesar de navegarem
debaixo do pavilhão francez, ostentam
ainda as placas, com os nomes allemães.

BAHIA, 2 (A. A.) — Saiu hontem do
.porto desta cidade, depois de haver sof-"frido 

todos os reparos de que carecia a
sua casa de machinas, o vapor Inglez
Qaithness. O mesmo navio destina-se ao
porto de Santos, com respectivas escalas.

BELÉM, 2 (A. A.) — O mercado da
borracha continua paralysado offerecendo
os vencedores o produeto a 1$, manten-
do-se os compradores retraídos.

S. PAULO — 2 (A. A.) — Segundo
o relatório agora publicado pela directo-
ria de rendas, foi arrecadada a impor-
tancia liquida dc 22.803:683$, em 1919.
mais 2.0111900$ que em 1918.

S. PAULO, 2 (A. A.) — Durante o
mez de novembro próximo passado, a
Alfândega de Santos, rendeu a impor-
tancia de 8.8701481 $000.

BAHIA, 2 (A. AO — Ç mercado de
cambio desta capital continua indeciso.
Hontem, os bancos saccftram a H3|8.

dollar foi cotado a C$300 e a libra a
2i$S73-

BAHIA, 2 (A. A.) — O mercado de
cacau desta capital continua frouxo, qua-
si sem negociações.

BAHIA, 2 (A. A.) — Foi effectuada a
seguinte arrecadação ina directoria de
rendas: de exportação, 26:489$328, in-
terna, 23 730$078.

BAHIA, 2 (A. A.) — A renda do Es-
tado no periodo quc medeia entre o dia

ao dia 30 de novembro do corrente
anno, foi de i.s64:378$28i.

SANTOS, 2 (A. A.) — O mercado
do cambio fechou hoje a 11 d., á vista,
e 11 i|4, a 90 dias.

Francos: minimo, $375 e máximo,
$380; vendas, 197.000. Lira», $25o.

— O café, no fechamento do mercado,
obteve as seguintes cotações: para o
typo 4, 9$i75. e para o typo 7, 7$97S-
Foram vendidas 31.000 saccas, havendo
na praça um stock de 2.707.016 ditas.

NO -G-S-rRANGEIRO

MONTEVIDÊO, 2 (A. A.) — O mer-
cado do cambio nesta' capital, abriu hoje
com a cotação de 11,60, para os saques
á vista.

•BUENOS AIKES, 2 (A. A.) — Reiiu
certa desorientação no mercado cerca-
lifero. O presidente da Bolsa da cidade
do Rosário solicitou do ministro da fa-
zenda, uma declaração acerca da lei pro-
hibitiva de exportação.

NOVA YORK, 2 (U. P.) — Mercado
de câmbios: Libras esterlinas, 349; fran-
cos, 607 i|_; liras, 368; marcos, 143;
florins, 30,58; franco-bclgas, 644.

BUENOS AIRES, 2 (A. A.) — O tri-
go foi hoje cotado a 26 pesos.

MONTEVIDÊO, 2 (A. A.) — O mer-

cota*,
a dt

lran»

cado de couro fechou hoje com a
ção de dez pesos e o de lãs, coin
seis pecos c cincoenta.

MONTEVIDÊO, 2 (A. A.) — O
co-belga foi hoje cotado a 19,01.

LONDRES, 2 (U. P.) — O vapoi
Limbxirgia, procedente do Brasil c Uio da
Prata, chegou á Las Palmas, segunda*,
feira, próxima passada.

Manifestos de importação
MERCADORIAS RECEBIDAS rOB

MAR
—Vapor americano "Ke-rcsuspa",

de Hamburgo e escalas:
De Hamburgo:
426 volumes de papel e 1.063 far»

dos, „ ordem; 96 volumes dc niachU
nas, a Arp & C; 1 caixa de tecidos,
1 de louça, 3 de quinquilharias, 1 d»
lâmpadas electricas, 30 barricas d*
tinta de água, 2- caixas dc fèfíamén»
tas, 4 de objectos physicos, 1 dc ap-*
parelhoa electricos, 2 de productos
chimicos, 2 de machinas du escrever,
1 de livros impressos, 1 de catálogos,
S de machinas e 1 de botões de vidro,
à. ordem; 6 caixas de artigos de ago,
a Constantino Gragà; 3 caixas de te-
cidos, a Carvalho Silva &.C.; 4 cai-
xas de harmonios, á Sociedade Ano-
nyma; 7 caixas de drogas, 35S amar-
rados de canos de ferro e 8 caixas de
mercadorias, á ordem; 1 caixa de agu-
lhas e 1 de artigos do aço, a Abilio
Gomes; 3 caixas de pregos c 1' de
agulhas, a José Lino & Ci; 500 barri-
cas de cimento, 1 caixa de catálogos,
3 de isqueiros e 1.418 amarrados de
ferro redondos, á ordem; 24 volume»
de machinas para leite e 3 de machi-
nas para carne, á A. Boye & C; l1
caixa de machinas, a Krambcck Se
Irmão; 195 amarrados de rolos de
aco e 14 barricas de tintas, ã. Socie-
dade A. Gon. Commercial; i caixa de
mancai, a Anolf Petersen; 4 caixas de
artigos de alumino e aço e 1 de água
da colônia, & ordem; 12 caixa» de
machinas para autos, 12 de ferra-
mentas e 31 de mercadorias, a Wllly
Borghciff; 10 caixas de relógios, a
Castro Araujo; 66 caixas de quinqul*
lharias, 3 de mercadorias e 1 de fer-
ramentas, a Lucklaus & C; 2 caixas,
de artigos de aço, etc, a Nap. Levei;
14 caixas de'tintas, & ordem; 3 cai-
xas de artigos esmaltados e 1 de la-
tüo, a Gomes Irmão; 6. caixas dc gar-
rafas vasias, a Alves Magalhães; 3
caixas de peças .para machinas, a
Santos Seabra; 6 fardos de papel o 2
caixas de tintas, a Ase. Chrlstopharo;
1 caixa de lâmpadas e 7 de artigos
de vidro o latão, a Gomes Noves; 3
caixas dc artigos de borracha, a Cas-
tro Almeida; 2 caixas de peças para
machinas, 3 de artigos de papelaria,
3 de artigos de aço c 2 de artigos de
ferro, íl ordom; 4 caixas de bombas,
3 de quinquilharias de ferro o 2 de
artigos de ferro e aço, a Delfim Fon-
tes; 3 caixas de artigos de ferro e
aço, a Himo & C; 6 caixas de bombas
e 1 de artigos do aço, a Agostinho P.
Irmão; 11 caixas de material electrl-
co, ís. C. C. Transactor; 11 fardos de
lupulo, a Bonazzo & C; 4 caixas de
artigos de mármore, ao barão Tut-
tkaumei*; 3 caixas de artigos de fan-
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Liverpool, Brasil and River Flate tamers

LINHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

HERSGHEL
•;.'¦ i 

'•;«.-• 
Í.I ¦'¦'•-'

Sairá na segunda q'.ii_zena de dezembro para ,_-,

Este paquete foi expi-easamente construído para transporte
fle 'passageiros de 3" classe, etn camarotes coin duas, quatro
e seis camas.
l*rfeçò da i>a*ssa<ren_ de terceira classe áÃSi^OOO,

incluindo o imposto
faro passagens e mais iu forra ações, tratai cora. os agentes

Norton Megaw & C. L.
RUA DA SAUDE, 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Pussagens: Norte, 6G71—Carga: Norte, 47

LLOYD BRASILEIRO
JPRAÇA SBR-VULO DOURADO

Entre Ouvidor o Rosário
IilNIlA DO NORTE

¦' 
—'¦' —

0 PAQUETE

MANA'
Sairá depois de amanha, 5 do cor-

ronte, paira MANÁOS, escalando em:
Victoria, 0 do dezembro.'Bahia, 

8 de dezembro.
Maceió, 9 de dezembro.
Recife, 10 de dezembro.
Cabedeilo, 11 de dezembro.
Natal. 12 do dezembro.
Ceará, 13 de dezembro.
Tutya, 13 de dezembro.
Maranhão, 15 de dezembro;
Pará, 17 de dezembro.

¦ Santarém, 20 de dezembro.
Óbidos, 20 de dezembro.

: Pa.rintins
- Itacoatiara, 21 de. dezembro.

Manáos, 22 de dezembro.

Linha Norte-Sul

O-PAQUETES

Entrado do sul, sairá pa-
ra Victoria, Bahia, Maceió,
Recife, Ceará e Pará.

AVISO—AS pessoa? que queiram ir a bordo dos paquetes, levar ou re-
«.plier passageiros, deverão solicitar cartões de ingieeeo .ia secção du tra-
ÍORO.

taria, a Adelino Magalhães; 1 caixa
de mercadorias, 3 de -agulhas, 1 dt
artigos de ai;o, 1 do vidros, 1 de lou-
cn c 100 ba-rricas de sal bitter, a
Baücl-e & C.;2 caixas dc artigos de
acti, a Lincoln N. Freitas; 1 do piano,
a Z. de Araujo; 2 caixas do utensílios
para .«scripta, a Alexandre Ribeiro; ;
1 a Heitor Ribeiro; 4 volumes de vi- \
dros, a Francisco Lopes; 1 caixa do
artigos para escriptorio, a Almeida \
Marques; 2 caixas de artigos de me- j
tal e latão, a Oliveira Loite; 2 caixas
do mercadorias, a Freitas Couto; 5 .
eaixtis de lápis e l"> do utensílios.pa». i
•ra escriptorio, a' Belling Meyer; 7 j
caixas de bar ban te, a Pinheiro Ju- i
nior; 10, a Gomes & Irmão; 42 bar-
.ris do esmalte, a Carvalho Paes; 1 j
caixa do appárolhog cirúrgicos, á R. I
B S Portugueza; 1 (10 volumes.d.e
arame de ferio, 1.000 burricas de cl- |
mento, 7 caixas do vidros,-1 -de-fer- 

|
j-ameutas, 1 de partes para machinas,
4 de agulhas, o 35 de ladrilhos, á or-
dem; 1 caixa de mercadorias, a R. M.
Vélge: G caixas de conservas, a Coe-
lho Martins; 1 caixa -do estojos ma-
thematicos, a A. Azevedo Costa; 9
caixas de poças para machinas. a Os-
çar-Woiss 1% O; 1 caixa de artigos pa-
ra electricidade o' 1 de utensílios, fi
ordem; 15' caixas -de machinas, a
Companhia America Fabril; 0 caixas
de honecas. 8 de machinas, 3 de tor-
nos e 2 de mercadorias, a W. Frie-
dricks; 5 caixas da tecidos, á ordem;
2 caixas du drogas, 1 de vidros, 2, de
machinas, 4 do couros, 2 de artigos
de (erro, 4 de couros, 1 de catálogos,
20 do peças para machinas, 2 de ar-
tigos de aço, 2 do mercadorias, 1 de
tintas, 1 de artigos de aço, 1 de brin-
quedos^ 3 de meias e 3 dc mercado-
rias, a Herm Stoltz; t caixa de mer-
cadorias, 9.000 barricas de cimento,
4 caixas de peças para machinas, 1

de fechaduras, 1 de bombas para
motor e 1 de fogSes a korozene, a

ordem.
1 caixa dc artigos de borracha 4 de

artigos de madeira, 11 de artigos de

papel, 15 de artigos para escripta, 6

Sc artigos, de ferro 11 de mercado-
rias 1 de artigos de madeira, 6 de

artigos para escripta á ordem, 1 do

brinquedo- e 4 de artigos de couro
«Henrique Leuthpld, 2 dc machinas
a Daudt Oliveira, 132 de arame de

ferro a Cândido Nogueira & C.j «I

de machinas. 49 'fardos de papel e

i caixa dè nVorcad-orias a H, Ribeiro
& C. 1 de thermometros, 1 de ar-

tigos cirúrgicos, 1 de artigos de bo,-
racha. 6 de produetos clumicos e 1

de artigos de metal a Rodolpho Hess
& C, 13 caixas do artigos para ele-
ctricidade e 2 de peças para machi-
áè íi Companhia Brasileira de Ele-

Ctricidade. 1 de apparelhos electri-
cos á ordem, 1 de.artigos do ferio,
9 de vinho, 12 sepaiadorcs e 2 cai-
xas dc machinas para leite a Mv*»1,-
nert & C, 3 de mercadorias, 17 de
vidros e 21 de produetos chimicos _â
"ordem, 20 de brinquedos o 11 de es-

pelhos a Castro Aguiar. 5 de mate-
rial para electricidade, 69 volumes
de isoladores e 5 caixas de artigos
de ferro a Haupt & C, Í0 dc ma-
terial electrico áo Lloyd Brasilelio, 1
de livros á ordem, 192 de artigos de
madeira, 1 de artigos dc ferro e I
de peças para machinas a J. Jur-
suens 17 fardos de tapetes a Lean-
dro Martins, 3 caixas dc livros im-

pressos ao" Instituto Oswaldo Cruz,
volume dc abridores a Gutman

'g. 
O 8 caixas de tecidos a Scheltler

w c' 7 de drogas e 2 de brinquedos
h. ordem, 7 de. essências e arottis-.a,
W Krebs, 1 de botões de celluloide
a í de machinas para cabello íi or-

dem, 14 fardos de papel a Alberto

Comes, 40 c.lixas de ladrilhos á. or-
dem 5 de brinquedos a Mattos Mala,

dé artigso de borracha a Mermo
Sc C , 10 de artigos de borracha a
Rombauer & C. 14 fardos de papel
c 1 de caixa de artigos para «gar-
ros á Manufactura de Fumos Veado,
8S barricas de anilinas, 7 caixas de
anilinas, 56 barricas de tintas, 10 de

SKOGLANDS LINJE
O VAPOR NOÜRÜKOÜEZ

SOLVEIG
SKOGLAND

varreu ará no principio de
novembro parti

.l.-irii o.irsja» crnii_»üi- oom
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dê cimento, 7 caixas de pedras para
escrever, 1 de artigos para escripta,
14 de medicamentos, 1 de pedras cs-
colares e 1 de artigos para escripta
á ordem, 6 de artigos do metal e la-
tão á Bellingrodt Meyer & C, 19
volumes de machinismos «i. Gasm.
Fab-. Dentz, 1 caixa dc bijouteria ã
ordem 2 de artigos photographicos
a Henrlc-h Gutmann, 1 de artigos
prateados a Adriano de Brito, 7 de
produetos chimicos c 5 de drogas a
Moreno Borlido, 8 de peças de ma-
chinas, 19 de lâmpadas, 4 do formia-
to de sódio, 20 de phosphoros amor-
phos, 4 de phosphoros, 60 barricas
de potassa calcinada, 4 de potassa,
95 tambores do' soda cáustica, 182
barricas de chlorureto de potassa,
100 de bichromato de potássio e 37
de chloreto de,sódio á ordem, 1.344
volumes de arame de ferro a Bom
& C, 58 caixas de despertadores, 19
de quinqilharias de zinco, 9 de vi-
dros, 1 de relógios, 1. de artigos de
escriptorio, 13 de despertadores, 1
de artigos de.porcellana, 1 de artigos
de vidro e 1 de mercadorias a Emm.
Bloch, 90 volumes de machihismos,
6 caixas de pianos, 4 de produetos
chimicos, 2 de artigos de metal, 3 de
artigos de couro, 1 de quinquilharias,
16 de artigos de ferro, 1 de artigos

,de alumínio, 1 de lápis, 3 de merca-
dorias, 2 de artigos de papel, 4" de
artigos de aço, 200 barricas do' ci-
mento. e 2 caixas de amostras a AI-
ves Kastrup & C, 2 de moveis a B.
M. da Silva, 1 de artigos de ouro a
Leon & C, 3 de artigos de pasta
e 10. fardos de isqueiros á ordem,
1 caixa de mercadorias á ordem. 5
barricas de arsênico a D. T. Azevedo,
5 a Mario Nazareth, 1 caixa de quin-
quHharias a Carlos Tuner & C, 1 cai-
xa com machinas á ordem, 2 caixas
com artigos de algodão a Werner
Beok & C, 1 caixa de amostras a
Cian. Acherinto, 1 caixa de agulhas a
Othon Ree, 35 volumes de drogas cor-
tume a Krambeclc Irmão, 1 caixa de
discos para moinho ao mesmo, 1 caixa
de amostras á A. Geral Commercial,
1 caixa de medicamentos á mesma,
1 caixa de amostras., de tintas a M.
G. Freitag, 86 barricas de tintas ani-
linas ao mesmo, 2.500 saccos do sal de
pedra á ordeni, 418 á ordem, 8 volumes
de machinismos a Gasm. Fabr. Dentz,
13 volumes de ditos ao mesmo, 50 vo-
lumes de ferragens e 7 caixas de
films á ordem, 6 fardos de lupulo fi.
Companhia Polônia, 115 volumes de

E. Johnston, 50 caixas de lâmpadas
electrieas á Companhia Brazilelra de
Electricidade, 5 a A. E. O. Sul Am.
Eiectriea, 3 ca'xas de artigos de vidro
e 12 caixas coin lâmpadas electrieas
á, ordem, 4 caixas de livros a K. .fo-
hnston, 2 caixas de artigos prateados
ao mesmo, 18 caixas . de drogas a. F.
R. Baptista, 3 caixas de lápis, 4 eaixus
de medicamentos o 10 ditas á or.lem,
% volumes de machinas e, pertences,
1 ca'xa de artigos de vidro, 1 caixa de
bijouteria, .1 caixa do jóias. 3 caixas
de artigos para escrever, 3 ditas e 1
caixa do mercadoiah á ordem, 150 vo-
lumes de arame e 1.5.00 ditos á ordem,

caixa de peças para machi nas a
Júlio Uma, 50 caixas de oxdo de
zinco, 42 barricas de- chroma aliim., 3
caixas de machinas e 7 de mercadorias
á ordem, 6 volumes de tintas á ordem,
12 barrica:, de artigos de ferro a
Hasenclever & C, 13 volumes de fer-
ro, 100 barricas do podra hume. 40 cai-
xas de artigos de ferro, 3 caixas de
arfgos do arame, 3 caixas eom machi-
nas para manteiga, 50 caixas de
anil, 2 caixas de harmonius, 2 caixas
de tintas, 1 caixa de talheres, 12 cai-
xas do louça e 1 caixa de artigos de
folha fi Ordolv 8 caixas de drogas, 4
volumes de moveis, 35 barricas de
saes o 2 caixas do produetos climieos
á ordem, 20-caixas de quinquilharias
esmaltadas a Aredio «& C, 2 caixas.cie
machinas â ordem, 1 caixa de machi-
nas, 2 caixas de papel cartão, 1 caixa
de produetos chimicos, 2 fardos de ar-
tigos do papel, 1 caxa de papel e ar-
tigos du aço, 41 caixas de papel para
escrever, 5 caixas de artigos de ferro
e 3 caixas de louça á, ordeni,^ 500
barricas de cimento a C. Const. C. Ar-
mado, 25 volumes de pecas para ma-
chinas á ordem, 12 volumes de lampa-
das electrieas a Lucas & C, 162 vo-
lumes de papel á ordem, 3 caixas de
vidros e 2 ditas aos mesmos, 1 caixa
de artigos de barro a Lucas íi C, 5
ca'xas da automóveis a Steinberg
Mever & C, 13 caixas com utensílios e

ditas de ferramentas aos mesmos.
30 caixas de arame. 14 caixas de fe-
ehaduras, 5 caixas de mercadorias e
caixas com machinas á ordem, 1 caixa
de tecidos a Formozinho. & C, 2 cai-
xas de quinqu lharias aos mesmos, 1
caixa do instrumentos cirúrgicos a.
Moreno Borlido, 1 caixa com tintas ao
mesmo, 1 caixa de artigos de seua a
Mattos-Maia, 1 caixa ile ferramentas
á C. O Brahma, 1 caixa com balanças
e 3 caixas de machinas a mesma, 8
harmoivcas a Fred. Figner. .6 caixas
ds utensílio:, para escripta ao mesmo,
2 caixas de lápis e 75 caixas de -vi-

nho á ordem, 2 caixas de lupulo &
Cervejaria Americana, 2 caixas de ar-
tigos do papel, 25 caixas o 3 tardos
cie papel, 13 caixas de artigos de vi-
dro, latão etc, 1 ca'xa de artigos de
latão, 2 caixas do agulhas e artigos
de. açu, 3 caixas de artigos de ferro o
aço, 1 caixa do artigos do ferro á or-
dem 50 caixas de vilhó a Acl. Peter-
«sen, 30 volumes de machinas â or-
dem, 1 caixa de artigos de oplica a
Frz. Malmo, 4 caixas dc mercadorias
a Villas Boas & C, 2 caixas de ma-
chinas e 6 caixas de- artigos de pa-
pel, 11 volumes de sellins a Hernv
Stoltz, 1 caixa de seda artificial ao
mesmo, 500 volumes de arame far-
pado, 2.000 ditos á ordem 7 caixas de
folhas do cobre, 10 caixas de saltos dc
madeira, 1 caixa de violões á IC. M.
Velge, 3 caixas do serras á ordem, 3
caixas de drogas a Raacko & C, 2 cai-
xas de tecidos !i ordem, 1 caixa de li.
nho, 10 caixas com. lâmpadas) electri-
cas e li caixas de machinas á ordem,
.18 caixas de brinquedos á Companhia
Expresso Federal, 323 volumes de ara-
mo d& ferro a Dias Garcia & C, 810
vigas de ferro red. a Koblei* & C, 2
barricas de machinas a Axel Malm.,

caixa de artigos de opfca á ordem,
7 caixas de mercadorias, 2 caixas de
drogas, 5 caixas tio perfumariasr l.cai-
xa \ie amostras, 1 caixa de villio,.. 1
caixa emo catálogos, 10 caixas com
lâmpadas, 8 caixas de, mercadorias' o
110 caixas de tinta/.'á. ordem; 25 volu-
mos do motores a Hernv Stoltz, 1 ca -
xa de bagagem â ordem, 5 caixas com
espoletas a Herm. Stoltz, 22 caixas
com torcidas ao mesmo, 12 caixas com
cabos para guarda sol ao mesmo, 20
caixas com pás, a W. Friedrícks.

Vapor, italiano "Francesça", de
Trieste e escalas.

De Nápoles :: 11 saccos com pimenta a G. Camaro,
¦ saccos com amêndoas, 7 saccos com

nozes, 168 cestos de figos- seccos, 2
caixas de origones ao mesmo, 100 sac-
cOs de nozes a Camerino & C, 30 di-
tos ao mesmo, 71 cesatos de f gos
lieccos o 19 ditos aos mesmos, 25 volu-
me» de mobílias usadas a Conforte As-
suns-jíi.

De Almeria ;
984 barricas do uvas a .Tuiian Gonza-
lez, 548 a Mariano Conti, 000 a L.
Ferreira Irmão, 50 a Manoel Soares,
441 a Santos Fontes, 443 a Joaquim M.
Pereira, 50 a M. Rezende, 70 a Abel
Morgado, 269 a L, Fereira, Irmão, 235
a Uolianiti Irmão, 2 caixas de laranjas
a Bra d aco, 1 caixa de castanhas e
dita de alhos ao mesmo. 100 caixas de
azeite a Dias Almeida, 20P a Marti Pa-
checo, e 75 a Frz. Alvarez.

Na.vio brasileiro "Wencesláo
Braz", de Paranaguá.

14 saccos de cera a .1. A. Monteiro.Vapor brasileiro "Florianópolis",
de Cabo Frio, sal, om transito

RE_-Z___J© BAO
CATHOLICISMü

CO&&EIO

_S_U «.partição oípcdlrí nial»» pelos seguin-
tos pai|iicte_:

Hoje:

Artnjimijil, paia liiiliiii, Itc.ifü, 8. VlçeütiS,
Madeira, «.tn-opa, viu Lisboa, rwi-li.iiilo linprcs-
«os ut(! ns 8 lioros, cartas para o Interior atô asK 1 [li, liloin Idom, com porlo duplo :il. ns fl,
e i-urtas para o i-xterlor uti as 0.

Citunliti, para Viotorla, Ilalila, Reclfo, Ci-nrfi,
1'aní, .turbados e Nora Vork, recebendo impres-
sos utC- fts G horas, cartas para o Interior alô
il» 0 1|2, com porte duplo o para o exterior ate-
lis 7 e objecto» pura registrar att- nji 18 lioi-as
do hoje.

Amanhã :
lluqiiaii, para Victoria. Bahia, Maculo, ftiil-

fe, Cabedeilo, Natal o Macüo, recebendo lin-
pressos ntí ns O horas, olijectos pnra registrar
nté ns 1.8 ile hoje, cartas para o interior afê as
G 1\2 e idem idem, com porte duplo alé as 7.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
IMPRENSA .„

-..•i.nsulDhlto do sódio, 4" caixas de machinismos á ordem, 2 ca'xas de vi-
catálogos e livros e 1 de impressos
j Jurgúens, 1 de artigos de ferro,
4 «ic- produetos chimicos e 1 de louc;_i
a Henrique Leuthold, 16 de material
.sanitário á ordeni, 2 dc pecas par*
machinas a Frz. Braga & C, 2 de

pc-.as para machinas a Companhia
Braga Costa, 4 de mercadoria» a or-
cli-m, 2 do thermometros e 1 de luvas
a il. B. Alves, 3 de águas mineraes
o 5 de artigos de aco para luz a Nio-
inéyer & C, 1 <1<- vinho a Ad. Pe-
léf-Heh, 8 de moveis á ordem, .'1 de
niircellanas e 3 barrica.s de louça a
.' lU-rnardo .<_ C, 5 caixas do lu-
ii,«.o a Bue. Sieniatin, 500 barricas

nho íi ordem, 1 caixa de livros a F.ng.
Leo Piffezjz, 10 barricas de aspirina
a F. Baycr & C, 1 caixa de drogas aos
mesmos, 280 barricas de tintai. dO
anilinas a M. O. Freitag, 25 caixas de
hydrosulfto uo mesmo, 3 caixas de
louça a Raac-ke & C, 4 caixas de nr-
tigos de vidro, 1 caixa de artigos de
escripta, e 3 de mercadorias aos mes-
mos. 6 caixas com pianos a H. M. Wel-
ge, 1 ilume de moveis ao mesmo, 12
caixas de moveis a H. Backhaus, 3
caixas de brinquedos fl. ordem, G cai-
xas de preparados clrmicos a Carlos
Hlsserich, 1 caixa de artifos de linlio

A directoria clã Associação Brasileira
de Imprensa dirigiu ao director do lios-
pitai Evangélico o seguinte offieio: ." Em data de 29 do mez hontem findo,
o nosso consocio Sr. Martinho Caldas
officiou á directoria da Associação Ura-
siieira de Imprensa communieandó haver
tido alta, lia dias, c manifestando a sua
gratidão pela maneira sobremodo cari-
nliosa por que foi recebido c tratado nes-
se benemérito estabelecimento hospitalar,
não só por V. Ex. mas por todo o pessoal
interno, desde os médicos aos enfermei-
ros. Externa igualmente o mesmo senti-
mérito ao distineto medico que o operou,
o Dr. Manso Sayão e aos respectivos aú-
xiliarçs na melindrosa operação cirúrgica,
Drs. Carlos Araujo. Achich j e F. Coimbra.

E' sobremodo satisfeita que a directo-
ria, por meu intermédio, transmittc a
V. Ex. as impressões daquelle nosso con-
frade e. por sua vez. endossando-as, en-
via a V. Ex. os seus melhores agradeci-
mentos, pedindo dellos seja interprete
junlo a quantos o Sr. Martinho Caldas
mencionou.

Prcválecendo-me da opporlunidade rei-
tc-ro a V. Ex. os protestos da máxima es-
tinia e mais elevada consideração. —

S D13 DI-7-KMBRO — S: Francisco
Xavier.

Sobre a vida de «S. Francisco Xa-
vier, diz Gofflné; "S. Francisco Xa-
vier, conignominado "Apóstolo das
índias e do Japão", nasceu om 7 de
abril de 1506, de pais nobres, nocas-
tollo Xavier, na. província de Navar-r.i.

Aos 18 annos mandar..ní-n'o a l'a-
ris para completar os estudos.' Lá eo- <
nhecou S. Ignacio, e entrou na com-
panhia de Jesus, onde se apurof,. ile
modo admirável, em todas ás chris-
tãs virtudes, e . mais .as3ig1.1ala.il,j. ao
tornou 110 zelo da gloria de Deus e
da salvação do 

"próximo. 
Em 1541,

foi mandado íii/Indias, onde se entre-
gou a traibalhos incalculáveis, ,por
entre incliziveis tribulações.

Pregou O Evangelho a 52 reinos
dn índia e do Japão; plantou a cruz
cm 3.000 U|gares, c- baptizou. cerca
di- 100.000 pagãos ou mahometanos.

Favorecido com o dom das llngüad
c dos milagres, como os primeiros
apóstolos, foi espantoso o succ-.-sso
da sua incansiivul prígação; por toda
a parte ondo pessava, caiam os tem-
pios dos Ídolos e erguiam-se igrejas
Ho Deus verdadeiro.

•Não eram bastantes para o seu zelo
as Índias e o Japão; dirigiu-se á Chi-
na e chegou a avistar-lhe os primei-*
ros portos; Deus; porém, revelou-ilv.i
que scV lhe aceitava o ardente desejo,
reservando a seus.irmãos a intentada,
conquista, e que chegara o tempo de
dar-lhe a recompensa dos imménsps
trabalhos.¦ Na hora extrema, o tosto sereno,
o.s olhos ora fitos.no crucifixio, «ra
levantados ao 0.0. as lagrima, copio-
.as declaravam com evidencia ns di-
vinac-s consolações.quç lhe Inunda-
vani a alma. Entregou a.alma a Deus
a íi de dezembro de 1552, coia estos
palavras: "Em vós. Senhor, puz a-
minha confiança, nunca seríi cor,-
fundido." Viveu 46 annos, dos quaos
U nas mis-sões da Ipdia c do Japão.

Foram de grande estrondo os mi-
íagr.es alcançados por sua infcpic.es-
são, tanto 110 Oriente como na Eu-
ropa. Foi beatifieadti por P<*iúlo V,
eni 1619. e canonizado por Gi-o.orio
XV. em 1621. «.'paixemado pela sal-
v-ação das aímiis n pelo .stabeleci-
nii-uto do reino do Jesus Christo so-
bre a terra, não fazia caso tle failig.is
nem perigos, paraòssos fins sublimou.

—Nas aoleninidades em honra des-
te santo, é lido o sr.Cnte Evangelho:

"Naquelle tempo: Disse Jesus, a
seus discipuíos: Ide por todo o-mun-
do. -Pregai o Evangelho a toda a
creatura. Quem crer o for bap.iza.ln,
serã salvo, mas quem não cre-r, sorffi
c. ndeninado. E esses prodígios farão
os que crerem: Eni meu ríôiné i.-inç.-i-
rão fora os demônios: fnlarã-i novas
línguas: tirarão sot-peritos, e so be-
br-voni alguma coisa mortifei-:.. não 1
lh-s farã danino: sobro os è'iTCei.mó's
porão as mãos o sararão:'' (Maré. c.
XVI.) . 

'.'

As IV-rias «lu Ciiirii.ru Ecc-loslastica.
A partir do dia 24 do corrente, ató

7 de janeiro vindouro, a Câmara Ec-
cltislàsticii ficar.â em férias, não ha-
vendo, portanto, despacho algum du-
rante esse tem.po. Os Srs. interessados
deverão enviar oS seus documentos o
outro., papeis referentes ft, Cúria, pa-
rn r.'..toi-c.n o res|.c.-eti.vo despacho, ate
o dia 22 do corrente.

Monsenhor Dr. Mnximiano da Sil-
va Leite, vigário gei-al do arcebispa-
do, durante os dias acima menciona-
dos, não .dará audiohcfa na Vigararia
Oeral do Arcebispado. *

• TTnlão Gatiiollea. .. -
"Na 

sede da Cliiüp Catho.lica Bra-
siieira, íi Avenida Rio Branco 11. 40,
Io kndar, reuliza-so hoje, ás 13 1|2
horas, uma sessão ordinária, para a
posse do padre João Gualbertp. cio
Amaral, no cargo de conselheiro ho-
nnrario, e de mais nove membros do
conselho deliberativo.

Asjio X. S. «Te PoiiU-cia.

Em sua sede, á rua Zeferina nu-
mero 109, Todos os Santos,, tran-

queará domingo próximo, durante o
dia, as sua3 dependências, o asylo
Infantil'Nossa Senhora de Pompeiá,
dirigido pela Exma. viuva almiran-
te .j^stor Vidal. .....,'-

Este asylo abriga, presentemente,
25 íticninas, filhas ¦ de encarcerados,
as quaes encontram nelle roupa,
educação e alimento. Não tom sub-
venção. Vive do favor publico. Man-
dai o vosso óbulo.

Ma(i-I_ t|e N. S. Uo Lorotn, 
'.Tuenré-

língua, protectora «las aviado-
ws. -

No dia 12 do corrente realizar-se-
hão solemnos festejos em honra da
padroeira -desta paroohia, Nossa Se-
nhora do Loreto, ciue foi, em abril
passado, declarada, pelo papa Bon-
to XV, padroeira dos aviadores.

O programma será. o seguinte:
Do dia 29 de novembro até.8 de

t dezembro, ãs 9 horas, missa e nove-
na da S. S., Virgem, com pregação
e cânticos.

Dia S, missa com cânticos, ás 91|2
horas. A's.,19, sermão e benção do
Santíssimo Sacramento.

Dia. 10, missa ás 9 1|2 lioras, com
cânticos. A's 19, sermão e benção dp
Santíssimo Sacramento.

Dia 12, missa solemne, íis 10 ho-
ras. A's 19, sermão por; afamado
orador sacro o benção do Santíssimo
Sacramento. No adro da igreja, loi-
Ião de prendas, musica e bai-raqui-
nhas ricamente ornamentadas.

Pede-se encareuidumento aos avia-
dores se dignem assistir a estes fes-
tejos e concorrer para elles com al-
guina prenda ou esmola, na certe-
za de que Nossa Senhora lhes há de
recompensar generosamente o sa-
ortf.

ceição iniciou hontom, ás 18 l]2
horas, as novenas da festa çm lou-
vor ã, excelsa padroeira.

. Diversas:
Serão celebradas hoje as seguintes

missas de .devoções-
Matriz do liiyino Espirito Sn.nto

do: E^tacjo de «Sá, fts 9 horas, rio Se-
nhor Morto e do Nossa Senhora das
Dores;

: Igreja da Cruz dos Militares, fts
9 horas, do Senhor Desaggravado;

Igreja da Conceição e Bon Morte,
ás 9 horas, da padroeira;

Igreja de S. Pedro, ás 8 1[2 ho-
ias, de Nossív. Senhora dos. Agoni-
zantes. ¦.-...

Igreja do Parto, ôs 9 horas, de
Nossa Senhora da Piedade:

Igreja do Senhor Bom Jesus do
Calvário o. Via-Sacra, ás .9 horas, do
Senhor Morto;

Matriz da Candelária, ás 7 1|2 ho-
ras, de Nossa Senhora das Dores;

Santuário do Meyer, ás 7 1|2 ho-
ras, do Apostolado da Oração;

Igreja cia Conceição "a Dores, rua
S. Januário, ás 9 horas, do Senhor
Horto;

Igreja do Castello, ás 5 l|2 e 6 1|2
horas;

Convento de Santo Antônio, ás 6
7 e S horas:

«Mosteiro de S. Bento, ;ás 6 o 7 ho-
ras.

—A Devoção do Senhor, do Bom-
fim faz celebrar hoje, no respectivo
altar, missa ãs 9 horas, em louvor
do glorioso padroeiro, na igreja de
Santo Elor.bão e Santa Ephigeiiia,
onde está erecta.

tados daquella cidade. Para isso, 09
seus directores, Srs. Manoel Porcirá
Horta, Erothides de Araujo, Affonso
Jaguarlbe Maldonado, i Henrique
Crispim de Almeida e Pedro José da
Rooha, dirigiram circulares a todas
as associações espiritualistas o pos-
vsoas reconhecidamente caritativns.

Foi reeleito, por unanimidade de
votos, para o cargo do secretario ge-
ral da Secção Brasileira da Sociedade
Thoosophica, o coronel dò exercito
Raymundo Pinto Seidl. Para suib-sc-
cretario foi süffragado o Dr. Juve-
nal Meirelles de Mesquita, e para
thesoureiro a Sra. D. Maria Soledade
Lopes.

O conselho director ficou consti-
tuidó. dos Srs. Dr. José Maximiano
Comes de Paiva, pela Loja Pythago-
ra; Dr. piavo Mesquita, pela Loja
S. Paulo; coronel Jcsé Joaquim Fir-
mino, pela Loja A.lbor; Dr. Francisco
cie Moura Escobar, .pela Loja Nova
Krotona; Dr. Aleixo de Souza, pela
Loja Orpheu; D. Ida Escobar,. pela
Loja Perseverança; tenente Abdon
Monteiro, pela Loja Pax; Giovani
Leoni, pela Loja Jesus de Nazareth;
Dócio Richard, pola Loja Arpuua;
D. Isolina de Mendonça Firmino, pe-
Ia Loja Alccyone, e Paulo Diamico,
pela Loja Jeoshua..

Para a redacção do "Theosophis-
ta", órgão officail da theosophia no
Brasil, forain eleitos, por maioria de
votos, a Sra. D. Ida Escobar e Srs.
Albino Monteiro, Aleixo do Souza e
Olayo Mesquita, sob a chefia do co-
ronel _R;iymt_ndo Seidl.

Essa agremiação teve noticia da
fundação de mais du.-is lojas nacio-
naes: "Mnytisia", na cidade- de Par-
nahyba, no Estudo do Piauhy, e Uni-
dade, em Fortaleza, no Estado do
Ceará. São os frutos da propaganda
de Giovani Leone, esforçado propa-
gandista da theosophia no Brasil.

—Espera-se para breve a funda-

SPORT
¦Na matriz da Salette haverá j ção da Loja "Domndcir", na capital

hoje missa, ás 8 horas, e ás 18 lia do vizinho Estado. Os fluminenses
se fará a Devoção da Sagrada Prtl- ..- _-___—____—
xão do Nosso Senhor Jesus Christo,
constando «le- preces, recitaçâo à.i
terço e dos mysterios dolorosos, ean-
tieos, via-sacra e benção do Santis-
slmo Sacramento.

—Far-se-ha hoje o piedoso exer-
cicio da Via-Sacra, com cânticos,
preces, recitaçâo do terço o benção
do Santíssimo Sacramento, nos Sc-
guintes templos:

Matriz do S. Christovão, ft:» 7 e ás
19 horas: convento de Santo Anto-
nio, ás lfi; Santuário de Santa Leo-
poldina, ás 16; capela do'hospital dc
S. Francisco do Paula, ás 17; ma- 1
triz da Saletto, fis 18 1|2, e Curnto !
de Santa Thereza, ás 20. . ]—Reunem-se hoje, ás 20 horas, as ! i.rtUeceu quarta-feira ultima, o spor-
seguintes conferenciaes vicentlnas: | tesman Martinho João Lntorre, per-
de Santa Thereza, no .curato do ' 

tencente ao Io quadro do Frontin
mesmo, nome; de S. Vicente de Pau-. p; c.

a-prestam-se para isso, com denpdo.-
—Reune-se hojo o Centro de Es-

tudos Theosophicos "Dotnadbr", quo
funeciona á rua Barão do Amazonas
11. 258, Niüheroy. Presidirá a sessão,
quo 6 publica, o commandante Luiz
Cardoso, que serã auxiliado pelos
Srs. Zalccu Ponha Garcia o Alberto
Alvim Telles.

.Loja Orpheu,
Esta loja, que faneciona á rua Sa-

chot n. 39, (2" andar), deliberou fa»
zer sessões dominicaes, acompanha-
das dc musica e canto, sem prejulzc
das reuniões que faz fts segundas-fei»
ras; de estudos e de propaganda.

Essas reuniões, ora creadas, têm
um cunho puramente artistico. Te-
rfto iogar ás 4 1|2'horas da tarde do
cada domingo, -com o concurso doa
melhores artistas Iyricos i associados,
convidando, por isso, todas as p?.i-
soas que amam a arto e sympatln-
zam com as idéas theosophicas, par*
comparecerem á, essas sessões, quo
são publicas.

Loja S. Paulo.

Esta loja, quo funeciona á nwi Qui-
rino de Andrade n. 21, S. Paulo, aca-
ba de crear uma revista de propa-
ganda. a. que dou, o nomo de "Isis".
PtÉbliea-se sob os auspícios da Socie-
dade Philnsophiea Espiritualista. 3
que o Dr. Henrique da Macedo é um
cios principaes esteios, e tem um . s-
plendido corpo de rednetores.

OriU-in du Estrella do Oriento

Esta ordem, que obedece á chefia
do Dr. .T. Krisnaniarti, representado,
no Brasil, polo coronel ftaymur.do
Seidl, realizou hontem uma sessão de
meditação, com o concurso de quas.
todos os irmãos residente., nesta cl-
dade. Este nt-.ok-o' tem por missão
preparar a vinda de um grande "irs-
truetor espiritual" para a humani-
dade.

FOOT-BALL
- VARIAS NOTICL\S

Iiillccinu-nto dc um sportsinan

Iri, no matriz de SanfAnna; do São
Vicente do Paulo, na matriz da Glo-
ria, e de S. Luiz Gonzaga, na ma-
triz do Maduréira.

—Haverá hoje as segunUes aulas
de cathecismo: ás 14 horas, na ma-
triz de Jacarépaguá; ãs 15. na ma-
triz do Divino Espirito Santo; as
15 1|2, na matriz de Lourdes e r.-i
igreja do Encantado; fts 16, na ma-
triz do SanfAnna; ás 17, na capela
de Sanf«Vnna do Rio da Prata,
Campo Grande, c ás 17, na matriz
do Realengo.

Culto Evangélico
Está marcada para o quarto -do-

mingo deste mez, ás 16 horas, a inau-
guração do templo, mandado con-
struir na estação da Piedade, para o
culto da igreja evangélica dessa lo-
enlidade e cuja construcçao híivia
sido iniciada a 9 de março do anno
cadente. O seu pastor, Rev. Jona-
thas Thomaz de Aguiar, esforçado
propugnadov dessa grande obra. re-
ceberá, á rua Goyaz n. 332. todo c
qualquer auxilio que, porventura,
queiram prestar.os fieis c amigos da
religião.

A casa publicadora Baptista tem
editado opusculos de propagandaj
para distribuição gratuita, dos me-
lhores autores. Entre elles, figuram
a "Mythologia Dupla", de Archimi-
niá Bnn-eto: "Axiomas da Religião",
do Dr. E. Z. Mullins; "Breve Histo-
ria Baptista", de Henrique Vedd'er, o
"Fé c Coração", de Victor Coelho,
além »le pequenos folhetos, muito
opportunos.

As igrejas evangélica fluminense,
evangélica christã, evangélica Ba-
ptista o presbyteriana independente
continuam a proporcionar p culto aos
seus fieis. Em qualquer de seus tem-
pios prestarão os seus pastores ps és-
clareolmentos precisos. Na rua Ca-
mei-ino ri-. 102 rua Pedro Amorlco
11.-1136, rua Barão de Mesquita 11. 768,'
rua Magdalena n. 29, rua Clarimun-
dò cie Mollo n. 91, rua D. Maria ri. 25,
rua Dr. Dias da Cruz ni 185. rua Ca-
rolina Machado n. 5-5-2, rua Barão do
Rio Branco n. 6, rua João Vicente
n. 2-37, rua do SanfAnna o largo de
Catumby funecionam, sem inter-
rupção, os respectivos cultos.

A Associação Christã Feminina,
que funeciona no largo da Carioca
n. 11, sobrado, a«aba de adquirir
•duas excellente.. auxiliares, nas dis-
tinetas professoras DD. Corina Bar-
reiros o Maria Beltrão. As senhoras
brasileiras, que ali vêem em-progando
a sua actividade, não -poupam esfor-
ços para auxiliar o progresso hu-
mano, mantendo o departamento d'e
propaganda intellectual feminino,
onde as moças tenham opportuni-
dade de desenvolver a sua capaci-
dade mental.

Espiritismo

á. ordem, 2 caixas de mercadorias n\l'aulo Vidal, 1" secretario.'

Novenas «lo N. S. da Conceição.
• Em louvor da Immaculada Con-

eélção, estão sendo levadas a eff.el-
to novenas em vários templos desta
cidade.

Na igreja da Iinmaculada Concei-
ção, esses piedosos actos, fis 19¦** ho-
ras, têm tido grande concurrencia,
é terminam com benção do Santis-
simo Sacramento, estando a orches-
tra confiada á. direcção do conhe-
cidó professor Luiz Pedrosa.

Na matriz do Engenho Velho, as
novenas constam de missa de çom-
munhão geral ás 19 1|2 horas, can-
ticos e benção do Santíssimo Sacra-
mento.¦ Na matriz de SanfAnna, começa-
ram ante--hontom, ás 18 1|2 horas,
os exercícios cm honra da Imma-
culada Conceição de Maria.

Na capela de Santo Anlonio ds
Padua, no morro de S. Carlos, co-
meçaram hontem as novenas de N.
S. da Conceição, ás 19 1]2 horas.

Na capela do glorioso martyr São
Sebastião, em Quintino Bocayuva. a
Devoção de Nc*.sa Senhora da Con-

» Funecionaram, hontem, com regu-
lar concurrencia, o Circulo Charitasi
á rua Voluntários da Pátria n. .18,
Botafogo; a Associação Charltas, &
rua Silva Telles n. 48, Andarahy; o
Centro João Baptista, á rua Archias
Cordeiro n. 3<16, Meyer; a União
Iguassuana, na estação de Mesquita,
0.0 Centro Fé, Esperança e Càrl-
dade, 6. rua Bernardino de Mello
11. 47, Nova Iguassú, e o- Centro*
Francisco de Paula, á rua Mario Na-
zareth n. 55, Piedade.
: — Causou grande sensação o acto
Hevoeional, levado a effeito pot- in-
tenção da alma do Dr. Raul Martins,
no Contro Espirita Antônio de Pa-
dua, á rua Senador Pompeu, ao qual
compareceram alguna funecionarios
das varas federaes, e, entre elles, os
Srs. Luiz de Aguiar, Octavio Brito,
Leão de Souza e Antônio Duarte.
Presidiu á reunião o Sr. Ignacio Bit-
tençourt, qne .produziu bello impro-
viso. Falaram, tambem, o Sr. Os-
waldo Aragão e o ipresidente desse
centro, Sr. Barbosa Loite, e, ainda, o
advogado Jansen Müller e o Sr. Bor-
tholdo -ifos Santos.

A senhorita Alice Vilhena affir-
mou estar vendo o espírito de Raul
Martins, no plano espiritual, cujo
corpo não conhecera na terra. E
transmitte o seguinte recado.;"Soffro e necessito do vossas pre-
ces, mas nâo «ensureis aquelles que
foram a causa da minha desincarna-
ção; oral, tambem, por suas almas."

—A União Espirita Suburbana, que
funeciona na rua' Dr. Dias da Cruz,
no Meyer, continua a fazer suas ses-
soes ás .segundas-feiras, com regula-
rldade, trabalhando incessantemente
pelo bem geral.

—A Federação Espirita Brasileira,
realiza, sem interrupção, as suas ses-
soes de estudos ás terças e sextas-
feiras, além das reuniões dos do-
mingos ás 14 horas, com entrada
franca para todos.

O diib du estação de Amorim, no
festival «lo Rio A. O. — A directo-
ria do Manguinhos F. C. acaba dc
aceitar um convite da sua congenc-
re do Rio A. C, para disputar uma
linda taça com a equipe principal do
club da rua Senhor dos Passos, no
festival que o mesmo promove no
próximo dia 26 cio corrente.

O rabro-negro de Catumhy fellci-
ta o campeão du cidade — O Helios
A. C. acaba de enviar um offieio áo
Club du Regatas do Flamengo, feli-
citundo-o pelo modo brilhante com
que levantou o titulo de campeão de
terra e mar, de 1920.

A festa siKirtiva «lo Jardim F. C.
— Realiza-se finalmente depois de
amanhã, 110 esplendido ground do
Carioca F. C, a festa sportiva orga-
nizada pelo Jardim F. C.

Este grêmio dedicou o seu 'festival
em-homenagem ã imprensa carioca.
O.. .prograniraa, que está organizado
a capricho, será publicado nesta fo.
lha amanhã e domingo.

Dentre os clubs que tomarão par-
te nesta festa, destacamos os se-
guintes: Inhaumense F. C, Palotítra
Italla F. C", S. C. Curupaity, C. R.
Lage, C, Humaytá, .0 promotor da
festa c outros fortes e vplorosos
clubs.

Ao primeiro collocado, caberá a ri-
quissima taça denominada "Impren-
sa Carioca", e ao segundo, a beíla
taça "A. Chronistas* Desportivos".

Comp se vê, o capipo dp provável
campeão da 2* divisão, será. pequeno
para conter o publico, que lá af-
fluirá.

O Nitlieroyense. «lu Liga Sportiva
Fluminense-, enfrentaríi, depois dè
nimmliã, o Civil «Sport Clnb, da Sub-

Liga «lu Metropolitana — No so-
berbo campo da rua Leopoldina Re-
go, na estação de -Olaria, so ferirá,
depois de amanhã, o encontro entre
os fortes conjuntos do Nitheroyense

i e do Civil.
O Nitheroyense, serio concurrente

ao campeonato da vizinha cicíado,
fará tudo para nâo sor abatido pelo
seu antagonista, que vem de reorga-
nlzar o seu quadro principal, de Mr-
ma a tornar-se um dos mais respei-
taveis da Sub-Liga da Metro.

Poi- certo, o aprazível campo do
Civil será pequeno para conter os
afficionados do bello sport bretão,
que, ávidos de assistirem a uma boa
lucta, lá comparecerão.

O Lniwi tomará parte 110 festival
«lo Lusitano — O Lapa F. C. se fará.
representar, com o seu Io team, no
festival promovido pelo Lusitano
F. C, no dia 12 do corrente, no cam-
pp do Botafogo F. C.

O Guanabara no festival do Canta-
gullo F. C. — Afim de tomar parte
nesse festival, organizado pelo club
do suburbio da Leopoldina, o Gna-
nabara F. C. se fará apresentar pelos
seus 3o e 1° teams.

O director sportivo cto Guanabara,
Edmundo Marques, pede, por nosso
intermédio, o comparecimento dos
jogadores abaixo escalados, ás 9 e 11
hora», respectivamente, na sede so-
ciai, sita no boulevard de S. Christo-
vão , ¦

Primeiro team: Ferreira — Orlah-
do e SinhO •— FontenelH, Nicolino e
N. Couto — Tavares, Moacyr, Nico,
Elystario e Gilberto.

-Reservas: R, Rego,. Diniz, Bene-
dlcto e Ferreira II.

.Terceiro team: Hungria — Victor
e • Braga — Edmundo, Pellegrino e
Hindu .—1 Abellardo, Jayme, Raul,
Ernani o Reynaldo.

Reservas: A. Costa, Dias, Baptista,
Thomé e Alamir.

-Resoluções «ia directoria do Hellios
A. C. — A directoria desse club, em
sua ultima reunião resolveu :

a) convidar o S. C. Chileno para
um match amistoso, depois de ama-
nhã;

b) aceitar o convite do Lusitano
F. C. convidancTo o Io team a parti-
cipar do seu festival, no próximo
dia 12;

c) felicitar o Club de Regatas Fla-
mengo, .pelo modo brilhante que le-
vantou o campeonato da cidade;

d) tomar ,;*n consideração o offi-
cio do Hellei. co A. C;

e) aceitar e agradecer o offerecl-
mento de medalhas do Sr. Pedro Ga-
marano;

f) desligar do quadro social, por
Incurso no art. 17, letra A, o asso-
ciado Arnaldo Soares Braga;

g) aceitar para o quadro social o
Sr. Antônio Pinto de Miranda Filho;

h) archivar o offlclo-'do Metropo-
litano A. C.

O FOOT-BALL NO F.STADO DO
HIO

TTii. scnsucloiuil jogo cm Friburgo —
Disputa du taça de honra

Em Friburgo, realizar-se-ha breve

de verão, cm disputa de uma taça
de prata, -of-ereclda pelo Café Cen-
tenario.e que recebeu dos sportsmen
friburguenset. a denominação de"Ta-
ça deHonra".Para o maior brilho da
partida, será convidado para diri-
git-a um referee carioca. Os prepa-
rativos para o grande.jogo é>5o no-
taveis, principalmente, da equipe do
Friburgo, que não se tem descuida-
do dos -treinos dos seus jogadores.
Na equipe do Friburgo, reapparece-
rá o seu grande back Carlos Braune,
considerado um dos melhores joga-
dwes de Friburgo. Por outro lado,
o Esperança conta com o concurso
do seu valoroso player Dourado, -ex-

jogador de um grande club da zona
sul da nossa capital.

Para assistir a essa grande pugna-,
é grande o numero- de pessoas que
Já têm e-ncommendados quartos r.us
grandes hotéis daquella cidad«. O
Esperança, com o fito unico de ¦<>(-
forecer maior conforto e commodi-
dade ao publico, já atigmentou as
suas ai-c.hibancadas,que já eram ara-
pias e vastas. Os adeptos dos dois
clubs já têm firmadas apostas no
valor dc 15:000$, sendo que só a do
fervoroso torcida do Friburgo F. C.,.
importante negociante Pr. Rallim
Abud.attiíig'- a quantia, do 5:000*000.

. AbriMiantarão essa tarde sportiva
da bella cidade serrana ns bandas do
musica Euterpo e Campezina.

Difficl ê prognosticar o vencedor;
ambos esperam conquistar a "Taça-
«le Honra" e preparara grandes fes-,
tas em regosijo á victoria. O Fri-
burgo F. C. dará, so fôr o vencedor,
o seu grande baile nes salões do
Friburgo Jockey-Club. O Esperancja,
por sua vez, obtendo a palma da vi-
ctoria, realizará uma imponente
"marche-aux-fla.mbeaux" o uma'
grande "«.oirée" no tlieatro D. Eu-
genia. E\ pois, ancioíiamcnto espe-,
rado.-este grando encontro, quê decl-;
dirá da primazia .do foot-ball entre
estes dois clubs.

Do resultado da partida, descri-
pçâo do jogo, festas, etc, daremos
circumsta.nciada noticia.

—O Centro Espirita "Bittencourt . um grande jogo de foot-ball entre
Sampaio", de Barra Mansa, pede um j as equipes do Friburgo F. Ce do
obulo para a. fundação de um alber- | Esperança F. C, ts dois maie fof-
gue ondo possam abrigar os necessi- . tes centros spórtivos daquella cidade

LAWN-TENNIS
IUO X S. P.V-TÍ-O

'.Segundo ouvMios, dois veteranos
centro., de sports do Brasil estão em
entendimentos pa^a a dis,puta do uma
partida de tennis amistosa, a ciunl,
deverá ter Iogar por oceasião do ini-
cio da temporada sportiva de 1921.

YACHTING
UM GF.STO DE MlOTF«CÇAO AOS

SPORTS

O Sr. Jayme Ferreira, sócio do
Fluminense Yacht Çlub e .proprieta»
rio da Garage S. Paulo, acaba dí
ter um gesto digno dos maiores lou-;
vores, não sô pela sua significação,
como pela raridade.

Procurando amparar e prestigiar
os primeiros ipassos da novel aggre-
miação, cujo futuro parece destina-
do a um'grande brilho, 6 conhecido
sportman -m-ándou vir da Europa um
''out-rigger" a quatro remos, expres- :
samente, pára offerecer ao grêmio.
! -Esta Oi-ferta jí se tornou éffecti-
va, por intermédio dp distineto sport-. .
man Dr. Arnaldo Guinie, presidenta
do Tacht, achando-se o barco na ga-
rage do Club de Regatas Botafogo,'
até que o Fluminense T. C. ultime,
as negociações para a acquisição de
um novo local, onde estabeleça a
sua sede, visto como o -morro da
Viuva, no trecho escolhido prlmitl-
vãmente para ella, foi -solicitado para
a passagem da avenida Beira-Mar.'

Assim, a embarcação doada pelo
Sr. Jayme Ferreira., vai se tornar
histórica, por eer o .primeiro .barco
que o Fluminense possuirá, ligando
tambem d nome do offertante, como
o de um benemérito, aos annaes do
club.

Sabemos que o Fluminense Yacht
Club autorizou os ensaios no barco
a um grupo de excellente.s remado-
res, da Federação do Remo, afim de
que se preparem para defender a*
gloriosas cores dessa Liga nas futu-
ras pugnas náuticas intere-estadoaes.

Consta-nos que será dado o nome
de "S. Paulo" ao "out-rigger",.numa
dupla homenagem ao grande Esta-
do da Republica e ao offertante dO
mesmo.

Diante do exposto, o que dirá um
collega matutino que, ha tempos, no-
ticiou que o alludido barco iria plr*
o Club de Regatas do Flamengo 7

¦M
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IÜWIÍ1G-WATER-POLO
ROWING

A REI-NIÃO DANSANTE DE AMA-
NHA, NO C. R. BOTAFOGO

A festa quo o querido Club do Rc-

gatas Botafogo, realiza amanha, na

sua elegante sGde, assignalara, in-

contèstavelinente, mais um brilhante
triumpho para as gloriosas cores üo
seu pavilhão.

Os preparativos que vem_ prece-
dendo o dia da sua realização, quer
Ha parte do nosso mundo fP°rt>™.
quer do nosso mundo social a par,
dos que vêm empregando os seus
esforçados directores, sao de molde,
a constituir a nota sensacional da

S°.0 
nosso mundo social, como sem-

pre sóe acontecer ás festas promo-
vidas pelos seus dirigentes, íar-se-na
representar pelo quo ha cie mais
"chie" e elegante, elemento de real
valor ao seu completo brilhantismo.

A festa de amanhã, tem por fim,
ao de ser prestada ao Dr. Oliveira
Castro, seu vice-presidente, veterano
sportsman a quem o "sport náutico
6 credor de reaes e inestimáveis ser-
viços prestados, uma homenagem de

grande reconhecimento pelo muito
que merece. '

Uma excellente orchestra, farft as
delicias tios representantes da cxcel-
sa deusa "Terpesychore", que se

prolongara ate o alvorecer.
A directoria, como nas festas an-

teriores, fará servir aos seus convi-
dados, sandwisches, doces c blscou-
tos finos, reírescos o gelados c cha,
a cargo do habilissimo profissional.

O ingresso dos Srs. sócios, será
feito mediante o recibo do corrente
mez.
O REGRESSO DAS EMBARCA-

ÇÕES QVE FORAM CORKER
EM SANTOS
Pelo vapor "Anna", deverão ser

embarcadas depois de amanhã, do-
mingo, em Santos, as embarcações
pertencentes aos clubs cariocas, que
foram concorrer as regatas promovi-
das pela Federação Paulista, realiza-
das domingo ultimo, no Vallongo.

O "Anna" 6 esperado domingo, em
Santos, devendo chegar a esta capi-
tal na segunda-feira, ti, á tarde.

Para os fins de sua retirada de
bordo, os clubs interessados deverão
procurar se entender com o Sr.
Amantino Câmara, agente da empre-
za Hoepcke, fl rua do 3. Pedro n. 119,
tias 13 horas em diante.

2;

_NOT_A.S -DO DIA
«Cruz de Malta", noticiou hontem a

provável desistência do club, á. dispu»-
ta do campeonato ds. cidade, caso nao
regresse ao Rio o seu excellente
water-polo-player Ângelo Gammaro,
que se acha actualmente em S. Paulo.

E' do domínio dos nossos sports-
men a ida desse player a Santos, pa-
ra disputar alguns .pareôs da regata
promovida pela Federação Paulista,
como representante dp Vasco da
Gama. , . .

Não tendo elle regressado junta-
mente com os seus companheiros de
club, o que deverá ser feito segunda-
feira, corre agora o boato de que re-
solvera fixar residencia om S. Paulo;
razão a que leva o Vasco da Gama
desistir do campeonato.

Não cabe a nõs censurar o- acto da
directoria se assim proceder, entre-
tanto, se nos fora dado permissão pa-
ra discutll-o, diríamos que ossa re-
aaluição era errônea, por não conju-
gar os interesses do «port, causa que
o C. R. Vasco da Gama soube respei-
tar religiosamente.

B, amparados nesse concerto em
que sempre mantivemos os vascainos,
não podemos acreditar que isso se
realize, e que tudo quanto se diz não
passa apenas de boato.
TORNEIO INTERNO DO BOQUEI-

RAO
A directoria do C. R. Boqueirão do

Passeio» fará realizar domingo pro-
ximo, nas águas fronteiras á Avenida
Presidente Wilson, os jogos inlciaes
do torneio interno de water-polo, quo,
por motivos forçados, foram transfe-
ridos de domingo passado, conforme
fora noticiado.

A disputa desse torneio constitue
por premio a taça "Carlos Villas
Boas", offerecida pelo seu patrono, e
actual presidente do club.

Tratando-se de um nome acatado e
por todos admirado, como sabe ser
Carlos Villas Boas, esso torneio re-
suiltou 'brilhantíssimo no anno passa-
do, em que saiu vencedor o toam de
"A Rua", depois de uma serie de lu-
ctas interessantes, em que todos se
empenhavam peila victoria.

O desejo de vGr os sous nomes gra-
vados nesse premio do valor, como a
offerta de Villas BÔas, torna-se sem*
pro digno do vencedor, disputando ei-
íes, não a taça, mas a demonstração
de amisade ao querido "garrafa".

Este anno observa-se o mesmo in-
teresse e enthusiasmo, devondo o seu
resultado revestir-se de idêntico bri-
lhantismo.

CLUB INTERNACIONAL DE
REGATAS

Em sessão ordinária, reune-se ho-
je, ás 20 horas, a directoria do Club
Internacional de Regatas, para tra-
tar de assumptos urgentes.

CAMPEONATO DE PING-PONG,
NO C. R. BOTAFOGO

Ao que estamos informados, a 31-
rectoria do Club de Regatas Botafo-
go, vai promover um Campeonato de
Ping-Pong, entre os seus consocios,
com artísticas medalhas aos vence-
dores.

E' pensamento da directoria, con-
vldar o estimado sportsman Mario
Ferreira, para organizar a regula-
mentar ão da disputa desse campeo-
nato, dividido em tres turmas de jo-
gadores.

A commissão directora, será com-
posta de dois directores do club,' e
dois sócios auxiliares.

As inscripçoes acham-se, desde jâ,
á disposição dos concurrentes, na se-
cretaria.
O FIiAMENGO TEM NOVO RE-
PRESENTANTE NA FEDERAÇÃO

A directoria do Club de Regatas
jflo Flamengo, acaba de delegar po-
deres ao seu distineto associado
commandante Olavo Vianna, para
representar o pavilhão rubro-negro,
no conselho <la Federação.

Este distineto spotstnan tomou
posso na ultima reunião do conse-
lho, tendo recebido nesta oceasião
uma manifestação de apreço dos
seus companheiros.
A CONVENÇÃO DO C. R. BOQUEI-

RAO DO PASSEIO
E' na próxima segunda-feira, 6 do

corrente, que se realiza a convenção
entre os sócios titulares do Club de
Regatas Boqueirão do Passeio, para
a. escolha da directoria 'de 1921.

A reunião está marcada para ás
20 horas, devendo todos os sócios
comparecerem á hora acima indi-
cada.
ÜM AVISO DA THESOURARIA DO

C. R. BOTAFOGO
A thesouraria do Club de Regatas

Botafogo, avisa por nosso interme-
dio, aos Srs. associados, que o ingres-
so para a festa, quo se realiza ama-
nh„ na sede social, se fará, median-
Ce á apresentação do recibo do cor-
rente mez, podendo cada associado
ee fazer acompanhar de pessoas ex-
clusivamente de sua família.

Outrosim, que o ingresso dos chro-
nlstas portadores do convite perma-
nente distribuído pelo club, terão
Ingresso pessoal e intransferível.

WATER-POLO
O 2" TEAM DO BOQUEIRÃO

TURF

Em palestra que ontretivemos com
o capitão do 2o team do Club de Re-
gatas Boqueirão do Passeio, inscripto
no torneio da cidade o promovido po-
Ia Federação Brasileira do Remo, o
olub acha-se em difficuldades para
organizar definitivamente uma repre-
senlação á altura do seu nome.

A causa principal desse seu desfal-
lecimento, deve-se unica o exclusiva-
niento aos seus companheiros que,
depois de aceitarem a sua indicação
para o team secundário, julgam-so
agora diminuídos, pd.o simples facto
de serem portadores de medalhas de
campeão.

Ao ser verdadeira a causa que apre-
sentam estes sportsmen, é do se las-
limar, verdadeiramente, pois que, não
so eomprehende a diminuição que
julgam sor alvo.

No próprio sport, existem exemplos
iguaes, o, no entanto, ao que sabemos,
aquelles que assim procederam, não
se julgam diminuídos, haja visto
o que fizeram os campeões do Nata-
Bão, S. Christovão c Guanabara.

Ponderem bem esses sportsmen o
seu geslo, c lembrem-so que ácimo
<le tudo está o seu nome, o nome do
club e o sport que representam.

CAMPEONATO INTERNO DO IN-
TERNACIONAL

Este glorioso club inicia domingo,
pela manhã, a disputa do campeona-
to interno de water-polo, entre os
seus associados,

Os toarna inscriptos receberam os
nomes das _hi_a,'ca_»_e.. victoriosas
do club, tornando assini mais interes-
sante a sua disputa; nâo tendo os
seus capitães descuidado do preparo
de seus coiimiainlados, o que torna-
rão os prolios que vão reali-ar inte-
ressàntissimos.

Â directoria, ua sua reunião de
hoje, deverá sortear os teams para
os jogos tle domingo, reinando entre

JOCKEY CLUB
E' o seguinte o projecto de inseri-

pção para a corrida a realizar-se em 12
do corrente.

"Experiência" — 1.200 metros —
2:000$ — Animaes europeus de 2 an-
nos e platinos sem victoria — Pesos
especiaes: europeus, 52 kllos e plati-
nos, 53.

"Henrique Possolo" — 1.200 metros
— 2:000$ — Para os seguintes ani-
mães nacionaes com pesos especiaes,
de 53 kilos para os cavallos e 51 para
as éguas — Beduino, Principe, Jaco-
bina, Juno, Altivo, North Star, Caça-
dor, Garimpeiro, Peseta, Lima, Jarda
Liquettc, Esbelta, Mysteriosa, Atroz,
Zlngara, índio, Amaná, Luminária e
Camutanga."Major Suckow" — 1.600 metros —
2:000$ — Para os seguintes animaes,
com pesos especlae9 — ApollÒT 52 ki-
los; Mysterio, 50; Júbilo, 49; Ker-
messe, 51; Zuleilca, 51; Batuta, 40;
Indayá, 51; Acá, 4(5; Amanerl, 48;
ÍCarsavlnâ, 4(1; Maunaury, 48; Keller-
mann, 46; João Ninguém, 50; Argo-
nauta, 46; Cravina, 46 e Lais, 45.

"Internacional" -*- 1.450 metros —
2:000$ — Para os seguintes animaes
com pesos especiaes — Fonk, 53 kilos;
Metz, 53; Marimbo, 52; Kalem, 51;
Wilson, 51, Guapo, 48; Satyra, 50;
Prattlement, 48; Magnata, 48; Vau-
ban. 48; Papoula,-46; Lacina, 46; Que-
bequinho, 46; 'Sandale, 46; Tucuman,
48; Louvain, 51; Klosk, 51; Brisbane,
50; Júrity, 50; Manganez, 50; Narra-
te, 46; Pila, 49; Velasquez, 48; Chi-
Mu. 46; Darro, 46; Médio, 46; Vallery
e Faggiola, 46.

"Animação"—1.C00 metros —2:000$
—• Para os seguintes animaes com pe-
sos especiaes — Julepin, 50; Marenga,
53; Morgado, 49; Loisir, 51; Mogol,
51; Fortaleza, 48; Noel, 53; Roosevelt,
51; Silez!a, 51; Land Lady, 51; Ma-
rina, 52; Marius, 52; Alto, 50; Cinders,
50; Cruzeiro do Sul, 53; Estoril, 49;
Oráculo, 50; Iochlto, 50; Irreaistiblo,
53; Tommy, 53; Abati Pororo, 52;
Abiad, 51; La Marquez-, 51 o Va
Tout, 48.

"Guanabra"—1.600 metros — 2:000$
Para os seguintes animaes com

pesos especiaes, sem descarga para
aprendizes — Tempestade, 52 kilos;
Tufão, 51; Maroto, 53; Gaúcha, 53;
Era, 51; Gunjá, 54; Kermesse, 48;
Apollo, 49; Leopardo, 50; Lyrio, 48 e
Luzir 48.

"Consolação" — 1.750 metroa —
2:500$ — Para os seguintes animaes
com pesos especiais, sem descarga
para aprendizes — Morenito, 54 kilos;
Almofadinha "' Edú; 52; Othelo, 52;
Cigano, 52; Tlc Pao, 50; Mistico, 48;
Prince Nat, 54; Melrose, 50; Mollusco,
50; Bombazo. 48; Harlowe, 48; Dep-
crente, 50; Moscatel, 48; Marco, 48;
Gu!née, 46; Bayoneta, 52 e Mulati-
nho, 50.

"Grande Premio Major Suckow"—
2.000 metros — 6:000$ — Inseripção
já realizada.

"Grande Premio Prado Fluminense"
1.750 metros — 6:000$ — Inseripção

já realizada.
A inseripção será encerrada amanhã,

sabbado, ás 17 horas.
JOCKEY CLUB PAULISTANO

Para a grando reunião que será rea-
lizada depo:-: de amanhã, no hippo-
dromo da Moõea, quando se disputará
o grande premio "Derby Paulistano",
foi organizado o seguinte programma:

1° pareo — "Excelslor" — 1:500$ e
300$ — 1.500 metros — Tayra, 55 ki-
los; Giska, 53; Berllna, 51 e Acarau-
na. 51.

2o pareo — "Ensaio" — 1:500$ e
300$ — 1.500 metros — Luck Nigh,
52 kilos; Hodoque, 54; Soberana, 52 e
Crise: 52.

3" pareo — "Combinação" — 1:500$
e 301$ — 1.009 metros — Catraia, 49
kiloB; La Caterina, 51; Conjuro, 50
o Balcorrio, 54.

4o pareo "Grande Premio Derby
Paulistano" — 10:000$ o 2:000$ e
ma!s 1:000$, offerecido peia secretaria
da agricultura, ao criador do anima)
vencedor — Mentor, 55 kilos; Las
Palmas, ....; Eclipse, 55; Bronzino, 55
e Bridge, 55,

5" pareo "Extra" — 2:000$ e 400$— 1.609 metros — Dalmazia, 52 kilos;
Am-sado, 50; Moreninha, 52; Lady
Lowe, 52; DWnmmzio, 54 e Malicio-
sa, 50.

6o parco — "Emulação'.' — 2:000$
e 400$ — 1.70(1 metros — Chiquito, 54
kilos; Miss Olivcr, 50; Bradfo.d, 51;
Não sei, 48; Coreyra, 54; Lucilio, 50';
e Lis Princípios, 49.

1" pareo — "Jockey Club"—4:000$
<» 800$ - 2.000 metros — Good Luck,
53 kilos; Chicote, 53 o Esterhazy, 53.

8" pareo — "Imprensa" — 2:500$ e

kilos; Bello Ville, 52; Cant Lie,
Gun of Troy, 54; Gurupy, 52; Tarai*.
tella, 51 o Rosito, 50.

GRANDE PRÊMIO -DOIS DE
AGOSTO"

Instituída em 1908, a principal pro-
va do "meeting" de depois de ama-
nhã foi disputada nove vezes, tendo
sido o seguinte o seu res"1*"3.0:

!908 — 2.400 metros — 3:000$000 .
Jugurtha, 4 annos, Inglaterra, por

Bay Ronald o Acmena, do stud Treze
de Março, D. Ferreira.

Em 2o, Premier Diamond; e 3o, He-
rodes.

Tempo, 159 1(5 segundos.
1910 — 2.400 metros — 3:000$000 :
São Paulo, 5 annos, França, por

Brio e Papillote, da Coudelaria São
Paulo, G. Fernandez.

Em 2o, Homero; 3o, Tosca,
Tempo" 158 segundos. A„Aen..\
1912 — 1.750 metros — 3:000$000 :
Turqueza, 3 annos, Inglaterra, por

Lord Eduard II e Mail, do stud Campo
Alegre, D. Ferreira.

Em 2°, Rock Ferry.
Correram apenas dois animaes.
Tempo, 315 4|5 segundos.
lil.3 — 1.750 metros — 5:000$000 :
Voltige, 5 annos, Estados Unidos da

America, por Star Ruby ó Waterbird,
do Sr. Jacques, Fomm. A. Fernandez.

Em 2°, Jahfi e 3°, Lord Belvoir.
Tempo, 113 2|5 segundos.
19J4-'___ 1.750 metros — 5:000$000 :
Sáxhá-ii Beau, 4 annos, Inglaterra,

por Sa-.ham e Spanish Belle, do stud
Palmeiras, Lourenço Junior.

Black Sea, 3 annos, Inglaterra, por
Dinna Forget e Prlncess of Orange, do
stud Bom Retiro, Marcellino, em-
patados.

Em 3°, Hebréa.
Tempo, 114 segundob.
1915 — 1.750 metros — 5:000$000 :
ZÍngaro, 4 annos, Inglaterra, por

Dlnneford e Ajantia, do Sr. Oscar Bar-
bosa, J. Coutinho.

Em 2°, Goytacaz; 3°, Scamp.
Tempo : 155 3|5.
1916 — 1.750 metro9 —- 5:000$000 :
Insígnia. 4 annos, Argentina, por

Orange e Indígena, do Sr. Bernardino
de Andrade. D. Suarez.

Em 2°, Pierrot; e 3°, Pegaso.
Tempo, 113 4|5 segundos.
1.17 — 1.750 metros — 5:0O0$000:
Soüdngo, 3 annos, Inglaterra, por

Golden Rod e Tho Nun, do Sr. JosC
Bastos, J. Coutinho.

Em 2°, Araucania e 3o 'Sultão.
Tempo, 114 segundos.
1918 — 1.800 metros — 5:000$000 :
íbis, 3 annos, Inglaterra, por Beppo

e Proud Gall, do Sr. E. Carneiro Leão,
Dr. Vaz.

Em 2", Meyrick e 3o, Servio.
Tempo, 114 1'5 segundos.
1919 — 1.80Ò metros — 5:000$000.
Majestade, 5 annos, Argentina, por

Enero e Ratract, do Sr. Francisco
Fortes, P. Zabala.

Em 2°, Bombazo e 3", Walsli.
Tempo, 113 segundos.

VARIAS NOTICIAS
No Stub Book Nacional, a cargo da

Commissão Central de Criadores, fo-
ram inscriptos os seguintes animaes
inglezes, que se encontram presente-
mente em S. Paulo :

Thepis ex-Marcreni.y, masc, alazão,
3 annos, por Nell Gow o Christie, do
Sr. Luiz Conzi;

Wali, fem., zaino, yearling, filha de
Roquelaure o Waralceet, do mesmo;

Chi Lo Sá ?, fem., alazão, yearling,
por King MSdas e Tea Cup, do mesmo;

Palestrino, masc., alazão, yearling,
por Tra.vaddy e Vain Ouck, do Sr. An-
dré Mataraz-o Sobrinho;

Palestra, fem., alazão, yearling, por
Torlaiske o Dug Out, do mesmo.

Ainda hontem, não seguiram para
S. Paulo, por falta de conducção, os
animaes Miudinho, Farlmond, White-
side e Bold Star, do importação do Sr.
Carlos Coutinho. £•

Tambem ficou hontem resolvida
a remessa do cavallo Eclipse, para
S. Paulo, onde donvngo tomará parte
na principal prova uo programma. era
competência com Bronzino, Bridge,
Las Palmas o Mentor.

Nas cocheiras do stud Chavantes,
morreu ante-hontem, o esperançoso
potro inglez Simon Square, filho do re-
produetor do mesmo nome e da égua
Meinhard.

O representante da jaqueta ouro e
azul era um lindo animal, de optimas
correntes de sangue, mas nâo chegou
a correr em nossas pistas.

Já se encontram no haras São
José, os animaes Sans Fard, Keller-
mann e London, de propriedade do
distineto sporsman, Dr. Linneu de
Paula Machado.

O cavallo Décameron, que seguiu
juntamente com os seus companheiros
efe stud, ao chegar ao referido estabe-
lecimento de criação, soffreu fractura
na espinha, pelo quo teve que ser sa-
crificado.

— Multo bonito e completamente
firme, jâ começou a trabalhar, o ca-
vallo Miracle, pensionista de Miguel
Penalva.

O filho de Ambassador ainda este
mez reapparecerá em publico.

Foram hontem bastante jogados
nos nossos "book-mackers" os ani-
mães Mistico, La Marqueza, Maria
Bonita e Sterlina.

Já estiveram passeando na pista
do hippodromo de S. Francisco Xavier
os lindos potros Luminar. Rayon,
Blarney Stone e Valentina, novos pen-
sionistas do -hábil Trajano de Car-
valho.

Já servidas pelo reproduetor Big
Boy, embarcaram hontem, -para a fa-
zenda do distineto turfman, Dr. Ge-
raldo Rocha, as éguas Gaúcha o Si-
lezia.

Com esses animaes tambem foi em-
barcado o esplendido filho de Marco..

Fine, uma égua de 4 annos, fi-
lha deNimbus e Orpheline, que o íl-
lustre turfman Dr. Linneu de Paula
Machado possue em Paris, disputou no
dia 27 de outubro ultimo, no prado de
Tremblay, o VPrix Le.Vaz",.em 2.800
metros e 5.000 francos, que foi ganho
pelo cavallo Amiens, por Dor e Arabie,
seguido de Laboureur, Monte Santo e
La Neva.

TURF RIOGRANDENSE
PORTO ALEGRE, 2 (A.' A.) —

GRANDES TORNEIOS
SPORTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ",
"A GAZETA DE NOTICIAS", "O
DIPARÜIAIi", "A TRIBUNA" E
OUTROS DOS ESTADOS.
Cigarros 19 (Tres finas misturas).
C-lom-lna 55 (Mistura fina)»
Ooloniliina 00 {(Jaiiornl lavado).
Fluminense (Mistura fina).
Platinos 44 (Mistura tina).
Platinos 88 (Oajx.raJ lavado).
Gaúchos' 20 (Misturo fina).
Gaúchos 30 (Capnrnl lavado).
Guyi-eii-cr (Eni cnUns de 100).
Luso (Finíssima mistura).
Atamsku (Mistura ex-nir i).

GRAHDES TORNEIOS SPORTIVOS
I)Â COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
COU-PO-N"

.--.-TnitMilO DE FOOTBALL

AVISOS ESPECIAES

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

COUFOJSr
. . . . TOKI.E10 DE REGATA-.

MÉDICOS
Dr. Guedes do Mello — Moléstias

de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 as 5 horas p. m. Consultas á
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residencia:
rua Dezenove de Fevereiro n, 135,
Botafogo. Telephono Sul 1.986.

Dr. TauiboriJi. Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
monte moléstias das criangas. Rua
Uruguayana n. 21; residencia, rua
de S. Christovão n. 570; telephone,
40 C.

Dr. Ubaldo Veiga—Clinico e espe-
cialista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias urinadas. Cons.: K.
Sete de Setembro n. 81, das 3 ás 6.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário dc Gouveia, das uni-
versidades de Paris e Heidelborg,
professor, de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz o garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas,
â. rua S. José ri. 24.

Dr. Humberto de Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho»
ras e vias urinarlas. Cons.: S. José
81. Das 13 ás 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Rés.:
24 de Maio 35. Tel. V. G165.
DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ,

OUVIDOS E BOCA

Dr. Eurico dc Lemos, professor 11-
vro da Faculdade de Medicina do
Rio, com 25 annos de pratica. Cura
garantida c rápida do ozona (fetidez
nasal), por processo novo. Cons.i
rua da Assembléa 13, sob., do 12 ás
6 da tardo,

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia de lote*

terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do becco das Cancelas.

DIVERSOS
Livros dc leitura, de Vianna, Ko-

pau, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar»
reto, Abilio Mac. Epaminondas o
Felisberto do Carvalho, Ferreira da
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino o
Costa e Cunha e outros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou*
vidor n. 166, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua da
Bahia n. 1.065, Bello Horizonte
Minas. - _

O N-LUUi, ÍSLK.
VAHO.iNO MUNl-OOTIS

MIDDLETOWN CIA. DE CARROS
1.. 56SO-E-d. lelu-HADSlAi.D

SECÇÃO LIVRE

pynambf- x Tupy, saindo vencedo-
res os quadros do Tupynambá o In-
dayá.

Por sua importância e pelo brilho
eom quo foi disputado, merece espe-
ciai monção o jogo realizado entre
os quadros Tupynambá- e Tupy. No
primeiro ineio-tempo, o jogo esteve
um tanto equilibrado, com um leve
domínio do Tupynambá que, neste
half-time conquistou nove pontos,
por intermédio de Zezé cinco, Syl-
vio dois o Machado dois, tendo o
Tupy feito quatro, sendo tres feitos
pelo player Rizzo e uin por Oliveira.

No segundo mieio-tempo, a équi-
pe do Tlipynambá, empregando mo-
lhor technica e bem regular jogo de
combinação, conseguiu dominar por
completo o seu leal e valoroso ad-
versario, lendo marcado 14 pontos
contra quatro. Os pontos deste meio-
tempo foram feitos por Zezé oito,
Sylvio seis e Oliveira 4.

Do Tupynambá não ha nomes a
destacar, porque, se na defesa sobre-
sairam as tiradas magistraés de Chi-
cn Netto o as intervenções opportu-
nas de Lais, no ataque temos a re-
gistrnr os passes certos e bem cal-
culados de Machado; os lindos lan-
ces de Zezé á cesta o a distribuição
intelligente de Sylvio, que se apro-
voitou com maestria das falhas dos
adversários.

Do tem vencido todos jogaram re-
gularmente.

Arbitrou a partida o sportsman
Murillo Castello Branco, quo, a não
ser alguns senões na marcação das
faitas teçhnicas e pessoaes, agiu com
imparcialidade.

Torneio infantil

A commissão directora desse tor-
neio, em sua ultima reunião, resol-
yeu lo-har as inscripçoes ao torneio
estando inscriptos os seguintes qua-
dros:

Pery — Romero Cabral, Tácito
Carvalho, Deddy McNeil, Edgard
Andrade, Benedicto. de Almeida, Ce-
sar Vasconeellos e Decio Moura.: Guaynaz — Mariano •' Ferraz, A.
Villela, João Brandão, Jorge Reyde,
Jorge Bandeira, Jack Sampaio, Wal-
demar V. Miranda.'

Carijô — Paulo Gulhmann, Ha-
mann. Ubirajara Guimarães, Norma
Esquerdo, Antenor Santos, Rubens
Araujo c Paulo Gross.

Moema — Fernando Nabuco, Pli-
nio Cunha, Oscar- Niemeyer, Robert
Brown, Ângelo Coutinho, Cyrio Mi-
randa e Luiz Ipanema.

Jacy — John Rohe, Arnaldo
Gross, José Guimarães, João Souza
Silva, F. Ozorio, Theodoro Machado
c Albino Pinheiro.

Timbyra — Moacyr Rohe, Geysa
Boscoli, Helvécio Lopes, Christovão
Lopes, Julio Olllvier, Milton Ribeiro
e Oswaldo Legnini.

—Amanhã, será iniciado o tor-
neio com os seguintes jogos:

Io jogo — Pery x Guaynaz, ás 17
horas cm ponto.

2° jogo — Moema x Jacy, ás 17,30
minutos, em ponto.

CLUB DOS DIÁRIOS

A directoria convida os Srs. so-
cios para. comparecerem na sede, ás
2 horas da tardo de domingo, 5 do
corrente, dia em que se -omn.en.ora
o 26° anniversario da fundação do
club, afim de assistirem á inaugura-
cão do busto do primeiro presidente,
o Sr. conde de Figueiredo.

_fH-

T. D.
/LUB TENENTES DO DIABO

Carnaval

De ordem do Sr. presidente, cotw
vido todos os sócios quites para s«(
reunirem em assembléa geral ordi»
naria, no dia 3 de dezembro correnn
te, dé accordo com o art. 60 dos é-H-j
tatutos.

Ordem do dia: carnaval.
Rio 1 de dezembro de 1920-^.

J. BARREIROS, 1" secretario.
¦___ 4

ANNUNCIOS n?í

OFFERECE-SE um bom caixelroy
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar*
cos n. 60. _»

DENTISTAS

Dr. Octavio Eurico Álvaro — Cl-
rurgião-deritista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro de varias
associações scientlficas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia., etc. Instalação electrica-.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residencia; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ANALYSES DE URINAS, ETC.

Ccsur Diogo, chimico analysta.
Rua da Quitanda n. 15, esquina da.
de Assembléa.

ADVOGADOS
Dr. Ramipho Bocayuva Cunlia —

Escriptorio, rua do Rosário n, 65.
Telephonc n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—Commercial, eivei e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.
5.738 .Norte—Das 10 ás 13 o das 18
ás 17.

Dr. Honorlo Coimbra—Cível, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Con»
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES

Hotel Avenida — O maior e mais
importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços módicos. Ascensores ele-
ctricos.
ARCHITECTUHA F, CONSTRU-

CÇÕES

Antônio Jaumw.i & C, sociedade
om commandita, por acções, com
serrana o carpintaria a vapor; depo»
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármore», mosaicos de luxo, do ma-
deira, ladrilho, cerâmica o azulejos,
etc: encarregam-se da construcção
de edifícios públicos o prédios para
particularos, por. empreitada ou ad-.
ministração,

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telophone 7737 Cen-
trai,. e telophone particular, do ge-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
para quaesquer obras.

Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,
1.339.

FLORES E PLANTAS
Jlorlulanlii — Casa fundada em Io

de janeiro de 1885 — Telephono nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÀO & C, suecessores do Fickroff,
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina n, 134, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objecto3
para todos os misteros do jardlna-
gem. Gaiolas, chás da índia Ram
Lal's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, põ da Pérsia, etc.
Cestas, ramos e coroas de flores na*
turaes, feitos com apurado gosto.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & O. — Rua Pri»

meiro de Março n. 4.

FALTAM 29 DIAS

As pessoas que desejarem entrar
para a Assooiaçâo dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro
devem mandar suas propostas já,
pois a isenção de jóia só vigorará
até 31 do corrente.
Diploma  5$000
Mensalidade  3$000

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

M. o imperador D. Pe-
dro II

OFFEÍ.ECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua doa
Arcos n. 60. V

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequ. .a família, para airu*.
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OFFERECE-SE um casal com
pratica de pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephono Beira Mac
1251. __i

OFFI.- 
'.CE-SE uma senhora da

meia idade, p...a um casal se. i fi-
Ihos ou para >mar conta de criani
r ; á rua Harcilio Dias n. 8.

OFFERECE-SE uma arrumadel-
ra ou ama secca, para c__ .amiliar,
prestando as melhores informações,
n_ rua General Pedra n. 111.

í Por piedosa delegação' da
Sociedade Reverencia á Memo-
ria de D, Pedro II, a Santa
Casa da Misericórdia manda
celebrar, em sua igreja, ama-

nhã, sabbado, 4 do corrente, por
ner o dia 5 domingo, ás 10 'ho-
ras, exéquias solemnes por alma do
finado ex-imperante, saudosa home-
nagem da dita eociedado, quo, "ad-
perpetuum", será prestada pela pia
instituição.

OFFERECE-SE um perfeito cozi-t
nheiro, limpo e afiançado, para for-i
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia d*
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa do tratamento;
denado, do 60$ para cima. Rua
Riachuelo n. 78, casa 17.

or-
dO

Marina de Negreiros Jan-
nuzzi .-

t Antônio Jansuizal Filho e
seua filhos, Pio do Negreiros,
filha_ o genro, conimeridador
Antônio Jannuzzi, senhora, fi»
Ihos e genros .participam o

fallecimento do sua inolvidavel es-
posa, mái, filha, irmã, nora e
cunhada MARINA DE NEGREIROS
JANNUZZI, e convidam sous paren-
tes e amigos para acompanharem o
feretro, que sairá, hoje, sexta-feira,
3 do corrente, ás 16 'horas, da rua
Marquez de S. Vicente n. 328 (Ga-
voa), para o cemitério do S. João
Baptista, conf-eesando-se, desde já,
summanvente gratos.

OFFERECE-SE um bom empre*.
gado; escrever para João Ignacio;
rua dos Arcos n. 60j __^

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer maia
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na rua Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zorolo.

Dr. Prudencio Cotegipe
Milanez

t A .viuva, filha e, mait» paren-
tes agradecem, profundamente
penhórados, ás pessoas que
acompanharam- os restos mor-
taes de seu querido -marido,

pai <e parente, e communicam quo a
missa de 7o dia, pelo repouso eterno
de sua alma, será realizada, amanhã,
sabbado, 4 do corrente, ás 10 horas,
no altar-môr da igreja de S. Fran-
cisco _e Paula.

OFFERECE-SE um caixeiro para
casa de pasto ou botequim; informa*,
se com o Sr. João Ignacio, á rua,
Evaristo da Veiga n. 140, açougue.'

OFFERECE-SE um cozinheiro;'
escrever para, João Alves; rua doa
Arcos n. 60. Pôde ir pana fora.
„•¦ —¦ ' - - ¦ ' -*»

OFFERECE-SE uma 6enhbra de
idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephone
5310, com D. MaTia.

OFFERECE-SE uma boa lavadei.
ra e engommadeira; trata-se à, rua
Carvalho do Sá n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica do ama secca e honesta, para
casa do familia; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas,neste jornal, com as iniciaea
C. C.

Acylino Rufino de Mattos

ISua 

familia comimunicai o
falll_c.mKM.to .de seu chefe AC_f-
LINO RUFINO DE MATTOS,
realizando-se o enterro, hoje,
-Sexta-feira, 3 do corrente, ás

17 horae, da rua Paysaindú n. 196,
.para o cemitério -de S. João Ba-
ptista. *

Casas para alugar
ALUGA-SE um bom quarto, comi

ou sem .mobília, a casal sem filhos,
Benhoi-a sõ ou senhor do commercio,
& rua Paraná n. 19. Exige-se pes-
eoas decentes; quem. não estiver nas
condições é obséquio não apresen-
tar-se.

ALUGA-SE a um caeal ou a- doia
rapazes um quarto mobilado, com
excellente pensão. Senador Dantas
n. 19.

ANTE

ellós grando anciedade pelo sou re- , r,00| _ » 800 ,netl.ns — Newnham
sultado. ! klos; Jovova, ã..; Porto Fbl'_, 3:!; Bu-
•*> VASCO DA GAMA NÂO CONCOR- [cklèss, 53; Mi-*s Golden, 56 c Mer-

HERA' AO CAMPEONATO? cante, 33.
Um collefià bem informado do que ! 9° l>areo—' Supplementar" -1:500$

-. pa-J-a na gloriosa pl.a-ange da . «• 300$ - 1.G09 metros - Plumita, 54

No prado da Sociedade Protectora do
Turf, será disputado no próximo do-
mingo) o grande pareo "Consolação",
com o percurso de 2.750 metros e pre-mio de 6:000$000.

Acham-se inscriptos no referido pa-reo os cavallos Condo Danillo, Precur-
sor, Ratnany, Bleuff o Jenncr.

Reina animação no nosso meio tur-
-lata.

BASKET-BALL
REUNL.O DO CONSELHO

Em sessão ordinária, reune-se ho-
je, ás 20 1|2 horas, na sede da Liga
Metropolitana, o conselho dc bas-
kêt-ball.

Nessa reunião, além da approva-
ção dos jofjos realizados, será esco-
lhído o local doa jogos de desempa-
te entre os clubs Fluminense x Fla-
mengo (1"» teams) e America x
Flamengo (2"° teams.), bem como os
juizes que terão do arbitrar esses
importantes prúlios.

Ao que ouvimos, o conselho esco-
lhorá para o local desses matches, o
magnífico rink do Botafogo F. C,
pois que, de accordo com . o código
ein vigor, esses jogos terão do ser
realizados em campos neutros.

FLUMINENSE F. C.
Torneio Interno

Em continuação ao torneio inter-
no deste club, realizaram-se quarta-
feira ultima, mais dois jogos entro
os quadros Goytacaz x Indayá e Tu-

ATHLETISMO
A COMMISSÃO TECHNICA RE-

UNE-SE.'.
,Na sede da Liga' Metropolitana re-

une-se, segunda-feira • píro-cima, a
cominisaão technica para tratar das
provas de athletisino. a. effectuar-se
no. dia 2-5 do corrente.
CORRIDA DE TRES líILOMETROS

A commissão' de sports do Flumi-
nense F. C. avisa á todos os jogado-
rés. de foot-ball è basUet-ball e sócios
que, hoje, será realizada grande
corrida, na distancia de tres kilo-
metros, sendo a partida dada da
sedo social, áa 7 horas.

PEDESTRIANISMO
A CORRIDA li»i DISPUTA DA

TAÇA RIO X S. PAULO
Realiza-se domingo a grande e es-

perada corrida, entre o campeão mi-
neiro Carlos Paiva e o campeão gaú-
cho Armando Debize.

Para esta grande prova, que eerá
de 3.000 metros, em velocidade, em
disputa da bellissima taça de .prata
"Rio-S. Paulo", foi escolhido o sta-
dium de Ipanema, sendo juizes os
Srs. Herm Kultz e John "Wille.

A partida será áa 9 'horas.
FLUMINENSE F. O.

Corrida de tres kllometros — A
commissão de sports deste clufo pre-
vine aos jogadores de foot-ball e
basket-ball que será realizada hoje
unva grande corrida de tres kilomo-
tros, sendo a partida dada da sede
soicial ás 7 horae.

í o que se ouve de
milhares de doentes

T_-*_1L*-.ff f.. 1

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje:
Superior dc dia, capitão Cunlia; offi-

ciai de dia á brigada, 2o tenente Mendes;
medico He dia, 24 lioras, o Dr. Licinio;
medico tlc dia, 12 lioras, major graduado
Dr. Niemeyer; pharmaceutico dc dia, se-
nhor lAilhcmar; interno dc dia, 20 tenente
honorário Nogueira; dentista de dia, i"
tenente Clodomiro • auxiliar tio official de
dia á brigada, sargento Limocirr

Um indivíduo ne_-_st-.e_.co tem insomnias. dores de cals-Çi,
p_.pita.oe_, prisão de ventre, dores no peito, falta de ar, indispo-
sição para o trabalho, irrita bilidade, dores e enchimento no esto-
mago, gazes, falta de memória, medo de tudo e de todos. No en-
tanto, tudo isto corre por conta do systema nervoso. Nas senho-
ras, então, este cortejo mais se avoluma, trazendo innumeras per-
turbações no utero, ovarios e annexos, enfraquecendo estes órgãos '

e dando logar a dores, corri mentos, inehaçõcs e muitos outros
Boffrimento-, e a causa é sempre a mesma, systema nervosa.

Este. doentes principiam por usar, para as dores de cabeça,
milharei de cápsulas, para a prisão de ventre purgativos, que,
eat.a dia mais, os enfraquecem, para o estômago elixires e appc-
-itivos. que mais Lhes relaxam -ate órgão, emfim, usam mil e
uma drogas para curar estes symptomas, de_nurando a causa de
todo o mal,

E' por demais conhecido o „xioma curada a causa sessa o
effeito; assim sendo, estes doentes devem tomar somente Dyna»
mog.nol —na dose de tres a quaíro colheres por dia . e e;
curto lapso de tempo estes incommodos dusapparecem, voltando
a nautle, alegria, boas cores, augmento de peso, socego de espi-
rito e optima vontadi na eterna lucta pela vida.

Em todas as moléstias n_r.osas o álcool é um veneno; no
entanto, a maio-ia dos remédios aconselhados o contêm; o Dyna-
mogenol é um corpo phospbo-glycorinado, Isento de álcool e que
os doentes tomam por pra_er — perguntai ao vosso medi. r a sua
opinião sobre este produeto e elle -erá o primeiro a aconselhar*

ALUGA-SE, por quatro mezes, emCopacabana, á familia de trata.men-to, que não tenha, orjança, uma ex-cellente casa mobilada, com toda,, ascommodidades, próximo aos banhos
í"*,^-- Para iníormáç--_, telepho-ne 1777-Ipanema,

DIVERSOS
VENDEM-SE ternos de casimirauna, fle paletó sacoo e fraque smo-king e casaca, a 45$, 56$, 60$, 05$

_rl °t$'. ° .v,estit*os finos a 35$, 05$ e95$ Liquidação. Rua Evaristo da
mero 132 

' S' LUÍZ GonzaSa »*•-

PRECISA-SE de carpinteiros paraconstrucções de .prédios; trata-se árua Euclides da Cunha n. 72, São-nnstovão.

Vi...

n-_íSfK,ISA'SE de Um qUaTt0' Sei1-mobília, com pensão e banhos quen-tes, em casa d. familia que não to-nha crianças «em outros morado-res cartas o, A. F., ao cuidado doSr Queiro*-, á rua do Ouvidor n. 05,loja. '

COMPRAM-SE roupas usadas d«homem, senhora, cama e mesa e ta-potes; pagam-se mais 30 olo do emooutras casas. Rua Evaristo da Veiga
meroi.V™8- 

LU'Z «»«¦**-*»«.

•COMPRAM-SE roupas usadas de
eliilr,.n:inrBtt'f° ben,: ---tendem-se achamados pelo telephone
o-i 4-1,, Central

a-S»_._. ponhores. compram-s.as cautelas paga-se bem. Rua Eva-risto da Veiga n. 09. tinturaria.
Deixai de usar drogas, tom;_ somente Dynamogeaiol e encon-

trarei- nelle Saude Força e gor ¦hiSSMMlAM.8B raoveis -«aaos.n-0-bilarios completos ou avulsos, qual-quer quantidade, pianos, louças a-chinas de costura o cofres de feiro-pagam-se bem; negocio decidido con.
167, iel. 129/-_\orte.
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Sociedade de Seguros Hntuos sobre a Tida

*&\&fi.m)é!S*Íi\-m Mftt-few

NEGÓCIOS REALIZADOS/
dè Rs. 3oo.ooo:ooõ$ooo
E SORTEIOS PAGOS: ..

Mais de Rs. 25.oòõ:ooo$poò
FUNDOS DE GARANTIA E RESERVA:

Mais de Rs. 23.ooo:õoo$ooq
" 

-_—__—_—

EDIFÍCIO DE SUA PROPRIEDADE *:

v.

A PENALIDADE DA SUPREMACIA

^^(50Ítees com Swtfcio Trimestral
;^; IBM :-.**i^wiÈi rç>

ÍMIMÍM»8WWI VIDA
ÍNVEHCÃO EXCLUSIVA D! "A EpíATIÍ' 1

«W^^^VWAMV^^^^

Ò^'sc^íõ's,í^rici' logái
etii 15 de Janeiro, 15 de Abril, 15 de Julho e

15 de Outubro de todos ós annos
125, AVENIDA RIO BRANCO, 125

RIODE JANEIRO
Agentes em todo» os Estados da União

e na Europa

E* natural que em seguida ao apparecimento das solas
Neolin e dos saltos Goodyear^ que provaram cabalmeiite
sua durabilidade e economia, tenham surgido imitações
no mercado-

As solas e saltos substitutos têm sido vendidos como sen-
do "tao bons" quanto as geimluaa solas Neolin e os saltos
Cfoodyear.

Porem o publico, ao comprar estes substitutos, ficou mal
satisfeito com o serviço que obteve.

Calculando Que estes pro^iictos seriam imitados ejque os
substitutos seriam vencidos como seiidõ ,ítão bons? quan-
to as solas Neoliii e os saltos (Êoodyéarj os fçèiiuiiios wi*
duetos da Goodyear foram cilMa^o^ÊaeHtO marcajlos ip^

nrotecçãó dos seus coiiéuniidoròlSr

ÍUM.
utn qualquer it

$. S. póde se c<»rtificar de qvie ontem os verdadeiros pro-
duetos, se encontrar marcada! tias solas a palav ra ÍNIEOLIN
¦enos saltos a palavra GOÓl)VEAli.v:rv-':*'«S 

'£$?& 
SfSfKe^

Nao se contente com as imitações que flie presiarao ser-
viço menos satistactorio e quo se gastarão com rapidez.

As marcas registradas sao a sua protecção e asseguram-
llie serviço satisfactorio. Grave-as na memória e insista
pelas SOLAS NEOLIN e SALTOS G00UYEAK, pedindo-os
sempre pelo injue. -v /

The Goodyear Tire & Rubber Company Of South America
Rio do Janeiro, Avenida 'Rio Branco 255.
6. Paulo, rua FlòreriçiojdôAbrêu 108.

S. .Bento íl.

Indicado nas CEPHALALGIAS, ENXAQUECAS, NEVRAL- pgi*g
GIAS, DORES DE DENTES, RHEUiiATISliO, etc, etc. ?'de setembro 01 e «4.

TERNOS a prestagões, aol> ¦ modi-
dWa,desde 150$.Entregam-se: na. pri-
meira prestação, de -50$ .a,.100$** La-
vradjo 23, alfaiataria.

TERNOS a prestações, aob .medi-
da, entrega-se na 1" prestagüQ. La-
vradio 23.

SENHORITAS! Sejam prevlden-
tee! Aprendam a cortar e confeccio-
«ar seus vestiros no "atêlier" de
Mme. Cappuccini, à, rua.-da Carioca
n. 6, sobrado. Telephone 3617-Cen-
trai. •- ¦ ;.-

Ol-RSO de chapéos — Enslna-se
com a máxima perfeição e rapidez,
•no "atélier" de Mme. Magda. Oito
licjões, 20$. Pagamento adiantado.
Gonçalves Dias n. 56, eala F.

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SE
UNICA QÜK DlSTM-ilBUI-1 75 "*/„ RM FLÍluMIOS

Segunda-feira
»i«

Inteiro, «OSOOO - Ueciino, »9U00
•Jogam somente *8 mil bilhetes

i
I' A. * ..... - --

.*¦:¦¦ ¦•• 
¦¦-, 

* .. *-. - **¦• 

'•'¦*. 
¦"': '* ¦

-i- ._. •••,.*- .¦:¦¦'¦' ,. ._ I:

I ScJasIleolin
-OOO $ OOO i' Forjas "Universal" iCasa para banhos demar

,»VW^^VWN^^N*>«*VWWV»

Loteria do Natal — Sexta=felrs, 24 de dezembro
I 000=0003000 ptr3001000 emvlgesluos

a 15$000 — Jogam 12 milhares

PERDEU-SE a caderneta; numero
186.732, da 3* serie, da Caixa Eco-
nomica.

Moças caixeiras
Admito-se mais duas moças para

caixeiras do Bazar Colosso Rua Had-
dock Xobo.-n.* 6j. já tem 10 ca-beelras
a de-atas algumas ganham 150Ç com
comida, as que ago-ra entraram ga-
nham.confo.rme o desempenho do io-
gar ciue oecupam.

O maior amigo da lavoura -
Formicida' Paschoal. Escriptorto.rua
Buenos Aires 120, sobrado.

CASA RIO GRANDE
AUENCIA UE L0TH.K1AS—Aneiide a qoalquei puditlu de bilhetes de loi<-ns>
—PKBK1RA&C0IÍLIJ0S—Caixa Postal a. 109—UtmSaohet 30—Um deJmieiri

Vendem-se boas fo.rjas Un-iversal,
com -tornos, pequenas e grandes, -es-
peela-es para garages, fazendas, offi-
cinaa .mecânicas, «te, bem • como
machinag movidas a pé e motor,
pára serrar m-itacs e madeira, espe-
ciaes'para artes graphicas. Na iriia
Gonçalves Dias n. 62, sobrado. Rio
de Jan-ciro,

Inglez oü allemão
Uma importante casa cpmmercial

, precisa de vendedoras que falem in-
- glez ou allemão. Paga-se bem. Car-
tasaC. C. R., nesta redácção.

EM ICARAHY

Aluga-se, a familia de tratamento,
Uma casai mobilada,, no centro de
Jardim .e proxim-o a duas praias de
banho: a das Flèxas e Vermelha.
Ver e tratar, 6. rua José Bonifaci-o
<n. 192, das 10 âs 16 horas, âs ter-
ças, sextas e sabbados.

Cera para assoalho
A 4$, agua-raz a 2$900, oleo a

1|800 e alvaiade a 1$800,- na rua
de S. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

AÁM*MM*lM|VWMAM

Extraecões publicas sob a fiscalização do governo federal, âs 2 t|9. boraa.
,e aos sabbRdos ás S horas, na rua Visconde de Itaborahy, 45

_iUtjXjvninn.v*.Vi-r^**^i***i*i*^-.^******"""",>A<><M,>w<^vy<^

AM AN H Ã (A's 3 horas da tarde) AM AN U ÃQ
300 - «CS*

£U

O BOM FUMADOR Ül W MWM
PAPEL BE CIGARROS a m i

OLEAQBS paro oi ma .- üiijü do mesa

¦¦ara CirfSi '«as j prnrêleiras

dl BRAUHSTE1H Mn» * tim
ivttctiott* «o EMUo Frsaeu t nm I

«rinnp-e» <ibri«s braulMrw f
•ara PAPEL da CIOARR0Í I

am Reamaa • Bobina» |

nniitiiiimn

50 OOOSOOO For 4f(M)0
Em pintos

Segunda-feira, 6 d» corrente
359 - 70?

DENTIFR1C10S

for* ds GtaeurM s
LONDRES iwm - TOI» Ntt

Fabrica de Moveis de Vime

RUA SETE DE SETEMBRO, 84
(Eutr-h -»»*miWi. • liou •»»»*« *>*»t>

Crianças anêmicas,
lymphaticas,

rachiticas
Curam-se com JUGLAN-

DINO, saboroso xarope iodo- !
phosphatada, superior ao oieo ;
de bacalhào e ás emulsões. Re-
ceitado diariamente pelas su-
midades médicas.

ltua Primeiro do Março, 17

LÂMPADAS
Nitra 1/2 Walt

WHM00BI8, ttlj-tm m is^tt&wariMQ ^V*8! I

DO

LOTERIA DO RIO GRA1E 00 SUL
Unica que distribuo 73 °/o ^m prêmios

PAGAMENTO IMMEDIATO E INTEGRAL

AEG
Costuras

Aceita-se qualquer costura, indo-se
buscar e luvar 6. casa do freguez; á
rua ítoplrú n* CS, sala da frente.

Ordem das extraecões em dezembro de 19-iO

UAlA
HA EXTl-lAUÇÀO

Premio maior
Valor do
bilhete .

Valor da
tracção

Billi.it.es

qua jogam

G d» deí.*iubr«.-..
i3 » » * •••••

!24 » ¦ »: • n
il » » 

IUOiüOOIÜOU
lOUiÜOÜÍüüO

iOÜ:OOÜ$0UO

¦mm
30ÍU00

6USUU0

3SUÜ0
3*000

15$QQ0
63000

18.000
18.000

12.000
18.000

mm

20:0008000
Por 2$400, em terços

Quinta-feira, 9 do corrente
360 - 75»

20:0008000
Por $800, em inteiros

1 PiAcüLÜADEüEMEÜlCIN^OE^^rl

PARIS I
1 Qentiírréos do$ Médicos |
I te do^iftído ele^anie |

;^i-*.;^^<*

|JJJpHIH!MHnil.lUmilHII.HIIIIIHIIIUIIIIIUHIIHIlliiiiHin«ii ii.iiii.»."

J
IA DO NATAL

:; gexta-feirn, '44: Ue dezembro ,do 1930 ; ;

l.ooo:ooo$ooo
Inteiro.. 300i$000 — Vigesiiiio.. 

" 
1 &i$O0O

"•- JOGAM 
1» MICHÁMEé

[w^m

SABBADO, 18 DO COKUENTJE
Grande e extraordinária LOTERIA DO NATAL

Novo plano.—'A's 3 horas da tarde - 362-2?

500:000$000
Por 4'l$000 em vigésimos

Este importante plano, nlêm do premiu raulor, distribue muis i
. de ««OitlUOS, í de Su:OO0$, » de 10:1)00$ 40 de 5:000$, SS de
2:000$, 00 de 1:000$ e IOO de SOOSOOO.

Os pedidos de bilhetes do Interior devem vir acompanhados de mala
?00 réis. para porte do correio e dirigidos aos agentes geraes: NA2A-
BETH & oT, BÜA DO OUVIDOR ti.. 94. Caixa n. 817, End. lelftg. LDSVEb,
• na casa F. GUIMARÃES, rua do ROSÁRIO a. 71, esquina dr beceo dat.
Cancellas, Cal*a «Io Correio n. 1.871.  . .m

Dr. Beneoé, «r, kq» rimicIw. Parts.

MhUl BEUGUt
CURA TOTALMENTE

NEVRALGIAS

A vossa Kitrtc cslú no

OAIVI DO SUI
Loerias CommissOes . t Dcso/iitos '.'.

RADI. C. BEIMÂO, c*-gerente da Casa Gaúche

CAIXA POSTAL 2i«« - Kiü DH JANICIIÍO - Üua Vieira
Fazenda 63 e São J-.se 03

*ÇSjí*v!ír^fir- '*s

ALEXANDRE
0 MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CABELLOS!

Extingue a caspa oi» tres dias. Os ealwllos i»nitiio> ficam
prelos. Não queima, nSo maiiclia u (tolio.

A JIVKNTIÜE dá vitçoi, oiocidade e cih^hihjiiIo aos
.cabellos.. livilai imilaçõt.*, |M>di»do -*«»i»«|ii-t

JUVENTUDE ALEXANDRE
i*reço, 3$00ü; peio ^oitiu-i», 5?'00. >as buus

perfumaria» <¦ tiro -anas -

ito CASA ALEXANDRE - • Rua do Ouvidor 148

Venda em todas as Pharmacias

loiria bo mm DO RIO
Systema .de ornas e espheras — Fisenlizada pele

Governo do KstadoElxtracçòes 15 horas
T erça» feira

Inteiro, 600 réis jlatejro,- l$200--mpio. 600 rfis^
LOTERIA DO IMAXAIj

«exta-felra, «4 de dezembro de 1 OBO«
50:000$000*Inleiro> 30OOOj

quinto, OOO réis
VEIMTJB-Se B3S~t TODA PAilTE

Concessionária COMPANHIA INTIÍGUIDAOKFLtlllNEmSE
ltua Visconde do 81o liranco 4»0 - NITHEROY. .

\'-t

¦ -W-V- ** J3S '¦
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DERBY
Programma da 20" corrida a

y.embro

1? .pareo— 6>DE MARCO — 1.100
metros — Prêmios: 2:0003000 o
4O.0«$O00 — Animaes nacionaes sem
rvictc.ria —

Kilofi
Luct.T.  «50
Liquette  501 )

)
)

% )
)
) 6

9 ) 7
) 8
) 9

4 )'lo
)ii
2" pareo
.1.100 metros

Luminária
«Beduína
Jarda ..
¦Âiròx ..
Príncipe
Jacòlbiná
Atyra ,,
Lóulou .
Am-anery

50
50
50
52
5:i
50
50
52
50

VELOCIDADE --
— prêmios: 2:000*

e <100«$000 — Animaes dc qualquer
.paiz — Handicap

— 1
2

) 3
) 4
) 5
) 6

Kilos
,. 50Va-Tout

Pila  50
Maria Bonita  50
Frag-glplà  50
Papoula  50
Giiíipo  5.2

a° pareo — ITAMARATY — 1.600
metros — Prèirilps: 2:000$c<)0 c
400$000 — Animaes de qualquer
«paiz; — (Handicap am descarga)

KilOlá
Mandciniii  53'
Mami.s  52
ÍCiòsk  48
Tiicuniaii  49
P..i-la]«jza  50
lofliito  52

4o pareo — INTERNACIONAL —
1.800 metros — Prònvios: 2:000$
e 40.0-Í000 — Animaes de qimlqUu-•paiz — (Handicap som descarga)

Kilos
Caricato 49

Almofadinha 5«2
8 Místico 52
i LOiisii- 48

5" pareo — SUPPLEMENTAR —
1.609 metros — Prêmios-; 2:000$
e 400$000 — Animaes do qualquer«paiz — (Handicap sem descarga)

Kilos
— 1 Mogoí  53
— 2 Sterlina  52

— 1
— 2
) 3
) 4

i ) 5
) C

-CLU
realizar-se domingo, 5 de de'.le 1920

Tommy >• «52
Oráculo 50

Alto 50
Tila 47

0» .parco — 17 DE SETHMBRO —
1.«09 «metros — Prêmios: 2:000$
e 400$000 — Animaes de qualquer
paiz — (.Handicap sem descarga)

Kilos
— 1 La Marque za  51
— 2 «Estoril  51
) 3 Atrevido  50
) " Morgado .' '.. 60

4)4 Roosevelt  '53
) 5 Mandarim  50

7o pareo — DR. FRONTIN' — 2.200
metros — Prêmios:-2:500$00O e
«50.0J000 — Animaes de qualquer
paiz — (Handicap sem descarga)

Kilos
Prince Nat .. . .-•  51

.Mollusco  47
:. Descrente  49

Dieufort  48
Othelo  46

8o pareo — GRANDE PRÊMIO 2 DE
A«GOSTO — 1.800 metros — Pre-
mios: 7:000$, 1:400$ e 350$000 —
Animaes de qualquer paiz — Ta-
bela XI

Kilos
Bayoiíeta  47

Mlnõrú ......  53
Diviiu» ....  .... 49
Mclroso •...........-• 51
JLoisii1  .. '....53

9o'pareo — PROGRESSO — 1.60À
«ir.etros — Prêmios: 2:000$000 e
400$000« — Animaes riaoioiuies —
(Handicap sem descarga)

Kilos
1)1 Kermesse 50

) " Apollo 53
— 2 «lubllo ... ¦.; 50
— 3 Lais 50

4)4 Garimpeiro .-. 50
) 5 Lidava  50

O Io pareo será realizado as 12.45
em ponto.

MANO/EL VALLADÃO,

2o'secretario.

A NOSSA SENHORA DE PARIS
A NOTRE-DAMB DE PARIS

<=» 0E300í^X0 DE 2D °/0
RVJ>A DO OUVIDOR, 182

¦nsoivr

CAFÉ'?... 
'¦¦

"JEREMIAS"
Rua S. José 45

Dinheiro
EMPRÉSTIMO, sobre penhores do

jóias, moveis o tudo que represente
valor. Avenida Passos n. 29 A, ao
lado do Thesouro Nacional. Tolopho-
ne, Norte 6922.

Leilão em 14 de dezembro de 192o
GUIMARÃES & SANSEVERINO

5 Travesèá <lo Theatro 5
E

1-A Rua Lnlz de Camões 1-A
dns camela*, -«iicidu-, pinlsiulo s.r rafor.
...ain. in i-»-igniii(in> ití . hui-n do 1'il'i •.

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-eo e cewicer-

tam-se, na joalheria A Turmalina,
rua Uruguayana n. 222, Tol. Norte
3418.

lilfilLÃO DE PENHORES
EM 4 DE DEZEMBRO DE 1920

«COMPANHIA ÁUREA BRASILEIRA
Fundada cm 1913

Convida os Srs. mutuários a virem
reformar suas cautelas vencidas atè
a véspera do leilão.

11, AVENIDA PASSOS, 11
Em frente ao theatro S. Pedro

A' caridade pubBica
Jacintha S. Brandüo, velha, alei-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
Ia. Deus recompensará, Esta reda-
cção se presta a receber qualquer es-
portula, ou rua Joaquim Pinheiro
n. 51, Parada Lucas.

Moveis a prestações
Visitem a Casa Sion, que vende osmoveis por preços bâratissimos e en-trega m primeira entr.- '*~ üo 0I*

telephone. Betra-Mar 3.790, rua doCattete ns. 7 e 9.

índio»;

Ernesto Souzt.
8RONÇHÍTE

Rínquidão, âsthn.*
Tibereahs* pilBHir

MAHDETOMCO
IM I «WüHt I mil I

tocamw

QüÉDA, 
CASPA, CABELLOS

BRANCOS—A loção Juve...
qua; será tamem! 8" maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gestoira & C).

BMColacional
.-^VWWVV^/*-^

Brasileiro
S/VVVVVVv-.«A»vV«iVVVVVVWV

Rua ia Alfândega n.° 28
RIO DE JANEIRO j

End. leleg. "IIISLIM"

j TELEL'tí. NORTE 3127
Capital......  2.O00:OOO$«0O

l< uii.l» dc reserva 10«t5a3$O.K»

Opera em todos os negocie*
bancários,

recebe em guarda titulos,
dinheiro em conta cor-

rente e effectua
cobranças em todos os

Estados do Brasil.

»| Jt1IOÊB*5B!KBlmmmmmmtmm!£B^^mÈIÈÊMmJmmmmmmmBmmmm mmmmmmmm^SLmkMatMmm^^^B mmmt^FS 1ÈmiÇR^^IitC£m/ -^
 I ^^ImmmmmmmmmmmMmmmmMMmmmMmmMn tm

Completo sortimento de material photogi-aphico. Importação e ex-
portação para todos os Estad.e do Brasil. Tem sempre e recebe por
todos oe vapores, chapas, papeis e produotos chimicos dos melho«res
fabricantes, emulsfies sempro' frescas. Fabricas de cartões para pho-tographia. Secção especial para amadores. Preços módicos. Chegaram
as afamadas chapa6 francezas Ferro ty) o E. C.

Hõ, rim «Selo de Netumbro, 1**5 - MAMIO-F. BKRTEA

EBiWPOjKtG
DROGAS

A PREÇO FIXO
*tj':~. .. .

Rua Primeiro de Março, 14, 16 e 18

Rua Visconde do Rio Branco. 31

Rua Conde de Bomfim. 302 e 304

JANEIRO

^^Ê^S^Wí^mWW^Wí

Inoveis a prestações
Quem quizer comprar movuis ba-

i'fa';s mos, dgve visitar a CASA
SION, a rua Senador Euzebio na 117.
11 n 121. Teln.hone n. 5.2- ', Norte.'

Moveis a prestações
'"isitem o.grande "stock" de mo-

veis da Casa Sion. Rua da Carioca'
n.. 39. Entrega na 1" nrestação, 20 T
Telephone 5 f.S6 Contrai.

§-^formação útil
Póde-se comprar ou vender jóias

sem receio de ser enganado, na Joa-
lheria Valentim, rua Gonçalves Dias
37. telephone 994-Central. I'

THEATROS DA ÊMPREZ^O^
THEATRO REPUBLICAPALÁCIO THEATRO

«VW^A«,'^>^>^>i'«k'^M>M''^^«M«^>MMA>M

Companhia Portugueza de
Operetas

SATANELLA-AMARANTE
DlrecçAo iniiKlcal d» n.ueslro

ui.\ci:s»i.ao piKio

HOJE ~A's 8 3/4—HOJE
Indiscutível suecesso

A opereta eu treb actos

Paris inte Carln
(noviiliidu par» o Hio)

iNAN.V ....... I.uitii Satanella
I,ii-io, arte, clegimciu — Hu»

sica deliciosa

Anianliã — Pu ris Monte Carl».
Domingo, ás 2 1*2-Vesperal.

Companhia Portugueza de Operetas
. CREMILDA DE OLIVEIRA

De quu fazem por. Maria Abran-
cbes e Almeida Crus

Grande orchestra sab a direcrà»
do maestro Assis Pacheco.

H0JE-A's8 3/4-H0JE
Succcssu extraordinário

A operotaura ni
PrjiagonUtu — Cremilda de

Oliveira
Suecesso de todos os artistas

- a. «..•. «aaaaa;

AMANHA — A DUQUEZA Vil
BAI. TilBAUIN — 9.1 réciia do as;i-
g.iatiirn,

l«)oniin-;o, âs 2 l/S— Vesperal.
WVy«Wvw«VVVV«V'V«VVVV^VW'^/^W^^'.'«^'^|^/<«AMAW^«^«A^M^«MMM«^M^^^

Bilhetes i\ venda u.ia billietniias d^a tlieatroa d>s 10 horas em diante e na
easaLq). s Feniuiiili-.-, Aveui.la 138 dns 11 á- 17 h-irus - Poltrona, U$UUU.

THEATROS OA E

HOJE A.'S 8
G-IFC ^.3NT13IO SO

rMmmtÊmmÊmKmmmVmmmmmm%mMmm^

fS& BgST' i^3à «S^^^"1^ tiriin.le ooinpuiihi» nuui nm de Op-ro :i* .. ilelu.irttniiis (-. n.«i ilo m atro C'h:.iel «i, d.
¦ Ban fhaafi lí'TK lV-# Purisi— Direi!.,.!, iri-tica le li.liitt do Vieira — U-chiii cila «rciioalin l'«iillf.l« Sã.irniiiHMo

3|4
FESTIVAL

HOJE
ein homenagem ao Sr. marechal HÉUJJKS DA PüN-ÍBüA o aua hiun. eaposa, promovido por uma òóiiimiisUo ompoata

Sr-(. Ü' luiei.to .\lfi-cilo l.iina, Paulo illtini/., I(a|iliai-1 lauslo, Amadeu o 3:«:icji' de IViüiucyér
PlUMEIlíA PAR Ili — I, IMs.-iusü ile saudação pe o Dr. leoncio Coii-eia.

11. IMs.-urso de siiudaçàtr, mn nome do Partido Feiiiiiiino, por uma muiiitia.
111. Câti«,-ões brasil,ir.., — Vicente Cclestin...

dos

IV. On «iu>•>-lins do li.f-n.-teii... — MoiioKgo — Proei.plo Pcrrcira.
V. Cau,üo«> hiusileiras — Abigail Haia.

SEOIÍNDA PAUTi: — lltpri.-3'm a.;ão da opereta om troa aotos, do Abbadie Faria Kosa, eom musica de Paulino
Saeruino.it-.

G LONQC DOS OLHOS...
i:\lrs-.ida pelo aulnr da comedia du inesino titulo, eiiin 150 representações no Trianon

GRANDE StJCCESSO Di TODA A COMPANHIA

C1IN EM A MOOEttNO - DESTINO DIABÓLICO (TOM MIX) e DUPLO CASAMENTO (5 pais);

Companbia Nacional fundada em 1 de inibo ile 1911 - Direcçâo artistica do 1S1DR0
, - Reyente da orchestra, BENTO MOSSURUNGA -" . *

WOJE:-Tressessões-A'8 7,8 3i4e 10 l|2-MOJE:

|Í represeniaçoas) ||ÍS|Íà!|.Í ( 150 enchentes ^)/ ívviaia (pj .riiln das I. n.ili.a '¦—/
õrrgüiol d-is ..u« «rea da inod. CAlil.oS UU'l'K
e (JAUDOSO DE AIÉNlíZISS-í iiiii>í«j.i de

COUUT
SJNI1Ü

.^A/^MAAA>MM«^>^^A.<^^.'^.^^^^^>^«AM>Ml^^^<^l^^V^^A^^>M«M>M/M>A>V

QUEM É BOI JA KI FEITO
^'''VSfS/^SSSSS^SV^A^^ySSSSrafySSSVS^aStfSSVSASS^^

com o seu c|u:idro novo de grande liilnri.ludc

oa pinto 194.706
pessoas assistiram até hontem as suas representações!

A seguir—OS CVUíACljiiUOS, burleta .le J.Miranda, musici. de Puuliiu
Sjcrnnientij.

Comniinliia Ora matica Kaeional dirigida pelo actor
i iíi.umm: im»s sam o-,

OJE
VWS/WWS«^

A's 7 3/4 e A.!g D .üiA
"D "CT A-S SESSÕES HOJE

ííepresentiK/ão do drni.ui historio j cm oincu aet09 o sois quadros, original
de Luciano de Carvalho, intitulado

¦VVVVVVVVVVVVS/VVVV*>-^«)'^>^^^>'^^^^^^^^^^AA'^A/^^A^^'^%A^^^/>^M^^AAA^^^A^^^>^^^A>^

OS DOIS PROSCRIPTOS
^WW/sAA/VWVW-tA^' ^-^ *—* .i«M«A^WWW>M«^«W

A RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL EM 1640
VVV'VV>-VV«VVN/'y'*W'-'í«^^

Slontagcui a rigor e guarda-roupa da Lmpi-e/.a Paschoal Segreto
Titulos dos quadros --liiv, A coujiirní;í\o; ii", Ferro ç.iMelhan.. om pei-o

p rtiii<u.-z; 3?, Ki-j.Ih niy-t.i-i.so'; 4? A Derivo .d: ; 5?, unia espada de príncipe;
6?, A restauração do Portugal —Gloria ao 'heroísmo 

porluguezl
KOTA — A peça serã dada cm sessões, mas representada na

integra.

À'nit.ííh-1 OS DOjS PHOSÍiHIPTOS.
lir. v ínoíito — Iijítrüà da e.mpa.ilua de dramas e comédias, dirigida pelo actu-

Marzullo, dj .pie faz part a graoiosi ac:riz Kma dc Souza — O IIOMIJH
OO t.A'/.

IM!
Companhia Bj-asil Cinèmatpgráphica
«^^^V*VVVVVVV*>^A«.,i,V-i>^AA/V-i»«/*iA/-«^VS/-'.«^.^^v-W*VW

ALICE BRflDT
a formosa estrella da

Select-Pictures
Continua ;t obter o maior triuniplio,

¦ com unia das suas melhores
ereaçõesA' mercê

«^A»>^AÍ«<%AA«/-«»^«^y*-A/«w«y>i^^A«#«>^C'^^«V%^VV<l

dos
homens

lloiiiane.- lindo, du scenas
emocionantes, de.mouicntosdc ad-

iniravel anciedade
K teremos inuis um trabalho

dc .ULTl' E Al-.VVUma tragédia telephoníca
Seguiida-felra — A lintla é elegante

KITTY tJORÜOX, da Sclect Pictu-
res, om um grande trabalho de luxo:
FASC1NADORA FATAI/.

fElecíro-Ball-Cinema Empreza Brasileira
de Diversões

51 - Rua Visconde do Rio Branco « 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital

HIOJE-Proaramina novo-HOJE

0 HOMEM LEÃO
t

9* e 10* episódios — Quatro partes de verdadeira sensação!

Ping-Pong, Bilhares e outras diversões
Artística 0 abundante ílluminação electrica

BANDA. DE MUSICA IN/IH-IVAR
Ao Electro-Hall-Cinema !

As diversões começarão ás 5 horas da tarde

r> õ ....nti. Tm â íifiil Proprietário A
«aisinnliiimi I IfinnUil J.R.Staffa -^

P, COMPANHIA Àril-ÍXÀNDRE
JAy.EVKDO

% HO.H5—A's 7 Sj.4 e !> 311—UU.Tlij
çi Gnu.ile -uciin-sio iia rurçft .'lii ',n.'» uõtos,

ut.iflí.ai !<• ÜüY UlllANUA

| O Pirat
I-rota-ronista

AI.I«:X,VM)RU ; AXICVKO»
Béllissiu.o trübttíbòcóitiic i de

:.OSCAR.SDARBS, AUGUSTO
ANNIBAL <- PE PITA DE:

ABRIÍU j
: F.n&conação clu SiiiíÕp-í Coelho j
JMobilurio da:Cji-a Nunes, rua j

da C.irn c;i, G5 ]
! Ainiuili..— Duos 8- soes lis 7 3/4 e 9.1/4

-OI-IIÍATA. -•-
«>^»'«s^/vs«^^^'V^'W«*w%/y>^

Km ens«iius-AC\ -A VO TH» PK- ',
DlíO — A mnis liiida ejinediad;;
ü.iiivãldo Viijüliii;

: A seguir—I» Amigo tlai-vallial —
;. U'uintiia en 3 acir.r, ira.Jiic.,fio .Io
: Kenu Hirros e Luiz 1'aluiciriiii,

:A*-»*?(»36Mk3í«SS3SJ(

008SBE:I^ÍA OL.VgV8RIA
Rua Visconde do Kio Branco n.... 53 Tclcplione, Central, n. 5.657

JiOJE 0 MAIS SENSACIONAL DE TODOS OS PROGRAMMAS! HOJE
Un «empro glorlos-i KOX-PILM nprcsentainos lioje mn l.nl.-illio origlnalissiiuo

couio iiuiion por certo nté boje poilercis ter visto

OS OLHOS QUE FALAM
Ou seja a parto interessantissima do ostui.endo "íilm" da classe EXTRA-SPECIAL.

A. GRANDE TRAGÉDIA DO OESTE DE NOVA-YQRK
Qii.itro longas par.tes, gênero "Ornnd-Oulnliol", ondo se descnvolTcin feitos audacto-

slsslmos o luetas glgautoseas. Crimes hediondos suo praticados por fmnigerados balidos,
iio.-t escusos untrus 1)0 ifjrlKoslssimo "EAST-HIVKR". Pcrsegulijucs fle morte estabele-
cem os famosos poíiclncs do mystorloso bairro e contra estes Bem trOguns despejam 08
acelerados suas pistolas '^«AM^A''^.^^^'^^^','^'^^^^

No mesmo progiammn, cxhibimos em continuação dois novos episódios dò ínaguiíico
CINIi-ItaMAN-C|.JFH.A.NCi;Z, oxtri.ordinai-ian.ento artistico

O BflKflO MISTÉRIO
Onde se segue du belllssin.n historia no*«os crimes e attentados pela famigerada CON-

DESSA ! Quem 6 o homem da'cojio «cffra T. No decorrer do romance, sabel-o-hcis,
.'»? episódio: O CASAI, ü.XS Rlt\AS - Duas partes

I? «'VIsimIIo : A PORTE TRAIÇOEIRA -Ruus p.irles
SAIUIADO — ESTRÉA da monumental 86rie em 10. episódios— O fjaoío infernal,

enjn intcrpretncao principal 6 feita pelo querido "Amold Dnly", o celebre "Justino
Ciarei", dns "ll.vsterlos de Nova York" — 1" o 2o episódios.

No mesmo progrnm.nn, Olaâys Biockwell cm Supremo sacrttlclo ão amor  5 netos
da rox-i-iMi. ;../ .'

\ i^«j«ii.» sp^iai Jr 8L T JU © Wil liam faimii»
HOJlí O melhor e mait celebre trágico do Cinema HOJ J5

WiSIiam Farnum
o expoente s o |» io ni o du arte muda, o aelur notável e vigoroso,«pie todas a.s plntéas applaudem e admiram, na sua ultima e at-Iraentu ci-eácào:

i, jiiisL \ nuuiiiin
l)AA>MAAi^'>^4.^«4r^^^^'.i^W.VVV,^^^^«AAA<|*.^M/»AAMM/».^V^^WVWVWVWVWVMVWVVW

Sela actoa da FOX FIIM SPECIA1J PRODUCTION.
lim conto cordu ros;., uma chimera, uni sonho passado em

ama dus mais lindas e agrestes regiões da Califórnia.
W1IXIAM EAH.MJll o lieróo de mil façaulias exeenlricas e

perigosas, desalin a cólera dos inimigos, mantendo a proverliiallinha dc valentia, de bondade u dc coragem !
WILLIAM FAH.MJM apaixona-se pela UAIVI!A RA FLORES-

TA, cujo orgulho domina, pelo bom humoi- c pelo heroismo.
A sua bravura vence as ultimas «tlifficuldados e triumpha !...

apresenta-se cm uni gênero novo, (jue agrada; que attrahc, quedeslumbra !

^Ê^mam^mi^Ê^^^^^^^/-mmMMmMmMmmmmmmMmmWMÊM^

TflFATRO LYRICO
*^'Vy¦.¦.^vvvvv^^yvwl^v»rfvvvv^í^*vvv^

Empreza José Loureiro
««M^V^Art

AMANHA-As 9 ho 33 da noite AMANHÃ
Único recital da emiucn-

íe piamsta russa

Luba
tTAlexandrowska
Extraordinário programma

Preços populares
Frizas 308000; (lama-

rotes, ^.58000; Poltronas,
58000; cadeirtis o balcão,
38000; t.ttlerla,, 28000.
Uilhet s á venda, no dia do con-
certo, na bilheteria do theatro,
das IO horas em diante.

ClftTEifiü.
HOJE- Um novo programma simplesmente estupendo—HOJE

Interpretando um drama sensacional, apr. sentamos:

\A/ I L- L I A IVI FARNUM
o incomparavel trágico americano, cuja admirável arte o consagrou snpremo ante as mniores ceie*

bridades da teia
JOVIAL. TURBULENTO

Seis actos monumentaes, agradabilissimo-1, desenrolados sob um fertilissimo enredo, como o
,são sempre que apparece o quericlissimo WILLIAM FARNUjV''

Producção EXTRA SPECIAL FOX FILM. ]
3>ffo mesmo i3i-o«e;*r.a.xn.-OLi.í» i

HEMltlí WALA'HALL sec-undado, superiormente, pela formosa estrella, insinuantissima
HELENA. UHADWIOK ou soja um par incomparavel, que, com extraordinário relevo, dc-
empenha o formidável drama

OLHO POR OLHO... DENTE POR DENTE!
Selo netos «lo fortes emoções,dnsonfolvidua ante um enredo originalíssimo, •!«: cl«'v...l> valer o la.\u«jsisíiiiu iiKiit:.j,'3in.

S gunJu-íViri — A ii.fi. ddifjaija de t>dn9 as «róprijes»—TaHZAN.U IIUMK.M .MailÀtín-Oltü ã«-to« ma-úvilliü-j s o
Hfltiaaciinshsiuiios. o yunluüçiro o primitivo «lilm ,inte.prelado p-la b-lli iigtira mrsoíila dè Kl.MO IjINCOLn N-- jii;siiu,
progii.uuiin upr.j.uiuu.i s i quaridi-»ímó GLAÜYS BUO.CSVVJSlilJ. na prolagouist. di espieud dj «iiliu... du FOX— SlijIV-
TIIIAS IXXOt T..\Ti:S-om oincj rets.
«——«—«i**—"—--¦ "" " 

I mmmm^aammmmmm^em^atbm^mmmmamÊmam^mmm^aammmmmmmmmmmml^ammmmmMmmmmmiSm
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I

V/ Mi,l MlM X.1-* i. JL

Av. Rio Branco 168-Tel. 4218 C.
Emp. PINFILDI

MO J IE
Conspiração

OTL

Maria Thereza
HOJE -- ^Triumpho completo de — unie-

LUCY GtESUL,3B3RT
Na interpretação do portentoso film intitulado-

CONSPIRAÇÃO
ou MARIA THEREZA
Historia da soberana incom paravol. aue sonho „„,,»,....losso.que foi o império austro- húngaro Rin«~. sovtirnai- essa co-

ravelmente oppostos, omte haja uma acen^T ^«f"10' 
"»•'admI-

rica. Montagem maéniflca. a> A- maior verdade histo-
PREÇOS : CAMAROTES, 8$, B POI/TRONAS, l$50O

, 
°nn?n-Tn"^"^. S6 t6m Val°r na "matiI*ée", ate ks G horas.

'*'vvv*<<'<»v>~*wwww*<«,SEGUNDA-FEIRA - YOU^YOU^on^'^oT7^rT^^e && Jullari, e o CUIME DE ORAVlNHOs: vil* ^ SjfJÍSSem um novo gênero — A CONDESSA DODDY, s
BREVE — Francisca Bertlno em o "film".MAIS DO que AT,!!./"

...;¦.:,•'.'• r-..-'


