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de Londres termina e^m a declaração formal dos alSiadosise opporesn
ao©

,.-.. — (U. P.)—0 Sr. Baimbridge Colby, ministro dos Fstrangeiros dos Estados Unidos, embarcou ás 16.20 horas de hoje no
hiate "iay Flower". 0 secretario de Estado partirá de Hampton Roads a bordo do "Florida" com destino ao Brasil

i
A França publica uma declaração dizendo que o caso de Fiume não tem

caracter internacional, pertencendo á alçada interna da ltalia

0 Japão pretende impedir que ss realizem as
concessões feitas pelos bolshevistas a um synfli-

cato americano em Kamchatke e Sibéria

Com a proposta de paz submettida pelos nacionalistas
turcos aos alliados ellèl: pedem quatro grandes

concessões e offérecem por compensação o reconheci-
mento da independência da Armênia -

~i Os jornaes hespanhoes concltam o chefe do gabi-
nete a sustentar a neutralidade que a Hespanha

manteve durante a guerra

A 6a commissão da Liga das Nações approva o projecto que manda applicar
o bloqueio econômico como meio de fazer vigorar as decisões dâ Liga

I I
ministra da guerra italiano declara que o governo não pensa em usar da violência para libertar

Fiume, mas está firmemente resolvido a cumprir o tratado com a Yugo Slavia

¦¦«¦'¦sm»

COMMIÍNICADO TELEGRAPHICO
de A. E.J.ÜHNSÜN

Inclusão de novas
nações á Liga

No seio da 5a com missão
da assembléa de Gene-
bra — Debates em lor-
no da solicitação de
vários paizes para fa-
zerèm parle da Liga.
GENEBRA, 3 (U. P.) — In-

formações procedentes de fonte aií-
torizada predizem que a Bulgária e
a Áustria serão admittidas á Liga
das Nações, durante a actual ses-
são da Assembléa.

A proposta de admittir a Bul-
garia, comtudo, precipitou uma
lueta formidável nas reuniões da
Quinta commissão. A Rumania,
a Yugo-Slavia e a Grécia uniram-
se numa tentativa de impedir que
a Búlgara fosse admittida antes
da Allemanlia. Estas nações pro-
vavelmento apresentarão á Assem-
bléa o reiatorio da minoria.

A quinta commissão está. con*
siderando lioje o.s pedidos da Al-
baniu, Estados Balticos e Luxem-
burgo os quaes desejam ser admit-
tidos A Liga, na qualidade de so-
cios. Devdo á opposição dos Es-
tados Unidos, os Estado Balticos,
provavelmente, não serão admit-
tidos durante a actual sessão da
Assembléa da Liga das Nações.

A commissão concordou em re-
comtnendar que a Cosia Rica seja
admittida como sócio effectivo, po-
rém recusou o pedido de Lich-
tenstein, allegando que aquella na-
ção é pequena demais para poder
cumprir as obrigaç es internacio-
naes com as quaes têm de arcar os
sócios da Liga.

Os pedidos da "Ukrania e Azer
Baijan os quaes tambem querem
ser sócios da Liga das Nações,
foram por ora, recusados, porque
os seus governos não são estáveis
nem as suas fronteiras definitiva-
mente marcadas.

Na reunião da sub-commissão da
quinta commissão, o Br. Rodrigo
Octavio, do Brasil, Sr. René Vi-
viani, da França; Lord Robert Ce-
cil da Grã Bretanha, o Dr. Po-
lit-s, da Grécia reconimendaram a
admissão da Armênia. Outros dele-
gados fazem objecções, declarando
que provavelmente será necessa-
rio collocar a Armênia sob man-
dato. Nada ficou resolvido, por ora,
a respeito daquelle paiz.

A. E. JOHNSON

(Correspondente especial
da United Press.)

m«% A nova phase de
Fiume

FIUME ACTUALMENTE SEM VI-
VERES E COM TODOS OS HO-
MENS VALIDOS MOBILIZADOS.
ROMA, 3 (U. P.) — O correspón-

dente do jornal "O Tempo", em
Ancona, entrevistou passageiros do
vapor "Pannonia", quando o mesmo
chegou aqui, procendente de Fiume,
Indagando a respeito das condições
-naq.-J.clla cidade disputada. O referi-
do vapor zarpou de Fiume quarta-
feira próxima passada. Os passagei-
ros declararam quo aquella cidade
está numa condição cahotlca, Accres-
contaram os viajantes que Gabriel
d'Annunzio está resolvido a resistir
ao ultimo, porém, tom apenas vive-
res, para os scus legionarios, para
tros mezes. Declararam ainda os ditos
passageiros qué a população civil es-
tá, praticamente, sem viveres, e que
os rapazes e velhos estão sendo apres-
sadamente mobilizados e incluídos
nas fileiras d'annunzianas. Os viajan-
tos do "Pannonia" terminaram dizen-
do que circulava quarta-feira um boa-
t-o dizendo q,u,o Gabriel d'Annunzio
tinha enviado o engenheiro Quartieri
á Roma, afim do apresentar ao go-
verno italiano certas propostas, vi-
sando a solução da BÍtuágao.

O 
' REPRESENTANTE DE D'AN-

NUNZIO EM ROMA DEMITTE-SE

ROMA, 3 (U..P.) — O Sr. Armaii-
do Odenieo, representante especial de
Fiume, nesta capital, partiu hojo com
destino aquella cidade, afim de confe-
renciar com Gabriel d'Annunzio.

Constou, depois da partida do re-
ferido representante especial, quo olle
apresentará ao poeta-soldado o sou
pedido dc demissão e terá como su-
ceessor o tenento Vizioli, dos legiona-
rios iVannunzianos.
NOTIFICAÇÃO ÒFFICIAJ-i DO BLO-

QUEIO DE FIUME
TRIESTE, 3 (U. P.) — O general

Caviglia, commandantc em chefe das
forças do exercito italiano, notificou

officalmente ao governo da regência
de Quarnero quo foi estabelecido o
bloqueio Italiano.

O almirante SiniQnetti foi nomeado
commandante das forças clõ bloqueio
marítimo. Violações do referido blo-
qui io serão tratadas de conformidade
com as ostipulações do direito inter-
nacional. Foram concedidos tres dias
para os navios estrangeiros deixarem
os portos bloqueados. Os navios que
tentarem romper o bloqueio serão
afundados, som prévio aviso, pelas
unidades da real marinha italiana.

UMA PROMESSA PAR.-V EVITAR
DERRAME DE SANGUE

FIUME, 3 (U. P. )— Gabriel d'An-
nunzio, falando á população, promet-
tou que, se fôr possivel evital-o, no-
nliuma gota do sangue fraternal sorá
derramado. O poeta-soldado declarou
queos habitantes das ilhas de Veglia
o Arbo, telegra pharam ao rei Victor
Manoel, promotteu do morrer jlintá-
mente com os legionarios fiumenses
antes de se submetterem ao donouio
da Yugo-Slavia.

FUZILARIA.CONTRA OS VASOS DE
GUERRA ITALIANOS

ROMA, 3 (U. P.) — O correspón*-
dente em Fiume do jornal "Mossagu-
ro", confirma o boato de que a frota
italiana, bloqueando Fiume, tinha si-
do alvo do fogo das tropas d'ann,mi-
ziahâs. Vinte navios do guerra, proce-
dentes de Pola. apparecnrain ao largo
de Fiume, .sendo rocebidos oom viva
fuzilaria. N^o Coi ferido nenhun, .ooa-
rinhoh-o italiano, o nenhuma das uni-
dades da armada italiana sofffe.ii.pro-
•juizos. . **

Pouco depois de apparocer a refe-
rida frota do bloqueio, constava que
o "drcadnought" italiano "Dante
Alighicri", o qual tem sido estacio-
nado om Fiume desde a oeeupação
daquella cidade por Gabriel d'Annun-
zio, zarparia, afim de so juntar ás
demais unidades da dita frota. A po-
pu.láção inteira precipitou-so á beira-
mar, afim de assistir aos movimentos
do "Dante Alighleri". Os sinos d'is
igrejas repicaram e houve uma gran-
do. confusão. O poeta-soldado man-
dou vir, ás pressas, os seus "des-
troyers", o, depois, pediu encarecida-
mente ao capitão Boschini, comman-
dante do referido "dreadnaught", do
não abandonar Fiume. O capitão
Bosohinl ficou muito commovido e
accedeu ao pedido do Gabriel d'An-
nunzio.

Mais tarde, o poeta-soldado diri-
giu-so,-do convez de um dos seus na-
vios, por meio dc um porta-voz, á'frota 

italiana, dizendo:
"Gabriel .(Vj.nnunzio, um devotado

marinheiro italiano, saúda a bella
frota italiana. Elle bom comprehohfla
quão triste devem estar os marinhei-
ros, por se oncontrarom perante Fiu-
me, ao envez de •Spaiaio."

REPETINDO A PROEZA INGLEZA
DE ZEEBRUGE

ROMA, 3 (U. P.) — Um despacho
ao "Messagero", diz quo Gabriel d'An-
nunzio afundou o cruzador "Cortei-
lazzo" á barra do Fiu mo, impedindo
assim a entrada do porto. jVccrescen-
ta o despacho que o poeta-soldado le-
vou a effeito a referida providencia
afim de impedir que o vaso do guerra
italiano "Dante Alighicri" zarpasse
de Fiume.

O QUE DIZ O MINISTRO D.-Y GUER-
RA DA ITÁLIA A RESPEITO DO
PROPALADO GESTO DE D'AN-
NUNZIO, DECLARANDO GUER-
RA AO SEU PRÓPRIO PAIZ.

ROMA, 3 (U. P.) — O Sr. Bonomi,
ministro da guerra, numa entrevista
nesta capital, declarou que o boato
dizendo que Gabriel d'ÃnnunziO do-
clarou guerra á Italla, não tem f.uoi-
damonto. Acerescentou o ministro da
guerra da Itália que o governo italia-
no não tinha recebido nenhuma ln-
formação á respeito.

Passando em revista a situação de
Fiume, o ministro da guerra declarou
quo as providencias tomadas pelo go-
verno italiano não têm sido hostis
para com aquella disputada cidado.
Fez vêr o Sr. Bonomi, quo o novo Es-
tado tem fronteiras definidas •*,*-•
tratado de Rapallo o que é apena*.
natural que o mosmo conservo as suas
forças dentro das suas próprias fron-
teiras. Declarou, ainda o ministro da
guorra sor muito deplorável a oecupa-
ção das ilhas do _Yrbo e Veglia pelas
forças d'annunzianus, pontuo isso tl-
nha .obrigado o general Caviglia,
commandante em chefe dos exerci-
tos italianos na linha do armistício, a
providenciar no sontido de evitar a
rep.tição de actos similares.

Disse mais o Sr. Bonomi que as
duas Ilhas em questão são incluídas
no pacto de Londres, e que ellas fo-
ram oecupadas pela Itália, por direi-
to, depois do armistício, Acerescentou
o ministro da guerra que depois do
tratado do Rapallo ter entregue as
referidas ilhas á Yugo-Slavia, não so
deveria apoiar nenhuma tentativa de
Gabriel d'Annunzio de annexal-as.
Declarou mais o Sr. Bonomi q.ue o
poeta-soldado não pôde mais contai
com o apoio da opinião publica na
Itália, a qual já tinha sido concedido
plenamente, no que diz respeito a
Fiume, porém não deveria ser invo-
cada nas actuaes circumstancias.

O GOVERNO ITALIANO ESTA'
FIRMEMENTE DISPOSTO A FA-
ZER CUMPRIR O PACTO COM A
YUGO-SLAVIA.''
ROMA, 8 (U. P.) — O Sr. Bonomi,

minislro a guerra, entrevistado, Ue-
clarou que o governo não pensa em
fazei' uso ila furça pára libertar vio-
lentamente a cidade de Fiume, mas
eslá firmemente disposto ii cumprir
lealmente o tratado de Rapallo, cons-
tiiiiiiulo a oeeupação de Vcgllo de
facto o isolamento, além de ter o gc-
neral Caviglia instrucções pnra levar
a effeito a pacificação. Espera-se que
no Interesse da própria cidade de
Fiúnie, a vida normal voltará a re-
eonstitulr-se gradualmente, sendo eii-
minados aos poucos os mal entendi-
dos com d'j\nnunzio e os seus lio-
iiióíis; tornando a reinar a paz, para
o bein da legalidade italiana,
A FRANCA ACHA QUE O CASO DE

FIUME NÃO TEM CARACTER
INTERNACIONAL.
PARIS, 3 (U. P.j -r- O Ministério

do Exterior franeez publica uma do-
claração relativa aos acontecimentos
de Fiumo, declarando quo a França
considera que a situação fiumonso
faz parte dos negócios internos da
Itália, oom os quaes a França nada
tem quo vêr.
ACATOU O TRATADO DE SANTA

MARGARIDA E FOI EXPULSO
FIUME, 3 (U. P.) — Sabe-se que o

general Coclierini foi expulso de Fiu-
me, poi* haver sido siirprehcndldo la-
lando no teleplione, acaíaiiilò o trata-
do de Rapallo.
COMO D'ANNUNZIO RESPONDE

UMA INTIMAÇÃO DO GENERAL
CAVIGLIA.
FIUME, 3 (U. P.) ¦— Gabriol d**An-

nunzio respondeu á nota offieial que
lhe dirigiu o general Caviglia, exigin-
do a evacuação das ilhas de Veglia
e Arbo, nos seguintes termos:

"Não reconheço vossa autoridade,
c, por isso, continuarei a manter cm
meu poder as ilhas. Fico, pois, á os-
porá que mandeis vossos homens pa-
ra desalojar meus legionarios, certo
de que tal expedição será recebida
coin verdadeiro enthusiasmo."

AS NEGOCLVÇÕES
ROMA, 3 (U. P.) — O "Giornaíe

d.Itália" annuncia que importantes e
talvez decisivas negociações tiveram,
hontem, logar nesta capital ,com re-
lação á Fiume.

Esso jornal espera que uma trago-
dia sorá evitada.

O Sr. LãrpyoV Torrigiani, grã-mos-
tro dos livros inaçons italianos, e ou-
tros cidadãos de alto destaque appel-
laram para d'Annunzio, concitaniTo-o
a evitar derramamento de sangue
fraterno.

MAIS UMjV ABORDAGEM
RO.MA, 3 (U. P.) — Communicam

dc Pola que uni grupo do homens ar
mudos do revólvors tomaram de as-
salto um vapor que devia seguir para
Chorso, obrigando o seu commandan-
to a partir com rumo á Fiumo*.
COMO SE ESTABELECE O SITIO

DE FIUME
ROMA, 3 (A. H.) — A zona do

bloqueio de Fiumo está limitada po-
los meridianos 14 e 20 e pólos paral-
lelus 44° 40' e 45.20'. A todas as em-
¦barcaçõos que estiverem dentro da
zona bloqueada foi dado o prazo de
tros dias para so retirarem.

A navegação é livro para qualquer
navio, desde que não esteja armado
ou tenha carregamento do armas.
Todos os navios, antes do penetrarem
na zona do bloqueio, devem sujeitar-
se á uma vistoria, e no caso de ro-
cusa, serão appréhendiclos ou postos
a pique, se .houver resistência ou
acto dc hostilidade.

Todavia, a liberdado de navegação
será suspensa á noite, isto é, só vi-
gorará do nascer do dia ao morrer do
sol. Qualquer tentativa de infracção
dessa ardem tora. oomo resultado ex-
por a embarcação a ser posta a pi-
que immediatamente.

A -navegação durante o dia será
especialmente parinittida aos navios
ctu-c carreguem carvão e viveres pava
os portos o localidades da Yugo-Sl***.-
via.

A assembléa
de Genebra

A INGLATERRA E A MEDIAÇÃO
NO CONFLICTO TURCO-A UME-
NIANO
GENEBRA, 3 (U. P.) — O secre-

tario da Liga das Nações recebeu ho-
je, ás 21 horas, um telegranima de
Lord Curzon, ministro dos estrangei-
ros da Grã-Bretanha, dizendo que a
Inglaterra cooperará com o Brasil,
a Hespanha o os Estados Unidos na
mediação para resolver a pendência
Armonio-Turca. if'™,_i
A jVSSEMBLÉjV DA LIGADAS NA-

CÕES RECEBE A DECtftJí.VÇÃO
Dj\ CIÍANCELIjARIA J-WBRA-
SIL E AGRADECE '«£*??
LONDRES, 3 (U. P.) -i.Sir Erlc

Driininiond, secretario da Liga dns
Nações, telegrapliou ao ministro dns
relações exteriores do Brasil o se-
guinte:"O presidente, leu esla manliã, per-
ante a sessão plenária da Assembléa,
o telegra innm do V. Ex. e que
respondemos.

A declaração do governo do Brasil
foi acolhida com vivas manifestações
dc sympnthia c de reconhecimento,
tendo-mc a Assembléa incumbido de
trnnsmlttir a V. Ex. a expressão una-
nimo de sua gratidão e dc todo o scu
apoio moral." h

AS DESPEZAS? DA LIGA — A
AUSTRALLV RECLAMA

CENEBRA, 3 (U. P.) — A dele-
gação australiana <H>resento.u uma
proposta para revisão do projecto
que prp.via a parte que a cada Nação
cabia nas despezas da Liga.

Os australianos queixam-so de
que, sob o plano actual, terão de pa-
gar duas vezes o que ao Brasil cabe-
rá, comquanto a população da Aus-
tralia seja semente a metade da do
Brasil. j*. *

Actualmente, caila membro da Li-
ga é taxado de accordo, com a cias-
slficação da União • Postal, mas a
Austrália e muitas outras pequenas
nações reclamam que o plano dever
ser modificado.

O comitê da Liga sobre finanças,
fica, desta fôrma, completamente
inomerso em um verdadeiro labyrin-
tho de argumentos, estatísticas e de
contribuições voluntárias para resol-
ver os seus problemas. As nações me-
nores iniciaram uni moviniento com
o fim de combinarrem o 

"meio de
obrigar ás nações maiores a suppor-
tarem a maior contribuição nas des-
pezas da Liga.
SOBRE O BLOQUEIO ECONÔMICO

GENEBRA, 3 (U. P.)—A 6" com-
missão da As-icii^O-é* da Liga das
Nações adoplou* tijtíí.'tarde, o plano
de Lord Cecil, dii^tirã-Bretanha, pa-
ra a applicação de um bloqueio eco-
nomico, destinado a pôr em vigor os
decretos da Liga.

liste projecto será proximainente
submeti ido á discussão na Assem-
bléa.
O PERU' TAMBEM SE OFFERE

COMO MEDIADOR NO CONFLI-
CTO TLKCO-ARMENIANO
GENEBRA, 3 (U. P.) -r O gover-

no do Peru enviou uma mensagem á
secretaria da Liga das Nações, offe-
recendo collaborar com o Brasil, Es-
tados Unidos e Hespanha nas pro-
postas tentativas de reconciliação en-
tre a Armênia o os nacionalistas tur-
cos. Os governos da Itália e Cuba no-
tlficaram á secretaria da Liga, que
estão coilliderando a proposta me-
diação o quo notificarão á Liga, mais
tarde, a respeito.
A ACÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, 3 (U. P.) — O
Departamento das Relações Exterio-
res declarou que o presidente Wilson
não agirá, na mediação da questão
da Armênia, em uma capacidade of-
ficial.

A declaração acerescenta que o Sr.
Wilson agirá somente em sua capa-
cidade pessoal.

A NORUEGA PARTILHARA' DO
CONTINGENTE DA LIGA QUE
VAI A' VILNA GARANTIR O
PLEBISCITO
CHRISTIANIA, 3 (U. P.) — O

Storthing autorizou o governo, por
105 votos contra 18, á enviar 100 sol-
dados norueguezes á Vilna, afim dei-
les fazerem parte do exercito inter-
nacional da Liga das Nações, naquel-
la cidade.

O Sr. N. Ihlen, ministro do oxto-
rior, falando no Storthing, declarou
que a Noruega adheriria á expedição
á Vilna, porém, recusaria perempto-
riamonte considerar o en*flo de tro-
pas á Armênia.

...MAS, OS SOCIALISTAS PRO-
TESTAM

CHRISTIANIA, 3 (U. P.) —- Hou-
ve uma reunião operaria nesta capi-
tal, honteni, de noite, em signal de
protesto contra o envio de tropas tio-
rueguezas á Vilna, afim dellas faze-
rem parle da expedição do plebiscito
dos alliados naquella cidade. Orado-
ros aconselharam, insistentemente,
aos operários do boycottarem a refe-
rida expedição e a recusar a facili-
tar a entrega de fornecimentos ou
munições destinadas á dita força ex-
podicionaria.

A DELEGAÇÃO DO PERU'
PARIS, 3 (U. P.) — O Sr. Calde-

ron, ministro do Porá na Bélgica,
chegou aqui, afim de substituir o Sr.
Cornejo na delegação peruana na
Assembléa da Liga das Nações.

NOVjV SYNDICANCIA SOBRE A
BULGjVRIA

GENEBRA, 3 (U. P.)—A 511 com-
missão da Assembléa da Liga das
Nações ordenou, liontem, de noite,
que seja levada a effeito uma nova
investigação do pedido da Bulgária,
a qual deseja adherir á.Liga das Na-
ções.
OS DESEJOS DA DELEGAÇÃO AR-

GENTINA NÃO PoDEM SER
SjVTISFEITOS
GENEBRA, 3 (A. II.) — A Assem-

bléa da Liga das Nações approvou o
parecer apresentado pelo delegado
britannico, Sr. Balfour, contrario ás
emendas apresentadas ao Pacto da
Liga.

O Sr. Balfour é do opinião quo taes
emendas não podem scr aceitas no
momento actual, conforme desejava
o delegado argentino) Sr. Pucyrie-
don.

O parecer, cujas conclusões tive-
ram os votos contrários dos delega-
dos argentinos .e paraguayos, contém
uma longa exposição sobre a in-
opportunidade .las referidas «men-
das.
A DINAMARCA QUER PARTIGT-

PAR DO EXERCITO DA LIGjV
GENEBRA, 3 (U. P.) — A secre-

taria da Liga das Nações recebeu
hontem um telegramma do governo
dinamarquez, dizendo que tenciona-
va apresentar immediatamente ao
Parlamento da Dinamarca um pro-
jecto de lei autorizando o paiz a
participar no exercito internacional,
quo a Liga das Nações está enviando
á Vilna, afim de manter a boa ordem
publica naquella cidade, durante o
próximo plebiscito ali.
A .VUSTRIjV AGRADECE O AUXI-

LIO DA IN1CLVITVA ARGEN-
TINA
GENEBRA, 3 (A. A.) — O conde

de Mensdorff, representante do go-
verno da Austria, cumprimentou
hontem, o Dr. Honório Pueyrredon,
declarando ao delegado argentino,
junto á Liga das Nações em nome
do governo de Vionna, a grando gra-
tidão da Austria, pela valiosa e des-
Interessada ajuda moral e material
da Argentina, emprestando-lhe todo
o seu auxilio, especialmente, envian-
do-lhe gêneros alimentícios, que mui-
ta fome tom mitigado em toda a
Austria.

O Dr. Honório Pueyrredon an-
nunciou ao representante austríaco,
a próxima partida de Buanos Aires
de um novo navio carregado de vive-
res, desií-nados ft Áustria. ¦ '

O -conde de Mensdorff. pediu ao
Dr. Honório Pueyrredon para que
obtivesse do governo argentino, que
fizesse com que o desembarque des-
ses viveres sc effecluasse em Ham-
burgo o não em Fiume, como está
estabelecido. A entrevista foi cordia-
lissima e a ella esteve presente o Dr.
Perez, minislro plenipotenciario da
Argentina em Vienna. A' saida, o
conde de Mensdorff declarou que
nenhuma missão lhe poderia ter si-
do mais agradável do que a que aca-
bava de desempenhar.
A ALLEMANIIA E O PLEBISCITO

EM VILNA
GENEBRA, 3 (A. A.) — O gover-

no allernão enviou uma nota á As-
sembléa da Liga das Nações, dizendo
que antes de aceitar o convite para
se fazer representar no plebiscito que
se vai realizar brevemente em Vilna,
deve o Parlamento approvar uma lei
especial a respeito.

Acerescenta esta nota que o pro-
nunciamento do Parlamento allernão
deve anteceder á partida das tropas
dinamarquezas que vão assegurar
naquella região a boa ordem durante
o pleito.
A IMPRENSA HESPANHOLA CON-

CITA O GOVERNO A CONTI-
NUAR A NEUTRALIDADE MAN-
TIDA DURANTE A GUERRA
MjYDRID, 3 (A. II.) — Na respos-

ta que deu ao convite que lhe havia
sido feito pelo Conselho da Liga das
Nações pnra servir de mediador en-
tre a Armênia e os nacionalistas tur-
cos, o governo da Hespanlia decla-
rou que estava prompto a cooperar
cm toda e qualquer obra moral ou
diplomática intentada pela Liga.

Por outro lado, commentando easa
resposta c as conseqüências que po-
derão advir dessa Intervenção do
paiz nas questões do Oriente curo-
pcu, os jornaes appcllam para o pre-
sidente do conselho, Sr. Dato, pedin-
do-lhe que sustente a neutralidade
que a Hespanha manteve durante a
guerra.
RESPOSTA A' NOTA DO PRESI-

DENTE WILSON
WASHINGTON, 3 (U. P.) — A

resposfa do Sr. Paul Hymans, presi-
dente da Assembléa da Liga das Na-
ções, á nota do presidente AVilson,
aceitando o convite da Liga como
mediador na contenda da Armênia,
foi recebida, hoje, nesta capital,

A situação no oriente
europeu

OS REMjVNESCENTES do exer-
CITO DO SUL DjV RÚSSIA

CATTARO, 3 (U. P.) — Conti-
núa neste porto o desembarque dos
remanescentes do exercito anti-bol-
shevista do general Wrangel. Vo-
luntarios sociaes americanos estão
prestando os seus respectivos auxi-
lios aos soldados anti-bolshevistas,
milhares doa quaes estão atacados
do typho. Os referidos americanos
dispõem de navios sob a bandeira
americana.
O JAPÃO TENTjXRA' IMPEDIR

QUE SE EFFEOrUEiM AS CON-
CESSÕES BOLSHEVISTAS AOS
AMERICjVNOS.
WASHINGTON, 3 (U. P.) — Au-

torldades japouezus aqui aunuuclnm
que o Japão tentará Impedir a ren-
liy.ação das concessões que o gover-
no dos soviets da Rússia fez n um
syndicato do capitalistas americanos.

O governo bolshcvisla concedeu
ao syndicato americano, entre ou-
trás coisas, concessões mineiras, flo-
restacs e de pesca cm Kamchatka
e Sibéria, Os japonezes baseiam as
suas queixas uo facto do Japão pos-

sulr um tratado, assignado pelo nn-
tigo governo imperial russo,- fazen-
do ao Japão concessões no território
actualmente controlado pelos ame-
rica nos.

Os japonezes declaram que não
reconhecerão os direitos do syuillea-
to americano, a não ser que o go-
venio americano toine valido o nc-
cordo celebrado entre o mesmo syn-
tllcato e o governa sovietista.
A FÁLLENCIA BRITANNICA SO'

SE EVITARA' SENDO FEITO O
ACCORDO COM A RÚSSIA...
COPENHAGUE, 3 (U. P.) — Fb-

ram recebidos aqui alguns exenupla-
res dos jornaes bolshevistas russos,
os quaes, falando a respeito do ac-
cordo commercial prestes a scr co •
lebrado entre a Inglaterra o a Rus-
sia, empregam palavras orgulhosas
e desdenhosas. O "Krasnaia Gaze-
ta" diz: "Os nossos inimigos mata-
riam-se uns aos outros, afim do po-
derem reatar as relações comiiur-
ciaos comnosco."

Outros jornaes declaram que a.
Inglaterra está prestas a abrir fal-
lencia e que somente poderá se sal-'var 

por meio de um acc.i-do, ceie-
brado a tempo, com a P.ussia.
AS NEGOCIAÇÕES DE PAZ RUSSO

POLACAS
RTGA, 3 (U. P.) — As negocia-

ções da conferência de paz russo-
polaca, andam muito de vagar. O
Dr. Dombski, chefe da delegação
polaca, pediu ops delegados bolshe-
vistas de apressarem o expediente.
O chefe da delegação polaca sugge-
ro que os bolshevistas devolvam to-
dos os beiis polacos do que se apo-
deraram durante a invasão sovie-
tista da Polônia. O mesmo delegado
tambem suggere que o ouro que de-
via ser pago á Polônia, dos fundos
do antigo thesouro imperial russo,
seja entre á'Polônia antes da assi-
gnatura do 'ttátado de paiz final, e
quo os delegados concordam imme-
diatamente a respeito de um plano,
visando a troca de prisioneiros.

Adolph Joffe, chefe da delegação
russa, rejeitou todas estas propôs-
tas.
UM (COMBATE ENTRE COSSACOS

DE KUBAN E BOLSHEVISTAS
HELSINGFORS, 3 (U. P.) — Um

exemplar do jornal bolshevisla"Krasnia Gazeta", diz ter havido
uma lueta continua na região de
Kuban, entre os bolshevistas e os
cossacos de Kuban.

Os referidos cossacos são com-
mandados pelo general Chvostikow,
o qual conta com cerca de 9.000 lio-
mens. Os ditos soldados anti-bolshe-
vistas acham-se collocados nas
montanhas da fronteira da Geórgia,
em trincheiras muito bem defendi-
das.
OS SOVIETISTAS NÃO PRETEN-

DEM EMPOLGAR A GEORGLV
LONDRES, 3 (U. P.) _ O senhor

Tchltcherine, ministro do exterior da
Rússia dos soviets, enviou uma nota
ao conde Curzon, ministro do exte-
j-ior britannico, protestando contra
a idéa alliada do que o governo da
Rússia dos soviets ameaça annexar
Batum c violar a independência da
Republica da Geórgia.

O ministro do exterior do governo
dos soviets declara que Moscou ajie-
nas exige do governo da Geórgia quenão permitta a oeeupação de Batum
por qualquer força hostil ao gover-
no dos soviets.

O Sr. Tchitcherine acerescentou
que o governo de Moscou não agirá
hostilmente para com a Geórgia,
nem por meio da oeeupação de Ba-
tum nem por outros meios.

O problema turco
COMO OS NACIONALISTAS TUR-

COS PROPÕEM UMA PAZ PER-
MANENTE.
LONDRES, 3 (U. P.) — O corre-

spondente do "Daily News" em Ro-mn, soube que os nacionalistas tur-
cos submeltcrnm nos alliados as se-
guintes condições, como base dc uma
paz permanente:

1" ¦— Ampla c affectivn liberdado
ao governo Ottomano c a abrogarçüo
das restricções impostas obre a so-
berania do sultão sobre Constantino-
pia; 3" — A fonteira europeu da Tur-
qtiia deverá ser a da linha Enoini-
din; 3o — Completa autonomia úThracia e á soberania turca; 4o 
Modificação das propostas do Sinyr-
na o a completa admissão por partodos alliados da soberania turca so-
bre o vlllãyct de Sinryna; 5o — Em
\*i*oca dessas concessões a Turquia
obrlga-so a reconhecer a completa
Independência da Armênia.

A questão irlandeza
A PROCURA DOS CABECILHjlS

SINN-FEINERS
LONDRES, 3 (U. P.) — Os poli-ciaes londrinos e provincianos conti-'

nuam os seus "raids" em procurados "leaders" dos consplradores sinn-feiners, actualmente na Inglaterra.
Capturaram listas Importantes de
sócios da Sinn-Fein, na Inglaterra.

BUSCAS POLICIAES
LONDRES, 8 (U. P.) — Esta noi-

te a policia fez varias buscas em fllf-
ferentes partes da cidade, nara levar

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de HENRY WOOD

0 que a Liga das Na-
ções já (ez de util

0 Sr. Balfour, da dele-
gação britannica, con-
cede uma entrevista á
United Press, em que
se mostra optimista
pelo futuro da Liga.
GENEBRA, 3 (U. P.) — O se-

nhor Arthur Balfour, delegado
britannico á assembléa da Liga
das Nações, concedeu uma cn-
trevista á United Press sobre o
trabalho da Liga atê a presente
data e sobro o estado actual da
sociedade. _

O Sr. Balfour citou a coopera-
ção do Brasil, Estados Unidos o
a Hespanha, como o mais admi-
ravel exemplo do trabalho da
Liga, acerescentando que o ae-

^cordo dessas nações sobre uma
tentativa de mediação do -confli-
cto armenio-turco ' mostra . a
grande esperança que a Liga re-
preàenta para o futm'o.*0 representante da Grã-Brc-
tanha assim se exprimiu:

"Emquanto eu manifestei as
minhas duvidas no recinto da as-
sembléa, sobre a possibilidade de
negociar-se com suecesso com
Mustapha Kemal Pachá, e ape-
sar do não terem desapparecido
esses receios, isso não attenua a
demonstração da habilidade 'fei-
ta pela mesma, obtendo a coopc-
ração dc tres Estados como o
Brasil, os Esta-los Unidos e a
Hespanha, para dar execução a
seus planos.

Quando o presidente Wilson
responde ao nosso convite, offe-
recendo tentar a mediação, eu

estou convencido que o sentimen-
to do povo americano, com rela-
ção á Armênia, é tal quo mos-
trará o desejo do cooperar com
o Brasil e a Hespanha, num es-
forço commum para a cessação
das terríveis condições que ex-
istom na Ásia Menor.

A Liga das Nações tem agora
uma existência de apenas onze
mezes. Emquanto me sinto in-
clinado a pensar que uma inspe-
cção retrospectiva de seus traba-
lhos seguramente ficará áquem
das estravagantes expressões das
nossas esperanças; todavia, não
creio que nos devamos envergo-
nhar.

A idéa do que o conselho da
Liga. parece um ministério o a
assembléa um Parlamento é in-
teiramente falsa. Pelo contrario,
ambos são coordenados e inde-
pendentes; ambos têm a mesma
constituição, mas o conselho é o
mais importante, porque mais
facilmente pódc reunir-se, em
caso do necessidade.

Os quo pensam ser a Liga um
sonho devem apenas ler a se-
guinte lista dos emprchondlmen-
tos do conselho e da assembléa.
Trata-se de realizações íue não
poderiam ter-se levado a effeito
se a Liga não existisse.

Eis a obra da Liga das Na-
ções: instituição do governo do
Dantzlg; lançamento do plano do
Tribunal Internacional, organi-
zação de um systema de manda-
tos; formação de um plano jus-
to de reparações; repatriação
dos prisioneiros de guerra; cam-
panha para eliminar o typho o a
peste; esforços para evitar as

guerras futuras; arbitramento na
questão das ilhas Aaland; o ar-
ranjo da disputa entre a Polo-
nia e a Lithuania, f>, finalmente,
o plano do mediação na Arme-
nia".

HENRY WOOD
(Correspondente especial

da United Press.)

a -effeito a campanha contra os com-
plots dos sinn-feiners.

Descobriu-se uma quantidade do
armamento e munições em uni ar-
mazem no centro de Londres, haven-
do sido vários sinn-felners detidos.

Em Scotland Yrad foi creada Una
sucurssal especial para dar caça aoa
bandos do sinn-feiners que infestam
aquella zona da grando metropolie.

Noticias francezas
ACCORDOS SOBRE NAVEGAÇÃO

AÉREA
PARIS, 3 (A. H.) — A Câmara doa

Deputados approvou os accordos re-
.ativos á navegação aérea, celebra»
dou com grande numero de paizes,
entre elles o Brasil, Portugal, Bolgl-
ci. Bolivia, Cuba, Equador, Guate-
mala c Panamá.
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O que se passa na
Allemanha

CONFERÊNCIA NO -^«NJSTERIO
«O EXTERIOR COM OS MINIS-
TROS EM PARIS, ROMA E LON-
DRES
tCOPEN-HAGEN, 3 (U. P.) — Um

despacho de Berlim diz que os em-
baixadures da Allemanha em Lo,n-
dres, Paris e Roma .chegaram- a Ber-
lim a.finii de ali realizarem, uma con-
ferencia com o Dr. von Simons, mi-
nistro das relações exteriores.
SOBRE AS RENDAS QUE GUI-
LHERME UOHENZOLLEKN TEM

¦CHICAGO, 3 (A. A.) —- O cor-
respondente do '"Chicago Daily
News" em Berlim- telegrapha para
esta cidade dizendo que o orgam
communista "Die -Rohtefanne" pu-
blica um artigo intitulado — "A so-
ciallzaíçSo de Guilherme" e no qual
faz diversos commentarios acerca
das rendas que recebe o ex-impera-
dor da Allemanha.'

Numa das passagens do artigo o
orgam com.ir.unista diz:

"Ao que informam os jornaes bur-
guezes, o ex-kaiser recebeu desde
janeiro próximo findo para a sua
subsistência a quantia de- cincoenta
c dois milhões de marcos. Ora, diz
o citado orgam, calculada esta im-
portancia sobro a. base do dia de
oito horas, verifica-se que o conde;
de Hohenzo-llern vem a receber na-
da- menos de nave mil marcos por
hora. isto *. recebe tanto numa, ho-
ra, sem fazer nada, como um soldado
cego com mulher e tres filhos rece-
be por anno."

E conclue com ironia:
"O ex-imperador Guilherme rece-

be, ".por graça de Deus", para sua
subsistência., sete mil vezes mais do
que qualquer inactivo e tem uma
renda superior á da maior parte
dos mortaes — e isto sem ter neces-
sidade de a ganhar nem despender
esforço que todos desenvolvem para
a ,nanutenção da vida.

Devem ce confessar que a'Republica
governada pelo Sr. Ebert paga mui-
to bem a so-cia,lteaç;ão e a subsisten-
cia do ex-imiperador."

A ALLEMANHA VAI ENTREGAR
AO CONSUMO O CAFE' QUE
RETÉM.
BERLIM, 3 (UJ P.) — O ministe-

rio da Economia está providencianj
do- no sentido de realizar a venda, á
preço baixo, do café em posse do
governo allemão e que ha pouco
tempo ficou resolvido ceder ao eon-
sumo Dublico.
EM CASO DE MORTE DA EX-KAI-

SERINA..
•BASLE, 3 (U. P.) —- Despachos

vindos de Berlim declaram que a-
familia Hohenzollern, .pedirá no ca-
So da morte, na Hollanda, da antiga
Kuieerina da Allemanha, que os res-
to» mortaes de au« majestade impe-,
ria] sejam trazidos á capital allemã,
e, dahi enviados á Potsdam. afim de
serem enterrados.

Os interesses
italianos

OS RESULTADOS ELEITORAES
ROMA, 3 (U. P.) — O resultado

definitivo das ultimas eleições ac-
cusa 4.159 communas liberaes, 1.630
populares catholicas, 2.192 soclalis-
tas o 29 republicanas.

O "SANGIURNO" ENCALHADO
GÊNOVA, 3 (U. P.) — O vapor

•'Sangiurno", procedente de Smyrna,
encalhou devido á cerração.
TREMOR DE TERRA EM BAR!

BARI, 3 (U. P.) — Deu-se aqui
um pequeno tremor de terra, que
não causou prejuizo algum mate-
••ial.

' FALLECE O SR. BRUNTALTI
ROMA. 3 (U. P.) — Falleceu hon-

:ern o ex-deputado Attilio Bruni-
«.lti.

A SIDERURGIA
ROMA. 3 (ü. P.) — Na Câmara

dos Deputados continua em dlscus-
São o projecto que trata da Industria
siderúrgica.

.iS TARIFAS TELEGRAPIHCAS
• ROMA. 3 (U. P.) — A imprensa
declara que no art. 19" da lei do or-
çamento a ser posto em vigor para
o próximo exercicio, o augmento de
tarifas telegraphicas implica na qua-:
si que exclusão dos serviços telegra-
phicos para os diários, «cujas noti-
cias, cm prejuizo da collectividade
italiana, terão de ser .reduzidas em
grande escala.

O CARDEAL FERRARIS
MI 1.AO, 3 fU. P-) — O ultimo

boletim publicado pelos médicos do
cardeal Ferraria, diz qne peorou o
estado de saude de sua eminência, o
qual se acha atacado de pneumonia.
DESCOBERTAS DE NOVOS DE-

POSiTQS DE JAZIDAS DE
¦ FERRO.

RUMA, :; (U. P.) — Annuncia-se
terem sido descobertos novos e
grandes depósitos de minério de fer-
ro. em Caruia, nos Alpes Carnicos.
O dito minério ú de optima quali-
dado.

O TRATADO DE RAPALLO NO
- SENADO

ROMA, 2 (U, P.) Retardado —
Foi reconvocado nesta capital, hoje,
o Senado italiano. O projecto de lei
estipulando a ratificação do tratado
de Rapallo pela Câmara Alta, foi
apresentado á mesma, sendo imme-
diatamente entregiif aos cuidados
du commissão das relações exterio-
res.

DESHTTE-SE UM SOCIALISTA,
MEMBRO DO CONSELHO MU-
NICIPAL DE BOLOGNA.
BOLOGNA, 3 (U. P.) — Demittiu-

se o professor Gidetti, membro so-
cialista do Conselho Municipal. E'
provável que. toda a administração
municipal se demitia, devido ás re-
centes arruaças aqui, as quaes tive-
ram como resultado a morte do de-
putado Giordano.

Noticias de Portugal
CONCESSÕES .VS FAMÍLIAS DOS

MORTOS DA GUERRA
LTSBOA, 3 (U. P.) — A commis-

são de finanças do Senado emittiu
parecer favorável sobre projectos fa-
cultando o transporte gratuito até
dezembro de 1921, de duas pessoas,
familia de miliatres fallecidos, em Fran-
ça, para visitarem sepulturas dos sol-,
nados portuguezes caldos no campo
honroso da batalha.

* IMPOSTO SOBRE O' RENDI-
MENTO

LISBOA, 3 (U. P.)---OSr. Cunha
Leal lançará cédula tributaria do
systema Calllaux, como imposto pro-
grossivo sobre o rendimento global de
cada individuo.

EXONERA-SE O COMMISSARIO
DO ABASTECIMENTO

LISBOA, 3 (U. P.) — O Sr. .Toa-
quim Azevedo, commisario do abas-
teeimento, exonerou-se desse cargo.

A FEIRA DE LISBOA
LISBOBA 3 (U. P.)— O Sri Bor-

dalo Pinheiro propoz á commissão
executiva da feira do.Lisboa o inicio
de negociações com entidades,brasi-
loiras, afim de que o Brasil tenha
larga representação na referiria fei-
ra. Propoz outrosim, officialmente
aos Srs. Paulo Barreto e Pinto da
Rocha façam Immediata propagan-
da dessa idea.

UMA COMPANHIA QUE VEM AO
BRASIL

LISBOA, 3 (U. P..j — O Sr. Ra-
phael Marques, proprietário do Thea-
tro Nacional, está organizando uma
companhia, que vai percorrer o Bra-
sil, representando peças parisienses.

CONCERTO NO POLYTHEAMA
LISBOA, 3 (U. P.) — A celebre

harplsta Leabach vinda de Bruxel-
las, dá um concerto, domingo, no
Polytheama, que terá grande concur-
rencia.
FROMETTENDO RESPEITAR A

LEI
LSBOA, 3 (U. P.) — O Sr. Libe-

rato Pinto enviou á Imprensa uma no-
ta officiosa dizendo que garantirá a
liberdade do reunião e de pensamen-
to na-imprensa não querendo com-
metter illegalidades e applicando só-
mente as leis regulamentando o as-
sumpto em caso de abusos.

ELEIÇÃO DAS MESAS DO PARLA-
MENTO

LISBOA, 3 (U. P.) — Inaugurou-
se hojo o novo periodo legislativo
com as eleições do presidente do par-
lamento recaindo na Câmara, no se-
nhor Abilio Marcai e vice-presidente
Sr. Jorge Nunes e no Senado, no
¦Sr. Correia Barreto e Lima Duque,
•respectivamente, presidente e vice-
presidente, tendo-se o gabinete apre-
sentado á Câmara para ler o seu
¦programma mais com o propósito de
remediar á crise econômica e finan-
ceira com o concurso de todas as for-
ças vivas da Nação, afim de resiMver
á difficuldades presentes e restrin-
gir aimportação do manufaturas es-
trangeiras e bem assim de mercado-
rias taes como o trigo e o carvão. As
.companhias que tiverem 'contratos
com o Estado serão obrigadas pelo
governo a desenvolver a exploração
de suas culturas em suas terras pro-
curando o Estado estabelecer a livre
concurrencia no commercio sob o
principio da copaiticipação obreira
nos lucros das fabricos e na base da
arbitragem como solução nos confli-
ctos entre patrões e operários. Ou-
trosim desenvolverá o cooperativis-
mo, reformará os serviços de assisten-
cia, esforçar-se-ha para que as pro-
vincias africanas se mantenham por
si próprias e crenrá o exercito colo-
nial, transferirá as industrias da
guerra para o dominio do Estado,
utilisando-se das emprezas partícula-
res já existentes nesse ramo de actl-
vldade, utilisará a aviação para os
serviços commarciae-s,i. esperando-se
que todos os "leaders" dos vários
partidos políticos prestem decidido
apoio ao governo, com excepção ape-
nas dos socialistas liberaes que de-
ciaram ficarão na expectativa.
O PATRIARCHA DE LISBOA EN-

FERMO
LISBOA, 3 (U. P.) r—Acha-se en-

fermo o patriarcha desta capital.

O SR. JOÃO DE BARROS EM COM-
. . MISSÃO NO EXTERIOR
LISBOA, 3 (TJ. P.) — O Dr. João

de Barros, foi encarregado official-
mente pelo governo de estudar na
França, na Suissa e na Bélgica, a
organização do ensino primário su-
perior.

A politica européa
TERMINA A CONFERÊNCIA DE

LONDRES, SENDO VICTORTOSO
O PONTO DE VISTA FRANCEZ.
LONDRES, 8 (A. TI.) — A confe-

rencia inter-alllada terminou pela
declaração publica de opposição dos
alliados á volta de Constantino ao
throno da Grécia. '• ,

Esse documento, cujo teor ja ç
conhecido, foi expedido hontein, á
noite, nos ministros das potências al-
liadas em Athenas, com Instrucções
para o levarem ao conhecimento do
gabinete Rhallys o ila Imprensa.

PARIS, 3 (U. P.) — A nota coi-
lectiva dos aluados á Grécia, ex-
pressando desapprovação ao plano
de repor no throno o ex-rei Con-
stantino, ê unanimemente conside-
rada aqui como uma victoria da
França,

Os jornaes elogiam a Grã-Breta-
nha, pelo seu espirito de concilia-
ção, assim como pela sua adhesão ao
ponto de vista francez, salientando
o facto de que a decisão hontem to-
mada pelos primeiros ministros al-
liados, assignala uma nova directriz
na politica alliada no oriente proxi-
mo, eesperam que, no caso do ex-rei
Constantino ser novamente elevado
ao throno da Grécia, a revisão do
tratado dè Sevres terá de ser feito.

A NOTA DpS ALLIADOS EM
SYNTHESE

LONDRES. 3 (U. P.) — O.com-
pleto texto da nota dos alliadas »
Grécia, sobre a volta ao throno do
cx-rcl Constantino, foi hoje publica-
da nesta eapital.

A nota diz que os governos bri-
tannico, francez e Italiano têm con-
stantenicnte dado provas evidentes
dc soa- vontade para com o povo gre-
go e têm ajudado a Grécia a attln-
gir todas as suas aspirações.

Por conseguinte, continua a nota,
os alliados vêem "com penosa snr-
preza, os acontecimentos que se es-
tão desenrolando recentemente na
Grécia". Os alliados declaram que,
ao passo que não desejam intervir
nns negocio* lutemos (ht Grécia,
"vêm-se obrigados a declarar publi-
camente que a restauração do Uno-
no de uni rei que pela sua condueta
desleal para com os alliados duran-
te a guerra, causou-lhes -lerdas sen-
slvcls, só pódc ser considerada pelos
alliados como uma ratificação da
parto do povo grego á attltude hos-
tll de seu cx-iitonarcha".

No caso do Constantino voltar ao
tlii-ono da Grécia, os alliados reser-
vam-se a completa liberdade de
acção perante a nova situação que
se vai crear na Grécia.
COMMENTARTOS DA IMPRENSA

PARISIENSE
PARIS, 3 (A. H.) — A declara-

ção commum dos alliados ao gover-
no de Athenas, é amplamente com-
mentada por todos os jornaes. A
opinião corrente é que a Inglaterra,
a França e a Italia acabavam de

.cumprir -um acto de grande sabedo-
ria e previdência politica, destinado
a tor a mais salutar repercussão em
todo o oriente.

Segundo o "Petit Parisien", a
França podia regosijar-se eom o ac-
cordo concluído, em primeiro lòtr-ív
porque esse accordo vinha cimentar
a união das tres grandes potências
européas ligadas desde a guerra, e
em segundo logar, porque o enter,-
dlmento se tinha feito de confermi-
dade com a inspiração do governo
francez. Com effeito, é permittido
notar que na declaração collectiva,
figuravam mesmo algumas jfriavras
de que o Sr. Leygues se tinha sor-
vido na tribuna da Câmara, para
caracterizar a crise grega.

Diversos jornaes observam nno no
começo das negociações, o governo
inglez. repellia a hypothese de qual-
quer declaração prévia como inop-
portuna e perigosa.

O "Figaro" reconhece que a Tn-
glaterra deu prova de boa vontade
e louvável espirito de conclliaçã-, e
considera fora de duvida que o se-
nhor Leygues tinha encontrado u»-i
sério apoio no ministro dos negócios
estrangeiros da Italia.

Por sua vez, o "Echo de Paris"
diz que o conde Sforza tinha decla-
rado quo a Italia jamais admittirá
que a Grécia seja mandatária do
seu paiz no oriente. Esse mesmo jor-nal ê de opinião que » França e a
Inglaterra tomarão com toda a cer-
teza igual attitude.

A maioria da imprensa allude
tambem á revisão do tratado de Se-
vres. A respeito, o "Petit Journal"
affirma que as decisões dos allia-
dos dependerão do acolhimento que
a Grécia fizer á declaração collecti-
va.
PARA INFLUIR, NO PLEBISCITO

LONDRES, 3 (A. H.) — O "Daily
Telegraph" annuncia que a nota
conjunta da Gran-Bretanha, França
e Italia, ao governo de Athenas, ha-
via sido immediatamente telegra-
pliada á imprensa grega, afim de que
os cidadãos hellenicos que vão vo-
tar no próximo dia 5 no plebiscito
que decidirá a volta do ex-reí Con-
stantino ao throno, possam pesar,
desde já, a gravidade da situação e
conhecer a verdadeira attitude dos
alliados para com a Grécia, no caso
de que esses eleitores se pronunciem
pela reposição do antigo soberano.
O TRATADO DE VERSAILLES _

INTERPELLAÇAO NO PARLA-
MENTO BRITANNICO.
LONDRES, 3 (A. H.) — Na ses-

são de hontem da Câmara dos Com-
muns, o primeiro ministro Sr. Lloyd
George foi interpeílado se as com-
missões inter-alliadas encarregadas
de z?!ar pela execução do Tratado
do Versailles, na parte. relativa ao
desarmamento, têm desempenhado
eficientemente a missão quo lhes foi
confiada.

Em resposta, o chefe do governo
britannico declarou que nenhum ar-
tigo do tratado estava sendo tão se-
veramente applicado como o que se
refere ao desarmamento."Em conseqüência da pressão ex-
ercida pelos alliados sobre a Alie-
manha — disse o Sr. Lloyd George
— o antigo império allemão está ho-
je reduzido a um tal poder militar,
que é inferior, sob esse aspecto, ás
pequenas potências que agora se re-
organizam."
A OPINIÃO DO SR. LEYGUES SO-

BRE A SUCCESSÃO HELLE-
NICA.
LONDRES. 3 (A. H.) — Um re-

dactor da Agencia Reuter entrevis-
tou hontem o Sr. Leygues, a propo-
sito da attitude dos alliados perante
a aetual situação da Grécia.

O chefe do governo francez disse
quo os alliados estavam decididos a
impor, por todos os modos, o respei-
to ás obrigações da Grécia e a resta-
belecer a pa-r no oriente europeu.
Para isso, era de opinião que se des-
sc um entendimento sobro uma
eventual alteração no tratado de Se-
vres. O povo- c o Parlamento france-
zes não podiam esquecer o papel que
o ex-rei Constantino tinha desem-
penhado durante a guerra.

Por fim, o Sr. Leygues, declarando
que a alliança franco-ingleza era in-
dispensável para o bem-estar do
mundo, assim se manifestou: "E'

preciso que o governo de Athenas
conheça essa verdade e coiiiprehen-
da que não ha, nem pôde haver,
divergências entre os alliados."
NAO SE EMPREGARA' A FORÇA

PARA IMPEDIR A VOLTA DE
CONSTANTINO AO THRONO DA
GRÉCIA.
LONDRES, 3 (U. P.) — As con-

fcrcnçlas dos primeiros ministros al-
liados foram hoje encetadas para
continuar n discutir a situação da
Grécia c outros problemas.

Sabe-se que a crise financeira da
Áustria será objecto de discussão
pelo facto da commissão de repara-
ções ter solicitado que esse assumpto
fosse tomado nu devida, considera-
ção.

O Sr. Bonar Law, "leader" do go-
verno da Cantara, dos Coininuns,
communieou a decisão a que os pri-
meiròs ministros haviam chegado
hontem, relativamente ii Grécia.

Quando o Sr. Bonar Law teve de
responder aos membros do Congres-
so que lhe pediram pormenores so-
bre o accordo, disse o seguinte: "No
caso em que a Grécia decida tomar
unia medida que a Inglaterra deplo-
ra, restaurando uo throno o cx-rcl
Constantino, os alliados não têm tn-
tenção dc recorrer á força para lm-
pedir que levem a. effelto semelliau-
te plaao,"

íVÜovimento maritimo
LONDRES, 3 (U. P.) — O vapor

americano "Eastern Tempest", deu a
costa em Borgshire Llghstone, tendo
a sua tripulação sido salva em botes,
mas julga-se que o casco do vapor
ficará reduzido a escombros pela vio-
lencla das ondas. -*'.: - ; '• '*-¦'•

LONDRES, 3 (U. P.) — Os vapo-
res "Almanzora" e "Deseado"', do-
Brasil e Rio da Prata, zarparam de
Lisboa no dia 1 do corrente. "Bocra-
tes" partiu de Cardiff, com destino ao
Brasil, no dia 30 de novembro. O
"Gelria" zarpou de' Lisboa com desti-
no ao Brasil e Rio da Prata no dia 1
do corrente.

O Brasil no
estrangeiro

O EMPRESTIMO BO ESTADO »E
S. PAULO, NOS ESTADOS-UNI-
DOS
NOVA YORY, 3 (U. P.) O jornal"Nova Vork Hcra-1" diz que uma du-

zi» do novos empréstimos está sendo
agora tomada om consideração pc-
los l>aiiqueÍj-os americanos, estando
qtuisi ultimado o do Estado de São
Paulo.

"Aguarda-se apenas avisos tele-
graphlcos «Io Brasil par» fechar o
omprc.iJino". accrCscentoü o meamo
jornal. Comqnaiito 0 empréstimo nc-
gociado não seja garantido pela co-
Ilícita do café êm São Paulo, acredl-
ta-se todavia, que a colheita do café
figurará entre as suas cláusulas..
A' ESPERA DO "S. PAULO" EM

ÁGUAS FRANCEZAS
CHERBURGO, 3 (IJ. P.)—Por oc-

casião da chegada, do dreadnought
brasileiro "S, Psiulo" a esle porto
serão realizadas- nos dias 10 a 12 do
corrente inca bi-Uhantes festas fran-
co-brusilciras.
SERA' ENTRE 7 E 10 DO COR-

RENTE A TRANSLADAÇÃO DOS
RESTOS MORTAES DE D. PE-
DRO II, DO PANTHEON PARA O
"S. PAULO"
LISBOA, 3 (U. P.) —- A translada-

ção das cinzas dos cx-imperantes do
Brasil deverá ter logar entre os dias
7 e 10 do corrente mez.

O "Libera-mc" solemne na catlie-
drail será celebrado pelo patriarcha
de Lisboa,

Ná rua do Ouro será «xpasta uma
artística ampliação da phctographia
do imperador. . ,

LISBOA, 3 (H:) --- Annuncia-se
que a transladação'lios restos mor-
taes doa ex-imperadores do Brasil,
do Pantheon de S. Vicente para bor-
do do couraçado "S. Paulo", se fará
no dia 7 do corrente.

A Hespanha
O BANCO DA. HESPANHA TEM O

NUMERA-RIO SUFFKTENTE
PARA AMPARAR O DA CATALU-
NHA.
MADRID, 3 (A. A.) — O Sr. minis-

tro da fazenda declarou a alguns jor-
nalistas que o Banco da Hespanha
dispõe de todos os meios indispensa-
veis e necessários para affrontar as
prementes necessidades do Banco da
Catalnha.
OS METALLURGISTAS EM Q*vTEDO

MADRID, 3 (A. A.) — Communi-
cam de Oviedo que reina naquella ci-
dade certa effervescencia entre os
operários metallurgieos, que se mos-
tram contrariados pelas recentes dis-
posições do governo de Barcelona
contra o operariado.
AS CAUSAS QUE MOIVARAM A PA-

RALYSAÇÃO DO TRABALHO EM
SEVILHA.
MADRID, 3 (A. A.) — Dizem de

Sevilha tolegraphicamente, que as
verdadeiras causas que motivaram a
paralysação do trabalho naquella ci-
dade sc attribuem á deportação dos
elementos syndicalistas ordenadas
pelo governador de BarceiOna.

A SITUAÇÃO OPERARIA EM
BARCELONA

BARCELONA, 3 (A. H.) — Todo
o trabalho das fabricas e officinas
desta cidade foram subitamente sus-
pensos hontem. Ignora-so ainda se
essa decisão será definitiva, ou se foi
apenas uma suspensão temporária
por causa do enterro do ex-deputado
socialista Sr. Ltiyret.

O. enterramento do antigo parla-
mentar realizou-se de tarde, acompa-
nhaiulo o feretro o alcaide, muitos
deputados e uma enorme multidão
de operários que conduziam aos hom-
bros o caixão mortuario.

Quando o prestito atravessava a
Rambla, os destacamentos da guarda
benemérita que ali estavam postados
procuraram conter o passo ao cortejo,
contra o que, os operários protesta-
ram. A guarda, então, deu uma carga
contra o povo, estabelecendo-sc gran-
de confusão.

Foram registrados vários feridos.

A navegação aérea
O DESENVOLVIMENTO DA AVL\-

ÇÃO NACIONAL — BASES DE
ABASTECIMENTOS E REPAROS
— RAID RIO BUENOS AIRES.
S. PAULO, 3 (A. A.) — O com-

mandante Virginio Delaniare que
acaba de regressar ao Rio de Janeiro,
conferenciou com o Sr. presidente
do Estado, sobre a instalação de uma
base de abastecimento o reparos pa-
ra os hydro aviões da marinha e ap-
parelhos do exercito na vizinha cida-
de cto Santos. O commandante De
Lamare visitou na tarde de hontem.
a Escola de Aviação Curtíss, onde foi
recebido pelo seu collega e antigo in-
struetor. tenente Orton Hoover, que
o acompanhou na visita a todas as
dependências do estabelecimento.

Edu' Chaves, o bravo aviador pa-
tricio, pilotando o seu elegante Cau-
dron G. 3, e acompanhado do seu
discipulo Alfredo Amaral, appareceu'
então sobre o aerodromo de Hoover e
depois de fazer uma série de bellis-
slmas e arriscadas acrobacias, ater-
rou, sendo muito felicitado pelo az
americano, seus -discípulos e demais
pessoas presentes.

Edú, cm conversa declarou que já
está com o "oriole" 20-2, que lhe ce-
deu o governo do Estado, prompto

•para recomeçar o raid a Bueno3 Ai-
res, tendo adoptado no apparelho,
tanque de gazolina. sobresalente, com
capacidade para 98 litros dc essen-
cia, o que lhe augmenta rá de hora e
meia o raio de acção.

Edu', que tem realizado alguns
vôos no "Oriole", espera recomeçar
o raid por estes dias, pretendendo
desta vez partir directamente do Rio
para Guaratuba, no Paraná, e prose-
guindo para Buenos Aires, fazendo
escalas por Florianópolis, Porto Ale-
gre e Montevidéo.

Pouco depois de aterrar Edu' no
aerodromo de Hoover, ali chegaram
os Drs. Afranio do Amaral, director
do Instituto do Butatan e Eroni-
das de Carvalho, illustre clinico ser-
gipano quo aqui se acha commis-
sionado pelo governo de Sergipe para
estudar a organização do Butatan.

Os Drs. Afranio do Amaral e Erq-
nidas de Carvalho realizaram em
companhia de Hoover, num "Oriole";
um lindo voo sobre a cidade, tendo o
apparelho feito diversas evoluções

por sobre o Instituto do Butantan.
O Dr. Afranio teve, ao saltar da

nacelle, a seguinte phrase: "tenho
experimentado as mais diversas sen-
sações na vida, mesmo a produzida
pela bicada de cobra, mas, sensação
tão deliciosa, tão agradável como a
de um passeio em aeroplano, não pó-
de existir."

Notas diversas
O MERCADO DE CARNE — MO-

NOPOLIO AMERICANO
(LONDRES, 3 (U. P.) — O Sub-

Committe do aetual commité do par-
lamento de corporações, emittiu um
parecer .declarando que cinco gran-
dea corporaições americanas que ex-
pioram o negocio de ca-rne conserva-
da não estão conduzindo suas ope-
rações ccwnmerciaea independente-
mente umas das outras, què o negar
ram o, um mutuo accordo entre al.
em detrimento do comimercio bri-
tannico nesse mesmo ramo de ne-
gocio.

-Os jornaes fazendo, commentarios
sclbre esse relatório, citam trechos
do mesmo demonstrando que as com-
panhia» de carne em conserva ame-
ricanos chegaram, apenas a monopo-
llzar 35 •|* do meroado de ca.rne no
Rio da Prata ao' passo que aetual-
mente monopolizam 65 "l* da expor-
tação de ca,rne da Argentina e do
Uruguay e 75 "[• da exportação de
carne do Brasil.

Os jornaes lamentam, o facto das
companhias americanas estarem for-
çando es companhias de carne in-
glezas a e» retirarem do campo dos
negócios.

Os .relatórios dos sub-committés
recommendam a necessidade de se
legislar no sentido de impedir que
o monopólio americano da industria
da carne na Inglaterra e na. America
dc Sul adquira maiores proporções
das que actualmente conseguiu at--
tingir.
A SITUAÇÃO ANORMAL PROVO-

CADA PELA ALTA DO DOLLAR— REUNIÃO DE EXPORTADO-
RES AMERICANOS
NOVA YORK, 3 (U. P.) •— Um

grupo de exportadores americanos e
de agentes de firmas latino-america-
nas, teve uma conferência, hontom
nesta cidade, com relação ã situação
commercial. Soube-se que as pessoas
que tomara ir.parte nessa reunião re-
presentavam companhias cujos em-
barques elevam-se a quantia supe-
rior a $5.000:000$, que se acham de-
tidos em portos latino-americanos
devido a baixa taxa. de cambio nesses
paizes.

As firmas coneignatarias dessas
.mercadorias recusaram-se aceitar os
embarques até que o cambio exrperi-
monte umá sensível melhoria, alie-
gando que se forem obrigadas a sa-
tlsfazer o .pagamento dessas merca-
dorias á desfavorável taxa de cam-
bio, terão de abrir fallencia.

Estima-se que o v«.lor daa merca-
dorias actualmente detidos em- por-
tos latinos-americanos, aguardando-
retirada, elevase de $20 a 30,000,000.

O Sr. Joha Barrett, autoridade
niuito conhecida em assumpto lati-
no-americanoe, dirigiu-se á assem-
bléa nos seguintes termos: "A crise
aetual chegou ao seu auge, mas tor-
na-se necessário muita, paciência «
bem. assim muito boa vontade na
adopção' de mutuas concessões para
que se possa resolver a difficuldade
transitória do momento aetual. Fe-
lizmente as causas são de caracter
temporário em virtude de serem
oriundas as guarras o a America Lo-
tina e os Estados Unidos tem gran-
dea intereses postos em jogo para
commetterem erros que poderiam
redundar em mutuo prejuizo."

O NOVO GOVERNO MEXICANO
WASHINGTON, 3 (U. P.) — Con-

forme declaram, despache® não of-
ciaes, recebidos pelo ministério do
exterior, o general Aoron Saenz, an-
tigo ministro do México no Brasil,
foi nomeado sub-secretario de Es-
tado das relações eõteriores, pelo ge-
neral Obregon, .presidente da. Repu-
blica Mexicana.

UMA ENCYOLIOA DE BENE-
DICTO,XV

IROMA, 3 (A. H.) — O papa Be-
nedlcto XV fez .publicar uma en-
cyclica congratulando-se pelo exito
da suberipção em favor das crianças
necessitadas da Europa Central.

Não sendo porém ainda sufficien-
tes os fundos obtidos Sua, Santida-
de faz um novo appello ás crianças
das regiões mais ricas no sentido de
que., por oceasião- das festos do Natal,
não se esqueçam dos seus irmãos!-
nhos necessitados da Europa Cen-
trai.

O papa convida tambem aos pães
a incitarem seus filhos nessa grande
obra de alta benemerencia e recorda
o gesto das crianças da aristocracia
romana, as quaes offereceranv ao
chefe da Igreja todos os presentes
que venham a receber.

O pontífice dirige-sê igualmente
aos bispos determinando-lhes que fa--
voreçam essa obra de caridade e or-
denando a realização no dia 28 do
corrente da festa dos innocentes. a
qual deverá ser precedida de uma
collecta era cada diocese a favor das
crianças que-a guarra infelicitou.

O suir.mo pontífice annuncia que
já subscreveu a quantia de 100.000
liras.
UM PRINCIPIO DE INCÊNDIO NO"LUTECIA"

PARIS. 3 (A| H.) -— Telegramma
de Bordeaux. Manifestou-se incêndio
a bordo do. paquete "Lutecia". O foi-
go.. começou na rouparia. ,0 incen-
dio foi abafado após quatro horas
de trabalho. Esse incidente não im-
pedirá porém a partida do referi-
do paquete para os portos da Ameri-
ca do Sul que está marcada" para
amanhã.

UM IMPRE&TTMO A' ÁUSTRIA
VIANNA, 3 (U. P.) — Os jornaes

desta, capital publicam 03 termos de
uma projectada proposta, a ser apre-
sentada pela commissão de repara-
ções á-üstrisca aos alliados para um
emprestim^Â Áustria.

Op'nIlt.*íttos terão de emprestar A
Áustria um total de S5,700,000 11-
bras esterlina.-., parcelliidan ente em•um periodp d» cinco annçs, com cuja
somma. á'Alrstria faria face ás suas
necessidades actuaes.
REPRESÁLIAS A UM GOVERNO

QUE NÃO DA' MEÍOS DE TRA-
BALHO
LONDRES, 'i (V. V.) — Vm gru-

po de desoecupado tornou de nasal-
to 15 residências particulares, o 5

livrarias publicas e quatro edifícios
onde funecionavam m.uniçtpalidadéá
locaes e dois estabelecimentos de ba-
nhos em differentes pontos da Ingla-
terra, em signai de protestoi contra
a impotência do governo em lhes
proporcionar traiba-lho. Demonstra-
ções de*desagrado por parte de tra-
bálhadores sem. emprego, estão dio-
riamente oceorrendo em Londres.

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, 3 (U. P.) — O Sr.
Albert Johson, membro da Casa dos
Representantes, declarou que, logo
que-o Congresso se reuna, elle apre-
sentará um projecto de lei, prohibin-
do a immigração - nos Estados Uni-
dos por espaço de dois annos.

WASHINGTON, .8 (U. P.) -— O Sr.
Samuel Gompers, presidente da Fe-
deração Americana do Trabalho, em
uma entrevista concedida á United
Press, declarou que os grandes in-
dustriaes nos Estados Unidos estão
encorajando a immigração da Euro-
pa para os Estados Unidos, com o
fim de crear um surplus laborista
que venha a reduzir os salários pa-
gos aos trabalhadores americanos.

NOVA YORK, 3 (U. P.) — O mer-
cado do café esteve firme hoje, as
cotações foram: março, 743; maio,
780; julho, 816 e setembro, 816.

NOVA YORK, 3 (U. P.) —- Mer-
cado de câmbios: libras esterlinas,
348.1|2; francos, 605 l|2; liras, 362;
marcos, 143; florlns, 358, e franco-
belgas, 640.

DA ARGENTINA
' 

BUENOS AIRES, 3 (A. A.) — Noa.
centros politicos mai» animados, e onde
a questão política é mais debatida,
julga-se que a maioria dos vereadores
eleitos nas ultimas eleições municl-
páes caberá, sem sombra de duvida, á
lista radical.

Nesses mesmos círculos politicos rei-
nam em virtude d'!sso muita satisfa-
ção e a maior confiança.

A divida consolidada argentina,
ao finalizar do período de 1919, subia
á quantia de 1.285.534,991,82 pesos.

Têm-se repetido os incidentes
portuários, devido ã falta de solução
de certos pontos aggravado» pela lon-
guissima parede.

O Sr. «sinistro interino das. re-
lações 'exteriores declarou hontem a
um redactor do jornal "La Nacion",
que, nem- official nem extra-official-
mente, o governo tomou conhecimento
da attitude que se attKbue ao presi-
dente da delegação argentina junto da
Liga das Nações em Genebra.' — O governo resolveu não distri-
buir mais farinhas ds inferior qua-
lidade aos padeiros, a quem só entre-
gará, de hoje em diante, farinha du-
pio zero e de classe especial, afim de
evitar a repetição das queixas que fo-
ram feitas pela população, sobre a qua-
lidade do pão.

A parede que ha algum tempo se
deelarou, nos "ferry-bpats", está em
bom caminho de terminar, notando-se
já o seu declinio, pela cedencia que de
parte a parte e em especial dos pare-
distas se tem feito, quebrando a pon-
co e pouco a sua intransigência. Nas
rodas onde o caso ê discutido, affir-
ma-so que a parede será propriamente
permittirâ mais reclamações da par-
solucionada e de uma fôrma que não
te dos paredistas.

Já foram designados os officiaes
que serão postos ás ordens, como aju-
dantes de ordens, do almirante e com-
mandantes dos navios de guerra japo-
nezes quo proximamente deverão che-
gar a este porto, vindos do Rio de Ja-
neiro.

Foi autorizada a inversão de ...
5.090.000 pesos para reforçar as par-
tidas do orçamento destinado ás obras
publicas.

—• O jornal "La Nacion" publica
hoje um telegramma, procedente de
Mendoza, dizendo que o pessoal ligado
ao departamento central da policia in-
forma que se teme ali que esta noite
rebente um movimento revolucionar'0
de caracter accentuadamente politico,
levado a effeito pelas tropas policiaes
ali aquarteladas.

Segundo as mesmas versões, foi en-
trevistado o chefe da policia, que de-
clarou que o boato não tem consis-
tencia e que a versão 6 infundada, vis-
to que, as medidas que foram adopta-
das obedecem exclusivamente, a razões
do melhor serviço.-

,— O total verificado de votos do es-
crutinio das eleições municipaes, ê o
seguinte: radicaes 56.840, socialistas
52.082, democratas 19.936, união na-
cional 10.313, socialistas internacio-
naes 5.601, unitários 739 e em branco
9.893.

Estes resultados correspondem a 8
cado'ras radicaes, 7 socialistas, 3 de-
mocratas, 1 união nacional, 1 sócia-
lista internacional.

Segundo as ultimas estatísticas
publicadas foram exportadas do janei-ro a novembro do corrente anno
10.322.215 toneladas de produetosagrícolas.

Assegura-se quo para a próximaconvocação das sessões extraordlna-
rias do Congresso, os deputados que se
encontram no interior do paiz tiveram
ordem de regressar quanto antes a
esta capital.

Está resolvida a pendência queha dias se verificara entre um depu-
tado e um vereador, ambos filiados ao
partido radical.

Os altistas lu:tam viogorosamen-
te pela manutenção da taxa do dollar
e affirmam que esta ha de conservar-
se na alta emquanto o governo não"
dçcfdr a exportação do ouro.Foi regular a concurrencia decompradores ao mercado de cereaes,
que se manteve - sustentado durante
todo o dia.

No mercado de gado houve numero-sas entradas, o que determinou a baixados preços.
No mercado de gado lanigero notou-se a mesma frouxidão dos dias ante-riores.
Não houve negócios nos mercados

de lã e couros.
—• Nos circulos maritimos tem sidomu-to commentada a notável baixa defretes que so deu ultimamente, sobre-tudo para a Europa, baixa essa quedesceu repentinamente até tres pesosBUENOS AIRES. 3 (U. P.) — Noscentros de navegação commenta-se ofacto de se accentuar a baixa nos pre-ços dos fretes, em virtude da falta de.cargas e a abundância de.cargas emdeposito nos traplches, sendo crençageral de que muitos navios e vaporesseguiram com lastro, porque os fretes

pelos quaes se cobrava cinco doliarso metro cúbico baixaram até tres doi-Ia rs.

DO CHILE
„™AGO, 3 (U. P.) _ Tendo-serestabelecido a maioria alianosta naCâmara dos Deputados, os ministros
provavelmente, retirarão oa pedidos dedemissão que haviam apresentado.Foi apresentado no Senado umprojecto que manda crear a provinciade Magalhães, a qual poderá eleger umsenador e dois deputados.

Communicam de Arica que ape-sar du greve ferro-vlaria. o serviçointernacional com a Bolivia contindaa 
!e£w?Í°Am totla a regularidade.
SANTIAGO, 3 (U. P.) _ Foi Im_ponente o baile offerecido pelo presi-dente da Republica em honra de Domternando da Baviera, no qual tomouparte todo o mundo aristocrático e di-plomatico.

Nos salões especialmente adorna-dos paia esse fim, foi tambem hontemdada uma recepção pelo Banco Hespa-nhol a embaixada. .
Por intermédio do Banco do Chi-lie esta sendo danado um empresti-

mo por banqueiros americanos na im-
portancia de 20.000.000 de doliars
para attender ás necessdades ferro-
viárias.

BUENOS AIRES, 3 (U. P.) — Ape-
sar do ministro das relações exteriores
Sr. Torello, não saber cousa alguma
relativamente ao boato espalhado (ia
retirada da delegação argentina ila as-
sembléa da Liga das Nações, conti-
nuam a correr rumores a esse res-
peito com certa insistência.

Devem partir amanhã, para a
Escola de Aviação de Palomar, trei
aeroplanos militares, que vão partici-
par das manobras militares que vã»
ter logar em Concórdia.

SANTIAGO, 3 (A. A.) — Foi hoje
apresentada ao Senado uma moção, na
qual se determina a creação da nova
provincia de Magalhães, que poderá
eleger um senador e dois deputados.

O acto tem por fim commemorar o
centenário do descobrimento do estrei-
to de Magalhães.

Causou excellente impressão nos
circulos da bolsa e do alto commercio
a noticia de que as compunhias sali-
treiras allemães se tinham filiado á
Associação dos Produetores do sali-
tre.

Esta associação representa agor»
noventa e o'to por cento do total da
producção do salitre do paiz.

DO PERU*
LliMA, 3 (A. A.) — Foi dado á pu-

blicidade um decreto do poder ex-
ecutivo, facilitando a todos os navios
do Ultramar a faculdade de fundear
em qualquer porto que tenha medico,
sem necessidade de fazer prévia- es-
cala pela estação sanitária da mari-
nha, como fora anteriormente deter-
minado.

DO URUGUAY
MONTEVIDÉO, 3 (A. A.) — O

mercado do cambio nesta capital,
abriu hoje oom a cotação de 12, para
os saques á vista.

MONTEVIDÉO, 3 (U. P.) —- O
tribunal de honra constituído para
resolver sobre o motivo quo causou o
desafio a um duelo entre o Dr. Aguir-
re e o general Biquet considerou in-
justificado o lance que levo,u- as duaa
partes interessadas a recorrer a tal
extremo, lavrando-se duas actas o
dando por terminado o incidente.

MONTEVIDÉO, 3 (U. P.) — A po-
licia segue a pista dos autores do
attentado levado a effeito ná fabrica
de. propriedade dos .Srs. Salvo Cam-
pomar & C, ondefoi lançada uma
bomba de dynamite, quo causou
grand»js estragos.

MONTEVIDÉO. 3 (A. A.) — O
mercado de couros fechou hoje com
a cotação de 12 pesos o 70 centavos.

A lã foi cotada a 7 pesos.
MONTEVIDÉO, 3 (A. A.) — O

franco belga foi hoje vendido á taxa
de 19,01.

Noticias dos Estados
S. PAULO

S. PAULO, 3 (A. A.) — A Cama-
ra Municipal da cidade de Santos re-
metteu para a cidade de Londres a im-
portancia de 5.657 libras, para paga-
mento dos juros da sua d'vida ex-
terna.

O general Cândido Rodrigues,
vice-presidente do Estado, que con-
forme é do dominio publico, foi atro-
pellado por um automóvel, até as 11
horas de hoje continuava em completo
estado de inconsciencia.

A", sua residência tem affluido gran-
de numero de amigos, que ali vão sa»»
ber do seu estado.

Entrará em discussão, na proxi»
ma segunda-feira, no Senado Esta-
doai, o projecto que autoriza o governo
do Estado a dar todas as garantias ne-
cessarias para a realização do empres-
timo externo.

SerA lançada no dia 4 do mez
corrente a pedra fundamental do paço
municipal de Guarulhos, tendo sido
convidado para essa solemnidade .. o :
Dr. Washington Lu.'s, presidente do
Estado, altas/ autoridades civis e miil-
taers e muitas pessoas gradas.Os bacharéis da turma de 1890,
festejam amanhã o trigesimo anniver-
sario de sua formatura. Por esse mo-
tivo, os mesmos mandarão rezar
missa solemne, por alma dos seus coi-
legas já fallecidos, indo depois em ro-
maria ao cemitério da Consolação, de-
posltar flores no túmulo dos profes»
sores dessa turma.

A mesma compunha-se de 84 bacha-
reis, dos quaes se sabe terem morrida
24. Dos restantes, apenas é conhecido
o paradeiro de 40, ignorando-se o des-
tino dos demais.

Entra hoje em segunda discussão)
no Senado Estadoal o projecto de re-
forma do ensino.

S. PAULO, 3 (A. A.) — Sobre oestado de saudo do Sr. general Caii-
dido Rodrigues, atropelado hontem
por um automóvel no avenia Pau-
lista, apesar de leves o3 ferimentos
que recebeu, S. Ex. com certeza de-vido á sua. avançada idade, esteve
desacordado até cerca do melo diade hoje.

A' tarde, porém, começou a expe-rimentor» melhora, sendo agora ani-mador o seu estado.
S PAULO, 3 (A. A.) — O agentedo Lloyd Brasileiro em Nova Or-leans. acaba de enviar um despachoao "Correio Paulistano", communi-cando que cerca de 20.000 agriculto-res residentes na Conadá, não satis-feitos com as leis do Dominio, que-rem emigrar para o Brasil. ¦
O d-eapacho acerescenta que todo»elles sao possuidores de apreciáveishave res e desejam comprar terras nonosso paiz.
S. PAULO, 3 (A. A.) — Realiza,se- amanhã no salão do Conservato-rio a conferência do literato Dr. Cf-no Costa sobre "A poesia popular emPortugal e no Brasil", sendo o con-ferencista auxiliado pelo illustreactor Leopoldo Fróea

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE, 3 (A. A ) —Regressaram hontem, de Gravatahyrecolhendo aos seus quartéis, as for-

ças do exercito, que naquelle local,se achavam, em exercícios de campa-nha. Os themas desenvolvidos foramtodos cumpridos, com a mais rigo-rosa precisão, tendo causado optimaimpressão, o garbo, e resistência de-monstrados pelas forças om man-obras.
—¦Chegou ao porto do Rio Grande,vindo do porto de Nova York, o na-

TrÍeJn'^rZGothoe"' *UG rt°*"<-
para a lhe Texas Company, 70.000caixas de kerosene, 19.000- caixas degazolina, o regular quantidade deoleo e graxa.
. J~* S-ssundo se sabe em rodas beminformadas, o tiro de guerra n. 4, daConfederação, fará collocar no veBtl-bulo do theatro em que trabalha ainsigne artista patrícia Italia Fausta,uma placa commemorativa a sua
passagem por ali.
Xh l01**5,11*0*-1»» realizar-se-ha, nanoite da despedida da companhia
, 

~ 
., ,hora em «ue telegrapho,ove inicio o festival da emérita ar-tista patrícia. Italia FaustaO theatro S. Pedro regorgltava doque mais distineto ha no* nosso meiosocial, achando-se presenTes, o Dr

Sg;*' Medeiros, presidente doEstado; secretários do governo al-tas autoridades, jornalistas artistase grando massa popular urus'a»-Duas bandas de musica da forcapublica do Estado tocam no saguão
S doSZr?1>Crt0rÍQ' ****»***o a lo-!
tada totalmente esgo-

IbrilhanSS1 
Dr°mÇUe 
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SÂBBÂTINAS
Senza infâmia

e senza lodo.
Che vlsser senza lutanila • Benza lodo.

Cncclnrll I ciei por non osser mon belll;
NÔ lo profondo iuforno gil ricove,
OITalguno gloria I rol avrebbnr d'elll.

Hon ragloiilnm di lor, ma guarda e passa.
Dantb.

Neste minucioso e documentado ba-
lanço, que, por preoecupação civica, es-
tamos dando na triste vida, privada c pu-
blica, do infeliz Pedro II, acompanhando
pacientemente, pari passu, a sua longa
rxistencia, e o seu dilatado reinado, ve-
lamòs agora a sua deplorável condueta,
jm relação ao magno problema da aboli-
;ão da escravidão, que um doloroso pas-
lado nos havia legado. Vamos constatar,
gue essa funesta personagem, ahi como
?or toda a parte, se revelou o coração
atrophiado e secco, e o politico machia-
velico de sempre.

A nossa these, a esse respeito, vae con-
iistir cm demonstrar, de modo inconcusso,
pelo* criterioso exame dos factos, como o
temos feito até aqui, que esse trapalhão
nada fez em prol da sacrificada raça afri-
cana, e que, ao contrario disso,, como é na-
tarai; aliás, dada a sua infeliz natureza,
atrapalhou, quanto lhe «foi possivel a aboli-
ção da. monstruosa escravidão. De sorte
que, isso posto, cingir Pedro II, ou mes-
mo qualquer outro membro da sua retro-
grada dynastia, da aureola da abolição,
sutre nós, de unia criminosa instituição,
çue só tinha de legitimo, no judicioso
dizer de Vicq-d'Azyr, o ódio da pobre
viclima pelo seu deshumano algoz, chega
a ser um escarneo, que só se explica pelo
idiotismo e pela hypochrisia dos nossos
inarchisados tempos.

Isso se prova, como passamos a ver,
:om o mesmo rigor lógico, salvo a na-
tural differença do gráo de precisão, com
que se demonstra qualquer verdade ma-
thematica, a base lógica de todos os nos-
sos conhecimentos reaes, o theorema an-
guiar de Tháles, por exemplo. Senão, ve-
jamos, mediante um simples retrospecto
histórico, sobre a nefanda instituição.

Para provar, de modo irrecusável, que
a abolição da escravidão, entre nós, sc fez
a pesar e á revelia, póde-se dizer, dos
máos governos, com que o pobre monar-
cha consumio meio século cm os car-
regar, basta a incontestável consideração
capital, dc que essa abolição foi feita re-
volucionariamente. A irresistível pressão
da opinião publica, sobre taes governos,
foi .tal, a esse respeito, como a muitos ou-
tros, que ura.: camara escravocrata, eleita
pelos escravocratas, para estorvar o mo-
vimento redemptor, foi forçada, pela pre-
cipitação dos acontecimentos, a decretar,
em seis dias, a rcdemplora lei de 13 de
Maio, a extineção simples e radical, com-
pletã e incondicional, da escravidão no
Brasil.

Essa- c que é a-verdade soberana ein-
contestável, que, por amor do bem pu-
blico, que está .naturalmente ligado ao
amor da verdade, devemos aos outros c
a nós mesmos, e que só o idiotismo e a
hypochrisia, peculiares aos nossos anar-
chisadps tempos, de interrégno religioso,
repetimos, pôde ignorar ou contestar.

Na gloriosa solução do problema na-
eional da abolição da escravidão, pream-
bulo necessário e imperioso da não me-
nos gloriosa fundação da Republica, ac-
centueinòs bem a inconcussa proposição, o
governo mo.narchico, fundamentalmente
retrogrado e reaccionario, teve que capitu-
lar, sob a irresistível e avassalodòra pres-
são da opinião publica, sob a onda inva-
sora do crescente e caudaloso movimento
abolicionista, de eterna c gloriosa' c bem«-
dita memória.

A legitima e impannvel gloria do glo-
rioso feito é,. pois, não principesca, mas
sim genuinamente popular. Dizer que á
princeza D. Isabel, cognominada de Rc-
demptora, nor puro cuphemismo, como
regente que era, teve que revelar quali-
dades éxcepciónaes, de mulher ou de es-
fadista, que jogar o seu próprio throno I
como. por ahi levianamente se diz, por
servilismo aristocrático, para sanecionar
a redemptora lei de 13 dc Maio, chega a
ser ridículo, á força de extravagante.

Ora, se havia um meio, na ordem na-
tural das cousas, de salvar a dynastia, o
throno, o terceiro reinado, esse meio sc-
ria, seguramente, nada menos do que sc
tomar popular, sanccionando uma lei
eminentemente popular. Isso saltava ao»
olhos mais acanhados, estava ao alcance
dos planos mais estreitos ç egoístas. E
a'prova disso é que muita gente, inclusive
1 própria princeza, julgoít ingenuamente,
com essa saneção, salvar, a dynastia, o
throno, o terceiro reinado.

Ao contrario do que levianamente sc
diz, não sanecionar a lei, arrostar com a
irresistível pressão da opinião publica, é
que teria revelado, sem duvida alguma,
qualidades cxcepcionacs. não de coração
ou de espirito, é certo, mas de caracter,
por certo, isto é; de coragem c de perse-
verança, embora sc-.n bondade, clarivi-
dencia e cireumspecção.

Nos últimos annos da monarchia, a
avassaladora corrente do movimento abo-
licionisla, na sua indomita marcha as-
censiona-1, se tinha avolumado tanto, des-
moronando todos os reaccionarios diques
escravocratas, governamentaes ou não,
que, em 1884, quatro annos antes do glo-
rioso 13 de Maio de iSSS, duas provin-
cias do Império, o Ceará c o Amazonas,
se tinham libertado da monstruosa insti-
tuição, tinham quebrado o seu vergo-
nhóso e deprimente jugo* E um anno an-
tes, em 1887, o próprio exercito nacional,
o sustêntaculo das duas instituições con-
gcnerès, a- escravidão e a monarchia, sob
o generoso impulso de Hcnjamin Con-
stant, o egrégio fundador da Republica,
pij-ido a sua espada na balança, adlicria
collectivaincnte ao ,rcdèniptor movimento
popular, negando-se a capturar os míseros
escravos, que, c:n massa, abandonavam
a.s fazendas.

A esse respeito, iía sm " Autobiogra-
phia'*, c::'..-rii)s:iinr:!'.e d. xou dito o
nosso enter;').-!' u venerando Christiano
Ottoni: "No nrincipio de iSSS a tscra-

vidão estava abolida de facto, revolucio-
nariamente: trabalhara • quem queria;
todo o escravo que abandonava seu se-
nhor, achava logo quem o asylasse; e as
autoridades nem tinham força para ap-
prèhendel-os, nem se atreviam .1 appli-
car aos acoutadores a pena da lei de 1885,
que continuava a> ser letra morta. O ca-
racteristico da escravidão, que é o tra-
balho forçado e gratuito, desapparecia.".

Deixcmo-nos, pois, de historias, isto é,
de historias sem escrúpulo e sem philo-
sophia; e, sem paixões, narremos a sã e
verídica philosophia da, «historia, como
convém ao supremo ^interesse.nacional. A
evolução humana, é um B«flè'é'; commo-
verite espectaculo, que deve ser apreciado,
com a« isenção dc animo com que oco
não menos bello e commovente especta-
culo celeste, por exemplo.

A historia é uma sciencia, como o ca
astronomia : - sciencia do governo áquella,
pois que a historia ea mestra da poli-
tica; e sciencia da navegação esta, pois
que a astronomia é a mestra da náutica.
A historia é para a náo do Estado, o que
a astronomia, é para a náo do Oceano,
isto é, a base theorica, em uma palavra.

Como sciencia que c,' a historia se pro-
põe saber o que' é, para prever o que ha
dc ser, afim de o aperfeiçoar cada vez
mais: saber para prever, afim de prover,
em summa, segundo a admirável formula
positivista. Tal é o seu espirito theorico,
lógico e scientifico, e o seu destino pra-
tico, politico.

A verdadeira Redemptora, perante a
inflexível philosophia da historia, é a
Pátria, e não a princeza. A nossa vene-
randa compatriota teve a gloria-, é certo,
de ligar, o seu nome á lei aurca da re-<
dempção dos c.-iptivos, mas essa lei,
quando decretada, nádá mais foi do que
a tardia e forçada saneção official, de
um -facto consum.ido pela opinião pu-
blica. E' como disse o velho conselheiro
João Alfredo, o chefe .do gabinete abo-
licionista, pouco tempo antes de morrer,
e como que inspirado pela reflexão da
sua provecta edade c pela proximidade
da morte: " A abolição se fez, c do modo
pon que sc a fez, porque a nação o quiz,
c assim o quiz". .

A escravidão cahiu dc podre, a 13 de
Maio de 1888 da mesma sorte que a mon-
archia cahiu de pôdre, a 15 de Novem-
bro dc 1889. A queda daquèlla arrastou
fatalmente a desta. De sorte que suppor
ingenuamente, como sc o" fez, que a san-
cção imperial da lei áurea ia consolidar
o throno do terceiro reinado é uma des-
sas futilidades, um desses contrasensos,
em que os nossos trapalhões, monarchis-
tas ou democratas, com as suas historias
sem escrúpulo c sem philosophia, são dc-
masiado férteis.

Attribuir á D. Isabel a abolição da es-
cravidão, por ter subscripto a lei dc 13
de Maio, c tão futil como o c attribuir
a Pedro l.a fundaçãp da nossa nacionali-
dade, por ter dado o grito do Ipiranga.
A Redemptora, já o dissemos, é a Pa-
tria; e o .fundador da Pátria, a famosa
peça inteiriça de architectura social, é

.. .0 grande Amli.idn, cs:*e architeeto «usado,
Que .amassa uai povo ua robusta mito...

tal qual o cantou o seu cnthusiasta Castro
Alves, o ardoroso cantor dos escravos.

A Pátria, e não a princeza, porque a
abolição se fez, c do modo por que sc a
fez, porque a nação o quiz, c assim o
quiz. E o grande Andrada, e não o im-
perador, porque foi aquclle a alma do
movimento,, o seu glorioso e Immortal pa-
triarcha.

Sanccionando a lei dc 13 de. Maio,
D. Isabel «teria consolidado o throno, se
isso fosse possivel, sc a queda revolu-
cionaria da casta escravisada, onde sc
nascia escravo, não tivesse dc arrastar
fatalmente, um anno depois, a queda rc-
volucionaria da casta dynastica, onde se
nascia principe, as duas únicas' castas ir-
mãs, de origem colonial, que então exis-
liam no Brasil. F. dando o grito dc 7 dc
Setembro, D. Pedro dc Alcântara, se-
guindo o conselho paterno, poz, avisada-
mente, na cabeça a coroa imperial, antes
que algum avcnturci.ro, outro aventureiro,
diz nu por ahi, lançasse mão delia.

A. R.. domes dc Castro.

As questões relativas ú instrucção
publica estão eni foco, ha alguns
dias. Depois do excellente projecto
sobro educação elementar, brilhante-
mente sustentado pelo illustre senhor
Salles Júnior, tivemos o projecto do
Sr. Azevedo Sodré, que, seguindo um
velho pendor do seu espirito, so oc-
cupou da questão universitária, A rc-
conhecida competência do illustre
deputado fluminense nessa matéria
impõe o seu projtfeto á attenta con-
sideráção da Camnra. Apesar de re-
conhecermos a utilidade das duas
medidas propostas nn Camara, o não
contestando a importância capital
dos dois pulos do problema do ensi-
no, em que. se eollocaram, respectiva-
meiife, os >Srs. Salles .Júnior c Aze-
vedo Sodré, somos, entretanto, leva-
dos a lamentar que, cuidando do
analphíibeto c pensando 110 can-
didato aos gráos acadêmicos,- a* Ca-
mara se lenha esquecido do caso
mais grave do nosso ensino, que é o
prepuratoriano.

Realmente, o ensino secundário
chegou, entre nós, a ura estudo do
miséria, apenas comparável á situa-
eão db Lloyd e <lo material das nos-
sas ferrovias. Das faculdades, se
pôde dizer mui; mas seria impossível,
ao mais implacável pessimista, con-
testar que o nivel do ensino supe-
rior ten lia subido, graças á pleiade de
brilhantes professores da nova ge-
ração. O nosso ensino primário é dc-
ficiente; mas, ineoiitestavelincnto, a
percentagem dos analpbabctos tor-
ua-sc, cada dia, menor.

Infelizmente outro tanto não acon-
tece com o ensino secundário. A doca--
dencia dos estudos a que os antigos
apropriadamente chamavam do hu-
manidados, porque, de facto, ellcs
servem para humanizar o espirito
do adolescente, infundindo-llie 110 ce-
robro a essência da cultura àccuniula-
da nas literaturas e nu-i artes Üòs do-

tos antigos e modernos, esse estudo
tão essencial chegou a tal extremo de
abandono, que uma percentagem
considerável dos rapazes, que se ma-
tiiculam nos cursos superiores, pos-
suem apenas os rudimentos de cul-
tura adquiridos na escola primaria.

Não seria possivel encontrar de-
monstração mais flagrante da espessa
ignorância e da rústica incultura de
uma grande parte tios moços que
saem diplomados dos nossos insti-
tutos universitários, do que o que
se passou, ha pouco tempo, em um
concurso para secretários de legação,
feito no 'Itamaraty. Se não nos falha
a memória, inscreveram-se no coh-
curso 29 candidatos, dos quaes ape-
nas sete conseguiram vencer as pro-
vas, que, aliás, versavam todas so-
bre matéria rudimentar. Entre os
vinte e dois inliabil itados, houve
candidatos que, em vinte linhas de
dictado portuguez, commetteram ou-
tros tantos erros crassos de ortho-
graphia das palavras mais vulgares.
Occorreram casos em que o candidato
ignorava os fac,tos mais elementares
da chorographia do nosso paiz. Um
dós candidatos, datando uma carta de
Napoleão a Talleyrand, estava fir-
memente convencido de que o mez do
calendário revolucionário — .her-
midor — era o nome do logar em
que se achava o estado-maior do
grande Bónaparte.

Todos esses candidatos eram maio-
res de vinte e um annos e bacharéis
em direito. Pertenciam á classe su-
perior da sociedade.; tinham tido as
maiores facilidades e abundantes re-
cursos para a sua educação; prova-
velmente, haviam consumido muitos
contos do réis na illustração do seu
espirito, e não é possivel que fossem
todos imbecis.

Quando na capital do paiz, na ci-
dade mais adiantada e mais culta da
Republica, existem cerca de duas du-
zias de bacharéis em direito nesse es-
tado de innocencia mental, eviden-
temente deve haver algum vicio pro-
fundo na nossa organização do ensi-
no. Esse easo, cheio de tão valiosos
ensinamentos sobre a questão do cn-
sino mostra bom claramente que o
defeito capital está no estudo se-

cundario. Um.grande numero de ra-
pazes passa, da escola primaria para
a academia, sem ter adquirido as ba-
ses de cultura e a flexibilidade in-
tellcctual, que o estudo -de hiraiani-
dades c de sciencia elementar deve
dar ao adolescente. O resultado desse
hiato no desenvolvimento do processo
educativo é ficarem os individuos in-
capacitados para utilizar os conhe-
cimentos technicos, adquiridos nas
escolas superiores e que, pela ausen-
cia de preparo secundário, não po-
dem ter sido convenientemente assi-
milados. E' claro que um advogado,
que eni vinte linhas do portuguez
eomniette .duas dúbias de erros' de
orthographia e perpetra em cada
oração um solecismo, não pôde redi-
gir, em termos intelligiveis, o mais
simples instrumento juridico. Umdi-
plomata, que andasse a localizar 110
roteiro meteorico da tricolor victorio-
sã, os nomes sonoros do calendário tíe
Fabrc d'Eglnntine, acabaria amar-
rando ao pelourinho das revistas pa-
risienses a reputação do Brasil.

Mas esses são, afinal de contas, os
perigos menores a que nos arrisca a
incultura decorrente da decadência
do ensino secundário. Se não é só-
mente de pão que vive o homem, tam-
bem não c apenas de teehnica que se
engrandecem as nações. Sob o ponto
de vista do ensino teehnico, somos su-
periores, hoje, ao passado. Mas 6 in-
dispensável que cuidemos de prepa-
rar o espirito da juventude com o
cabedal do idéas e com a gyimiastica
mental c esthetica que torna a in-
tolligeneia capaz de se apresentar'sob
as fôrmas elegantes o graciosas, que
imprimem o seu cunho encantador a
todas as modalidades da vida civili-
zada! São essas manifestações da
cultura que sc tornam cada dia mais
raras, e cuja ausência infunde ao es-
pectaculo 'da vida brasileira a mo-
notonia característica de uma rasti-
cidade, tornada mais flagrante pelocontraste com a ostentação dos as-
pectos materiaes da civilização.

Para combater esse mal, que aca-
bará por dar-nos o feitio de um
acampamento de selvagens, vestidos
desageitadaniente com as roupas da
civilização, distribuídas pela philan-thropia de missionários, c necessarjo
cuidar-na reorganização e na severa
fiscalização do ensino secundário, an-
tes quo nos brutalizemos completa-
mente pela falta de humanidades.

%^/atlte
O temno.
Probabilidades 'lo tempo ate as 16 horas

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

bom, tendendo a instabilisar-se dc dia;
temperatura, ainda elevada';

Dislricto Federal e Nitheroy — Tem-
po, bom, nublado dc dia (1); teinperatu-
ra, ainda elevada (1), mormaco (2); ven-
tos, predominarão os do qiiadrantc norte,
frescos (1).

A temperatura média da capital ante-
lionlcm foi *2j°,o 011 o'.z abaixo da nor-
mal.

Escala dc probabilidades:
1) muilo provável;
2) provável; t'-,
3) algumas probabilidades. ..-"_,, , jNota — Serviço felêgràpliicqi.'jtario._al e

argentino, bom, c uruguayo, pcçsimo-.. O
actual typo do tempo favorece a^Çfjiiução
de trovoadas. ' \,i-,

Edição de hoje, 10 paginas
O Sr. presidente da Republica esteve

confcrcnciando hontem. á noite, demora-
damente. com o Sr. Pires do Kio, minis-
tro da viação. ,

Foi objecto dessa conferência, «iue se
prolongou por espaço de quasi duas ho-
ras, o discurso proferido, á tnrde, no Se-
nado. pelo senador Soares dos Sçntos,
sendo sabre o assumpto. clabo-ãJa •¦> nota

official, que vai publicada em outra local
desta folha.

Solução ideal.

Na commissão de finanças do Senado,
por iniciativa do preciaro relator do or-
çamento da viação, senador Soares dos
Santos, appareceram emendas autorizan-
do o governo a reformar importantes ser-
viços dependentes da referida pasta.

Taes emendas estão levantando uma
verdadeira tempestade, que tem agitado a
nossa Camara Alta, de ordinário tão paci-
fica. Pega a questão, principalmente, cm.
saber-se quem c o responsável pela exis-
tencia dellas.. » r

O senador Soares dos Santos declara
que as emendas não são de sua autoria,
tendo uma origem, puramente governa-
mental.

Ora, o governo, por sua vez, affirma
peremptoriamenté, ém nota da secretaria
do Cattete, que nas emendas alludidas
nada ha de- suggestão sua.

Ora, posta a questão nestes termos, gra-
ças ás declarações igualmente valiosas do
Sr. Soares dos Santos e da secretaria do
Cattete, parece que haveria um meio fa-
cilimo de resolvel-a, dando fim a um
barulho desagradável, e que ninguém sabe
até onde irá parar. ¦ " 

. ¦
As emendas não são de ninguém: nem

da commissão de .finanças, nem do
Sr. Soares dos Santos, nem do governo:
pois então é retiral-as, e que não se pense
e fale mais nisso!

Esta solução, tão simples, além de indi-
cada pelas circunstancias, possue outra
enorme vantagem: a de evitar que mais
um acto inconstitucional pratique o Con-
gresso. Porque, como toda a gente sabe,
são inconstitucionalissimas essas autoriza-
ções amplas para ,o governo reformar ser-
viços publicos, constituindo organizações
novas sobre as quaes o Congresso jamais'
tem a opportunidade de pronunciar-se,
como seria do seu dever.

E quando uma solução, como a que
deixamos apontada, resolve todas as dif-
ficuldades—as constitueionaes inclusive—
é adoptal-a sem hesitação.

Sobre este assumpto recebemos do ga-
binete do Sr. ministro da viação a se-
guinte nota:

" São conhecidas as reclamações insis-
tentes do paiz por uma reforma de seu
serviço postal. O governo reconhece a
justiça dessas reclamações, mas sempre
tornou a sua satisfação dependente da
existência de recursos bastantes no orça-
mento da receita. Um estudo do director
geral dos Correios sobre esse assumpto,
reduzindo de dez para seis mil contos a
cifra dc um seu projecto anterior, foi en-
tregue, pelo ministro da viação.ao illustre
relator do orçamento, no Senado, para
servir de base á justificação da reforma,
se, porventura, o orçamento da receita
viesse a fornecer os recursos necessários.

Quanto aos Telegraphos, cogitou-se ape-
nas dc augmentar dc pouco mais de mil
contos a verba actual, para se alargar o
numero de funccionarios subalternos ne-
cessarios á boa conducção do serviço.

E' falso que o Ministério da Viação
houvesse pedido mais duzentos mil contos
para as seccas.

Tambem não é exncto que haja pedido
autorização para vender o Lloyd."

O discurso do senador Soares dos San-
tos ivai publicado na integra em outra lo-
cal desta folha.

Esteve hontem, á tarde, no palácio dp
Cattete, sendo recebido effi audiência es-
pecial pelo Sr. presidente da Republica,
o conde Alessandro Bosdari, embaixador
italiano junto ao governo do Brasil, que
foi apresentar as suas despedidas ao che-
fc da Nação, po'r ter de seguir para a Eu-
ropa. ?—

Pelo Sr. presidente da Republica
foi assignada mensagem ao Congresso
Nacional submettendo ao seu estudo um
projecto de lei regulando as promoções
no exercito, organizado por uma commis-
são especial.

Sob protesto.
A instituição do registro sob protesto,

no Tribunal dc Contas, tem," florescido
tanto, e entrou de tal fôrma nos hábitos
da administração que é hoje uma pratica
normal. ,

Ora, o simples bom senso parece indicar
que os governos só deveriam usar da fa-
culdade, que lhes cabe, de ordenar um re-
gistro sob protesto, quando, de tal hou-
vesse absoluta necessidade, como nos cn-
sos de créditos, reclamados com grande
urgência, para satisfação immediata de
compromissos, e que não pódc, nâo deve
ser retardada.

Usar, porém, e até mesmo, abusar, o go-
verno dessa faculdade, não hesitando em
determinar que se registrem sob protesto
contratos os mais vultosos, de responsabi-
lidades as mais elevadas, sem attender âs
exigências reclamadas para o registro nor-
mal, é, sem duvida, forçar a latitude da
instituição do registro sob protesto, com
o incontestável depreciamento das fun-
cções fiscalizadoras do Tribunal de Con-
tas.

'Sem entrar no mérito de muitos dos
casos que sc tem, ultimamente, registrado
no Tribunal dc Contas sob protesto, para
não aggravar o comnventario, assignalc-
mos nesta nota a obstinação governamen-
tal em se eximir ao apparelhamento ne-
cessario, afim de se submetter ao regimen
de exame instituído com o Tribunal de
Contas.

«Ministério da Fazenda.
Na i* pagadoria do Thesouro Nacional

serão pagas hoje as seguintes folhas:
povoamento do solo, Internato c Exter-
nato Pedro II, Escola Polytechnica, po-
licia (ia parte), serviço geológico e mi-
neralogico, protecção aos Índios, dire-
ctoria de agricultura pratica, inspectoria
federal das estradas c serviço de sêmen-
teira.

—Despachando o requerimento cm que
o Dr. Augusto Hygino, zelador do Hospi-
tal do Carmo, pedia isenção de direitos
para apparelhos e instrumentos cirurgi-
cos importados para o Hospital do Car-
mo, o.Sr. ministro, ouvido o Tribunal de
Contas, autorizou a alludida isenção, me-
diante a reducção da taxa dc 90 °\"
ail valorem, na fôrma do artigo 20, da
vigente lei da receita.

—Com o Sr.ministro conferen ciaram hon-
tom, demoradamente, os Drs. Martins de
Andrade, presidente do Manco do Brasil;
Daniel dc Mendonça, director da cartei-
ra de redescontos; Corrêa da Costa, di-
rector da Casa da Moeda, alem dc vários
parlamentares.— Afim de resolver sobre o pedido de
restiutição de importâncias que forani
descontadas ao pharmaceutico do hospi-

tal de immigrantes da ilha das Flores
David Eulalio de Souza, a titulo de alu-
guel de casa, o Sr. ministro solicitou es-
clarecimentos ao seu collega da agricul-
tura, sobre se o alludido funccionario, de-
vido á sua funeção, é obrigado a residir
no próprio^ nacional.

— O Sr.' ministro deferiu o pedido de
Herman Maria Wellish, no sentido de
ser-lhe restituido o imposto sobre renda
que, a maior, pagou nos exercícios dc
1918 e 1919.

NA LIDA DA NAÇÕES
Ministério da Justiça.
O Sr. ministro já .tem promptas as

inslrucções que elaborou para as elei-
ções municipaes do. Território do Acre,
afim de que possam ellas realizar-se
no prazo legal, isto é, tres .mezes depois
de entrar em. execução a - nova organi-
zação administrativa daquelle território.

-.— Por carta-patente de hontem, foi
concedida autorização a José Borges Del-
gado para abrir uma casa dc empréstimo
sobre penhores, á rua Sete de Setembro
n. 197, com. o capital de 20 :ooo$, e sob"
a razão social de J. Delgado.

O Sr.' ministro solicitou informa-
ções do juiz da 7* pretoria civel desta
capital sobre se os cidadãos Balthazar
Ignacio de Araujo e Arindo Goulart Al-
ves, propostos para os logares de escre-
ventes juramentados daquelle juizo, são
maiores de 30 annos ou, no caso tontra-
rio, se têm cadernetas de reservistas do
exercito ou da armada.

Conferenciou hontem á 'tarde com
o Sr. ministro o Dr. Frederico Burla-
maqui, director-presidente do Lloyd Bra-
sileiro.

As linolypos.

As linolypos haviam sido classificadas,
para o -effeito do pagamento dos direitos
aduaneiros, como machinas de escrever.
Era uma classificação absurda e impre-
pria, <]ue onerava consideravelmente o
custo dessas machinas. Por isso mesmo,
uão logrou prevalecer, déante das justas
ponderações da imprensa. A commissão
revisora das ¦ tarifas desfez, .finalmente,
essa injusta classificação.

Mas, ao que parece, no Senado ha o
propósito de classificar as linotypos coino
maohinas para offieinas, o que determina
o pagamento de direitos á razão de 200 réis
o kilogramma. Ora, isso eqüivale a reincidir
no erro c na iniqüidade já reconhecidos
c corrigidos pela commissão de tarifas da
Camara. A vingar semelhante classifica-
ção, as linotypos terão o seu custo encare-
cido extraordinariamente pelos dijreitos
alfandegários. E isso irá prejudicar sensi-
velmente a imprensa, que tantos sacrifi-
cios continua a fazer para bem servir o
publico, apesar do augmento espantoso
do preço de 'todo o material de que care-
cèro os jornaes.

Os poderes publico» nada, têm feito
para melhorar a situação das emprezas
jornalísticas assoberbadas pela crise que
não se faz sentir só para os outro6 inter-
esses. Estão no seu direito. Mas o que
não é justo é que procurem aggravar essa
situação, através de um critério evidente-
mente injustificável como é o adoptado
para a classificação d'as machinas de
compor.

Submettemos essas considerações ao es-
clarecido espirito dos membros da com-
missão de tarifas do Senado,

Ministério da Marinha.
Esteve hontem confcrcnciando com o

chefe do estado-maior dá armada o ca-
pitão de corveta Nelson Peixoto Jurema,
commandante do cruzador auxiliar Bel-
monte, acerca da viagem que esse navio
vai emprehender a Hamburgo.

Vai deixar o cargo de sub-chçfe do
estado-maior da armada o capitão de
mar e guerra Severino da Costa Oliveira
Maior. Para esse cargo deverá ser no-
meado um dos aetuaes commandantes das
duas divisões navaes. .

Apresentou-se hontem ás autorida-
des superiores da, armaday por ter sido
absolvido, o capitão de fragata Pruden-
cio Mendonça Suzano Brandão. Esse of-
ficial fora. aceusado como responsável
por varias irregularidades havidas na ca-
pitan'ia do porto de Santos, quando ali,
exercia as funeções de capitão do porto.

A esse official vai ser confiada uma
nova commissão.

-Foi prorogada por 60 mezes a li-
cença -concedida ao 1° tenente Lauro de
Albuquerque Lima, em 13 de novembro
de 1918, para empregar-se na marinha
mercante c em industrias correlativas.

Por ter deixado o cargo de secre-
tario das escolas profissionaes e ter sido
nomeado comuandante da escola de
aprendizes marinheiros do Paraná, apre-
sentou-se hontem ás altas autoridades
navaes, o capitão-tenente Luiz Bulhões
Vieira Barcellos.

Foram designados o capitão-te-
nente Talma Freire de Carvalho, para
embarcar no navio mineiro Carlos Go-
mes; os 1°° tenentes engenheiros machi-
nistas José Correia de Mello, para ser-
vir na escola dc grumetes como encar-
regado da respectiva officina, e Manoel
Spinola Teixeira, para embarcar no des-
iroyer Parahyba.

Foi desligado 01o tenente Eduardo
Pen fold, da defesa minada.

Passaram os í00 tenentes Salalinio
Coelho, Eurico Castilho França e José
Carlos Alves de Souza, respectivamente,
para a- estação radiotclcgraphica do na-
vio-mineiro Carlos Gomes e do cruzador
Btihia, eo 2° tenente Platão Moreira Ma-
chado, para o couraçado Floriano.

¦ — Foram designados fieis: de 1* cias-
se, José dos Santos Carneiro, Cleto Cor-
reia Braga, Felix Rodrigues e Arthur Du-
arte de Moraes; de 2* classe João Ge-
nuino Leite c Tancredo Pio de Mello,
para servirem, respectivamente, no depo-
sito naval do Rio de Janeiro, escola- dc
aprendizes marinheiros de Sergipe, in-
spectoria da' fazenda è fiscalização, sana-
torio naval em Nova Friburgo, en'ferma-
ria de Copacabana e escola dc aprendizes
marinheiros do Paraná. - -

Foram desligados os fieis' de
1* classe Marcos Euclides de Oliveira e
Arthur Duarte de Moraes; de 2' classe
João Genuino Leite, Henrique Alexandre
Mendes, respectivamente, da escola de
aprendizes marinheiros de Sergipe, iivspe-
ctoria de fazenda e fiscalização, sanato-
rio naval eni Nova Friburgo, enfermaria
dc Copacabana, escola de aprendizes ma-
rinheiros do Paraná e deposito naval do
Rio de Janeiro, depois das respectivas
entregas aos seus substitutos.

O mecânico de 2* classe Álvaro dé
Araujo Miranda foi designado para ser-
vir na escola de grumetes e desligado da
mesma escola o de igual classe Louren-
ço Dias dos Santos.

O Sr. ministro resolveu, attendendo
ás razões apresentadas pelo •commando
geral do corpo de marinheiros nacionaes,
que, de accordo com a'proposta do dito
commando e á vista da economia resul-
tante para os cofres publicos, como me-
dida de caracter provisório, ás pra-
ças daquelle corpo, que o requererem e
estiverem nas mesmas condições do
i° sargento Artoff Pereira, seja pago,
em ^dinheiro e mediante as formalidades
devidas o valor das peças dc fardamento
que não tenham recebido na época op-
portuna.A concessão feita pelo estado-maior
para ser usado pelos officiaes o unifor-
mc dc mescla, cm casos não especificados
no art. 13, letra «7, do plano de unifor-
mes. obriga ao uso desse uniforme nas
mesmas condições cm que é usido o uni-
formo branco como uniformo do dia.

A ameaça da Argentina retirãr-se da Liga — As uppos-.ta ciumada com a delegação brasileira — Frutos?
da original neutralidade "activa" do governo dq
Sr. Irigoyen. , i- *

Dizem os telegraimnas que p go-
verno argentino está disposto a
ahándonar a Jjiga das Nações, dai.
do-se como motivo dessa grave deli-
beração uma supposfca ciumada diV
grande Rcpuhlicà do Prata, para com
o Brasil, cuja linha de condueta e
tacto diplomático estão sendo muito
lisonjeiramentè apreciados, no seio
da convenção internacional de Gene-
bra, a ponto áo correspondente tle
La Nacion mandar no seu jornal, em
Buenos Aires, um despacho assigna-
lando a preponderância da Repu-
blica Brasileira sobre as Republicas
sul-americanas, fazendo o confronto
com o modo como o Sr. Pueyrrcdon,
delegado argentino, tem conduzido a
sua acção perante a Liga.

E' possivel que o governo argen-
tino, de facto, pense em retirar-se da
Assembléa das Noções, concepção que
ainda não tem as suas linhas preci-
samente traçadas,, mas cujo esboço
representa uma justificada esperan-
ça de futuro, desde que, pela apla-
nação das tremendas difficuldades de
momento, se encontro a fórmula dc-
finitiva em que deve ser moldada a
liga internacional, que Wilson con-
cebeu.

E' possivel que o governo argen-
tino assim pense, pois, em matéria
referente á politica internacional, é
licito esperar dos aetuaes dirigentes
da Republica <lo sul os maiores des-
acertos, as mais eloqüentes provas de
falta de orientação e a carência ab-
soluta de programma e ide objectivo
preciso, nas hesitantes altitudes que
o governo do Sr. Irigoyen tem toma-
do, desde que rebentou o conflicto
europeu, cuja liquidação ainda está
por fazer.

Se esse boato se confirmar, nao é,
de modo algum, devido ao tal ciúme
que dizem existir entre a delegação
brasileira e a argentina, puerilidade
que não justificaria a gravidade de
tal resolução, mas unica e exclusiva-
mente á atmosphera de prevenção
que o Sr, Pueyrredon, ministro das
relações exteriores e delegado da Ar-
gentina, encontrou no seio da Liga,
aggravada pela infelicidade das suas
iniciativas, robustecendo a descon-
fiança dos representantes das nações
alliadas <c «ollocando-ò numa situa-
ção de isolamento incoinmodo, tor7
nada mais evidente pela precipitação
e imprudência com que S. Ex. enten-
deu jogar o prestigio do seu grande
paiz, na cartada arriscada de impor
a entrada immediata da Allemanha
na Liga, contra a qual, antes da che-
gada do delegado argentino, já ha-
via manifestações snffieien*|es para
que se pudesse prever a repulsa que
essa idea encontraria.

A attitude dúbia da Argentina,
durante a guerra, tirava-lhe toda a
autoridade para, do alto da sua ori-
ginal neutralidade, se apresentar
como juiz dc paz da roça, querendo
precipitar os acontecimentos e pro-
mover reconciliações impossíveis,
quando ainda sangram as- feridas,
quando ainda estão quentes os ca-
daveres dos que caíram heroicamen-
te 110 campo dc batalha, quando a si-
tuação entre os povos que intervie-
ram na lueta não é ainda de paz, não
passando de uma trégua, que só não
foi ainda quebrada, porque tanto
vencedores-como vencidos se 'sentem
sem forças para empunhar de novo
a carabina, continuando a bater-se
nas combinações da paz, com o mes-
mo encarniçamento com que se bate-
ram' de armas na mão, durante
estes danteseos sete annos de earni-
ficina e de lueto.

A politica da guerra, seguida pelo
Sr. Irigoyen, não resiste á menor
analyse, desde que não foi uma poli-
tica resolutamente a favor dos allia-

dos, neni resolutamente a.fáyijr doa
aliemães, nem resolutamente,. como
se pôde pensar Ve. coiüo- çpiísta daa
suas soberanas-- decíaraçõijsj" de neu-
tralidade. ¦ ':' ¦':.'.•

.Julgò-me autbrizíido :.á fazer tão'
.Categóricas affirmaçõ.êis, apoiado na
autoridade de um cW.mais talento-
sos e dedicados amigos do Sr. Iri-
goyen, o Dr. Horacio;,, Oyhanarte-,
que, num notável discurso que-pro-
feriu na Camara dos Deputados, em
defesa da politica intçthaôional do
governo radicalj classificou; af neutra-
lidade em,duas categorias: neutra-
lidade -«assí-ua e neutr. idade activa,
considerando como pertencendo á
primeira categoria a Neutralidade
seguida pelos últimos governos dei
regimen, de absoluta e imparcial at-
titude de meros espectadores, en»
presença do conflicto mundial, a
classificando na segunda categoria, a
neutralidade radical do Sr. Irigoyen,
isto é, a proclamação solemne de
uma politica de neutralidade, quando,
por actos dc insophismavel significa-
ção, o governo argentino tomava re-
soluções francamente /(favoráveis 'ai
um dos combatentes, sem que admit-
tisse, em presença dò tão evidonto
violação da sua.attitude neutral, quo
so considerassem como rotas as siíaa
publicas declarações.

O governo. do Sr. Irigoyen man-
teve o sou rotulo do neutralidade.
apesar de permittir que navios de
guerra inglezes fossem concertados
em estaleiros argeutiuos o apesar d.
ter aberto os seus portos ás esqua-
dras norte-americanas, quando^ 03
Estados Unidos entraram na guerra,-

Essa original neutralidade aeliva,
como a classificou o Sr. Oyhamarle,
era uma figura de direito internacio-
nal até então desconhecida, que teve
como conseqüência collocar a Argen-
tina numa situação tai, que, JVvsso
qual fosse o resultado da guerra, não
seria eomnioda a sua posição, pois,
vencedores os aliemães, apontar-lhe-
hiani, como prova dos seus senlimon-
tos alliados, os actos praticados a fa-
vor destes, com quebra manifesta dai
neutralidade que proclamava, e voii-
cidos, como foram, os aliemães, os ai-
liados consideram, o não podem dei-
xar de considerar, a teimosia emi
manter a bandeira de neutralidade,
apesar de actos praticados em con-
trario, eomo uma manifestação Cavo-
ravel á Allemanha, explicando ai.
quebra da sua politica a favor dos
inglezes e dos norte-americanos, como
meros actos dç submissão a nações
fortes, em cuja inimisade o governo
do Sr. Irigoyen não queria cair.

0 que se está passando actual-
mente, na Liga das Nações com o'*
Sr. Pueyrrcdou, nada mais é do qua
o fruto do desacerto da absurda poli-
tica internacionall que a Arw-iuina
adoptou na guerra, não havendo,'
portanto, motivo algum para ciunia- .
dàs infantis para com a delegação
brasileira, linjò prestigio na Liga das
Nações ê o resultado da firmeza r. dai
decisão com quj o Brasil afc.'riiioii a
sua solidariedade com 03 alli-ulos,
numa época cm qué tudo fazu !-rer
què a victoria pendia para o outro'
lado.

A situação da Argentina na Ligai
das Nações é tanto mais para dèplon
rar, quanto o Sr. Irigoyen resistia-
de um modo inconcebível «ás aspira-
ções vehemen temente manifestadas
pelo povo argentino, fazendo preva-
lecer o seu errado ponto de vista su-'
bre os sentimentos da nação, o ,quef
até certo ponto, ainda atten ua as
restricções com_ que o Sr. Pueyrrcdon
está sendo recebido e a suspeição com
que são acompanhados todos os seu3
actos e infelizes iniciativas.

Joao Lage.

'Esta resolução não altera o que • está
disposto na letra b, do ti'tulo L, da ordem
do dia n. 106, deste anno.

Os commandantes vão mandar os
encarregados do destacamento tomarem
conhecimento, no corpo dc marinheiros
nacionaes, do. processo já ahi adoptado
para fechamento dos saccos das praças,
afim de que seja esse processo adoptado
nos navios, corpos e estabelecimentos do
seu commando.

De ordem do Sr. ministro, e para 1
attender ao que pediu o Ministério da
Justiça, devem todos.os officiaes, sub-of-
ficiaes, inferiores -e praças quando desem-
barcarem neste cemo nos demais portos
da União, vir munidos de attestados de'
vaccinaç.lo, de preferencia firmados pe-
las autoridades médicas militares nos na-
vios, corpos ou repartições a <jue perten-
çam.

Receberam ordem dc embarcar o
capitão-tenente Alberto Pereira de Lu-
cena e os fieis: de ia classe José dos San-
tos Carneiro, e de 2' classe Tancredo
Pio de Mello, Augusto José Dúrind, Pon-
ciano Martins -de SanfAnna, Pedro Ce-
lestino e Antonio Francisco Soares, de-
pois das respectivas entregas aos seus
substitutos. "¦ ¦

Embarcaram: o mecânico de•2* classe Laurindo de Carvalho Filho, e
os fieis de 3" classe, Henrique Alexandre
Monat da Rocha, Alpino Bastos Biavati,
Ponciano Martins de Sant'Anna, Oscar
José Martins, Benedicto Correia do Espi-
rito Santo, José Alves de SanfAnna, Da-
vino Efferson Accioly Lins, Julio Villas
Lobo, respectivamente, no cruzádor-tor-
pedeiro Pará, couraçado Deodoro, cruza-
dor-torpedeiro Alagoas, cruzador-torpe-
deiro Amazonas, aviso Oyapock, cruza-
dor-torpedeiro Paraná, monitor Peruam-
bnco, e flotilha do Amazona».

ra, para se matricular na Escola de Vete-
rinaria do Exercito, depois de satisfeitas
as exigências regulamentarcs.

Ministério da Guerra.
O Sr. ministro solicitou ao seu collega

da fazenda o pagamento da quantia dc
2:3Ó2$5So a D. Ermelinda da Cunha Cal-
das.

—O 3o sargento José de Mattos Maya
teve permissão para sc matricular na Es-
cola de Aviação Militar.

—O Dr. Pandiá Calogeras concedeu li-
cença ao 3" sargento Philouiciio da Silvei-

As rendas de importação^

Nem tudo é niáo. Basta.assignalar este
facto auspiciosissimo a renda da Alfani*
dega desta capital augmenta..

A estatistica, hontem divulgada pelo in*
spector da Alfândega, mostra que, 110»
onze mezes do .exercicio deste anno, á
nossa principal aduana arrecadou, de im-
postos de importação, 170 mil contos, c njue,
pelos cálculos deste mez, o anno deve fe-
char com mais de duzentos mil contos d*
renda.

Só sc ouvem clamores e tremendas objur»
gatorias contra a administração publica»
Ninguém, porém, cogita dos modestos
funccionarios que, na direcção das repar-
tições do Estado, se esforçam de modo
apreciável para fazer augmentar as reiw
das da Nação. ,

E' o caso da Alfândega desta capital.
A renda deste anno, para cuja formação
muito concorreram, evidentemente, o zelo
e a boa vontade de sua administração, vai
ser maior do que toda a renda arrecadada
pelo império em 1S89 — não só a renda
de todas as alfândegas do Brasil, mas a
renda dc todas as fontes de imposto no
território brasileiro.

Isto é, certamente, auspicioso, e deve
ser um motivo dc regosijo de toda a
gente;

PARA O TRATAMENTO DO TE*
NENTE MARIO RARBKIK)

O Sr. ministro õa guerra enviou
ao seu collega da fazenda cópia
do decreto «brindo o credito dc réia
31:42-1?;. parn pagamento das despe-
za.s 1*0111 o transporte e tratamento
do 1." tenente Mario Bar1--'-
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OS ORÇAMENTOS i| SEMDO
Soares dos
pediu, masA propósito de uma nota official, o Sr

Santos discursa longamente — S. Ex _
foi-lhe negada, renuncia do cargo de membro da
commissão de finanças.

Na sessão de hontem do Senado, o
Sr. Soares dos Santos proferiu o sc-

guinte discurso:
r "Sr presidente, acabo de ler nos
jornaes d. hoje uma declaração par-
.ida da secretaria do Cattete que,
embora não fazendo menção de no-
mc_ claramente se. refere a minha
nèe-sèâ, porque 'trata de questões ro-

çamento da viação, (to
•momkro dafereivtes ao or.

qual sou relator, como
commissão de finanças do Sfiin^p»'

Procura a referida nota official
refutar as affirmações do jornal "A

Noite", « propósito das pretendidas
reformas das repartições dos Cor-
reios dos Telegraphos, do Lloyd e
ainda a propósito da distribuição de
numerário para as.obras das seccas
rio nordeste.

Preliminarmente, preciso commu-
mlca-r ao Senado que eu nada tenho
que ver com as publicações feitas por
aquelle jornal, que não me enttevij.
tou sobre o assumpto; de mim nao
partiram as alludidas declarações,
das quaes sô tive conhecimento pela
(leitura do referido jornal.

O Senado deve bem c.nheeer a li-
surti, do meu'procedimento, que è o
de um antigo parlameni-tar. cuja vida
trabalhosa e honesta desafia o con-
fronto com quem quer que seja. por
mais elevado quo esteja nas posições
officiaes do meu paiz.

Conservador por índole _ por edu-
•cação politica, sei bem, Sr. presiden-
tc respeitar em todas as situações
os' membros do governo, jamais per-
mittindo que a minha condueta pos-
Ba servir de instrumento de quem
quer que seja, valendo-me da minha
pesição no presente para o des-
Bg.iyi.ivo de uma situação pessoal.

Considero e respeito o governo
pelo que elle representa, sem me oc-
eu par com as pessoas no exame dos
actos administrativos, .que merece-
rio sempre o meu apoio, desde que
coi respondam âs necessidades do
serviço publico.

Eleito para a commissão de finan-
qa-H desta casa, logar que não dispu-
tei è cru que só tenho me mantido,
com sacrifício de minha saude, pura
servir ao paiz, tenho per habito, co-
mo uni estudioso que sou. esmerllhar
ios, papeis que me são dados para re-
Jatar, afim do fa.ilitar os vetos do.s
an. us companheiros de commissão.

Não ê por orgulho que o digo, Sr.
presidente, mas em satisfação ao Ks-
(tado que represento, quo os meus pa-
a-eceres não alcançaram uma restrl-
cção sequer dos d-emais membros da
commissão de finanças.

Também o declaro cor* o mesmo
fim, que a minha condueta e a dos
meus collegas tem sido proveitosa
aoa interoíses do Thesouro, pela cer-
rtezu. que temos de que a commissão
tem sabido -economizar, estudando
devidamente os papeis, sujeitos ás
mossa.s informações.

- Indicado por V. Ex., quando com
o maior brilho presidiu aos nossos
trabalhos, para relator do mais dif-
ficil dos orçamentes, o da viação, eu
aceitei a incumbência, bem compre-
hendo qual a soimma de' .rcsponsabili-
dades que Ia assumir, quaes as difti-
culdudes que eu teria de enfrentar e
«lUiics oa desgostos decorrentes da
minha missão, no propósito firme em
que íue mantive de sõ attender aoa
verdadeiros compromissos nacionaes.

O Sr. Francisco Sá — Apoiado. _
delle V. Kx.' se tem desempenhado
com a màio-r isenção e o maior pa-
•triotisino.

O -'Correio da Manhã", num dos
¦eus últimos números, affirmava
mum "suelto" que o orçamento da
viação sempre fora o orçamento dos
grandes negócios e que talvez por
Ibmo mc_mo os oorr dores do tíenado,
estavam cheios de pretendentes.

Levo dizer, Sr. presidente, que es-
tas previsões pessimistas não abala-
ram o meu'espirito e que o meu pa-
recer dado sobre o mesmo orçamento
obedeceu a um anceio meditado de
bem servir ao meu paiz.

Por isuo eu posso dizer com som-
-braneeriu ao Senado que, nas medi-
das que eu apresentei como acerta-
das, houve de facto* a collaboração
do governo, de cujo plano não me
afastei, resalvando, entretanto o
meu pouto de vista individual, nas
emendas, cortando as despezas, como
resultado de uma economia reclamada
peln sltuaçfto do paiz.

Esse ponto de vista eu o manterei
ininterruptamente, quaesquer quo se-
jam as conseqüências do meu proce-
der; por que entendo que nSo C só o
governo- que cuida do interesse publi-
co, mas a todos os senadores assiste o
direito de collaborarem nos orçamen-
tos, emendando o projeeto do gover-
no em nome (Ios Interesses que elles
defendem, como embaixadores dos Ks-
tados da Federação.

Ku affirmei a principio, Sr. presi-
dente, que nada tenho com as afflr-
•inativas de "A Noite", porque de mim
nüo partiram ellas; mas entre esta
declaração, quo eu faço sob palavra
dc honra, e a contestação (pie eu possa
fazer, repudiando a verdade de tal no-
Ucia, para ser agradável a uma enü-
dade governamental que na sua vai-
dade mórbida não sabe respeitar os
escrúpulos alheios, vai um abysmo qne
eu não poderei transpor sem quebra
da nvnha dignidade pessoal.-- Assim também, Sr. presidente-; és-
tou convencido de .que a nota saida
dá secretaria do Cattote não foi. pu-
blicada com o conhecimento prévio
dor Sr. ministro da viação, moço bem
educado, de alto relevo intellectual, a
quem sô tenho prestigiado na minha'
atitude como relator dt. orçamento da
viação.

, Poi» bem, Sr. presidente, é' com
o*, -maior constrangimento que venho
áéclararquea_òt:i dé "A Noite" tem o
seu fundamento quanto fts reformas
dos Correios e dos Telegraphos, que
o próprio governo confessa pretender
realizar, elevando as despezas no pri-
meiro caso, de (1.000:000$. e consen-
tlndo. no segundo caso, num augmen-
to. não de 1.500:000*, mas de réis
1.171:600$, embora protegidas essas
reformas com o manto diapliano de
«ma compensação nas rendas.

Quanto A reorganização do Lloyd e
não _. venda, segundo o meu modo de
ver, consttue uma preoecupação go-
veiv.ameutal, da qual já foi avisado
ofíieialmente, aguardando apenas os
dados necessários para tornar effe-
ctiva a apresentação da respectiva
emenda.

Besta, Sr. presidente, o ultimo pon-
to controvertido, que ê o que sc refere
bo fornecimento de recursos para as
obras do nordeste.

Ku não sou contra esto melhora-
mento. Já em discurso que proferi nesta
eas.i em 4 de outubro de 1919, manifes-
tei-me favoravelmente a esses traba-
Ihns, que poderão servir para melho-
rar a s tuação dos flagellados do
norte.

A minha conscionc'a de republicano
obriga-me a fazer taes declarações,
mas f> ponto dc vista em quo me col-
loco não me impede de defender a
regular applicação dos dinbeiros pu-
blicoti. A noticia contra a qual tanto
se revoltou a secretaria do Cattete ao
pomo de procurar deprimir a com-
missão dn f iiança. do .Senado, vizan-

do principalmente o relator da viação,
e verdadeira quanto ao supprimento de
numerários que estão sendo reclama-
dos pelo chefe daquella commissão,
alterando-se para este fim o estatuído
na lei n. 3.965, de 25 de dezembro de
11119. .

Este pedido eu devo ouvir deliea-
daiv-eiue no Sr. ministro da viação,
lembrando-lhc que a proposição já
consignava a i-n.iporte.ncia de réis
,40.000:000'?, ,para serem dispéndidos'em lfl-21 de aceordo com a citada lei,
cujo texto eu r.ão desejava fo__e re-
vogado por un_. disposição orçamen-
taria. embora a solicitação consis-
tisse na. necessidade de augmentar
os recursos para serem, intensifica-
dos cs trabalhos daquella commis-
são.

Como vê o Senado, eu nada fi_ até
hoje que pudesse desmerecer da
confiança, de meus pares e muito
rrienci. dos'meus companheiros da
commissão- de finanças.

Tomando a mim a responsabilida-
dé de relatar 0 .orçamento da viação,
confesso que tenho trabalhado mui-
to, com a preoecupação constante de
escoitral-o de possíveis vicios, de mo-
do a inipedir a influencia perniciosa
da maledicencia costumeira.

Talvez por isso. mesmo, venham
surgindo 03 comnientarlos desfavo-
nivela com o fim de forçar-me. a
abandonar a cobiçada com.rr.issão.

Vou ao encontro desses desejos pela
grande necessidade que tenho de
descançar também. V. Ex., Sr. presi-
dente, far-me-tlia um grande o'bsequio
transmiUindo no Senado a renuncia
que ora faço de membro da commis-
são de finança."

Terminando o seu decurso, o se-
nhor Soares dos Santas abandonou
o recinto.

Logo em seguida pediu a palavra
o Sr. Alfredo Ellis, pronunciando _m
breve discurso, em que teceu o elo-
gio do senador Soares des Santos,
exaltando as exceilencia. de seu ca-
racter, as manifestações honrosas de
sua energia, que tudo. no entender
do senador paulista, merecia louvo-,
res sem restricções.

Todo o Senado apoiou as .palavras
do Sr. Alfredo Ellis, que terminou
nccn.-r-elhando fosse rejeitada a re-
nuncia do senador gaúcho.

Annunciou-se então a votação da
referida renuncia. Conitra ella, por
voto unanime; manifestou-se o Se-
nado. excepção aberta do Sr. Mar-
cilio de, Lacerda, que manteve o scu
principio de não votar contra re-
nun cias.

move o Dr. Ernesto Simões Filho, ex-
administrador dos correios nesse Estado,
o Sr. ministro enviou-lhe as informações
que sobre o assumpto foram prestadas
pela Directoria Geral dos Correios.

O Sr. ministro approvou a alteração
de i$50ü paru 2$J feita pelo inspector fe-
deral de obras contra as seccas, no preço
estabelecido para salário de operários,
para a construcção do açude Parahú, d»-*
propriedade de Pompeu Jacome, no mu-
nicipio dc Augusto S«vero, Estado do Rio
Grande do Norte.

Respondendo a ura aviso do seu col-
lega da guerra, o Sr. ministro communi-
cou-lhe não haver inconveniência em ser
admittido a praticar em telegraphia, -na
estação de Aracaju, o sargento do exer-
cito Odilon Machado, dc aceordo com
informações a respeito prestadas' pela
Repartição Geral dos Telegraphos.

Vida Social

Instruirão municipal.
O clamor quc se levanta contra as fia-

grantes injustiças praticadas pela com-
missão quc organizou a lista para a'pro-
moção, por merecimento, das adjuntas de

3' classe, é dc molde a merecer a atten-

ção do Sr. prefeito.
Não comnientariamos esse facto se ti-

véssènvos duvidas sobre a procedência
das reclamações que estão sendo trazidas
a publico. A verdade, porem, c que, dean-
te das provas já adduzidas contra o cri-
terio da commissão, nenhuma duvida po-
deria subsistir. A classificação por me-
reeimento, ora submettida á approvação
do Sr. prefeito, não resiste, coni effeito,
a um exame imparcial. Encerra injusti-
ças e inimiidades quc, de modo algum,

podem ser homologadas pelo illustre go-
vernador da cidade.

Rendemos homenagem ao espirito de

justiça do actual prefeito. O Sr. Carlos
Sampaio tem procurado imprimir a todos
os seus actos um cunho bem accentuado
de escrupuloso respeito a todos os direi-
tos e a todos os interesses legitimos. Náo
é possivel, pois, que sanecione o quc se
acabi de fazer na directoria de instru-
cção municipal no tocante á classificação
das adjuntas de 3* classe.

Fazemos questão de accentuar que nos
demos ao trabalho dc examinar algumas
das reclamações feitas contra essa cias-
sificação.Vcrificáuios que, de facto. parece
ter havido o propósito de attender a pre-
ferencias pessoaes, sem a preoecupação
de classificar cada adjunta segundo o
seu merecimento. Portanto, ousamos es-
perar que o Sr. prefeito determine, desde
logo, as providencias necessárias, para
que essa classificação, quc tamanhos c
tão justificados protestos provoca, seja
revista c modificada dc aceordo com cs
direitos por ella espesinhados.

Feslas. 3.
O festival a se .realizar amanhã, do-

mingo, no Jardim Zoológico .obedecera
ao seguinte programma:

Das ia ás iS lioras, exhibição, da ara-
nha que fala, carroussel, balanços, ban-
das de musica do exercito e da escola
Quinze de Novembro; das 13 ás 17 hó-
ras. soberbo concerto, pela magnífica or-
cbestra dos Oito batutas; ás 15 -horas,
treino amistoso entre as equipes infanti"»
do ViH. Isabel F. .C, tri-çámpeão infan-
til e do Hellenico Â. C.que se apresenta
pela primeira vez nos campos cariocas;
ás 16 horas, match amistoso entre as
adestradas esquadras do Canto do Rio
F. C.j viec-campeão do Estado do Rio e
do Villa Isabel F. C.

Aos vencedores serão offertadas me-
dalhas de prata,

Das 16 ás 17 horas, theatro infantil,
comédias e cançonetas.

No jardim serão armadas barracas,
servidas rpor senhoritas, para fornecer
chá, café, licores, sorvetes,. doces, etc.,
etc.

cretaria da agricultura do Estado de
Minas. •

Seguiu hontem para ã capital do Es-
pirito Santo o senador Bernardino Mon-
leiro, ex-presidente daquelle Estado. Em
conipanhia de S. Ex. viaja uma de suas
filhas, a senhorita Nancy Monteiro.

*
A bordo do itaquera segue hoje para

o Recife o coronel Joaquim Gonçalves
da Costa Lima, chefe politico ao interior
daquelle Estado.

O seu embarque effectua-se ás 9 horas,
no cáes Pharoux.

Pelo nocturno de luxo regressou hon-
tem de S. Paulo o Dr. Henrique de Al-
meida.

Após a permanência dc dois mezes nes-
ta cidade, onde veiu em visita aos seus
parentes, regressa hoje, pelo rápido ini-
neiro, para Affonso Annos, a gentil se-
nhorita Hildebranda de Aquino Pereira.

lTina commemoração da raça.

No Chile, seguudo os telegrammas, con-
tinuam as festas commemorativas da des-
coberta do estreito de Magalhães.

Essas festas merecem da nossa parte
uma attenção especial, porque, sendo Fer-
não de Magalhães portuguez, da mesma
fibra dos navegadores ousados a que de-
vemos a existência do Brasil, a comme-
moração que taes' festas representam é
de um feito cuja gloria recae sobre a
nossa raça.

Esse aspecto, para nós gratíssimo, tem
sido, aliás, devidamente salientado no
Chile, a adiantada Republica sul-ameri-
cana, a que estamos unidos por tantos
sólidos e antigos laços de amisade.

Ainda hontem o nosso correspondente
especial em Santiago nos mandava dizer
no seu minucioso telegramma, depois de

pôr cm destaque a atmosphera de alta
sympathia existente em relação ao Bra-
sil e ao valor da nobre raça de que pro-
viemos:

" Neste ambiente moral, a troca, de ho-
menagens entre os embaixadores dc Por-
tüjjal e do Brasil causou a mais agrada-
vel impressão. No longo discurso que
pronunciou, na sessão solemne da Uni-
versidade de Santiago, na qual lhe foi
conferido o titulo de membro honorário.
o embaixador portuguez exaltou o Brasil
como o padrão mais glorioso da obra
portugueza na America, descrevendo a
grandeza e o progresso da cultura e da
civilização brasileiras, o patriotismo do
seu povo, o talento dos seus estadistas,
destacando a situação .internacional assu-
mida pela opulenta nacionalidade. Es-
sas referencias calorosas foram retri-
buidas pelo ministro do Brasit, no ban-
quetc dndo pelo governo ás embaixadas
especiaes, em que prestou homenagem á
•Mãi Pátria Lusitana.

Dc sincero amor pelo Brasil estão
cheios todos os leaes corações portugue-
zes. Disso todos nós estamos certos- e
taes sentimentos são intensamente retri-
buidos. Nada mais natural, mesmo, do

que orgulharem-se òs brasileiros dc sua
ascendência, venerando, com o velho
Portugal heróico, esses antepassados com-
nmns que souberam aa mundo mostrar
novos mundos, num esforço maior que
o tjnr pramcttia a força humana, segun-
do os versos Iapidarcs dos Lusíadas.

Entretanto, com» nos é particularmen-
te sensivel ver o amor do Brasil e os lou-
vores a esta-grande Pátria ditos por um
homem da ' extraordinária envergadura
mental e moral de Alberto de' Oli-
vèira !...

Tendo por longo tempo entre nós per-
tnanecido, 9 illustre embaixador .portu-
feüez a estas festas do centenário é aqui
conhecido è altamente prezado, hão só

pelo esplendor da "obra 
que tem realizado,

mas. ainda pessoalmente.
Esse finissimo cavalheiro, cujo apriaio-

rado trato seduz desde o primeiro instan-
te, é ainda um dos mais gloriosos expoen-
tes da moderna intellectualidade portu-
gueza.

E com que extremos de carinho, com

que bello enthusiasmo soube o grande
escriptor fazer o elogio do Brasil ! Mui-
to mais agradável o elogio se torna par-
tindo de tão culto, de tão radioso espi-
rito.

Com a sua attitude, Alberto de Olivci-
ra teria augmentado — sc fosse possivel
— o logar que oecupa na estima e na
admiração fle todos nós brasileiros. Foi
graças á sua palavra formosíssima que o
nosso paiz tão magnificamente appareceu
nessa commemoração de um dos maiores
feitos da historia, e do qual participou a
nossa raça.

Pref ett iirtu

Estão annunciados para hoje os seguiu-
tes pagamentos: Adjuntas de 3* classe, de
A a 1, referente a outubro; Instrucção pu-
blica c Bibliotheca, de novembro, e as
folhas de operários da directoria de
obras, Limpeza Publica e Matadouro, na
importância de 138 :.25i$5i3.

—Por não terem pago no prazo legal
a taxa devida pela fiscalização dos moto-
res existentes em seus estabelecimentos,
foram multados pela Prefeitura os se-
nhores Dr.Oscardç Almeida Gama. Cor-
cego André Areoverde e Paulo Walter..

—'Estão sendo elaboradas na directoria
de obras, as bases para a concurrencia pu-
blica para cenitrucção de prédios escola-
res.

—Estiveram no gabinete do Sr. prefeito
os Drs. Alfredo Russel e M. G.' Pecego,
que convidaram o Dr. Carlos Sampaio
para comparecer á festa dc distribuição dos
prêmios da eseola Senador Correia.

—Estão chamados a exame final, na
segunda-feira, fi do corrente, os alumnos
da classe complementar da escola Padre
José de Anchieta.

—O Sr. prefeito, em conipanhia do di-
rector de obras da Municipalidade, verifi-
cou hontem o processo de aterro da Lagoa
Rodrigo dc Freitas., aproveitando-se o lixo
do bairro da Gávea. Em . :guida percorreu
a avenida Niemeyer, inspeccionando os
serviços de conclusão das obras ali reali-
zadas pela Prefeitura.

—O Sr. prefeito determinou o inicio
immediato das obras de recuo dos prédios
da rua Machado de Assis, para a conclu-
são do alinhamento dessa rua.

—Não será mais segunda-feira a mu-
dança dos velhinhos do Asylo de São
Francisco de Assis para o Instituto João
Alfredo. Essa transferencia ficou adiada
para dia ainda não marcado.

A operu nacional.
O surto aTtistico no Brasil vai tendo,-

nestes ultimas cinco annos, um grande
elemento de exito. E' o amparo official.

E' este um elemento indispensável,
quando as artes, em qualquer dos seus
ramos, sc acham em estado embryonario,
como n arte musical.

-Falou-se muito, ultimamente, em
opera nacional; mas a utopia não era
levantada . senão com intuitos subalter-
nos, para embair os papalvos.

Vemos, porém, que os politicos, de
quem tanto mal se fala, já se deixam
tocar pelos sentimentos superiores, como
agora, que appareceu no Senado Fe-
deral uma emenda ao orçamento man-
dando auxiliar o maestro' Julio Reis na
montagem de sua opera Soror Ma-
riana.

¦Julio Reis, um dos nossos mais inspi-
rádos compositores, já deu. uma-audição
particular dn bella partitura, onde não
teve nenhuma preoecupação de bysanti-
nismo, mas sc deixou empolgar pela natu-
raiidade e pela simplicidad da sua inspi-
ração, musicando o conhecido drama de
Julio Dantas, que é uma das grandes ce-
rebrações portuguezas, e quc, numa gen-
til missiva, o autorizou a dar o relevo da
harmonia ás palavras fortemente com-
movidas desse amor condemnado, mas
sublime, da monja de Beja.

Esse apoio do Congresso á realização
dessa obra é consolador, vendo-se que cs
nossos homens públicos já se deixam
impressionar pela cultura artistica do
Brasil, e não se limitam a cuidar da po-
litica, no que cila tem de mais restricto
c estéril. 'mm > » > —

Realiza-se hoje, ás 20 horas, uma re-
união da Associação Christã Feminina.

Organizou-se para essa festa, quc é
promovida pelos sócios dessa, agremia-
ção, um caprichoso programma. que in-
chie musica, recitativo e uma sessão de
miroscopio.

Al moços.
Realizou-se hontem, na sala de banque-

tes do Jockey Club, o almoço intimo que
a commissão de justiça e legislação do
Senado offereceu a scu vice-presidente
senador Rego Monteiro, que partirá
amanhã para o Amazonas, Afim de as-
sumir o governo do Estado.

Foi uma festa de grande significação
para aquelle illustre parlamentar c por
onde S. Ex. pôde aquilatar do alto apre-
ço cm quc é tido entre os membros da
nossa Câmara alta.

A! mesa, em íórma de circulo, artisti-
camente ornamentada dc flores naturaes,
sentaram-se os Srs. Dr. Bueno dc Paiva,
vice-presidente da Republica; senador
Antônio Azeredo, vice-presidente do Se-
nado; senadores Álvaro de Carvalho,
Adolpho Gordo, Euzebio dc Andrade,
Octacilio de Camará, Raymundo de Mi-
rauda c Marcilio de-Lacerda, c Dr. Al-
fredo Neves, secretario daquella cora-
missão.

Foi servido o seguinte menu':
ilors d'ovrc.1 varie, Dama dc badejo

mcnnicrc, Toitrnnlos á Ia chascur, Pou-
let grillé, Sc. tliablc-salaile, Laitttc, vi-
nhos variados, figos, Mcíba,

Ao champagne, o Sr. Adolpho Gordo,
presidente dn commissão de justiça, offe-
receu o almoço ao Sr. Rego Monteiro,
fazendo sentir que 

""era aquella a fórmula

por qué os seus collegas dc commissão re-
solveram prestar uina homenagem ao seu
vice-presidente.

Salienta as qualidades de caracter e a
grande operosidade do senador pelo Ama-
zonas, tendo relatado na commissão as-
sumptòs da maior relevância c por onde
se pôde julgar dos seus magníficos co-
rhecmieníos jurídicos.

E' grande o pesar dá,commissão, como
está certo'será também dos seus colle-

gas. verem-sc privados da collahror.ção
do homenageado nos trabalhos do Se-
nado. Mas a esperança de que o Sr. Rego
Monteiro será bem suecedido no cargo
a que o elevou o suffragio dos seus con-
cidadãos, confo:ti a todos. O governo do
Amazonas precisa de uni homem da sua
envergadura moral, do seu amor ao tra-
balho, de sua cultura. Com taes predica-
dos em muito ha dc contribuir para que
aquelle Estado saia das difficuldádes em

quê se encontra.
Levanta a sua taça ein homenagem ao

excellente companheiro, parlamentar rc-
«peitai. I por suas magníficas virtudes.

Em seguida, o Sr. Rego Monteiro, pro-
fundamente sensibilizado, declara-se des-
vaiiecido com aquella homenagem, por
onde pôde aquilatai* o quanto são gene-
rosos os seus prezados collegas dc com-
missão. Ç).seu esforço nada mais foi quc
seguir o exemplo daqueiles com quem con-
vivia mais de perto; relatando assumptos
de importância, procurava nos seus pare-
ecres corresponder á confiança do pre-
sidente da commissão, distribuindo-Ihe
os papeis.

Vai para o governo do Amazonas em
obediência á determinação dos seus cor-
religionarios no Estado, com disposições
para enfrentar as difficuldade^ por quc
está e'lc atravessando. Nãp tem illusões
sobre os dissabores que lhe estão reser-
vados.

A homenagem que acaba de receber lhe
ficará indelevclmente gravada e onde cs-
tiver jamais se olvidará dos nomes da-
quelles que nella tomaram parte.

Levanta a sua taça e bebe pela ¦ felici-
dade pessoal de cada um dos presentes. '.

O Sr. Marcilio de Lacerda faz um
brinde ao" senador Azeredo, cujo cora-
ção sc achava em festas com o anniversa-
rio de uma de suas dignas filhas, brinde
que-foi acompanhado pelos presentes.

S. PAULO, 3 — (A. A.) — Pelo pri
meiro nocturno partiram para essa c
pitai os Srs.: Bruno Vinconte, tenente
Antônio Falcão, José Alete e senhora,
Antônio Fernandes, Manoel de Andrade
Sobral, A. Mattos, Washingtou de Cas-
tro Rosa, Francisco Cesario, Romeu
Russo, Daniel de Castro, José Loureiro,
Dr. Álvaro Guimarães. Sra. Barbosa Lins
e filha, Christiano Sankson. José Tho-
maz e familia e coronci João Domingos
e senhora-.

*
Pelo comboio dç luxo seguiram mais

os Srs.: Antônio Cunha, viuva Montei-
ro e familia, Haroldo Costa e senhora,
Eugênio Figueiredo, M. E. Souza, Mc-
riwacther Jones. F. J. Iieimemt, O. Hol-
berg, Plinio Barreto, Juliu. Wil, Arthur
da Silva, José Salim e familia-, Alcides
c. Alencar, José Elias e Guilherme Gun-
thicr.

Nascimentos.
O Sr. Deodoro Ferreira,, funecionario

do Thesouro Nacional e sua Exma, senho-
ra D. Celina Ferreira, tem o seu lar au-
gmentado pelo nascimento de uma crian-
ça, que receberá o nome de Paulo.

Anniversarios.
Filinto de Almeida, noinc quc os cir-

cuios sociaes e intellectuacs do Brasil
admiram, faz annos hoje.

O illustre membro da Academia^ Brasi-
leira de" Letras será, como acontece to-
dos os annos, cercado de grandes' de-
monstrações de sympathia.

•
O pintor Edgard Parreiras vè passar

hoje a sua d_a natalicia.

Faz annos hoje o menino Jorge Joa-
quim, filho do Dr. Antônio Lhe Castro
Barbosa.

*
Completa annos hoje o Dr. Beivedicto

Valladares Ribeiro, professor do Insti-
tuto Lafayette.

Passou hontem a data natalicia da
Exma. Sra. D. Lucilia Alves da Silva, es-
posa do Dr. Álvaro Silva.

Completa annos hoje o Dr. Ernesto
Bandeira de Mello.

.
Passa hoje o anniversario natalicio do•Dr. Heitor Sá. ,-:* ..
Faz annos hoje a Sra. D. Orminda

Pinto, mãi do Sr. Oscar Pinto Ferreira,
chefe das machinas dc. impressão d'0
Pai::. .

Ministério du Viação.
O director geral dos telegraphos foi

autorizado a dispeirder até a quantia de
6:407$6oo com a acquisição dos e.taes
da torre da estação radiotelegraphica de
S. Thomé. no Estado do Rio. _atfri.il
cise adquirido na concurrencia adaiinis-
Irativa realizada.

— Afim de habilitar o procurador da
Republica na Bahia a defender os inter-
esses da União na i.cção que contra cila

PARA A COMSTRtfCÇ.-O I>K UM
MATADO.RO MOOKI.O

O Sr. prefeito enviou hontem no
Conselho Municipal' uma mensagem
pedindo autorização para construir
um grande matadouro, em Santa
Cruz ou .Tncat _paguâ, que fique _ib
a administração municipal, _ onde
possa ser abatido, com liberdade, o
gado que se destine ao consumo des-
ta capital, de outras cidades do paiz
e mesmo íi exportação.

j Os directores da Liga do Commercio
offerecem hoje, no Jockey Club, um al-
moço intimo ao Sr. Daniel de Mendonça,
pela sua recente nomeação para director
da Carteira de Redesconto do Banco do
Brasil.

Além dos directores da Liga tomarão
parte no almoço, na qualidade dc amigos
do Sr. Daniel de Mendonça, os Srs. Arau-
io Franco. Auíonio Mostardciro e Affon-
so Vizeu,' que foram convidados, e que
attenciosamente communicaram que com-
pareciam.

Casamentos.
Realiza-se hoje, em Paquetá, o casa-

mento do engenheiro Salvador Fróes com
a «enhorita Maria Luiza de Pina Ferrei-
ra, filha do major Orlando Ferreira e de
D. Maria Thereza de Pina Ferreira, am-
bos fallecidos.

»
. Realiza-sc hoje o enlace matrimonial
do Sr. Joaquim Tavares Duarte» irego-
ciante dest.i praça, com a senhorita
Olga Barbosa Pessoa. O acto civil terá
logar ás 16 horas, na residência do co-
ronel Américo Ávila Brum, tio da noiva,
e o religioso, na matriz de Sant'Anna,
ás 17 horas

Serão padrinhos, por parte do noivo, o
tcncu.e Daniel Barbosa dos Santos e sua
esposa, e por parte da. noiva, o coronel
Américo Ávila Brum, e a senhorita Joa-
quina Ávila Brum.

*
Realiza-se hoje o casamento da se-

nhorita Maria da Gloria Pacheco Car-
neiro, filha do saudoso negociante desta
praça Sr. José Ribeiro e de D. Maria
Pacheco Carneiro, com o Sr. Álvaro Ro-
cha. do alto coirvmercio desta capital.

As ceremonias tinto a civil como a re-
ügiosa terão lògar na residência do tio
do noivo, Dr. Hugo Carneiro, á rua Ipa-
nema, ás 15 è- 16 horas, respectivamente,
e se revestii-ão da maior intimidade.

Por parle da noiva testemunharão o
acto civil o Dr. H__o Carneiro c a sc-
•ihora D. Maria Fucnsanta Rocha, e por
parte do noivo, o Dr. Renato Carneiro e
Sra. Edmundo Carneiro.

Servirão de padrinhos da noiva no re-
ligioso o Sr. Pedro José dc Souza Lima
c senhora, e do noivo, o Dr. Hugo Car-
neiro e D. Maria Fuensanta Rocha.

A solemnidade religiosa será feita pelo
padre Eduardo Araripe.

No juizo da 3* pretoria correm os edi-
ties dos seguintes c.*vsame_tos: Augusto
Gigante; e Amélia da Costa Pires, Ma-
noel da Silva Camarinha e Concerta Jo-
sepha" Carreelia, Claudionor Silvestre de
Carvalho e - Libaaia Gomes de Oliveira,
Nicola Murtorelló e Herminia Laçava.
Arlindo do Pinho e Silva e Maria Lahr
Ferreira, Alberto Pinto de Mesquita e
Maria Moreira de Lima, João -Gastaldo e
Palmyra Bahia; ConstantiiW. Cardoso e
Maria do Espirito Santo, Antônio Mar-
tins da Cruz e Adelina Maria da.Motta,
Domingos Antônio Lcobons e Atina Go-
mes, Ary Leão Silva c Tandy da Cunha
Guimarães, e João Correia Frias Junior
e Maria Peixoto. ,

dc Mello, Dr. Manoel Soriano Toledo,
Dr. Egas, e Calixto de Paula Souza.

Falleamentos.
Falleceu hontem repentinamente, r.vsta

capital, o 1° tenente engenheiro machinis-
ta Antônio Pinto Salgueiro.

O extineto, que fora reformado com-
pulsoriamente não ha muitotempo, servia
actualmente no Lloyd. Brasileiro.

Tendo entrado para a marinha como
praticante de maehinista. a- 21 de dezent-
bro de 1892. passou a sub-ajudante em
7 de julho de 1S97, sendo promovido a
2* tenente, om 9 de fevereiro de 1905 e.
a'i° tenente èm 26 de janeiro de 1014.

Enterros.,
Foram fcóntnftádos hontem na Santa

Casa os seguintes enterros:
Mariana dc Negreiros Januzzi, saindo

da r.tia Marquez" de S. Vicente, 228, ás
16 horas,- para ç cemitério de São João
Baptista.

Maria Leonor de Assis Guimarães,
saiu da avenida Mem de Sá, 94, ás 16 ho-
ras, de hontem. para o cemitério de São
Francisco Xavier.

.Richard Kottc, saiu da rua Dona
Maria, 5. ás 17 horas de hontem, para o
cemitério de S. Francisco Xavier.

Lucinda Maria da Silva, saiu da
rua Otto Alencar, 15, ás 16 horas de hon-
tem, para o cemitério de S. Francisco
Xavier.

Dr. Sebastião Machado da Costa,
saindo da rua .Santo Henrique, 7. ás 9
horas de hoje, para o cemiterio.de São
Francisco Xavier.

Missas.
A viuva c filhos do coronel Cicero da

Costa mandam rezar hoje, ás 9 i|2, na
igrej.a do Senhor Bom Jesus do Calvário,
missa de 30o dia do seu passamento.

..*.'. •'.
A Santa Casa de Misericórdia manda

hoje, ás io horas, em sua igreja, celebrar
solemnes executas por alma de D. Pe-
dro II. ¦*

Por alma do Dr. Prudeucio Cotegipe
Milanez será rezada hoje, ás 10 horas,
no altar-mór da igreja de S. Francisco de
Paula, missa de sétimo dia.*.

Na igreja do Rosário será rezada hoje,
ás 10 horas, missa por alma de Randolpho
Soares Leitão.

Commeniòrações fune-
bres.

E' hoje, que a directoria e demais
membros do Circulo Mental irão ao çe-
miterio da Confraria de Nossa Senhora
da Conceição, cm Nitheroy, onde se re-
unirão ás 14 horas, afim de deposiUr
flores no túmulo da saudosissima D. An-
ninha Backer, esposa do Dr. Alfredo Ba-
cker, ex-presidente do Estado do Rio, .1
qual foi uma das mais prestimosas dire-
ctoras do referido circulo.

Falarão por essa oceasião o poeta
Amaral Ornellas, professor A. Cardoso c
outros.

Certo, accorrerão ao campo santo, para
se associarem a essa homenagem, todas
as pessoas _'inigas e admiradoras dos ta-
lentos c virtudes da cxcelsa senhora.-

No salão de conferências da Bibliothe-
ca Nacional realizou-se hontem a reunião
para trtUr de erigir um nuiusoléo no tu-
mulo do barão do Rio Branco.

O Sr. Raul Adalberto de Campos, as-
sumindo a presidência da reunião, usou
da palavra, expondo ao auditório os mo-
tivos que terminaram aquella convoca-
ç..o.

Depois de se referir aos serviços pre-
stados ao Brasil pelo barão do Rio Bran-
ço, convidou os Srs. Drs. Manoel Cicero
Peregrino da Silva, director da Brblio-
Ihcca N;:c_n..l; J. B. ParanhOs dn Silva,
secretario do Conselho Superior de En-
sino; Max Fleuiss, secretario perpetuo do
Instituto Histórico e- Geographieo do
Brasil, e A. Alves da Fonseca para con-
stituirem a mesa.,
, Pedindo a pala.vra, o Dr. Max Fleuiss
explicou ã ausência do conde de Affonso
Celso, presidente do Instituto Histórico
c Geographieo Brasileiro.

Depois de outras considerações, o pre-
sidente da reunião deu a palavra aos
oradores inscriptos. >

O ür. Alves da Fonseca propoz quc a
mesa-fosse constituida em commissão
para cowidar o conde de Affonso Celsi
a assumir a direcção dos trabalhos, o quc
ioi approvado unanimemente' Essa commissão deverá hoje. ás 17 ho-
ras. levar ao conhecimento de S. Ex. a
deliberação tomada

seili fixado por um avaliador nomea-
do pelo prefeito, que procederá ã re-
Bpeòtivtt avaliação Juntamente com o
que for para o mesmo fim designa-
do pelo governo federal, sendo, om
caso de divergência, cscolliido pel.o
prefeito e pela União um arbitro
desem pa tador.

Art. 3°. A Municipalidade se*rã- in-
demnizada do valor dos immoyeis
mencionados no art. Io. desta lei, em
moeda nacional corrente, cujo.paça-
mento será feito de uma só vez.,

Art. 4o. Revogam-se as di;?po.sif*õe3
em contrario..

EÜPJRDIENTE DA INSTIUTCÇAO
PUBLICA

O director geral assignou hontem
os seguintes, actos*.

Designando Antônio Francisco
Guimarães Moraes, coadjuvante de
ensino, para a.l* escola masculii*v
nocturna do 8o distrieto; dispensando
Victor Carlos da Silva de substituto
de coadjuvante de ensino.

Foram despachados os seguintes
requerimentos:

Pelo prefeito: Dora Augusta Mo-
re',ra.—Deferido; Clarisse Camargo
de Macedo—Deferido, quanto á gra-
tiricação, e Brcilia dos Santos Roso,
Aleth Thaumaturgo de Azevedo, Ali-
oe Vieira, d'Ângelo e Aracy de Car-
valho Rego—Só türn direito fi grati-
ficação.

Pelo director geral: Maria Leonor
Lopes dc Gill—Abonem-se as falta»
da lei; Maria Olinda Loureiro Vieira
—Abonem-se as faltas, de aceordo
com a '.'ei; Pedro Manoel Borges —»
Justifiquem-se seis das faltas; Oscar
Clark Saboia de Albuquerque — Au-
torlzo, o .losephina Pedreira de Aiu-
drade e Souza—De ordem do Sr. pre-
feito, indeferido.

m a m » —

MAIS ÜM TENENTE-CORONEL
DA GUARDA NACIONAL

O Sr. ministro da ffuerra declarou,
em aviso, ao 8ttpremo TribunaiMe-
litar, que a patente do tenente-corc-
nel da antiga guarda nacional, do
Sr. Antônio Franco Barbosa, pôde ser
passada.

O Sr. ministro da guerra concedeu
licença «o cabo de esquadra asylado
Antônio Rciberto Feitosa, para r.ési-
tlir na Estado de AlagOas.

ii a mm a m

Pelas escolas.
ün Facnldi-d; Hiilinvnuiimiiina wtão chama-

don lioje, As IH 1|2 liorat, A prova escripta:
4» nnno niwtlço—.Interi» medica (2« radelra)—Todo. oh itlumiio. inscripUi. .
[**• nnno medico—Anatomia niedIco-el_rgica o

op.ni(;õr»—To.tn_ oh inwrtpto»,1; •»»"ii> inediro—Medicina lega) —Todos o»
Inscrfptos.

1 • .uniu medico—Prova pratlcn-oral de clilnil-
ca medica — Agenor T.op_ de Oliveira e 'lhe-
inlstocIcM Pojite» Ki-ire.

Na Academia do Commercio acham-se aber-
tiV*í.•n.tf o dln ti ilo corrente, an in». ripou.*
pnra o» «aamca d. 1»- época, de todaa •> series

.ursos.
As nulas dos cursos de fírlus serio Iniciadas

oa próxima sefundu-feira, 6 do corrente.'*'
Na Faculdade dc Odontologia serio chama-

dos hoje. *s 0 horas, a exame oral de.Thera-
política e liydene, os atnihnos Edgard I_l* Du-
que Kstrada, Antônio. Cunvalve-» da Cunha,
Carlos Aujtusto da Silva I.Hwn, Jefíerson Va-
le_tq o Marta Tinto- 1'orelra.

Turma aiipplfliiiontnr — Josí Ferreira. Alves.
Wilson Ptnto Ribeiro, Heitor Fonseca da
Cunha. AItuu Rosadas Femaude* e Plinio Mo-
reira Senna.

Serão chamados hoje, As 13 1)2 horas, a
»xamcH pratlcc-oral d. anatomia descrlptiva,
hlsWlogla, phTsiologfa a pntbologta, oa alu-
mnoa Octavio Itibeiro de Carvalho, Antônio
Martins de Sousa, José Moratzohn Soares, He-
giaaldo Jos* Soarea e Osmar Alencastro de
Bouza.

Na faculdade de Direito do Rio êe Janeiro
aerlo chamados hoje a eiame, 09 seguintes alu-
maoa :

1» «nno — Prova or* — A'a IS Iwras —
Honorio Ribeiro FIU10, José Caetano de Lima.
Jair Btienno Dessnne, Jok8 Valle. José de Oli-
»elra. nrandiio FUho e Jayme. Porto Carreiro.-*• anno — A'n IO horas — Prova escripta—
2» chamada. — Direito conimerclal—1* radei-
ra — Carlos Monteiro _lndenberg, Heitor Bar-
cellos Callet, Tycho Brahe Paulo de SU-iieii-a
Machado, Hdgard 0'ReilIy de Souza e Antônio
Boan. da Silveira.

»• anno — Prova escripta, de direito com-
mercial—A'a 14 horas—Professor FrsSes da
Cruz.

mi ani es.

ORÇAMENTOS PARA PRÉDIOS
ESCOLARES E UM RESTAI'-

RANTIO ENV-DRAÇADO
O Sr. prefeito determinou A dire-

ctoria de obras a elRbor:;<;lo das ba-
sea para ns concurrentiiis publicas
pura constnici*5»> de predio.. esoola-
res e de um restaurante f-nvidraçado
no terraço do t\_scio Publico.

Km carro especial, ligado ao nocturno
de luxo, seguiram Iiontem, para Appare-
cida a Sra. e a senhorita Kpitacio Pessoa,
a Sra. Azevedo Marques, a Sra. Weins-
chetick, a Sra. Burlamaqui, a Sra. Souza
kilüiiro, a seívhõfrtü Laura Pederneiras c
o engenheiro Ismael de Souza, da Can-
f.al do Brasil.

Compareceram á gare o Sr. presidente
de Republica, os ministros da Viação e
do exterior, o Dr. Pessoa dc Queiroz!"*»
deputado Armando liurlamaqui, o doutor
Rodriçro Octavio Filho, o Dr. Assis Ri-
beiro, director da Central, e muitas ou-
trás pessoas.

*
Partiu hontem para a Bahia, no va-

por Cuyabá, o Dr. Daniel de Carvalho,
e_ official de gabinete do Ministério da
Marinha e acluui kú-tiltar Juridico tU se-

Enfermos.
A respeito do accidente de quc {oi vi-

ctima cm S. Paulo o Dr. Cândido Ro-
drigues, fornece-nos a Agencia Ameri-
cana as seguintes informações:

S. PAULO, 3 (A. A.) — O Dr. Can-
dido Rodrigues que hontem, á noite», foi
victin.-a dc um accidente, como telegra-
phámos, c que se acha recolhido ao In-
stituto Paulista, recebeu durante o dia
de hoje grande numero de visitas c tele-
grammas.

Embora inspire cuidados o seu estado
de saude, S. Ex. tem experimentado me-
Ihoras.

. Além de pessoas dc sua familia, esti-
veram, hoje, no Instituto Paulista, em
vis.Tr a"ST~Ex., os Srs. Dr. Washington
Luiit.i preWJente do Estado, acompanhado
de séipíÇMSpté dc ordens, capitão Mar-
cilio ,1[í;ij*co; Dr./Rocha Azevedo, se-
crela/*io-»Uíi..fazenda-: Dr. Alarico Silvei-
ra. secretufip do interior; deputado Ra-
phael. Sampaio, Dr. Paula Arantes, por
si e pejo Dr. Altino Arantes, José Ker-
nandes de Macedo Soares, Dr. BernarJ*
de Magalhães, Dr. Pereira Barreto, dou-
•or Gabriel Ribeiro dos Santos, Dr. En-
jolrau Vampré. além de muitas peísoas.

Além das muitas visitas, o Dr. Cândido

rua S, Cie-
1)2 horaa.

' No Externa to Banto Ignacio, I
mente, terá logar amanha, is ld
unia kcssIo solemne para encerramento, neste
nnno, dos trabalhos da Liga Pedagógica do En-
sino Berlinda rio.

PODE-SE
FICAR CEGO

_ Usando-***; lentcH Mem «»
exume prévio dn viMt.i. Na
OiiMii VteilíiN |>i7«>«_eiie-_e
ao exame rie retraeçft.» fjçn%-
tui.nm.nte; ruu dn <_>ui-
taiirin 11. ÍH>.

DECRETOS ASSIGNADÒ.
O.Sr. presidente da Republica assignou

os seguintes decretos :.'.(

Na pasta du guerra:
Transferindo para o exercito dc 2* li-

nha, sendo closisificado na arma de in-
fanteria. o capitão da antiga guarda' na-
cional José Antônio Mourão, visto'pre-
encher as condições exigidas por lei;

Exonerando do cargo de ajudante da
Escola Militar, por ter sido promovido^ o
major da arma de cavallaria, Armando
de Paiva Graves, c nomeando para esse
logar o capitão, também dc cavallaria,
Eraneisoo dc Castro Pinheiro;

Transferindo para a 2* classe do ex-
ercito. ficando aggregado á arma a que
pertence, o major de artilheria João'
Buarque Barbosa Lima, visto haver sido,
em inspecçãò dc saude a que se submet-
teu, julgado incapaz para o serviço do
exército.

Na pasta da justiça.
Nomeando ajudantes dos procuradores

da Republica: Antônio Versiaui Sobri-
nho, em Bocayuva, Minas; Frederico
Campos, em Itapecurú,, Marjmhâq; .Cel-
so Miguel Cardim, em Xjririca, S.,Paulo;
Theophilo Ottoni dc Figueiredo, émrJa-
carésinho, Paraná, éjosé Cláudio dc Oli- .
veira, em Parahyba do" Sul, Estado do
Rio de Janeiro; : ¦ • .

Nomeando supplentes do substituto d»
juiz federal: na secção do Paraiiá,:; Ar-
thur Conter e João Baptista de Miranda,
respectivamente. i° e 3°. em Jacarési-
nho; Celso Ribeiro da Silva e Virgílio
JulioRibciro, 2* e 30" em Thomaziua; na
secção do Rio Grande do Sul: Salyador
Rodrigues Junior e Hermiüo Soares: de
Campos, 2° e 3', em Cangussú; ua se-
ct;ão da Bahia, Manoel Emigdio de Santa
Anna. Arthur de Andrade Tourinho, i*
e 3o, em Nazareth; Ranulpho Teixeira da
Rocha, Leonel Lopes Lins e Leonldio
Teixeira de Queiroz, i", 2' e 3° cm Pilão
Arcado; Cyriaco José da Rocha e Arthur
Gonçalves dá Cunha e Silva, -2* e 3", em
Campo Formoso; Ângelo-Joaquim da Sil--
va.- _", ein Abrantes; Ormuth de Olh'cir*
e Souza, 3°, em Santa Sé.

¦!¦•?»»¦ 1. .. I "

OS MÉDICOS DA ARMADA QUE
PODEM SER PROMOVIDOS

- frt»1 • ,*¦

O chefe do estado-maior da armada
mandou dar hontem á publicidade, em or-
dem do dia do estado-maior . oiv qua-
dro de accesso aos officiaes médicos
do corpo de saude da armada, que lhe foi
remettido peto conselho do almirantado.

O conselho organizou o alludido quadro
dc merecimento para promoções futuras
do seguinte modo:

Capitães de corveta: em ií logar, m
Dr. Eduardo João Baptista Gaillard; em
2°. o Dr. Arthur Pires de Amorim, e eni
3°, o Dr. I.uiz Augusto Pinto.' Capitães-tenentes: eat i" logar, o dou-
tor Heroclito de Oliveira Sampaio; em
2°, o Dr. Julio Pires Porto Carrero; em
j", o Dr. João Manoel Dias, e em 4", o
Dr. Manoel da Silva Guimarães Ferreira '
Filho.' Da relação dos capitães de corveta foi
excluído o medico n. 3 da escala, capitão
de corveta Dr. Adhemar Barbosa. Romeu,
por não- ter serviços- prestado, no Hospi-
tal Central da Marinha, pois. após ter'
completado o seu tempo de embarque, foi
nomeado para o corpo de marinheiros.na-
cionaes, onde ainda serve.* Da relação dos capitães-tenentes foi es- .
cluido o capitão-tenente medico Dr. Bo-
nifacio- da Cunha Figueiredo, en.it, 7
da respectiva escala, por ter estado afasta-,
do do serviço activo da armada, isto é,
na reserva.

; O mesmo conselho, 
' 
ainda em conse-

quencia de acurados estudos, julgou cai- i
ber a graduação no posto de capitão de
fragata medico ao capitão dé corveta ine-
dico Dr. João Eduardo Baptista Caillaid,
e no posto de capitão de corveta medica
ao capitão-tenente medico Dr. Heraclito
de Oliveira Sampaio.

O conselho do almirantado nada resol-
veu com relação ao accesso do posto de if
tenente medico ao de capitão-tenente me«
dico.

A TRANSFERENCIA DE IMMO-
VEIS MUNICIPAES A' UNIÃO

O Conselho Municipal approvou
hontem, em uHimo turno, o projeeto
seguinte:*'A-rt. 1°. Fica o prefeito autoriza-
do .a entrar em aceordo com o gover-
no federal para o fim de serem trans-
feridos A União os immovel» muni-
cipaes onde actualmente funecionam
o Aaylo S. Francisco de Assis, o La-
boratorio Municipal de Analyses e a,
Inspectoria Sanitária do Commercio

I do _elte e Produetos Lacticiniq*, e
Rodrigues recebeu telegrammas dos se- I bem assim a fazenda de Mang\>.iHos.
guintes Sr...- Dr. Mátlieus Chaves, barõ» I Art. 2o. O valor das prop/ieiladcs
du Bocaina* Dr. Corte Rtal, Ur. Ad9lc.n0 mencionada. 1

A CliASSIFICAÇAO DO CONCUIUSO»A contabiijdadb: de mari-
NUA.

Só hontem á tarde o Dr. Ferreira Cha-
ves, ministro da marinha, recebeu da re-
spectiva commissão a classificação dos
candidatos do concurso-realizado para o
preenchimento de tres vagas, ora existen-
tes na directoria geral de contabilidade do
seu ministério.

Não obstante haver sido divulgada essa
classificação, antes daquelle titular delia
ter tido sciencia, resolveu S. Ex. somente
npproval-a apôs um conhecimento severo
e meticuloso das provas dos dezesete can-
didatos classificados e, muito principal-mente, dos tres indicados nos tres primei-ros logares.

Q candidato José Maria Goulart, classi-
fitado no n. 7, entrará segunda-feira pro-\itna em inspecçãò de saude, cm junta¦dc recurso, que terá logar ás 13 horas, na
inspectoria de saude naval.

Dessa junta fazem parte os medico»
permanentes e mais o coadjuvante intç.
rino da clinica cirúrgica do hospital _ a
_¦ __ . I* _ _ _ t . . tt » _T

.-.__»;
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Casos de policia
foi preso, mas conseguiu

fugir
O acaso fez com que o ladrão Jay-

tne Ribeiro fosse hontem perseguido
por uma turma de agentes e a teimo-
Bia do alguns funecionarios subalter-
noa da estação de S. Diogo, não con-
sentindo que os agentes ali entrassem
no encalço do mesmo, facilitou a sua
fusa- „ . ,

Esse larapio, ha poucos dias, foi
preso pelo guarda civil n. 710 e quan-
do iii. se encontrava na delegacia sa-
cou do uma navalha e tentou aggre-
d'r o guarda, aproveitando o ^momento
em que este recuou em defesa, para
fugir.

O guarda fez seis disparos, sobre o
larapio Jayme, não attingindo nenhum

dos projeetis o seu alvo.
Hontem Jayme estava na rua Co-

tonei Pedro Alves, em frente ao nu-
piero 597, sobraçando um embrulho.

A turma de agentes chefiada pelo de
n. 116, desconfiou que aquelle em-
brulho fosse o produeto de um roubo
C deu voz de prisão a Jayme.

Este reproduziu a scena anterior,
isto é, sacou da navalha e ameaçou
os agentes, que puxaram do seus re-
Vólveres e fizeram duas detonações,
nada- adiantando, pois o ladrão dspa-
rou em corrida pela rua afora, seguin-
do os agentes as suas pegadas;

Jayme entrou na estação de São
Diogo e os agentes tiveram suas en-
tradas obstadas por foguistas e gra-
xeiros, que ali se achavam no mo-
mento. Insistiram, allegando a qua-
lidado do autoridades policiaes e quasi
foram lynchados. O esperto ladrão,
aproveitando a confusão e largando o
embrulho, evadiu-se pela locomoção da
E. F. Central do Brasil.

Um dos agentes falou então para a
delegacia e d'ahi seguiu para o local
uma "viuva alegre" com soldados, que
garanfram a salda dos agentes, .que
continuavam a ser hostilisados pelos
empregados da estação de S. Diogo.

O embrulho foi levado para a dele-
gacia, verificando-so ali- que o seu
conteúdo era carvão "Cardiff", natu-
ralmente roubado ã Estrada de Ferro
Central do Brasil.

A casa n. 397 da rua Coronel Pedro
Alves é de um intrujão, a quem cer-
tamente Jayme ia vender o produeto
do seu crime.
- ¦ a am a ¦»¦

Feriu a mão com um tiro
Existe um logar em Jacarépaguft

quo se chama "Páo da Grota". Nesse
logar reside o lavrador Delphino Go-
fliano de Almeida, casado e oom 36 an-
nos de,idade.

Hontern Delphino foi a um bote-
<|u'm dá localidade e quando fazia uma

desordem, armado de garrucha, esta
: detonou, ferindo-lhe a mão direita.

Soccorrido em uma pharmacia lo-
cal. foi depois para a Santa Casa, onde
teri melhor tratamento.

X policia do 24° districto registrou a
oceurrencia.

Seductor
Está, preso e recolhido ao xadrez da

delegacia do 21" districto o indivíduo
Salvador de Oliveira, pardo, de 30 an-
nos, barbeiro o residente (L rua Jar-
dim Botânico n. 63, aceusado de va-
rios crimes de seducção e responsável
agora pelo desapparecimento ' de uma
joven de menor idade, residente â rua
Marquez de S. Vicente, a quo elle se-
duziu tambem.

O seductor nega o delicto, mas' ha
varias testemunhas que confirmam e
reforçam a queixa contra.-eíle': apfesen-
tada pela mãi da victima.' ••

¦ u m «a» «><«¦—<r?-

Assaltou, quiz fugir, mas
foi preso

Não estava de sorte, hontem, o la-
rapio João Rodrigues, pois, quando
pretendia assaltar a casa n. 19 da
rua Dario Silva, foi presentido pelo
motorista Romualdo, do automóvel
particular n. 081, que no momento
passava por ali e. que persegu u o au-
ducioso ladrão.

Ssntindo-so persebido pelo motoris-
ta, João Rodrigues correu fite a rua
20 de Novembro, onde pulou no estribo
de um bonde da linha '-Ipanema-Tu-
nel Novo".

O motorista sacou então do revólver
e atirou contra Rodrigues, errando,
porém, o alvo. Deu segundo tiro e
ci&é projectil foi att njir o motorneiro
José Antonio Santiago, regulamento1
n. 236, solteiro, com 2-i anr.os e re-
sidente á rua Francisco Eugênio nu-
mero 320 A.

Santiago ficou forfflo no pescoço,
recebendo sóçcòrirós na Assistência.

O ladrão foi preso pelas praças nu-
meros 61 e 59 da brigada polic ai, que
viajavam no bonde.

O motorista aproveitou a confusão
que se estabeleceu e fugiu.

Hontem mesmo o delegado enviou ao
juizo competente o seu relatório sobre
o caso, no qual expõe todas as minuden-
cias do inquérito, concluindo por pedir
a prisão preventiva do aceusado, que diz
estar incurso nas penas do artigo 268,
do Código Penal.

Atropelada
No cruzamento da -rua General

Câmara com a rua des Andradas, um
bonde .que se dirigia á Estrada de
Ferro, dirigido -pelo motorneiro Ma-
noel Ribeiro da. Silva, regulamento
n 3.175, atropelou- uma mulher, .pro-
duzlndo-lhe ligeiras contusões na
mão direita.

Ao ser medicada deu ella o nome
de Bronishowia. não dizendo onde
reside. ''

A policia do 3." districto registrou
o caso

 — * *m • ¦! 
No necrotério

Com guia da policia, do- 10" distri-
cto, foi recolhido ao necrotério do
serviço medico legal o cadáver 'do
operário Marcilio Soares de Rezende,
de 35 annos, casado e morador á rua
Ernrelinda n, 111, caaa VI, em Ca-
tunrhy.

Marcilio, accotnmettido de umn
syr.cope cardíaca, falleceu repentina-
mente na intendencia, da Guerra.

Vendeu um immovel
alheio

Febronio índio do Brasil, de posse
de documentos falsos, provando ser de
eua propriedade o predio n. 73 da rua
Joaquim Silva, conseguiu vendel-o, em
hasta publica, sendo pregoeiro o leilo-
eiio Edmundo.

Surpreheridida com o easo, D. Eu-
, genia Heller, verdadeira proprietária
. do immovel. correu ft. 2* delegacia au-
Jcllar 9 relatou o oceorrido.

\ queixa fo' registrada e a respeito
foi aberto inquérito.
,- \mmm%**S rjft 0 >¦! ¦'..¦¦—-

Apuros de um dentista
Contra o dentista Flavio Buarque da

¦Fontoura, com gabinete o. rua Faria
n. 18, foi dada queixa hontem, na tle-
legacia do 9o districto, aceusando-o de

...seductor, emliora casado em 8. Paulo,
.ondo vive sua esposa.

O dentista Flavio, que logm se ln-
sinuar facilmente no anno dos seus in-
cautos clientes, já fez mais uma vi-
«tima.

O delegado do 9° districto abriu in-
querito e vai apurar todos os crimes
do denfsta seduefor.

Ciúmes e navalhada
Residem na mesma casa, & rua Vis-

conde do Nitheroy n. 140, as nacio-
naes Saturnina- Maria da Conceição e

.Maria Francisca de Paula. Entre as
duas existiu sempre a mais -.completa
harmonia. Hontem, porém, houve um
motivo para que Saturnina, duvidasse
da lealdade de sua companheira do
casa. Percebeu que Maria Francisca
procurava roubar-lhe o amante e não
hesitou; armou-se de uma navalha o
vibrou vários golpes no corpo da rival.

O resultado foi ir a ferida para a As-
sistencia e a aggressora para o xadrea
ds 18* districto.

Não era furto
No inquérito a que procedeu o 3*

.delegado auxiliar Dr. Nascimento. Sil-
va, .sobre as aceusações feitas contra
Eugênio Pinheiro e Antônio Lous&o,
presos em um bote carregado'de sa-
ccas dc café, ficou apurado não se tra-
tar, de ura furto, rpois o café em que-

,.6tão era simples varreduras, que -os
chaleiro* vendiam a mod'co preço.

Assim, foram os autos relatados e
mandados ao juiz. competente.

¦¦ » pi a m !
Morreu no comboio

Viajava hontem ft tarde em um
trem de subúrbios, em «arro de 1*.
Classe, o 1* tenente engenheiro ma-
chinlsta da armada, Alfredo Salguei-

. ro, morador á avenida Suburbana nu-'mero 2.325. Quando o comboio che-
gava ft estação do Meyer o official foi

. accommettido do uma syncope, mor-
rendo de repente.

Prevenidas as autoridades do 19° di-
stricto, foi o cadáver retirado do com-
boio e reconduzido 4 sua residência,
com permissão do 2° delegado auxi-
liar.

Faltava ás aulas e des-
appareceu de casa

Cosar Augusto Machado é um me-
nino travesso, empolgado inteira:
niente pelo foot-ball, e por iss:o, du-
rante um mez inteiro sabia da casa de
seus pais, pela manhã, para ir ao col-
legio, mas líx. não appareca.

Reunia-so a outros companheiros e
todo o dia passava a jogar foot-ball.
Seu pai, o Sr. Manoel Joaquim Ca-
bral, informado de tudo, chamou-o ã
ordem.

No dia immediato César saiu. d!-
zendo que ia para o collegió e não mais
appareceu. Isso ha cerca ds um mcz.

A sua residenc'a é il -rua Dr. José
Hygino n. 42. A policiH, avisada, to-
mou providencias para a descoberta
de César.

iwn ma a m

Na Assistência
Foram soccorrido» pela Assistência,

honiL-m, a» seguintes pessoas:
Auto.lio Joaquim, de 53 annos, car-

roceiro, residente fi. rua D. Romana
n. 120, com a sétima .costella fractu-
rada por um varal de carroça. Foi
para a Santa Casa.

Augusto Maia, de 23 annos, ope-
rario; morador ft rua Riachuelo nume-
ro 428, por queda de bonde, naquella
íüa.

José Lisboa, de 16 annos, opera-
rio, residente ã rua Conselheiro Bar-
ros n. 12, colhido por uma serra, na
rua Haddock Lobo n. 12S.

José Cidro, de 17 annos, operário,
morador na estnçâo de Ramos, ferido
no pé, no cães do Porto.

Joaé Justino, de 29 annos, carro-
ceiro; residente A rua. S lva n. 165, por
ter caldo de uma carroça, na rua Frei
Caneca,

José Ferreira de Souza, de 34 an-
nos, trabalhador, residente na praça
do Castello n. 22, colhido por inna
serra no beco do Bragança n. 34.

Leonldio dos Santos, de 16 annos,
preto, opiüt-.rio, residente â rua -do
Areai n. 42,..ferido com um formfio, na
officina da Estrada de Forro ' Rio
D'Ouro.

Agenor Pereira, de 25 annos,
operário, morador em Nitheroy, colhi-

,do por uma machina na rua do Rezen-
do n. 16Ó.

Lourenco Silva, de 20 annos,
trabalhador, residente em Campo
Grande, por ter caido de um troly na
estação do Realengo.

Santiago Benevides, de 38 annos,
operário,- morador na rua da Fonte da
Saudade, com fractura . das cosi ellas,
por ter caido ná Empreza de Commer-
cip e Industria, sendo recolhido ao
hospital da Cruz Vermelha.

Américo Ferreira, trabalhador,
residente & rua Frei Caneoa n. 553,
casa-4, ferido por queda na rua Vis-
conde de Itauna.

Fioriano Padin, operário, de 29
annos, residente â rua Candãleria nu-mero 87, ferido por queda, na fabrica
de' café Globo.

—Um homem desconhecido, colhido
por uma lingada, no cães rto porto, emfrente ao armaxem 14, sendo removido
para a Santa Casa,

Conquistador á valentona
O motorista João da Silva, de 24

annos, residente ft rua Lavradlo nn-
mero 142, andava a fazer o seu "pé
de alferes" ã ipa.rdin.ha Maria Siquei-
ra, de .20 annos, casada e residente
fi rua Frei Caneca n. 328.

Maria, 110 emtanto, fazendo-se
mouca íis lábias do motorista., -evi-
t-ava-o. Despeitado com o pouco ca-
so da .pardinha. João Silva, hontem,
indo ã residência, delia, aggre.diu-a
com uma navalhada no braço direi-
to, só porque a Maria lhe dissera
clii.ra.írentc que não doa-la ouvidos
aos .seus regos.

Acudindo a -policia do 9." districto,
foi o conquistador preso em flagran-
te, sendo a- victima medioada pela
Assistência,
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De quem era o foocte ?
Foi proso honteni quando passava

pHla rua Itapii-u'. conduzindo um bo-
(Te. cuja procedência não soube ex-
pllca-r, o conhecido ladrão João Gon-
mzn. dè cor preta, de 2-2 annos, sem
profissão nem residência.

11 1 ii am » rn,

O pequeno promette
Telas autoridades do 9o districto,

f.»i preso houlem. o menor Rogério
Francisco de Mendonça, de 

'14 an-
nns apenas, Pf-ni residência, aceusa-
do de haver furtado da casa com-
mercial da Avenida Salvador de Sá
n. 44, de Kane & Filhos, -uma pisto-
la, um revólver e dois guardas-chu-
vas com castão dc prata.

Estes objectos foram apprehencTl-
dos todos, bem como uma capa de
borracha, do valor de 100-$, furtada
pelo larapio Rogério ao Sr. Julio
Moreira, residente ít rua Conselheiro
Saraiva n. 38.

Regerio vai ter conveniente desti-
no.
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mada c código de organização judiciaria
e processo militar.

Outrosim, reconimeudou aos mesmos
commandantes que:

o) só façam recolher aos seus respecti-
vos quartéis ns testemunhas embarcadas
em navios que tenham de sair em commis-
são fora desta capital.

b) Logo que cm ordem do dia do
estado-maior for determinado o compa-
recimento tle testemunhas perante o con-
selho de justiça militar, os commandantes,
sob cujas ordens estiverem servindo as
mesmas, providenciarão para que ellas
compareçam á respectiva sessão no dia e
hora designados.

Sanguinário
Apôs íorte contenda, em plena pra-

ça Servulo Dourado, os estivadores
Norberto Antonio Ferreira • Severino
4e Soa» engalfinharam-se.- - —-; "-'

Norberto,.' sanguinário o perverso,
tendo subjugado o contendor sacou de
uma faca « cravou-a nas costas de Se-
vérino, ferindo-o ainda, com outro
golpo, na perna direita.

Nessa altura, appareceu a policia do
1° districto. e o criminoso foi preso em
flagrante, emquanto a victima era re-
movda para a. Santa Casa, com esca-
la pela Assistência.

¦¦ ^ m» »m êm

Nada apurado
No inquérito a que procedeu o dou-

tor Nascimento Silva, 3o delegado au-
xiliar. sobre a prisão do taifeiro José
Ferreira dos Santos, preso quando
conduzia em um bote varias mercado-
rias de procedência duvidosa, nada fi-
cou apurado contra o taifeiro, taes as
declarações prestadas por testemu-
nhas.

Assim foi o inquérito encerrado, re-
latido e enviado ao juiz competente.

Peçam

"Juíes Robin'

Na Central
Ficou -hontem sem effeito, pòr or-

dem do Sr. chefe de policia, a no-
meaçâo de Oraellas Drummond Mi-
lanez para o cargo So amanuènse da
secretaria da policia, sendo nomeado
.pára esse logar Paulo Kunhard, ad-
dido do Ministério da Agricultura.

Sob as rodas de um auto
Foi atropelado hontem, na rua

Dois de Deaemh.ro, o cocheiro José
Rodrigues Mendes, portuguez, com
39 annos do idade e residente & rua
Visconde de Sapucahy n. 152. Pas-•«ava por ali no momento o automo-
vel n. 2.322, guiado pelo 'motorista
Ramiro Nogueira da Rocha, e, sem1
dar slgnal, foi sobro José Mendes,
ppod;uindo-lh© fractura exposta do
frontal, fractura sub-cutawa no ter-
Oó inferior do fêmiir uirsitO. • con-
tusões generalizadas.

A victima foi soccorrida* -pela As-
sistencia o depois internada na Santa
Casa. .

A :polIcia do 6o districto effectuou,
em flagrante, a prisão do motorista,
que é brasileiro, solteiro, com 32 an-
íios de idade e residente á travessa
fí. Vicente de -Paula n. 36. *

Pannoa e cravos? SABÃO RUSSO.

Por causa do ciúme
Hon ora ta de Mello, discutindo

hontom. á noite, com seu amante
Luiz Comes rfa Silva, na casa onde
residem. A rua Pu rahyba .n. 64. com
viu mes de uma mulher de nome Ro-
salina, foi aggredlda. a canivetadas
por Luiz, que a feriu na fronte.

Acudindo a policia do 15° districto,
foi Luiz preso e Honorata mandada
a curativos na Assistoncia.

Ainda o caso das "michas"
de 500$000

JCLTO DE MOTTRA WEPOF, F. E'
ACAREADO COM VARIAS TES-
TEMCNHAS QCE JA' DEPCZE-
RAM .
O Dr. Gemlniano da Franca, che-

fe de pollcia.proseguindo.no longo in-
querito a quo vai procedendo a propo-
sito das acGtisacSes assacadas contra
o Dr. Armando Vidal, 2° delegado
auxiliar, pelo "scroc" Julio de Mou-
ra, que se 'diz ter siefo espancado na-
quella delegacia, por pessoas is or:
dons do referido delegado, tomou
hontem as declarações de Julio dê
Moura, que, havia alguns dias jã, fora
convidado a prestar essas declarações.

Revestido de um cynismo absoluto,
o audacioso "Scroc" confirmou as
declarações-que havia feito constar,
dizendo-se victima de uma violência
policial, di» cujos resultados physicos
o eorpo de delicto'constatou.

Si-u (TopoimeiltO foi bingo, todo ba-
loufo, todo sem fundamento, pró-
curando elle evasivas quando o Dr.Ge-
mininnn da Franca lhe fazia pergun-
tas mais aportadas, quer sobre o es'
pancamento, quer sobre o caso das
notas falsas .de que ê elle aceusado
ainda,

Fintfas as suas declarações, foi Ju-
lio de Moura acareado com todos os
funecionarios da 3* delegacia auxi-
liar, depois com n da 2* e por fim
com o delinqüente Lamartlne, seu
companheiro de presidio, durante o
tempo que esteve detido no corpo de
segurança.

Dentre todas as pesoas oom que foi
acareado, apenas Julio de Moura, por
palpite talve*. -disse reconhecer o
guarda Valentim Mendes da Costa,
que sorve na 3* delegacia auxiliar,
por ser um homena de côr e ter
elle, nas suas primitivas queixas, dito
q-ue um dos homens que o espancara
era-piíétó. ¦*

Entretanto, já estã averiguado que
na noite em que* o indivíduo Julio de
Moura diz ter sido espancado, o guar-
da Valentim esteve dé folga, não ten-
do comparecido, á noite, Áquella de-
legacia.

Quando acareado com o delinqtien-
te Lamartlne, Julio de Moura disse
nunca ter estado com elle preso, Jun-
tos, na mesma dependência do cor-
po de segurança, procurando, assim,
desfazer o que -dissera Lamartlne em
seu -depoimento,. Lamartlne, .porém,
confirmou o que dissera da primeira
vez, -ficand-o assim constatado o grão
de cynismo do •íscroc" Julio ;de Mou-
ta.

Aa declarações de Julio de -Moura
foram tomadas em sigillo, tendo o
chefe de policia vedado a entrada em
seu gabinete, naquella hora. As pes-
soas estranhas, e a .reportagem, para
(taixar mais A vontade Julio de Mou-
ra,~.seftr-*0aC!;!a^_n«in embaraços.
Findo o lnterogatori)S-4£rminft<,as as
.acareações, o Dr.. Gemtn.iSno da

Franca permittiu que todos oí-re-
porters .dos diferentes jornaes ali pre-sentes compulsassem o inquérito e
tomasem suaa notas. '"'. '

Mais um caso torpe
Foi encerrado hontem, pelo delegado

do 24" districto. Dr. V. de Mello, o in-
querito aberto naquella delegacia afim de
apurar a responsabilidade de Augusto
José dos Santos, apontado como autor de
umas violências soffridas por um menor
de 14 annos, morador no logar dcnonii-
nado Calantro.

A TRANSGRESSÃO DA DISCIPLI-
NA MILITAR, NA ARMADA

O chefe do estado-maior-da arHlndíi rt-J
conimendou hontem aos comniandante»
de divisões, flotilhas, navios soltos e es-
labeiecimentos dc lnarinba, qat-façam
chc.lir immediatamente ao conheci-
mento do estado-maior todo e qualquerfacto que constituir, não só a transgressão
da disciplina militar, como tambem crime
ou contravenções da competência dos tri-
bur.aes civis e militares, afim do esta-
do-maior proceder de conformidade com o
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As commissões da Câmara
Reuniu-se liontem a de finanças, sen-

do assignados vários pareceres.
O Sr. Octavio 'Rocha relatou o projecto

do Sr. Sampaio Correia providenciando
sobre a construcção de estradas de ferro,
nos seguintes termos:" A questão dos transportes é sempre
unia questão em foco no Ilrasil. Quem di-
ligencia para sua solução deve ser ou-
vido com todo acatamento e todas ini-
ciatjvas merecem da Câmara o mais alto
exame.

E quando a tentativa diz respeito aos
recursos financeiros para solucionar tão
importante problema, merece dobrado es-
forço, maior c mais meticuloso exame o
projeelo, pois essa é a face que mais nos
deve prcoecupar, sabido come é, pela
prova provada, que temos engenharia na-
cional capaz de exercer a sua profissão
sem invejar qualquer outra nação do
mundo, tal o seu valor, tal a sua coinpe-
tencia. Foi nessa ordeni de idéas que aco-
lhemos com viva. sympathia o excellente
projecto de lei do illustre professor
deputado Sampaio Correia, luzeiro
da classe dos engenheiros nacionaes, con-
struetor experimentado de estradas de
ferro, e nesta Câmara mn dos mais es-
clarc-cidos e intilligentcs membros da
commissão de finanças.

Em sessão da Câmara de 16 de no-
vembro do anno corrente, no notável dis-
curso de apresentação do projecto, o se-
nhor Sampaio Correia deixou claramente
demonstrado que é necessário provin-
denciar sobre um regimen de constru-
cção de estradas de ferro, pela industria
particular, uma vez que o dc garantias de
juros, que foi o vigorante na monarchia
ií nos primeiros annos da Republica, está
prescripto, e a lei 11. i.i.-íS, de 1903...abriu
faliencia pelos graves e irreparáveis in-
covenientes do pagamento em apólices da
divida publica da União. Dc trcs modos c
possivel solucionar o problema financeiro
da construcção dc vias férreas.

A industria ferroviária pódc ser con-
siderada como industria commum, sujeita
á lei da offerta e da procura, sem inter-
venção do Estado; ou como um serviço
público, gerido.directamente pelo Estado,
ou ainda, entre esses dois extremos, co-
mo um monopólio privado, controlado
pelo Estado.

Na França predominou este ultimo
systema, e em 1837, as Câmaras tiveram
no plenário, pela primeira vez, agitada a
questão de resolver qual o melhor syste-
ma a seguir para construcção e trafego
das estradas de ferro. Discutiurse se era
mais conveniente reservar essa constru-
cção e o trafego ao Estado ou confiar na
industria privada. .

Uns entendiam que era mais conve-
niente, sob o ponto de vista politico, eco-
nomico e estratégico, conservar nas mãos
do governo essa importante arma, e ou-
tros. que este sahia de sua esphera de
acção intervindo na industria do tran-
sporte. O projecto do governo foi rejeita-
dó. Mas este, logo em 1838, apresenta-
va outro, dando ao Estado o direito da
execução e construcção de linhas trou-
cos. sendo tambem rejeitado, apesar dós
esforços de Lamartine.

Em 1839 era votado um projecto de
concessão. Só a lei dc 1842 foi que deu
as bases para execução dc um plano de
viação interessando todo o reino. Para
a solução financeira concorriam o Es-
tado, os departamentos e as communas,
e tambem a iniciativa privada. O Estado,
os departamentos e as localidades inte-
ressadas proviam sobre a acquisição do
terrenos, movimento de terras e obras de
arte. A industria privada, sob a fôrma
de companhias, daria o material rodante
e faria o trafego.

Essa lei permitliu o desenvolvimento
da viação férrea, formando-se assim a
antiga rede franceza. Em 1878, a França
reclamava qüe a sua viação -ferra fosse
ampliada sensivelmente, resolvendo Frey-
cinet, ministro das. obras publicas, con-
struir.5.000 kilometros de linhas férreas,
de accordo còm Gambctta e Leon Say.

A execução financeira do plano Frey-
cinet coube a Leon Say e a construcção
começou a ser feita febrilmente.

Coni taes construcções o mercado fi-
nancéiro annuvcou-se, surgindo uma crise
commercial e industrial, seguida de uma
crise agricola, motivada pelo desequili-
brio do orçamento. Era impossível lan-
çar empréstimos e a obra dó governo, que
era justíssima, porque visava attender re-
giões até então desbordadas de viação,
estava compromettida. Fez-se a conven-
ção dc 1883. O Estado assumia a respon-
sabilidade de. :2.00o kilometros de es-
tradas de interesse geral e 3.000 de in-
teresse local, contribuindo ás companhias
com 25 mil francos j>or kilometro de bi-
tola larga e 12.500 de bitola estreita,
sendo idêntica importancia destinada a
material rodante.

As companhias fariam a construcção
por conta do Estado. O caracter princi-
pai desse regimen financeiro era o se-
guinte: as companhias, que já trafega-
vam 26.117 kilometros, encaTregavam-se
de construir e trafegar a nova rede de
14.000 kilometros, fazendo os necessários
empréstimos, e o Estado as reembolsava
pb7 

-meio de annuidades consignadas na
lei o?çàifií.ntar'a- Ai companhias appella-
ram ainda par?, o Estado, que teve de ga-
rantir jurros. aggfíl.yando-se a situação
até 1887, melhorandoiJiiK Pouco deste da-
tá cm diante, graças-'®3'rtcUrj» de demo-
r?,r as construcções para náõ sobrecar-

'regar, ,05 orçamentos.' O desenvolvimento da rede ferroviária
ícz>se ci>m lentidão.

Rcsumírdo, diremos que a França, pa-
ra construiV. a primeira rede de interesse
geral, deu stfhvenção. sem garantia dc
juros; para a Vfgunda deu garantia de
juro sem subvenção e para a terceira te-
ve dc dar garantia--.de juro e subvenção.

Na Itália a viação' férrea teve sua ori-
gem ua lei de 14 de maio de t8ó;.

dividiu todas as linhas italianas ein cinco
grupos, assim explorados: i", Sociedade
Ferroviária da Alta Itália; 2', Sociedade
da Estrada de Ferro Romana; 3°, Socie-
dade da Estrada de Ferro Meridional; 4*,
Sociedade Victor Einmanuel; 5", Compa-
nhia Real Sardá.

Essa lei dava subvenção kilometrica.
Não teve, porém, resultado e em 1874

foi feito o resgate. Em 1877, o parlamen-
to determinou o resgate de todas as li-
nhas. rcunindo-as em duas grandes irê-
des: a Mediterrânea, com 3.680 kilome-
tros, e a Adriatica, com 3.727. Decretou-
se um conselho de administração, sob a
dependência do ministro das obras pu-
blicas.

Em 1885, depois de longa e memorável
discussão 110 parlamento, discussão que
deu logar a vários incidentes politicos e
parlamentares, foi approvada a lei de 27
de abril, em virtude da qual foram feitos
tres contratos, abrangendo a rede Medi-
terranea, com 6.074 kilometros; a Adria-
tica, com 5.964 e a da Sicilia, com 1.113.

O Estado entregou o material ás com-
Caninas, por meio de avaliação.

Quando, porém, sc aproximou a épo-
a da denuncia do contrato, fez-se gran-'e agitação entre os partidários do esta-
ismo e os dn administração privada.

Venceu o estatismo, e a lei de 1905
.leterminou a administração do Estado,
pondo fim a agitação.

Justificando esse regimen, di* notável
autor do direito ferroviário.

Adolpho Wagner sustenta a doutrina
que as estradas de ferro, sendo um mo-
nopolio, devem ser de preferi.-ncia do Es-
tado, maximé quando esse meio dc tran-
sporte diz respeito a necessidades poli-
ticas, administrativas e estratégicas da
nação. Contra o argumento dos que affir-
mam que o Estado não pôde administrar
emprezas de transporte, porque geralmen-
te abusa, assim articula Achilles Loria,
era seu Curso de Economia Politica:"Naturalmente a solução da administra-
ção pelo Estado, que nós defendemos com
ardor, tem sempre uma face negativa.
Para que a administração do Estado pos-
sa ser portadora de todas as suas vanta-
gens e não acarrete prejuízo, é necessa-
ri% que ella seja honesta, que os admi-
nistradores sejam probos, conscienciosos
e activos e tenham só em vista o interes-
se da collectividade. Nestas condições, a
administração do Estado só pódc ser uma
immensa felicidade, um modo de obter
recursos para a nação que a tiver ado-
ptado. Mas se assim não acontece, se a
situação politica e a honestidade civil das
varias classses é debit ou periclitante, se
o Estado é considerado geralmente como
um bando de parasitas do poder, então 4
para a nação uma fonte de maiores de-
sastres, de terríveis conseqüências finan-
ceiras, a administração por parte do Es-
tado. Em taes casos, o systema recoin-
mendado .ainda é o das sociedades ano-
nymas controladas pelo Estado. A pluto-
cracia, no interesse proprio, saberá sa-
valguardar-se das delapidações das ren-
das, ° das sinecuras na administração
ferroviária e o Estado, não realizando
lucros, terá a vantagem de não compro-
metter a sua situarão orçamentaria. To-
das estas.questões tem um caracter prc-
ponderante de relatividade e intima liga-
ção com a moralidade do paiz a que se
referem.

Tudo leva a concluir que quanto mais
alto é o diapasão da moralidade publica,
mais se deve adoptar a administração do
Estado, e quantoWnais baixo é esse dia-
pasão, tanto inais sé deve limitar ao li-
vre exercicio, cora o controle do Esta-
do ".

Nesta ordem de idéas, o relator pensa
que 110 Brasil o Estado tem capacidade
para administrar, tanto sob o ponto de
vista-technico, como financeiro, as nossas
estradas de ferro.

Temos um corpo de engenheiros na-
cionaes que é uma verdadeira cohorte
de homens de intelligencia, de saber e
dc pratica reconhecidas através dc obras
que nos honram e que não temem coit-
fronto com as de outras nacionalidades.
Nesta mesma Câmara ha vários engenhei-
ros illustres, profissionaes de renome, e
entre elles estão o autor dò projecto e o
principe da engenharia brasileira, o se-
nhor Paulo de Frontin.

Quem quer que passe os olhos pela ad-
ministração brasileira, sem prevenções,
com imparcialidade e critério, terá de
render-se á evidencia dc que temos en-
genheiros, um, cem, para construir e ad-
ministrar estradas de ferro sem pedir li-
ções a ninguém.

Aceitamos o projecto Sampaio Cor-
rèa como uma solução financeira parada
construcção das nossas estradas de ferro
ç crentes dc que a engenharia nacional
terá opportunidade, com a approvação
desse projecto, de organizar-se financei-;
ramente para construir e administrar es-
tradas de ferro.

Propomos desde já algumas emendas,
que visam generalizar o projecto e pre-
ver casos especiaes.

São essas emendas as seguintes:
Emenda 11. 1. Redija-se assim o artigo

1°: "Àrt. i*. A construção e adminis-
tração das estradas de ferro serão feitas
pelo poder executivo, nos termos desta
lei".

Emenda n. 2. Ao art. 2°: depois de pa-
lavra — garantirá — acerescente-se —

-ao contratante ou contratantes.
•Emenda n. 3. Ao áirf. s*, depois- das

palavras — em dinheiro — acerescente-
se —. mediante operações de credito que
fica autorizado a fazer.

Emenda jn. 4. Ao art. 7*: Accrecente-
se o seguinte: ficando ao governo resal-
vado o direito de resgate do décimo an-
ho em diante.

Emenda n. 5. Ao art. 90: Substituam-
se as palavras — excepção feita da Es-
trada de Ferro Central do Brasil e da
Estrada de Ferro Rio D'Ouro — pelas
seguintes: mediante autorização expli-
cita do Congresso Nacional.

Emenda n. 6. Art. 10: Suprima-se. Ar-
tigo 12: Suprima-se.

A commissão de finanças reserva-se
para emendar a proposição nos turnos re-
ginientaes ou por iniciativa própria ou
de alguns dos deputados que queiram
collaborar em tão importante problema,
dando desde já o seu parecer para que o
projecto tenha andamento ainda nesta
sessão legislativo ".

Um duplo interesse
A reclame que estamos fazendo da nossa
GRANDE VENDA ANNUAL não visa
somente o nosso .interesse e sim, tambem,-o
interesse do publico.
Não queremos que os nossos freguezes
deixem passar uma tão bôa oceasião de
adquirirem um calçado de superior quali-
dade por pouco preço que, não só o sa-
tisfaça plenamente, como ajude a firmar
ainda mais no seu conceito, a fama que o
calçado CLARK tem conquistado a quasi

UM SÉCULO DE EXISTÊNCIA!

Ouvidor 105.
Carioca 38

:i£Uiiyaiiji 33
..moi-ino 170

Ivilacio do Sá 60

MM^^^W^^^^W^^WMWW'

&¦

E assim sendo, as palavras dirigi- I
das pelos directores, logo adiante aos.l
membros do consolho, stfben ten do-se: •
aquillo é a casa sumptuosa dos po-
bres, o amparo agasalhàdor dos ve-
lhos...

. ,E como se mantém obra tão gran-
diosa ? Os directores náo citam o
seu trabalho; mas dizem immediata-
mente os donativos recebidos, as con-
tribuições mensaes embolsadas e ou-
tros donativos diversos, è os nom os
dos que assim foram generosos nosse
anno tão bem decorrido, onde, ao par
do "p5o nosso de cada dia", houve
mais a kermesse e ceia dansante,
cujos auxiliares, o relatório dâ-nos
tambem a conhecer, balanceando
mais na ultima pagina a conta do
receitas e despezas.

Bemaventurados os que se compa-
decem do° afflictos !

cipe de Chatntal, Almeida Cruz; duque de
Pontarcy, -Mathias do Almeida; Sophon
Werber, Vasco Sant'Anna; Gran Ali
Calado; conde Borcl, C. Barros; Gon-
chard, Pacheco; um criado. Antônio
Mattos.

LYRICO — Recital D'Alexamlrowslca.
PALÁCIO — Paris Monte Cario.
TRIANON — A inquilina de Botafogo.
REPUBLICA — .-! duques* ôo Bal Ta-

barin.
S. PEDRO — Longe dos olhos...
S. JOSÍi — Quem c bom jií nasce feito.
CARI.OS GOMES — Os iioís proscri-
ptos. ;

E

ASSISTÊNCIA DE SANTA THEREZA
A aprasivei -montanha a que Ar-

thur Azevedo, o nosso saudoso col-
lega, chamava- "Petropolis dos po-
bres", pôde so orgulhar da instituição
cujo nome serve de epigra-phe a esta
noticia. Fundada pelo altruísmo e be-
nemoroncia desse bello espirito quo
foi o Dt. Francisco de Castro Junior.
veiu perpetuar aquelle cognome do
alteroso arrabalde em que cata. assou-
tada, vive e frutifica.

Morto o seu sempre lembrado fun-
dador, .0 tronco continua pujante, essa
fundação maravilhosa o consoladora,
acarinhada por outros -beneméritos,
que seguem os traços do seu inicia-
dor: D. Kate Morgan de Castro e o
Dr, Sanoho de Barros Pimentel.

Toda a imprensa raro 6 o mez
que não menciona novos progressos
dessa Assistência de Santa Thereza—
progressos em beneficio só e só dos
desvalidos.

Agora, chega-nos ãs mãos o relato-
rio annual do periodo que terminou
em julho lindo. Rogam os illustre»
directores que leiamos. E 6 edifican-
te e oonsolador !...

Logo em principio, sabe-se dos ser-
viços diários que presta: portas aber-
tas desde 7 horas; cozinha franquea-
da desde manhãzinha c até o cair da
tarde; distribuição de mantimentos,
ao» sabbados; expediente medico as-
siduo e quotidiano, e do mesmo modo
a pharmacia; creche a acenar in-
cessante ás crianças; jardim de in-
fancia o aulas para crianças e maio-
res de 12 annos, a deleitar e instruir
porennemente...

Como é consolador isto !
Santa Theressa ê a torra da promls-

silo, porque -ali >6 ha felizes — os
abastados e os qui não tém neeessi-

ouc I àafles...

MUSICA
CONCEXTO LUUA D'AlExANDROWSKA.'

E' hoje que se realiza o unico recital
de piano da concertista russa Luba
D'Alexandrowska, no theatro Lyrico, ás
st horas, com o seguinte programma:

i" parte — Bach, " PartUa prima",
"Prelude", "Allemandc", " Couran-
te", "Sarabande", "Minuets", "Gi-

gue ".
2* parte — Schumann, "Papillons",

Albeniz, "Capricho" (Cuba), "Evoca-

tion" (Ibéria), " Seguidlilas" (Grana-
da).

3* parte — Chopin, "E'tude en fa
min. ", " Trois mazurkas", " Balladc en
la bem.".

Piano Bechstcin.

Orfeok ArotLO.

Será brevemente apresentado no tiua-
tro Lyrico o Orfcon Apollo., recetitemen-
tei fundado pelo maestro Adolpho. Rosa.

Sob a sua competente direcção, está o
Orfeon Apollo ensaiando as composições
dc Wagner, Verdi, Meyerber, Pedro Syl-
vestre Sertão, João José Baldi e outros.

Adolpho Rosa é um artista que, além
da sua grande cultura musical, já deu
provas especiaes neste genero de traba-
lhos, pois ainda não esqueceu o exito dc
um orpheon que elle ha annos dirigiu.

BELLAS ARTES
Li-uno Fanzf.xes.

O conhecido pintor Levino -Fait/teres
parte amanhã para Victoria, em viagem
de estudos, devendo realizar uma exposi-
ção, afim de mostrar o trabalho-destes ul-
timos annos aos seus conterrâneos.

O brilhante pintor brasileiro, com ser
dos novos de mais reputação entre nós,
não esquece a sua terra, sendo de salien-
tar que ainda ha pouco, com a permanen-
cia entre nós do rei Alberto, Levino of-
ferecia a sua magestade, como recorda-
ção da natureza do Brasil, um trecho da
terra espiritosantense—trecho de paisar
gem que o rei nâo deixou de louvar-lhe
a belleza, com enthusiasmo:

Indo á terra natal, o paisagista do
Murmúrios da tarde, tanto apanhará no-
vos aspectos patrícios como exporá, mos-
trando os últimos fruetos do seu talento.

Levino Fanzeres demorar-se-ha poucos
dias em Victoria, regressando antes do dia
a$ do corrente a esta capital.

QUIKQL-F.LLA MARTIH.

O artista argentino Qtiinquella Martin
acaba dc ter a melhor prova da impressão
produzida por sua 'exposição de' pintura
nesta capital.

O suecesso artistico do excellente pintor
espontâneo não fwou nas palavras da cri-'
tica, que toda lhe fez os melhores elogios
pela cxhubcrancia e riqueza do' colorido e
sinceridade da sua maneira: foi tambem
o suecesso das vendas.'

Depois de ter vendido alguns trabalhos
a particulares, o pintor Quinquella iMartin
teve a- satisfação de ver adquirida sua
tela magnífica Regresso da pesca, a que
tivemos o prazer de assignalar como a de
melhores qualidades, pelo Sr. presidente
da Republica, e Crepúsculo, pelo professor
Báptista da Costa, director da Escola Na-
ciona] de Bellas Artes.

Escola Nacional de Bkllas Artes.
.Realiza-se hoje, ás 9 horas, a prova

oral da cadeira de desenho geométrico e
aguadas, devendo comparecer todos os
candidatos inscriptos.

T*rça-feira, 7 do corrente, os seguintes
exames: ás 12 horas, prova graphica de
geometria descriptiva (2* serie do curso
geral); ás 13 horas, prova oral de histo-
ria e theoria da architectura.

O resultado do exame de legislação da
construcção, etc, realizado hontem. foi
o seguinte: Alberto Luiz Simoni de Mat-
tos e Carlos do Rego Raposo, approvados
plenamente, gráo 6, e Adalberto Ferreira
Vaz, approvado simplesmente, gráo s-

THEATROS
"A duqueza do Bal Tabarix", iioje,

NO REPUnHCA.

A Companhia Cremilda de Oliveira re-
rresenta hoje, em 9* recita de assignatura,
a opereta de Lombardo A duqueza do
Boi Tabarin.

A peça tem a seguinte distribuição:
Frou-Frou, Cremilda dc Oliveira; Edi,

Maria Abranches; Mme. Morei, Marga-
rida Martinó; Adelaide (Guzie). Carmen
Marques; Alice. Austrália Ferreira; líà-
valiers, Arminda Martins; Octavio, prin-

VARIAS
Paris Monte Cario, a nova opereta que

a companhia Satanella-Amarante deu a
oonhecer ao publico carioca, agradou ain-
da hontem mais.

Toda a partitura foi muito applaudida,
especialmente os números de Satanella e
Amarante.

Alves da Silva, que nesta opereta tem
um trabalho apreciável, quer como actor,
quer como cantor, foi tambem muito ap-
plaudido, nas suas ronuinsns e nos ditet-
/oí com Rachel Barros, já melhor da rou-
qúidão que a accomettera na primeira
noite. .Cantou com brilho toda a sua par-
te.

Os outros interpretes. Maria Santos,
José Victor e Álvaro de Almeida, parti-
lharam, com toda justiça.- dos applau-
sos que a opereta conquista todas as noi-
tes.

*** A revista de Carlos Bittencourt e
Cardoso dc Menezes. Quem â bom já nas-
cc feito, que hontem festejou 110 S. José
o centenário e meio de suas representa-
ções. marcha victoriosamente para um
suecesso idêntico ao Pé de anjo.

Agora, que a applaudida revista pos-
sue um quadro novo, O café do Pinto,
esse suecesso irá. sem duvida, muis lou-
gc ainda, pois é elle muito hilariante.*** A empreza Paschoal Segreto acnba
de contratar para o elenco do. S. Pedro
o actor cômico Edmundo Maia, que sub-
stituirá ali o seu collega Albino Vidal.'*** O actor Marzuilo. director da-nova
companhia de dramas e comédias, que
vai oecupar o Carlos Gomes, começou ,1
ensaiar bontem ali o hilariante vaude-
ville " O homem do gaz ".

:Nessa peça estrearão Em» de Souza e
Iracema dc Alencar.

*•* A companhia, em excursão, Felippe
dos Santos, dá hoje e amanhã as s:us
últimos espectaculos no Carlos Gomes,
com .0 drama histórico de Luciano de
Carvalho, Os dois proscrxptos, que tanta
concurrcncia tem attrahido ao theatro
da praça Tiradentes.

CINEMATOGRAIMIOS
PATHÉ

lento.
ODEON — A' mercê dos hofnens.
CENTRAI. — Conspiração.
IDEAL — Jovial c turbulento, ,A
MODERNO —A casa dos mysteriat.
OLYMPIA — O pacto infernal e Sa-

premo sacrifício de amor.
IÉLECTRO BALL — A oulra Metade.

mim m<*m .

Valente, jovial e turbn-

TRIBUNAL DE CONTAS
Em'sessão de hontem das câmaras re-

unidas, o Tribunal de Contas resolveu:
Responder afirmativamente á consult»

do Ministério da Jusiiçá sobre a legalidade -
da abertura dos créditos no total de-réis
1.738:500$, para despezas decorrentes-
da prorogação da actual sessão legislai!-1
va até 3 do corrente;

Negar registro ao contrato celebrado
pela Estrada de Ferro Central do Brasil
com The Ault and Wi.borg Cqràpa.ry, ;
para fornecimento de objectos de escrt-
ptorio, visto ha-ver dkergeacia,de-preço- '.'
entre o contrato e a proposta em relação
aò artigo resina dj papel ".Royál Vel-
htm";

Autorizar ¦ o registro dos créditos: de -
8i3,:62i$477, pjíra substituições, reparos
e' acerescimos de material do serviço de
vigilância das alfândegas da Republica.;
de 17 :ooo$, para pagamento de substitui-
ções e vantagens regulamentarei ap pes-
soai dos Telegraphos, relativas a 1919;
do adiantamento de 4:000$. á superiora
do Orphanato Santo Anlonio, da quota de
subvenção correspondente aó 2' semestre
do corrente anno: do contrato celebrado
pela Repartição dos Telegraphos com
Dias Garcia & C. para fornecimento d»
15 toneladas dc tubos de'ferro galvani-
zado; c

Tomar conhecimento do termo dé
accordo e a Companhia Docas de
Santos e a Uniíio. para canalização de
água potável e para incêndio,-destinada
aos armazéns externos ns. 8 e 16 do
cáes do porto de Santos, para transfor-
mar o julgamento em diligencia

a > ¦ 1 ¦
CONSIÍÍiÜO 1>E FAZENDA

Em sessão de hontein do conselho de
fazenda, o Dr. Homero Báptista resolveu:
tomar conhecimento do recurso de Baile
& C.\ para reduzir a multa de 300$ para
150$. imposta pela delegacia fiscal em

Minas, por infracção do regulamento do
impostos de consumo; negar provimento
ao recurso dc Pericles Pierrosete, Kali
T.-trah,.:Delmaco & Filho. Gabèirp & Ir.
mão. Jorge Miguel & Irmão. José Mario
Rodrigues.. Elias Miguel Said e outros:
tomar conhecimento do processo, por in.
fratção do -regulamento do imposto dt
consumo, instaurado na collectoria jle ren.
das federaes xox Itabapoana contra Ma.
nu-de Farage, para o fim de julgal-o in» .
subsistente; -dar provimento ao recurs»
de Arthur Paula Souza e Francisco de
Paula Alexias. para o fim dc ser collo-
cada a differença do sello mandada co-
brar com revalidação pela collectdri* ét

-rendas federaes eiu Vassouras.
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SPORTS: Foôf-Batt, turf, Uúwlmâ § ©nír#s
Os jogos de hoje

FEDERAÇÃO ATHLETICA DO
Al.TO COMMERCIO

City x Lóopoidina
No campo do Andarahy A. C, á

rua Prefeito Serzedello. Juiz, Othelo
de Souza, e representante, Humberto
Tomazzi.

Os jogos de amanhã
Campeonato de 1920

PRIMEIRA. DIVISÃO
America x Flamengo

No campo do America P. C, á. rua
Campos Salles. no Engenho Velho.
Terceiros, segundos e primeiros qua-
dros, fis b.45, 14.30 e 16.15, respe-
ctivamente.

Juizes: terceiros quadros, Eduardo
Magalhães"; segundos, Flavio de Al-
meida, e primeros, Edgard de Oli-
veira. Representante, Adauto de
Assis.

Botafogo x Andaiahy
No ca.iv>po do Botafogo F. C, fi. rua

General Severiano, em Botafogo.Ter-
ceiros, segundos e primeiros qua-
dros, ás 0.-15, 14.30 e 16.15, respe-
ctivamente- ,

Juizes: terceiros quadros, Pedro
Paula de Lima e Castro; segundos,
Plinio Ribeiro de Castro, e primeiros,
Paulo Buarque de Macedo. Repre-
sentante, Guilherme Pastor.

Rnngú x .Mangueira
No campo do Bangú A. C. S. rua

Ferrer, no Bangú. Segundos e pn-
meiros quadre*, ás 14.30. e 16.15,
respectivamente.

Juizes: segundos quadros, Eduar-
do Magalhães, e primeros, Henrique
dos Santos. Representante, José Rol-
Uni.

SEGUNDA DIVISÃO
River x Carioca

No campo do River F. C. & rua
João Pinheiro, na Piedade, prmeiros o
João Pinheiro, na Piedade, primeiros
quadros, ás 16.15.

Juiz, Éverardo Martins Tinoco. Re-
presentante, Miguel Pedro.
LIGA SUBURBANA DF, FOOT-BALL

(Suh-Liga da Metropolitan*)
Dramático x Brasil

Frontin x Sul Amorlca
Balia x Modesto

Cruzeiro x Mavlllcs
Pcdroguliio x Riachuelo

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA SUB-
URBANA

Yolanda x America
Juizes: 1"" teams, Arthur de Frei-

tas; 2"", José de Almeida, e 3°", Ma-
noel Chaqon y Mollna.
ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO RIO

DE JANEIRO
Arlindo x Recreio
Notas do dia

PRECIPITAÇÃO CONDEMNAVEL
E esta?
A directoria da Liga marcou o dia

8 para ser disputado o desempate do
campeonato de basket-ball. Pois bem,
segundo as leis vigentes, o campeona-

. to não e.itfi. empatado;
Parece impossivel, mas é a pura e

crua verdade.
Segundo o regulamento em vigor,

compete ao conselho que preside a rea-
lizagão desse campeonato a constata-
ção dos resultados e validados dos
matches; até boje ainda não foram
approvados os últimos jogos realiza-
dos, portanto ainda não se conhece of-
ficialmente a coliocação dos concur-
rentes-.

Como então sabe a directoria que o
campeonato está empatado, a ponto de
marcar data para o desempate, e esca-
lar o juiz? •

Mysterio? Não, meus senhores: des-
organização.

A directoria agiu indevidamente,
dando ensejo a que se crie uma si-
tuação embaraçosa e melindrando aos
rapazes da commissão de basket-ball.

E' de uma vez preciso que se evi-
tem opohllos dessa natureza, que só
trazem como resultado o desprestigio
da entidade máxima dos sports torres-
tres no Districto Federal.

Ainda sobre o jogo ha a cons'derar
que não se tendo reunido hontem, por
falta de numero, o conseulio de bas-
kçt-ball. s<"> á sua convocação extraor-
dinaria para segunda-feira, por ex-
emplo, permittirá que na data esco-
lhida pela directoria tenha logar o
desempate.

Quanto ao juiz da pugna, soubemos
que o indicado pela directoria não
aceitará a sua Indicação o tudo nos
leva a affirmar que será convidado o
Dr. Auto Guimarães de Souza, do
America F. C.

TORNEIOS INTERNOS
. Botafogo F. C. — Teams Dr. Re-
nato Pacheco X Dr. Adalberto Darcy

Estando marcado para hoje o
jogo entre os teams acima, o ca-
ptain do Dr. Renato Pacheco pede
o comparecimento dos jogadores
abaixo, ás 15 1|2 horas em ponto:

Santa Maria — Zézinho c Christo-
Vão — Romeiro, Firmino o Menezes

Siqueira,« Menezes II, Joppert,
Mimi c Armindo.

Reservas: Macedo, J. Carlos Bur-
lamaqui e Pessoa de Queiroz.

Hellenico A. G. — Amanhã, ás 8
horas, haverá jogos entre os teams
Cordolino Macedo x Milton Maga-
lhães. Juiz, Álvaro Carijó o represen-
tante, Eurico Cunha.

Teani: Cordolino Macedo x Milton
Magalhães — Realizando-se amanhã,
o encontro entre os teams acima,
o captain do team Cnrdolliio Macedo
pede, por nosso intermédio, p com-
parecimento dos jogadores abaixo, ás
7 horas, no campo: Jarbas; Pimentel
e Lafayette: D mingos, Canedo e
Massa; Zâniith, Tito-Tico, Villaça,
LiU e Chico.

Reservas: Zezé, Carneiro, Moreira
e Calmon.

Vpiranga F. C. — Para o "Torneio
Initium", a realizar-se no dia 12 do
corrente, o captain do team, Dr. Ge-
remario Dantas, escalou os seguintes
players:

Agostinho — Annibal — Jucá —
Washington — Bartholomeu—Arau-
jo — Octavio — Dario — Lamartine
— Jayme — Cabral.

Reservas: Guido, Arnaldo c Tor-
res.

ALLIANÇA SPORTIVA MUNICI-
PAL

Reunião do conselho — O presi-
dente convida os representantes, a
reunirem-se em sessão do conselho,
quinta-feira, 9 do corrente, ás 20 ho-
ras, na sede, no boulevard de São
Christovâo n. 10.

Ao mesmo tempo o presidente
lembra aos representantes o art. 94
do regimento interno dos estatutos,

CAMPEONATO PARAGUAYO
Eis a coliocação actual dos clubs

cóncurrentes ao Campeonato da Liga
Paraguaya de Foot-ball:

CLUBS

Libertad .. ..

Olympia

Cerro Porteno .

Atlântica

Pte. Hayes .. .

Nacional

Sol de America

River Plate.. .,

Guarany

Sastre Esport ..

J. E.IP.

AVISOS
America F. C. — A thesouraria,

por nosso intermédio, previne aos
associados que só é permittido o ln-
gresso, por oceasião doe matches
officiaes, com o recibo do mez,e que,
de accordo com a letra dos estatu-
tos, oe associados poderão ser àcom-
panhndos por duas pessoas õe sua
familia (senhoras e crianças.)

Civil St. C. — A directoria previne
aos sócios que o cobrador é encon-
trado diariamente na sede, á rua
dos Inválidos n. -194, das 16 ás 18
horas.

Jardim F. O. — A directoria esca-
lou e pede o comparecimento dos
players abaixo amanhã, ás 11 1,|2
horas, na sede, afim de seguirem
de automóvel para o campo do Ca-
rioca F. C:

Varella, Álvaro, Adhemar, Braga,
Ricardo, Godlnho, Paiva, Zoroastro,
Octavio, Rolla e Sylvio.

Reservas: Affonso, Patrocínio,
Pinto o Dldimo.

S. O. Tijuca x Ceará F. O. — Roa-
lizando-se amanhã um encontro
amistoso entre estes dois grêmios,
no campo do primeiro, á rua Mariz
e Barros (prolongamento), o dire-
ctor sportivo do Ceará escalou os
seguintes teams:

2", ás 13 1|2 horas — Bode, Té
de Anjo, Leitão, Rogério, Minei,
Chiquinho, Oswaldo, Euclides, Or-
lando, Bach o. Jefferson.

Reservas: Hilton, Libi e Nô.
1°, ás 14 1|2 horas — Guerreiro,

GodO, Barreto, Orestes, Cyro, New-
ton, Nelson, Zézé, Jorge, Zéca e Ma-
chado.

Reservas: Joaquim, NojiÔ e Ro-
mano;

Paulistano F. O. x União Mnrithna
F. C. — Renliznndó-se amanhã o
encontro aeiuía, no campo do se-
gundo, em Paquetá, o captain do
Paulistano pede o comparecimento
dos jogadores abaixo, ás 8 horas, na
sede para, incorporados; . seguirem
para o ponto das barcas, de onde
seguirão, pela barça das 9 1|2 ho-
ras.

Os associados residentes no cen-
tro da cidade poderão aguardaria
chegada dos demais jogadores, ás
9 1|4, na estação da Cantareira, dan-
do disto ssleíicia ao captain com a
necessária antecedência:

Arulius, Arazull, Alfredo, A. Syl-
vestre, Arnaldo, Lortini, BIlico, C.
Silva, Eduardo, Jayme, ¦ Kerensky,
Leopoldo, Mattos, OswaUlo, Orlan-
do, Plfnlo, Renato, poberto, Sebas-
tião, Teixeira, Telephone, Rodopia-
no e todos os demais inscriptos na
secção de foot-ball.

S. C. Yplrnnga — O presidente
convida todos ps jogadores do 1", 2'
e .1" teams ,quç disputaram o cam-
peonato da Liga Carioca de Despor-
tos c que tão brilhantemente sou-
beram conquistar o titulo de cam-
peões nos l00 e 200 teams, e o 3o
team o terceiro logar na tabela do
campeonato, a comparecerem ama-
nhã, ás .9 horas em ponto, na sede
social, para tirarem' o retrato dos
respectivos teams, e ftfliib.òm da di-
rectoria que dirigiu o club.

ASSEMBLÚAS È REUNIÕES
Ypiranga. — O presidente iivisa

ao.s directores que hoje haverá, reu-
nião de directoria, .ás 19 horas, eni
ponto sendo a seguinte ordem do
dia: a) prestação de contas dos se-
nhores cobradores; b) tomar refiolli-
ções so.bre o festival; c) pareceres
e interesses geraes.

Arcos Roèii-alivo F. O — O pre-
eidente convida todos os so-c'o.s para
tomarem parto na assem.blé.i geral a
realizar-se hoje, ás 20 horas, paru
tratar dos seguintes assumptos:

a) Eleição de nova directoria;
b) eliminação de sócios em atrazo;
c) Interesse geral.

fSiRSTTfflMMITl (ilil li ¦*s»M»**vnr-* aaaàg «^ M«yw

Conhece V. S. as vantagens de nossas

JCoBtas'correntes para particulares |
Com talão de cheques e

JUROS 4"/. AO ANNO

j THE ROYAL BANK OF CANADÁ
( Banco Real do Canadá)
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Inhaúiuense F. C. — O presidente
conimiuniica a todos os associados qui-
tes que 'hoje se realiza em con-
tinu&ção a assenlbléa geral ordina-
ri» para eleição, da directoria que
servirá em 1921, pelo que pede o
comparecimento dos mesmos ás 19
horas, na eéde social (caminho, dos
Pilares 207 inhaúma).

America F. C. x Guanabara F. C.—
.Realizando-se hoje um rigoroso
treino entre o Io team do Guanabara
e o 3° do America, o captain do Io do
Guanabara pede o comparecimento
dos jogadores abaixo escalados, ás
16 horas, no ground da rua Campos
Salles: Ferreira; Orlando e Alborti-
no; R. Rego, Targino e N. Couto;
Tavares, Moacyr, Nico, Elisiario e
Gilberto.

Reservas: Diniz, Benedicto, Saul,
Elysio, Ollivier, J. Braga o Ferrei-
ra II.

S. C. Bomsuccesso — O captain
Evangelista de Sá roga o compa-
reclmento de todos os jogadores, es-
pecialmente dos Srs. Peres, Álvaro,
Oswaldo e 'Marino amanhã ás 14 ho-
ras, no ground do club, afim de
levarenii a effeito um rigoroso treino,
participando, outrosim aos jogadores,
que ficam obrigados a comparecer
diária ir ente á sede, .pela, manhã ou
pela tarde, para os treinos indivi-
duaés; sendo retirados das equipes do
club os jogadores que faltarem aos
mesmos.

Foot-ball feminino — Realizando-
so amanhã um treino entre as équiipes
femininas do Helios A. C, o Sr. Ja:
cyntho Franceschini solicita o coanipa-
reclmento dns componentes, ás 9 ho-
ras, no campo do Hellenico A. C.

TRAININGS
Villa Iztibol F. O. x Hellenico A. C.

—¦ Realizando-se amanhã, no camipo
dò primeiro um rigoroso treino en-
tre os teams acima, a commissão de
sports do -Hellenico pede por nosoo
intermédio o comparecimento dos
jogadores abaixo, ás 12, l|2 na sede
social de onde .partirão para o cam-
po do Villa Izabel:

¦Florentino, Euricoi, Renato, Borell,
Ramos, Jaeyntho, Aldemar Ribeiro,
Manoel Ribeiro, Nicolino, Humberto
Uzeda, Mario G. Silva e Jorge

Reservas: Paim, Almir. Xourival,
Florencio e Douradoi

O FOOT-BALL NA PARAHYBA
A nova directoria Ido S. O. Cubo

Branco
Para dirigir os destinos deste club

nortista, no periodo de 1920-11)21, foi
eleita e empossada a seguinte dire-
ctoria:

Pres!dente, José Teixeira Basto;
vice-presidente, Arthur Paiva; 1" se-
cretario, tenente Cicero Correia Sou-
za; 2" secretario, Arsenio Lins; the-
soureiro. lldefonso Bezerra; vice-lhe-
soureiro, José Cohyno; orador, doutor
Santa Cruz Filho, e captain geral, Ar-
minio Sobral.

O FOOT-BALL ESI NOVA IGUASSÚ
A. C. Oriente x S. O. Iguassú

Partirá da central no expresso das
11 u 37 minutos de amanhã a delega-
ção do Athletico Oriente, para a cidade
de Nova Iguassú, onde disputará um
match amistoso com as primeiras e
segundas equipes do glorioso Sport
Club Iguassú.

• A delegação segue constituída pelos
Srs.: Manoel Pereira da. Silva, José
Dias, Floriano Rodrgues Peixoto,
Henrique de Oliveira, Álvaro G. de
Oliveira, Joaquim José Rabello, Ricar-
do Peres Filho e Horacio Santos Ma-
chado.

Jogadores: Horacio, Coelho, Bayaco,
Augusto, Henrique, Magalhães, Faro-
fn, Leonardo, Diamantino, Juvenal,
Chiqunho, Néco, Costinha, Waldemar,
A. Juvenal, Allemão, Nelson, Durãe»,
Niellien, Álvaro, Paschoal, Ernesto,
Nené, Custodio, Peres, Oswaldo, Car-
doso, Octavio, Mattos, Almeida, Zezé,
Edgard e Antônio"

Acompanha tambem o glorioso alvi-
rubro uma harmoniosa orchestra com-
mandada pelo torcedor-mór Miguel
Lamartine/

VARIAS NOTICIAS
O campeão mundial de icvólver vai

visitar a Liga Metropolitana — Na
próxima terça-feira, á noite, a dire-
ctoria da Liga Metropolitana recebe-
rã a visita official do distineto sport-
smen 1" tenente Guilherme Paraense,
campeão mundial de revólver.

Üs directores e membros da Liga
preparam significativa homenagem
ao laureado campeão da VII olym-
piada.
. .A "Vida Kp::rllva" dc lioje — Aca-
bámos de folhear a popular e queri-
da revista "Vida Sportiva", n. 171,
que hojo circula para o prazer dos
spórtsmen. Essa edição eetá primo-
rosanieníe confeccionada e cheia do
coisas Inteixssantii^imas sobre os ul-
tinio.-j acontecimentos sportivos da
ca.pltal, de S. Paulo, dos outros Es-
tadús e do estrangeiro.

A cajia :cp:STonta urna bella"cháige" de Leite dc Castro, a cores,
e que impressiona ágráday.élmente o
leitor. O texto, variadissimo, traz o
seguinte sumiv.ario: epõrt no taua»-
geiro, o ultimo match do Fiuniinen-
se, o grande encontro entre o vala-
roso C. de R. do Flamengo, que aca-
ba de conquistar o campeonato eu-
rioca, e o synipathico Andarahy; a
grande f?sti i.póiíiyá du S. A. Pau-
lista.no, realizada em S. Paulo; a fts-
ta sportiva do Natação e Regatas,
vida mundana, dtcldada ús torcedo-
ras cariocas, etc.

O seu textj cütá notavelmente au-
gnientado na parte literária, e traz
um tem numero de coisas, que fatal-,
inente ag;ad*irão us seus innumeros
ledores.

A secção "Coisas que incomnio-
dam", cujo suecesso vai num cre-
scemlo admirável, tem todos ob cara-
cteristicòs para de iciar a quem a ler.

O America, convida a dii coloriu da
Liga imhi assistir o jogo ile. amanhã
— A directoria do America. F. C. en-
viou hentem á Liga Metropolitana
um officio, convidando os seus dire-
ctores a. assistirem, ó grandey in.itch
Je amanhã.

O iniiiíòro dc hoje d i "Spou 11 Ins-
Irado'! — Excellente o numero de
hoje deste apreciado e bem feito ma-
gaziné, que já caiu na syrApatliia dos
nossos spórtsmen.

Na capa traz uma excellente pho-
togra.>hia a. cures do c.-;timado goal-
keeper Mila, do S. C. Mangueira,
além de abundante noticiário, varia-
do texto e numerosas e excellentes
gravuras sobre o turf e o foot-ball.

Os convites para a feijoada do Mc-
liopolltnno A. C. — A directoria do
campeão da 3" divisão pede-nos avi-
sar aos clubs filiados, que, os convites
para a feijoada de amanhã estão des-
de hontem na sede da Liga.

A directoria avisa tambeni que os
chronistas tomarão parte na féstá in-
timo, apresentando o ingresso per-
manente.

A directoria Ua Liga recorre mais
unia vez — A directoria da Liga Me-
tropolilana, em sua ultima reunião,
resolveu recorrer para o Conselho
Superior do acto do ConseUio Divi-
sionál da 1* divisão, que approvou a
proposta do representante do Bota-
fogo F. C, recorrendo do acto da di-
rectoria que mandojj.abrir um inque-
rito pnra apurar as oceurroncias ha-

ACHAQUES
DA Üli
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velhice íie ria ei UMin ' -S

id. les mnis formosas, tanto
oara o homem cr.no para b

mulher. Isto se consegue íacilmen-
te, s . liiii"-'' n= -i 'es chamada?
"rheumaticas", que tanto aífligem
t. nciloF Estas doi são causa-
d.-s pelo ácido uri que, não tendo
sido filtrado pelos rins, permanece
no sangue, de-> ' -tndo-se nas jun-
t: - nos museu'^s etc, irritando-os
de tal maneira, que,' ao menor movi-
m( .i fo s afflicçõiS, Os
rins nüo fii .am bom o ...ngue quar.-
d., se adiam em estado de fraqueza
e, portanto, deve-se soecorrer estes
org" s ;. ' 

perda de tempo, para
r ' • 1al-OS a funeeinynr.

; As PUn' de Foster pnra os RI
se encarregam de fazer funecionar
estes orgã reguls -Jade, man-
tendo o .-.sido urico dissolvido e fa-
zendo-o, d"sta fôrma, . 'r com a
i .Ir sem quo ¦ si? moléstia algu-
ma. Estas pilulas tornam s.-npre
mais prazenteira a vida para uma
Infinidade do unciães, e não ha mo-
tivo para. que o senhor continue sof-
frendo de achaques, taes como: dor
r\- costas, lnchaç..o de pernas.scia-
tica, rheumatismo muscula., fortes
pontadns nas costas ao inclh.tr-se
ou levantar-se, irritação da bexiga,
ardor no urinar etc, pois basta to-
mar essas pilulas para que o sennor
possa gozar os últimos a mios de íun
vida. Ad lüra o senhor, huje mes-
mo, um vidrn das Pilulas de Foster
pura os Rins. Não deixe para fazel-o

anhã, porque ar. anhá pôde ser
lasiado t. ile. 1'ãu aceite substi-

tutos. Exija as legitimas da "Fos-
ter".

A' yéndu em todas íis pliarinacias.
Pega nosso folheto .obre as enfermi-
¦ ri>naes, que nós lh'o enviare-
mos absolutamente grátis.

FOSTER-Mc. CLELLAN Co.
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—RIO DE JANK1RO—

vidas no campo do Botafogo, por não
caber na espécie.

Mais dois juizes officiaes — Em sua
ultima reunião, a directoria da Liga
mandou incluir no quadro do juizes
officiaes, os sportsmeh Américo Por-
tilho, do Villa Isabel F. C, e João
Chrockat de Sá e Edgard de Oliveira,
do 3. C. .Mangueira, por terem sido
approvados no exame de referee.

A fostu do.s marcos do campo do
Vpiranga F. C. — 'transferida de do-
mingo ultimo, realiza-se finalmente
amanhã, a grande festa promovida
pelo Ypiranga F. C, para commomo-
rar o assentamento dos marcos no
terreno que acaba de adquirir; em
Cascadura, onde vai construir a sua
praça de sports.

A Sub-LIga du Metropolitana vai
levar ti effeito as festas em homena-
gem no valoroso campeão Paraense—
A futurosa e util Liga Suburbana de
Koot-Ball já está terminando os ul-
limos preparativos para a realização
das imponentes festas que vai levar
a cfftito, ainda este mez, em home-
nagem a seu presidente, tenente Gui-
lhernie Paraense, consagrado cam-
peão mundial do tiro de revólver.

As homenagens, que constam de
uma. sessão solemne na sede da Liga,
sendo orador o estimado sportsman
e illustro jornalista, Dr. Netto Maeha-
do. presidente da A. C. D., e do festival
sportivo. que será no campo do Ame-
rica F. C, gentilmente cedido pela
sua directoria, tomando parte nesso
certamen o America F. C. contra o
C. R. Flamengo, em disputa da taça
"Paraense", devendo essa prova ser
arbitrada pelo roferee Pedro dos San-
tos. O segundo embate do festival
será a disputa entre os scratches da
Liga Suburbana contra o da 3" divi-
são da Metropolitana, em disputa de
11 medalhas de prata, offerecidas pe-
la Liga Suburbana". Esta prova será
dirigida pelo illustre sportsman Dr.
Ferreira Vianna.

O Cn rioca entrega os pontos ao 2"
team do River — O Carioca F. C.
offiriou á Liga Metropolitana, com-
municando quo não disputará ama-
nhã o jogo dos 2"" teams, com o Ri-
ver F. C, fazendo, assim, a entrega
dos pontos.

Vma estréa no S. C. Fluminense
Estreará amanhã, no Io team do

S. C. Fluminense; contra o Man-
gueira F. C, o excellente player
Joaquim Moreira da Silva, .antigo
jogador do Confiança F. C.

O twisçlho infantil reune-se boje
Em sessão ordinária, reune-sc

hoje, ás 20 horas, o conselho que di-
rigo. o eampennato infantil.

Os novos direoíores do S. C. Mn-
clvorv/.lc — A secretaria do S. C.
Mackenzie communicou á Liga que
na sua ultima assembléa,. foram
eleitos 2° secretario e 1" e 2o thesou-
rclros, ns Srs. Edgard Lobo Vianna,
Bernardino Gomes Cardoso e<.La-
martírio Werneck.

O Ypirting:! F. C. vai promover um
torneio Initium dos seus teams in-
ternos — No próximo domingo, o
Ypyranga F. C. levará a effeito, em
seu campo, a disputa de tim torneio
initium, entre os quadros que
disputam o torneio interno.

Para o team Leonel .Malker, fo-
ram offerecidas onze medalhas de
prata. •

Ó S. C. Arnaldo Bragu no fes ti-
vai do Modesto F. O. — Afim de on-
frontar o combinado Bodóque. %nofestival do Modesto F. C, a reàli-
zar-se amanhã, o captain do S. C.
Arnaldo Braga escalou o seguinte
team:

Marques, Rubens, Eduardo, João,
Danninho, Furtado, Nunes, Emy-
gdio, Mario, Archimedes e Hc-mi;-
que." Os jogadores acima deverüo estar
no campo do Modesto, ás 10 lj^ho-
ras em ponto. '" ¦'

Os (ilrcetoros do tSffinguiniios')íviíi
sitam o Coelho Nato A. C. — Em
visita official, estiveram ante-hon-
tem na sede do Coelho Netto A ?Ci
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os spórtsmen Alberto G. de Souza
e Mareiliano Teixeira, afim de re-
solverem o próximo desempate da
taça "Imprensa Brasileira".

Os membros da directoria do gre-
mio ooolhonettista dispensaram to-
.a a sorte de gentilezas aos seus

collegas do MangÜinKos F. C. e, ao
quo -parece, o alludido tropTiéo só
seri desempatado nas férias do
campeonato da cidade.

O pvogrniiiluí! da festa de nmauliii.
do Jardim F. C. — E' flr.almento
amanhã que se realiza o imponente
festival organizado pelo Jardim F.
C, em homenagem á imprensa ca-
rioca, no ground do Carioca F. C. O
programma da festa é o seguinte:
IP parte, ás 12 horas: susprezas; Ia
prova, ás 12,. 40, Carioca F. C.„ Lu-
sitano F. C. x S. C. Botafogo. Juiz,
Felippe José Faustino; 2* prova, ás
13 horas: U. S. R. L. R. F... S. C.
Curupaity x Paulistano F. C. Juiz,
João Medeiros Cabral; 3* prova, ás
li3.20': Manoel Fernandes, C. 'R. La-
ge x C. R. Piraquê. Juiz, Paulino
Joaquim de Moraes; 4* prova, fis
1-3.40ç "Ci. C. Estrella do Paraiso",
Jardim P. C. x Combinado Humay-
tá. Juiz: Reynaldo Cintra; 5" pro-
va, ás 14 horas, "Antônio I. Bra-
sil", Alliança F. C. x Real Grande-
za F. C.. Juiz: Jayme R. Pereira;
6* prova, ás 14.20, "Romualdo Pi-
res", Palestra Itália F. C. x Humay-
tá F. C. Juiz: João Medeiros Ca-
bral; 7* prova, ás 1.5 horas, "João
Medeiros Cabral", vencedor da 1"

prova x vencedor da 2>a. Juiz: Didimo
S. de Andréa: 8" prova, ás 15. 2>0
"Jardim F. C", vencedor da 3' pro-
va x vencedor da 4*. Juiz: Reynaldo
Cintra; 9" prova, ás 15.40- ,"A. Ohrn-
nistas Desportivos", vencedor dn 5*
x vencedor da 6" prova. Juiz: Felip-
pe José Faustino; 10 prova final.
"Imprensa Carioca. Juiz: Paulo Ca-
nongia.

A comniissão dos festejos está
constituída dà seguinte fôrma:

Bilheteria: Pedro Estuplham; por-
ta: Manoel Clemente Vieira; policia-
mento: Daniel J, da Cruz, Antônio
T. da Rocha, Francisco Martins.
Francisco Ribeiro e Gabriel Garcia;
vestuário: Octavio F. do Souza e An-
tonio L. de Barros; recepção á im-
prensa: jpfiò Medeiros Cabral e Con-
stnntiriò Baldo; direcção desportiva:
José S. Bittencourt, Romualdo Pi-
res e Antônio F. Ariza; portaria:
arehibancada: Antenor da Costa
Abreu e geral: Onofre C. Lemos.

O rv>mblníi<lo Huinaytá. no festival
do Jardim F. O. — Para o jogo do
amanhã, no canio*. do iCnrlpcri. o
C. Humaytá levará o seguinte team:
Leopoldo — Ramagem e Fernando—
Cyro, Euzo e Jayme — Maciel, Au-
gusto, Ortigão, Argollo e Lessa.

O presidente da commissão dc de-
sportes pede o comparecimento dos
jogadures. ás 13 lior"«'.

O Paulistano , no festival do Jnr-
iilm F. C; — Tendo a directoria do
Paulistano aceitado o convite do Jar-
dim F. C, para tomar parte em seu
festival, tí realizar-se amanhã, a
comniissão de desportos escalou o
team abaixo, pedindo o compareci-
mento pontual dns jnendores o rester-
vas ás 11 horas, na sede, para incor-
poro dos seguirem para o campo do
Carioca F. C.

Lima — Allemão e A. Silva — Mo-
reirn, Ryrialdn e Mnroven — Strom-
pa. Bebeto, Odilon. Galvão e Soares.

O 2" nnniversario do If. Vnllada-
res F. O. — Em commemoração ao
seu sngundo anniversario. quo passn
amanhã, a directoria desto civis ro-
solveu realizar uma sessão magna,
que terá inicio ás 21 horas, na sede
social, á rua dos Inválidos n. 129,
cujo 'programma está assim organl-
zado:

1* pnrte — H. Valladares F. O—
Dois excellentes encontros de foot-
bali entre o Io, 2o, 3o e Aposentados,
em disputa de duas ricas taças, of-
fertadas pelos Srs. Moey AVoinstein e
Aloysio Lopes.

2' parte — Sessão magna:
a) Leitura do relatório annual da

directoria;
b) Posse da nova directoria;
c) Saudação cm pomo dos asso-

ciados á directoria pelo Sr. Alcy De-
millecamps;

d) Acto Humorístico;
e) Extracção de tombola.
Para estas solernnidades á dire-

ctoria previne aos associados, que a
entrada é pessoal com a apresenta-
ção do recibo n. 12 (dezembro).

O quadro do VP/wiIgnon F. C.
no festival do Ubá S. C. — O team
do Villegaignon que jogará no festi-
vai promovido pelo S. C. Ubá, a rea-
lizar-se amanhã, no campo da rua
Figueira de Mello, é o seguinte:

Coutinho, Propercio, Brasil, Calix-
to, Anaclcto, Aniceto, Victor, Antu-
erpia, Waldemar, Duarte e Cocheiro.

O Avenida F. C. na festa do 25 de
Novembro — Realizando-se amanhã
a festa acima, na qual este club vai
disputar uma artística taça com o
valoroso Io team do Cajucnse, o ca-
ptain do Avenida pede o compareci-
mento dos jogadores abaixo, as
13 l|2 horas, na sede social, afim de
organizar o team que vai enfrentar
o valoroso Cajuense.

Roleta, Dionysio, Nicoláo, Rubens,
Tavares, Raul, Leão, Pé de Ouro,
Sebastião, Pizane, Tenteia, Moraes,
e todos os mais jogadores.

Resoluções dn dlreetoHa do Pe-
nha F. C. — Em sua ultima sessão,
realizada om 30 do mez passado,
entre outros assumptos a directoria
resolveu o seguinte:

a) Aceitar para o quadro social os-
Srs. Adelino de Moraes, João Maga-
lhães e Francisco Silva;-

b) Approvar o balancete trimes-
trai, apresentado pelo thesoureiro;

c) Excluir os sócios jogadores
Lydio Monteiro, por haver infringi-
do os paragraphos 3° e 5" do art. 26
dos estatutos, c Arthur de Almeida,
captain do 3o team, por falta de pa-
gamento;

d) Suspender por GO dias o sócio
jogador Joaquim Conceição, por ter
infringido ó paragrapho 3° do arti-
go 26;

e) Destituir do cargo de zelador
do club o Sr. Octavio Benedicto, por
não ter o mesmo dado desempenho
ás suas funeções.

Eólios do jogo A. A. Empregados
.Municipaes x Brasileiro A. C. — So-
bre o resultado do match acirra, re-
cebemcis do presidente do Brasileiro
A. c. o seguinte officio:"Sr. chronista_-..dçijpoi,tfv:cr' dê"O Paiz" — §íKK.«çõès. 

"— 
Não me

passou <}ç.Spercebida a, noticia quesob _arípigraplie: "A. A. E. Munici-
. Pfiês x Brasileiros saiu publicada
hoje na vossa apreciada secção. Foi
surpreso que a li, pois a mesma não
ê verdadeira na parte que diz iter
sido a rossa primeira equipe derro-
tada pelo' elevado "score" de IOkO.
T".; não podia ee ter dado por te-
reir.i comparecido em campo somente"sét? 

players, sendo tres do terceiro
team e quatro do segundo. Sendo
quasi 2 1|2 da tarde e só tendo coni-
parecido os players alludidos, cha-
mei-os pedindo-lhes que entrassem
em campo por um dever de coi'tezia.
Accederam os mesmos ao meu ipedi-
do e terminando o "pseudo match"
tinha comparecido, mais o Sr. Anto-
nio Fonseca, da primeira equipe.
Fiz-lhes vêr a nessa situação e a ini-

A disputa campeonato e torneios de 1921 será
?

Na assembléa geral da Liga Me-
trepolitana, marcada para segunda-
feira, serão apresentados duas pro-
postas modificando a disputa do
campeonato e torneios de 1921.

As proipostãs que .vão1 ser apresen-
tadas sâa da autoria do' Sr. Apollo
Amorim' e capitão Álvaro Costa, res-
pectivanuente representantes do Me-
tropolitano A. C, o do Ipiranga F. C.

As propostas assim estão redigi-
das:

Do representante do Metropolita-
no:

"Considerando que o campeonato
e os torneios de foot-ball das divi-
sões da Liga (Metropolitana, terão,
em 1)921, 33 cóncurrentes;

Considerando que à. Liga Metropo-
litana, de accordo con1.' os seus fins
deve procurar por todos os meios ao
seu alcance o desenvolvimento dos
sports se,b sua direcção;

Considerando, que a (presente pro-
posta nenhum inconveniente traz,
sendo ao contrario, uma medida util
e que a nenhum club pôde causar
prejuizo;

Propomos:
a) cada divisão de foot-ball com-

Tp0r-se-ha de onze clubs;
b) a primeira divisão será coa.'-

posto, dos actuaes clubs. a ella per-
tencentes e mais o vencedor do tor-
neio da segunda-divisão;

c) a segunda divisão, ficará con-
stituida pelos clubs que a compõem
actualmente a mais o vencedor do
¦torneio da terceira divisão.

d) a vaga existente na secunda
divisão resultante deste projecto se-
rá preenchida pelos vencedorca de
um torneio eliminatório que será
realizado entre oa clubs que com-
põemi actualmente a terceira divi-
são;

e) fica estabelecido o limite ma-
xio de 33 clubs para as tres divisões
da Liga;

f) qualquer outros clubs que ve-
nham de filiar á Liga Metropolitana;
só poderão disputar torneios de foot-
bali, constituindo uma divisão espe-
ciai e nem menor ligação com a 1.",
2.» e 3." divisões;

g) as vagas que so der na terceira
divisão serão preenchidas de accordo

com o art. 19, do código de foot-
bali.»

Do representante do Ipiranga:
"Considerando que os fins propoa*

tos pela Liga Metropolitana é o des-- '
cnvolvin.ento dos desportos;

Considerando <iue pela. fôrma com
que são dlspultados oe torneios de
foot-ball, um desses torneios longa
de tornar prósperos os clubs que o
disputam; antes, os tornam fracos,
sem recursos quasi para manterem-
se e nullo de qualquer estimulo
desportivo, pois que, patente é o re«
traimento de espectadores nos mat-
cher? que realizanii;

Considerando que os clubs desses
torneios e muito especlalmcnjte os da
terceira divisão luctam com grandes
dificuldades para a (.unservação da
suas próprias existências;

Considerando que incitar os de-
sportos é procurar tornar suporta-
vel a vida desses clubs e não asphl-
xial-os, matal-oe mesmos;

A assembléa. geral da Liga Afetro-
politana resolve:

a) o compeonato de foot-ball da
Liga Metropolitana, será disputado
pelos clubs da .primeira divisão, pela
fôrma estabelecida;

b) os demais clubs constituirão a
segunda divisão de modo a dividil-a.
em duas séries cftin igual numero
de clubs, e obedecendo a escala dos
torneios da Liga. da actual 2.* e S'.?
divisões, incluindo-se os novos clubs
nas vagas que se verificarem;

e.) no fim do torneio da. segunda
divisão os vencedores da cada série,
bater-se hão entre si para conferir
o titulo de vencedor da divisão;

d) o vencedor do torneio da segun-
da bater-se-ha em prova elimina-
toria coir.i o ultimo collocado no
campeonato, de accordo com a fór-
ma já estabelecida;

e) a pantida de que trata a letra
",c", deste projecto será disputada em
campo neutro, revertendo o seu proí»
dueto para os cofres da Jjiga Metro-
politana.

f) ficam respeitados os direitos
adquiridos dos actuaes vencedores
dos. torneios da Liga Metropolitana,
na terceira e segunda divisões do
corrente anno.

o o re t i o i x e:
Material para Isolamento cie câmaras

FRIGORÍFICAS
Fabricas : S. PAULO e RIO

JOSE' CONSTANTE & Co.
; Avenida Etio Branco, Ql - RrO

«ua íS. Bento, ±si, i» - S. PAULiO

nha tristeza pela ausência do.s demais
defensores do. nosso pavilhão, ausen-
cia essa (n ais tardo vim a ser .sabe-
dor) devido ao íacto de não terem
sido pelo correio entregue a tempo
a maioria dos avisos. Demonstrando
grande amor pelo club de que fazem
parte, e grand» consideração pelos
directores e associados da Associa-
ção entraram em camipo novamente
os iii-esmos players com a incluuão de
Antônio Fonseca. Foram derrotados,
é naitural. Grande feito da Associa?
ção «tijo primieiro team completo
derrotou outro com oito elementos
extenuados. Custa-me a crer lenha
sido um dos directores da. Associação
o autor da noticia publicada na" vos-
sa brilhante secção des.porüva. E'
muito justo que um club se vanglo-
rie com as victorias alcançados, mas
ô tambem miu.ita inconfidência vir
a publico trombetear victorias sobre
um adversário franco no moii.erito,
cujos elementos em numero de oito
entraram em campo, cansadíssimos,
por consideração ao adversário. Mas
se foi alguém que tenha rcsponsaibi-
lidade na Associação o autor da no-
ticia publicada, tenho a dizer-lhe
que os nossos teams não podem
ser vencidos pelos da Associação
por 10xl>, podendo d autor da noti-
cia provar o contrario.. .

Rogando encarecidan.ente ipubli-
cidade, penhorado agradeço a atten-
ção -que merecer, etc, Luiz José da
Rocha Silveira Junior, presidente."

Notiis do Lapa F. O. — Fste club
realizará no próximo dia 26 do cor-
rente, no campo do Rio de Janeiro,
á rua Moraes e Silva, um grande fes-
tival desportivo, onde tomarão parte
6els clubs, os quaes já receberam con-
vites, esperando a commissão orga-
nizadora resposta dos mesmos, pára
poder cunfeccionar o programma.

O Lapa não tomará parte no" fes-
tiva! do Magno F. C, assim como tam-
bem não se fará representar no fes-
tival do Jardim F. C, por ter que
jogar contra o Rio Athletico F. C.

—O presidente do Lapa vai offere-
cer á directoria uma feijoada, a qual
será levada a effeito nó Sacco de São
Francisco.

—Este club tomará parte no gran-
de festival promovido pelo Luzitano
F. C, a realizar-se nó próximo dia
12, no campo do Botafogo F. C.

—A comniissão de sports vai offe-
recer a todos os jogadores deste club
um chocolate, que, por certo, vai ai-
cançar grande exito, havendo um
réco-réco.

—O thesoureiro chama a attenção
dos sócios em atrazo, para' o prazo
concedido pela directoria, . para os
mesmos se quitarem, prazo esto que
acabará no dia 2tl do corrente.

Resoluções du directoria do Mun-
gulnliós F. C. —A directoria deste
club, em sua ultima reunião, resol-
veu:

a) Encaminhar á comniissão de
syndicancia, a proposta do director
Luiz Alves de Mattos;

fo) Aceitai- o convite do Rio Athle-
tico Club, para disputar uma taça,
no próximo dia 26, de accordo com o
parecer da commissão de sports;

c) Aceitar, desde qu« seja confir-
mado por officio o convite verbal
feito pela directoria do Magno F. C,
para disputar uma taça no próximo
dia 12; j. .-
..-d)-Officiar á. directoria do Brasi-
leiro A. C, solicitando uma entrevis-
ta, relativamente ao próximo desem-
pate da taça "Imprensa Brasileira",
bem como para tratar do jogo de 12
do fluente.

e) Encaminhar para a thesouraria
uma conta corrente da papelaria
Confiança, afim de ser devidamente
conferida f) Censurar, de . accordo
com os estatutos, os seguintes sócios:
José Vieira, João Varia, João Teixel-
ra, Miguel Varella o Waldomiro P.
Andrade;

g) Instituir um empréstimo inter-
no na importância de 3:000$, de ac-
cordo com o respectivo regulamento,

Volumes extraviados no
cães üo porto

Extraviaram-se quatro
caixas, descarregadas em
setembro, no armazém 1(3,
do cães do porto, contendo
peças de machinas para ta-
celagem. As referidas cai-
xas.trazem a marca B. G..
com os ns. 16, 17, 23 e 24,
pesando, respectivamente,
384, 676, 408 e 125 ki-
los. Gratifica-se a quem der
informações, á rua da Qui-
tanda 145.

o qual será opportunamente publi-
cado;

h) Marcar as quartas-feiras para
reunião da directoria.

PETECA
CENTRO ATHLETICO SAMPAIO
Começarão amanhã, ás 15 horas, aá

provas do campeonato deste sport.
As partidas serão de 40 pontos, jo-

gando os "teams", que vão abaixo es-
calados, nos dias fixados na tabela:

Floriano Peixoto — Rubens, Faço-
pahyba, LoSo (cap.), Naylor e Anto-
nio. ,

Rio Brann» — Romeu, Braullo, Liot-
ta (cap.), Miranda e Junqueira.

General Osório — Annibal, Assis,
Pedro (cap.), Rossi c Figueiredo.

Marcilio Dilas — Arlindo S. Álvaro
Santoa (cap.), Vasconcellos, A. Mar-
ques e Camaragibe.

Almirante Barroso — Blumk, Sa-
turnino, Arllndo M. (cap.), Liotta II
e J. Magalhães.

Antônio Camisao — Nascimento,
Angellno, Huascar (cap.), Raymundo
e Sylv.'o, •.:

TABELA
Dezembro:

õ—-Floriano x Rio Branco,
Osório x Marcilio.

12—Barroso x Floriano.
Rio Branco x Marcilio. !

19—Floriano x Camisão.
Barroso x Marcilio.

20—Rio Branco x Camisão.
Marcii'o x Floriano.
Janeiro:

2—Barroso x Osório.
Rio Branco x Barroso.

9—Osório, x Rio Branco.
Barroso x Camisão.

16—Floriano x Osório
Osório x Camisão.

23—Marcilio x Camisao

(Continua na 8a pag.)

AO CAVAQUINHO DE 0ÜR0
Grande fabrica de instrumentos d«cordas. Cordas por atacado e a v§Srejo — Rua_Uruguayana n. 137—Te-lephone 3.291, Norte.

CSiarutos de Havana
IMPORTAÇÃO DIRECTA

LOPES SA' & C.
RUA SANTO ANTÔNIO N.S. 5 J3 £

A COMMISSÃO MIXTA DE RADIO-
TELEGRAPHIA

O Sr. ministro da viação approvou.
a proposta feita pelo director geraldos telegraphos no sentido de serdesignado o engenheiro FranciscoBhcring, sub-director technico. dessarepartição, para representar o mi-nisterio a seu cargo, na commissão
technica mixta civil e militar de ra-diotelcg.raphi.-i que s0 deve reunir
brevemente. O Dr. Pires do Rio so-
|icltoú ao seu coliega da pasta da
guerra p. designação do representan-
te dcue ministério para a mesma
coimi ib-.são, como já fez o da marinha,
nomeando o capitão-tenente Mil*
de Barroã Barreto

._;¦'-!_;.. . . r...
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SECGAQ COMMERClALi
^

Reforma das tarifas
Na sessão semanal da Associação Com-

mercial do Rio de Janeiro, ante-hontem
realizada, foi lida a seguinte representa-

ção:
-""Os abaixo-assignados, commerciantes

importadores, vêm solicitar de V. 'Ex. a

intervenção junto ao Congresso Nacional,

para quc a reforma das novas tarifas da
-A-lfandegà, ora em votação no Senado, só

entre em vigor, a partir de i de julho
dí 1921, porque, tendo o commercio sof-

tfrido mna grande paralyzação dos seus

negócios, accumulou grandes "stocks"

que precisa coitocal-os até 30 de junho de

1921. 
'

Assim sendo, esperam que na referida
reforma tambem fique claro que os no-

vos direitos sejam cobrados para todas as

mercadorias entradas nos portos do- Bra-
sil, depois dc 3? de junho de 1921 — Ase-
vedo Jardim Sr C—-Augusto Vos & C—
Camacho; Sr C.—Herm Slolts & C.—Reis,
Alves & C—Fonseca, Vas Sr C.—Gui-
marães Fonseca & C. — Vieira Soares
& C.—Schaible. Sr Atoiífa — Gomes, Wel-
lisch & C. — Lolmer & C. — Casa Wel-
lisch — GastSo & Guimarães—Leite; Ir-
mão & C—Antunes Correia Sí C—Braga
Carneiro & C—Müilcr & C.—S. Lara
S- C.—Hime & C—Dias Garcia & C—
Delfim Pontes .& C.—Hasenclcvr & C—
Agostinho Ferreira & Irmão — Fonseàa,
Almeida Sr C.—Marques Couto & C.—
Heraclito & C.—Vieira Monteiro & C—
Ferreira Guimarães Sr Fonseca—/. Rai-
iilio. Sr C.-r-Marco F. Bertca.-1-uclthaits
& C.—Borlido Maia & C—Rocha Wir-
cher Sr C—Companhia Geral Commercial
do Sio ie Janeiro."

Associação Commercial
©o Sr. ministro da Bélgica, recebeu a

.Associação Commercial do Rio de Janei-
ro o seguinte offieio: "Sr. presidente—
Tenho a honra de recorrer a V. Ex., soli-
citando 05 seguintes informes :¦_ Lista dos
principaes importadores do Rio de Ja-
uciro, dc:

i". Comestíveis em grosso;. ,-,;, •
2". iMobilario e artefactos de vime;
3". Ri-udás. -
.Ha, no Rio de 'Janeiro- casas que se

oecupam da importação de crina dc ca-
vallo?

. Agradecendo antecipadamente os infor-
mês pedidos, que rogo enviar-me, apresen-
to a V. Ex. os protestos.de minha alta es-
"cima e distincta consideração."

VAIiOItES DIVERSOS |
Os soberanos '

Essns moeda* regularam firmes, cotando-se I
libra ouro, 30*400.

Os vales-onro
O Banco do Urnstl fornecia os valewurfr *

razão de 3?3r.fi, pniiel, :por 1$ onro, sendo a mê-
dia do doll»r na semana anterior dc BS510.

Ouro nacional .-.;.
A moeda do 20*f, onro, •coton-ae, hontem, t

05*000. , • ¦ :¦,-:
FUNDOS PtJBIilCOS

! Caiu a Bolsa em completa apathia, sen-
do os respectivos negócios destituídos dc
interesse. .

Durante todo este mez é de esperar
quc funccíoue a Bolsa nesse estado de
decadência, como suecede todos os an-
nos, nesta época.

Algumas apólices geraes que ainda es-
tiveram em movimento regulavam na
baixa, seudo assim que as uniformizadas,
sem juros, dariam 810$, igual a S35$ com
juros, havendo compradores de diversas,
ao portador, a 84o$ooo.

Na falta de outros papeis constaram
alguns negócios em acções de tecidos,
quasi todas as outras continuando retrai-
das e fracas, incluindo as de especulação,
cujos negócios tornaram-se inviáveis.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

Diversa» emissões 1011, port, 10,
100  845*000

Estadoaes:
Itlo, 100$, 4 o|o, 1, 8, 0, 11, 15... 07»000

Municipaes:
Kmp. 1014, port., 3,

Acções:
tlnnr.o» 1

.Mercantil, 50
ConipuiiTifaa :

Tec. Mnséense, 88. . .. ........
Ti-c. Manufactora Fluminense. 10
Tec. Progresso industrial', 100..
Tec. CoiltlaiH.i> 10................
America fabril, 31, 41

©ebcntnrcs:
Tec: Coreovado, 50
Docas de Santos, 100.;

l>-ir alvará:
75 Scg. Cnllo dos ri-oprlotnrlos....

PREGÕES DA BOIiSA
Vendedor Comprador

Uniformizadas^ i o|ó  820*000 810*000

Divertia otiilutuea

BANDO PORTUGUÊS DO BRASIL

25......... M8*000

250*000

1551000
17(1 $000
2or.$(ioo
215*000
295*000

CAPITAL...... 50.000:
m fo hmtê- JÈà âl-Palt IU

Mm TELEfiRAPHICO BBASIlüSB—CAIIA POSTAI 4T9
Por contrato com o governo' português o

Banco assumiu no Brástí funeçoes tle

Agencia Financial ris Portugal

Abre e/e de movimento, CG LIMITADAS COM TALÃO BE
GfiEQüES, c/e a prazo fixo ee c em moeda estrangeira

nas melhores condições do mercado

wicarrega-íe te administração de propriadado

ttajshy, Irm de 10 «-Hol.
(dem, irm dt 2 klloa ..

de 20 klloa .. .. ••
Mluclra *. Paulista, lati

dn 3 kiloa, . •••••••1

Batatas:

Mineira e Paulista .. ..
Hlo Grande  ••
francesas ..... •• <• ••

Breu:
Americano,

1SA00 1
líüiiO a
1(900 a

2(00f
2*oso
1»!)60

claro
Mem, ni'iirt>. •

Cimento:

Marca Duva. . ¦
Mo rea A tia 9. .
Outras marcas .

Farello de trigo:
Dos moinhos nacionaes

• • •»••

1|950 a 2*000

Vm Uio

Nominal
Seminal

Bttrtco*
40*000 t 441000
40)000 • 44*000
40*000 a 44*000

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(Segunda despachos telegraphos dos nossos correspondentes especiaes)

MERCADOS MONETÁRIOS

5*000 a t>*200

Farinha de mandioca:
for 4B fctto»

Porto "Alegre, especial .. }¦>»"•»¦ 14»SM
Idéni, Hoa  "UJ2»
Idem, eulteflna .. .. .. 1*J*»JJ »
Ideiu, íwncirada. *í!SXS

103*000
200*000

180*000

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

Movimento do cambio
Eram ainda, irregulares as coüdtçSej do

tiosso mercado <i*ue continuou oscillante,
assim mostrando não acreditar mais na
realização dc empréstimos.

EtvtretanU», os bancas especializados
nesse gênero • de- negócios achavam-se
como sempre ém prosperas condições,
sendo assim que todos os annos distri-
iucm excellentes dividendos de 12 o|o a
20jjo|o.- .V

Dentro eni breve, ante» db- centenário,
estarão' óonichüaàs as obras dos bancos
Portuguez,. Hollandez, Italiano, de Des-
contos,' 

'Francez' "ftiver-Plate V London
ând Brasilián, cujos edifícios terão as
proporções- *e- palácios, embellezando a
tiossa City, que encerra muitos outros
igualmente magestoso.

O commercio de cambio, por conse-
quéncia, entre nós é" de-muito mais-van
tagem do que qualquer outra industria,
tanto'assim que são muitos 6s'estabeleci-
mentos desse gênero e todos produzem
excellentes resultados. •
¦ Assim, melhoram sempre e multiplt-
cttn-se os bancos que representam quasv
todas as bandeiras, com cujos paizes te*-
mos relações, commerciaes, mas sem- por
isso o cambio melhora, obedecendo ao.
menos a lei da concurrencia.

Com effeito, ainda hontem, tivemos- o-
mercado mal collocadlo,. ou antes, _ nas
condições oscillantes anteriores que & ca-
racteristica do estado» de duvidas e in-
certezas.

A principio,, constavam negócios ban-
carios a 11 3|8" e ri 7l-**> i-, ema. com"
pradores do particular a 11 i|-J d., mas
cotaram aquelles papeis até 11 i|4- A.,
contri estes, a th i\f> a prazOi

: No correr do dia, subiu o bancário a
11 3(8 d., com operaçSe a vontade do
vendedor a n v\s d., contra tetras, de
cobertura a este preço; mas, pouco de-
pois, corriam as taxas de n s| «o e
ri 3I8 d., contTa letras a n 7|i6 *. fe"
chando- o mereadb ainda oscillUntei mas
sem alteração de interesse.

O movimento do dia constou de letras
•èancarias de 11 rM&Hl 7|ij5 d., contra
particulares de 11 3|8 a 11 i|s d., valen-
do as libras esterlinas de 2i?oq8 a
•91 $'333*

Tabelas ofllçlücs"
n 00 din.

191T, port
1IK!0; iwrt.
Noiiiiuátivn»

Apólices municipaes
mo*. 5 o|o, iioet. . ......
Pilai nominatlrRS
Kmp. lOORi nom
Kmp, HHI0-, port
liU-í, l>ort., U o|o........
Kmp. 1017, port., 0 olo ,
Sltlierojr,, li serio. . ........
Nltüisrojr, 1* Rêrlc
Ciiiiilina

Apólices estadoaes:-
Entado do Itlo, 1 o|o .. .
Ditò de .-ilM)?, 0 "l"
ltlnjü; Í:0Utl>f, 5 •l". ¦'." ••

Acções:
Banca* :

lírn^ll. . -¦••
CiimuifrciRl
Coiiimorcio. • ••
Lavoura .. .. ¦• .... .
JíercnntU •• ..
\«*'l«»lll|. . | •¦¦-»••»•••.•
1'ürtiiBiie**

V. de 1'coííos :
Anierlca Fabril
AlíiRÜKja
ItiMf fHMlUt. a. a a> ••*•••»*
Coiifiitm.-a .... :;. •• .
(.'ori-ovnito. . . 
Miunifaetótá
Maiji-i-nse
Hnigrçsío
retroiiolitaiia. 
.Sunt» AIbíxo. . . .. •:'....•

- C. de üepmw : v. ,
ItrAAtl. . • • •»•••••?»••
iliiierva. 

Estradas da ferro ',

Minas dc H. Joron-rmo .
Snl Mineira., . . 

: Victoria «Minas
Diversas:

Doca* da Ilahia .. .. .
IDocas dí SKiitos...
I Ditas nominaes'LoterlBB ¦
1'crra» ••"Oebcntnrcs:"
America Fabril.
Alliança. . , . 
Boia., l*R*tor, ;.; . .........
(•«rsejntia: BraSin». .. . .
Confiança
Coito vaílo ..*<•
Docas- da Bnlila
Docas d» Santos
Itapciunça. . • .."....
Edificador». . . • ....
Ktnt Lux
Maeeense. . . 

i 1'miirrsso Industrial . ..
Mercado
Manufnctora. . 

; Mtelh. em Pernambuco
Saato Alolio. . ...........

840*000
845*000

ü3fl*oao
•Al 0*000
1115*1100
18OÍ01K)
1X0*00.0
17*1*000

87IÚ00
88*000

200*000

07*500

81".*000
810*0011

200*000
237*000
180*1100
17U*UVO
n.7*noo-
172*51)0

SliKiOO
87*1X10

ÍPOJOOO

110*500
470*000
875*000

257*000
181*000

2ü5*000

205*000

300*000
240*000
tMliiciiiili
218*001)
170*000
180*000

210*000
800*000
285*000

«Binou
03*000

81*500
60*000
00*000

70*000

470*000
13*750
15*000

202*000

204*000
20N$timi
204*0110
200*000
13B*onoi
200*500
202*1100
105*000
ntütooo
180*000
2IHt$ÍNI(-
208*000
1!KI*IHI0
150*000
178*000

250(000
180*111)0
18S»u0O
100*000
245*000•Jlllllll!
245*000

205*000
220*000

210*000
105*01)0
170(000
150(000
2O5$000
270*000

—Industrial e Agricola do Torreão, as
13 horas, para contas e eleições. _

— Empreza de Construcções Civis, as
13 horas, para contas e eleições.

Dia 16: . „.
listrada de Ferro Victoria a Minas, aí

14 horas, para contas e "eleições.

Companhia C. das Docas da Bahia, ás
14 liorns, para contas e eleições.

Companhia Nacional de Seguros Mu-
tuos contra Fogo* ás 13 horas, para elei-
ção da administração.

Dia 23 :• , -1,
Companhia Industrial Fluminense, as

13 horas, .para reforma dos estatutos.
Dia 26: AA '¦ 

. ,
Trajano de Medeiros & C, as_i3 noras,

pava prestação de. contas c eleições.

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arreca-

dou hontem 184:0721617. sendo reis
8i754$o8o em ouro e io2:3i7?<-34 em
papel.

De 1 a 3 do corrente importou a ren-
da em 562 :o52$3-4. e em igual periodo
do anno passado, em 901 :4i7*f8°5. na-
vendo uma differença para menos em
1920 de 339*-3*>5$-t9*- '- ,

— O resumo da renda arrecadada nos
mezes de janeiro a novembro de i?2C*i
pela thesouraria desta repartição, foi:

 50.259 -:á'4%S7*
 50*852:5791203

Operações a praso ,
O mercado de café a termo- regulou,

hontem, sem maior actividade e um tanto
fraco. As vendas realizadas foram de
28.000 saccas, nas seguintes condições:,

' 
Uezoa: Veni' Comp.

Dezembro 1-*5r'° "*4r,,)
?.So(lÍK0) .. •• '•• •¦ JWOO 11**00
Foeerciro ^}^
Marco  •• •• •• 12*3.>0
Abri «W»!»
Mal".. l2*35»

O ALGODÃO
Furtccionou esse mercado, hontem, re-

gulannente estável, tendo aceusado um
movimento mais animado de entregas. Os
oreços não aceusaram alteração*' e verifi-
cou-se o seguinte movimento:

12*000
12*250
12*300
12*400

Idem, grossa
Laguna, peneirada
Idem, grossa •» •:

Feijão:

Preto, superior .... •.
Idem, regular .. «, .*. .
lie i-unis, furto Alegra . •
Manteiga
Enxofre («6 kllw) . ..
Branco  '
Amendoim .. .. . • . < •
Fratlliilm. • • • •#••¦»?»•
MulatlilUo • * ...•....¦•
Outras • qualidade» « •¦«'•'

Fumo:

Em eorda — Especial ..
Idem, bom ..
Idem, baixo .. ... .. ••

Km tolua.:

Itlo Grande, «nwrel», l*.t
Idem, 2». . • ?•••••«
(jouiiuum, d* 1* . • » ••
Ideiii, da2» . . . . .....
riabla — líspeclal ¦• ..'
Balilf — Superior... •¦
Bom • >.
Mineira • Paulista
Bio Orande-. .......
Fraiii-czas . .
Preto, superior
Idem, regular.
Manteiga'. ..

Kerozene:

9*300 a
10(000 a

0*300 a

18*300
12*400
11*300

UílIOO
11*100
0*500

ÒS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO j
ESTRANGEIRO

for 00 kilea
24*000 1 28*000
18*000 a
22*ii00 a
40*000 a
24*000 a
18*000 a
33*000 a
18*000 a
10*000 a
14*000 i

20*000
25*000
42*000
2T*0t»
24*000
35*000
20S0O0
17*000
21*000

Por UM
2*000 a 8(200
1*800 a 1*800
1*000 a 1*100

Pt, 11 «ro»
28*000 ( 28*000
22*000 a
21*000 n
18(000 a
3111(100 *
28*000 ¦
20*000 a

••••••**,

!¦••¦

23*000 o
211(000 e
S4*0ü0 a

14*000
23*000
20*000
40*000
31*040
22*M>U

*5Í0
»S00
»720

281000
21*000
88*000

En (radas:
8. Pnulo .. ..
Prrnnmtmco ..
Natal 
Pkruhyba .. .
LVarn . .* *¦ •
Murnnhão .. .
Pará .. .. ..

Farão»

68

Americano
Ijadrilhos:

• •••»«»••

Nacionaes. .
I>» Ceramlc»
Ettrangelror ..

Manteiga:

• •< •• *• ••
• • •• ¦»•

Por 10 Wlo»
a 20*500
a 20*000
a 24*000
a 20*500

Ouro
Papel

101.111:863*781
76.818 !23<i$293

177 • 93° *990í074

80*000
BI)*0OO
B0*000

GOtOOO
4115*000
480*000

11*500
12*000

200*000
200*000
200*000
20.I*»»'
200*000
100*000'
194*000
190*500
200*l"H)

tnwMw-
150*000

2001000
185*000

160*000

Rendas fiscaes
MINASREClüBEDORIA VE

Acrecadai.-llo do dln 3 .. .
'I)o Ui.. ..

Eui igual periodo do anuo
Bado

pas-

Xondre».. . . .,..•••
Parts. .' .'¦>- ..:¦•••

Iiomlres. . . . ....'•
ttria. . . . .-..— •" Portugal
Itália.
Ktn Tork. . . ..:••
Hamburgo
Hespanha. .......
Sul nia. . . ¦". ......
Japlo. . . ....».-.*
IMiecin. .'•'••. ?-rv-
Noruega. . . • ....
Hollanda. . »....'.•
¦yria.. . •
Bélgica. . . ...*•-•
Bluainan-a. ......
Áustria .. .... • -

Bobre taxa :
Caíi. por franco.....

l?ii> d-i Profa :
Buenos Aires. (ouro(.
Idem (pnpel). 

'. • •
STonteTldfo. . ." .*

Por cabogramma :
rraçns :

toudrcs ¦
»»rls. . . . .••••
líora York
Itália .. 
Bjria

11 1J4
*37.7

a
10 15|10

*382
*T25
«230

6*220
*0»2
*.S25
*B«8

1*229
4865

. 1*935
».W4
ItOS

U

3 «Ir.
n .11

7110
*»82

8182
*380
»780
«230

12:02**600
54:508*400

87:214*00O

Ouro convertido ¦

Total . . .
_ Òs commandantes dos vapores fran-

cez Duplex, entrado ent outubro, e in-
glez Cavour, entrado no mesmo mez, fo

! ram. responsabilizado» pela pagamento
dos direitOB .respectivos por se terem ex-

: traviado mercadorias de volumes, cpnsi-
gnados. respectivamente, a Manoel Fran-
cisco de Brito e Pedro Zerlim & Filhos,
desta praça. *

Por despacho de hontem, esta mspe-
ctoria autorizou a restituição das quan-
tias seguintes: 254*f9-">4 a Ghas A. Pope,
63&|6&-a Alexandre Cazzani, 4-4782. a
Araujo & Barros, 65$44->-**¦ V. Silva & C*.
322$473: * Sampaio & Rego, 89Í494- ¦» Al-
berto Mende» & C, i2S$oo6 a Rodolphe
Joseph Berger, 49$437 a Teixeira Rocha
& C I27$7ie * Thomaz & C, 477Í437 «-
S. Carvalho & C, e 58$7o6 a Silva Dan
tas & C,

Esta inspectoria remettou a pro-
curadoria; geral da fazenda publica-, para
a cobrança respectiva, a guia da &"'-
rènça verificada na revisão da nota 00
despacho de importação n. 628, de 2ft de
março do corrente anno, da firma Vas-
conoello* & Irmão, na importância de
i:556$640.

Foi subinettido á consideração do
Sr. ministro da fazenda o requerimento
acompanhado do respectivo processo, em
nue a: Companhia de Mineração The Onro
Preto Gald-Müies. of Brasil Limited, es-
tabelécida no Estado de Mina_s Geraes,
pede lhe seja concedida isenção de di-
reitos para diversos materiaes que- rece-
beu de Glasgpw; pelo vapor Lalande, en-
trado- ultimamente:

Totnl 80
Desde o dl» 1» do me»  4.328
Saida» •• J-55*Desde o dl» Io do corrente  8.0S0
Stocl:  33.351

Coíflíões:
Qualidades:

Sertões  2»*00ü
1" sortes 25*000
Medlnoo»  23*000
1'sullstas  2»*000

O ASSUCAR
Continuava mal collocadc* e frouxo o

mercado do assucar, cujos preços se con-
servavam insustentáveis, drante da es-
cassez de negócios c do augmento que
vai apresentando o deposito disponível.

O movimento dò- mercado foi o se*
guinte:

En iradas:
Campos .-.,  ..
Minus
Alütfons
Pcriiauilim-o. . . ..AT*..
Suma Catliarlna
Scryipe. . 

Totnl ;. ....
Desde o dia lo do mez
8aldtt» ¦• ••
Desde o dln lf do mez

Btock:
Em trapiohes .. ¦.. í>«.
.Nos arin.izcns geraea' ..

Sacoot
4.883

4.833
11.749
4.207
0.245

100.287
10». 360

305.656

De Minas » E. do Bio ..
8. eatU»rina(5.e 10 kilos)

Milho:

Amarelo .. ... •• >• ••
Branco. . 
Mesclado.

Madeira de lei:

CedtO. t * ¦¦>*••'•-»••••»
Peroba branca. » • • •
Dunas qualidadle-J •• ii

Oleo:
De ttubiça:

Em barril bruto... »•> •*»
Em lata .. • ••

De caroço de «Igodloi

Nacional .. .• •• •• ¦•
bi-itrauxeiro •<• •• •• ••

* Polvilho:
tle Miuus. Utn a 8, Paulo.
Do Porto Alegre.. .. ..
Ue Santa Catliarlna *.» ••

Pinho:

Amerlniio >••
lteslna por duzia, coitó. .
Stfruce-. 
Do. Paraná, 1* i|unlMud« .
tdem. de !!• qualidade....

Phosphoros::

Marca OUio
Outras marcas

Presuntos:

Por MIM
25*000 a 28*000

Mrtro ({unA-ado
7*000 a liujuoo

21*000 I 26*000
88*000 a 40*000

Cm «10
4*500 a 4*000
3*200 a 4*400

62 liitoa
18*000'» 20*000
17*500 « 18*00»
17*500 ft 18*000

Meiro etit:.-»
280100a

280*00»
170*000 a uioíüüo

TELEGRA"MMA
Descontos:

Ho/o ani. mio
Em Londres, 8 mezes •

6 S|8 0 H|10 B 5|8
ESn Nova Tork, 8 inezes :

8 4 3|10

Cambio sobro Londres:
Nora Yótk (t. telff.) l»r dollars, libra

8.48.87 8.40.00 8.»5.12
Nova York (* flsta) d>ll»rs por libra :

3.48.12 • 3.48.25 3.04.37
Paris (a vista) traacos pot libra :

57.41 57.58 89.88
Lisboa <1 vi»*») I»»™ P0' Bl'1 ****,'•

T 7|8 7 18|1« 28 1|2
Madrid (4 vista) pesetaa por libra :

26.70 28.70 20.05
Geaora (* vista) Hn» »or Hbi» r

95.00 »4.7õ 49.IO
Tltnios brasileiros:

iíífna! Ant. 1919
Federais 

"t

íundlnf,*"J o|o . ¦
68 I|2 66 1|2 78

Noyo Fundlnj, 1914 :
57 57 71 314

ConvcrcS», 1910, 4 o^o :
42 42 53

1908, 5 n|o :
C7 1|2 07 1|2' . .70.

Estadoaes :
Districto Federal, 5 o|o :

51 1|2 51 1|2 '79
Bello Horizonte, 1005, 0 o|o :

6.1 05 80
E. de 8. Paulo, 1013, 5 o|o :

N|cbtádò N|rotiidq N*|cotad«
E. do Uio, lwnus onro. 5 o|o :

60" 1)2 58 1(2 75
B. da Bnliin, emp., ouro, 1D1S,

43 1|2 ' 48 1|2 58

Titulos diversos:
Hoje Ant. 1019

Brasil R., Cominon Stock
2 1|2 2: 1J2

Informações diversas
FINANCIAI. NOVA TOltK, 8 —- Na bolsa olflclul d9

cnfC- e nmtiicsr viRoniram lioje, a ultlnis hora,
ns seiMilnlPH cotaçüea parn o ratí ti termo, re-
nreseutundo i-euts i»r libra .

Hojt
Entrega em innrço J-jjj
Entrega 0111 nwlo ani
Entrega em Jullio |-°o
Eu t rega tm «etembro l?. x «•

5 c oltn de ponto

- •-.¦.**

ou sejn uma baliu de 4 a
sobre os preijos anteriores,
guintes :

que foram os se-

Anterior
T.^t»
7.or.
7.00
8.1»

S ojo :

5

2*600 a
2*600 ¦

2*800
2(800

Kilo
1*2110 a 1*400
2*600 a 2*800

1%
*3M>
»300

a
«
a

Por

Total J-.jVi... v»
Regularam'os:seguintes preços:
Qualldaiei:. i'**SPi*. for Hlo*.

Branco, cristal .... .: .. *T0O » *™
Idem, 2° Jacto ¦'... *54* a »u80
DiiMtiTnraii . . . •..'.»..«. — ~"-- -,
MaM-avInllos. . *«0 ft $500
Mascavo . ... *800 a *400

FARINHA DE TlUíiO
O mercado desse produeto regulava

firme e com tendências para a alta. Os
preços hontem, nos moinhos foram o& se-
guintes:

Por 44 Mro»
 47*000 a 47*500
 46*000 a 40*500

...... 45*000 » 45*500

..:.. 47*000 a 47*500

1» qualidade. .
2* <iualidade.
3a «in-illdade.
geniollua . •

Nacloul... ..
Estrangeiro .

Queijos:
Mina»..
Palmrrt

Sal:
(caiu)

• • ••••••• • •• ••

MOJEDOS
essas mercadorias,

»373 n

4*085 n
2*180 «-4*890 a

«o».
*853

1*020

ÍJMO

2*020
«8811.
•412
*M6Ú
«030

*380

5*000
2*250
1*970

10 13|16
(383

0*330

ritta
a 10

Banco do Brasil
O 00 d|r.

11 7|16
1'i-uças :

Ixiudrcs. . . ..'--
Paris *383 *

» Itália *—.
Portugal >
Knra Vork 2_
IlpHjt;iIih.*.. ,.-?••
llnciios Aires
Moutcrldío. . ......

V«!c»*onrü : .
Por 1* (ouro) ...... —

Camara Syndical
a 90 dias

5*ÍÍ»i • •  UiSS'l
Paris  ?3T" e
Itália ~
Pnrlngal
Sova York
4i.nti-vliifo. 
Juiiios Aires (papel)..
.iliiu (r.um) __
tleApnnlta
Búlssfl
J;i|«lo ~
Uelfitca
Ili.lliinils
Syrli
I";ll-MllllU

7|9
(38T

«(350
(2.'I5
(388

a S dl».
e 11 1|8

(380
1232
(7SO

6*250
»K40

2*100
-1*910

3*556

i rintti
11 171«4

*3S»
|J31
»75r.

0*237
4$-.»:i.s
2*200

tm
3*--*'i:!

*lll'.l
1J'.I32

}:i!Cr
»;«l

Ganhenho commercial
Com o capital de 60 :ooo$, está. OTgaaj-

rada a íirma Antonio do Couto Se C,
composta do» sócios Antônio Gonçalves
d* Couto e Alfredo Guimarães, para ex-
piorar w eommercio de calçado..

—A firmai A. Oitirica, «V C. tem o capi-
tal de 15:000$, e compõe-se dos.sócio»
Alvare Leite e Oiticicav e Agenor Estellita
Lins, sendo o> seu rama dt eonunercio,
objectos medicD-cirurgieos.-. "

—Tendo o eapital de 4 :ooo$, estáoele-
ceraw-»e «em o commercio de botequim
os Srs. Graciano Aogusto de Abre» e
A«ost inho Joaquim Sar»ivaf. sob a ;fitma.

í Abreu & Saraiva. ' ¦ ,
. —.Estâa suspensas as tranferencias de

'acções do Banco do- BrasiL.
, -^-Serãq tambem suspensas de _io em-

diante as- transferencias de- acçõea daÈ
Companhia Docas'de Santo». .-.

—A directoria. <to River-Plite Bank
em Londres, resolveu, distribuir pelos seus
accionistas um dividendo de rs °|°.

ASSEMBIiÉAS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia 6:
¦Banco do Brasil, ás 13. horas, para re-

forma dos estatutos.
Banco Luso-Brasileiro, ás (4 horas,

para eleição da directoria.
— Cooperativa Predial, ás 17 horas,

para a sua. dissolução.
Dia 9: V 

* •"¦'¦'.
Extractivo Mineral, as 13 horas, para

contas e eleições.
Di» 'o:
Minas de S. Jeronymo, as 14 horas,

para reforma dos estatutos.
Dia n:
Industria e Colonização, as 14 noras,

para eleição da directoria.
Dia 13: ,
Companhia Luz Stearica, as 13 horas,

para ultimar o lançamento de um em-
prestimo.

Centros diversos
O CATE'

Encontramos 6 mercado de*, café, luto-
tem, com. os vendedores mais accessiveis,
apesar de terem sido os seus trabalhos
iniciados, sob a impressão de noticias fa-
voraveis da Bolsa de Nova York. Em
todo o caso, porque os. preços baixaram
um pouco os compradores, como lhes- con-
viesse, entraram no mercado e fizeram
maiores acqaisições, de sorte que o mo-

i vimento do dia foi mais. animado. Correu
sobre o typo- ;.i preço de n$2oo por

i arroba, çom o mercado relativamente eal-
mo. As Vendas Tealãadas na abertura, io-.
ram de 3.183 saccas fe no corrtr do dia

'de 2.SSS. no total de 5-Z3S íitas. eou-
tra 6.100 de véspera. O mercado fechou
sem interesse, jnas cm condições de es*
úbilidade. 

Em Santos, entraram 46.52* saccas,
foram embarcadas .13.000 e, não houve
saidas,, existindo em deposito 13.000 sac-
cas.. Regulou sobre o typo 4 « P"*?0 de
9$ioo e sobre o o de 7^500 por 10 ta-
los. tendo passado, hontem, por Jun-' 
diahy 45.000 saccas.

— Em Nova York a Bolsa de café ac-
cusou no fechamento anterior uma alta
de 5 a 7 pontos nas opções e na abertu-
ra de hontem, baixou de 4 a 5 e subiu
1 ponto.

Movimento do café

O mv/tmanto estatístico do mercado boatem
(oi o seguinte:

Entradas:
Estrada de Ferro Contril do Brasil 98»
Estrada de Ferro I,copoMioa .. .. 8.760
Vta marítima e8-

.. CEREAES
Regularam firmes

cujos preços subiram.
Coraçúcr:

Fubi mimoso
Klil* paiUflcawl, 17$ 
I'uh4 panlficnTcl
Fubi sspeoial. . . ...............
Fubi cooimnm. 
Araruta  •• •* •
FnM de ama .. ... .'.*

Oulrot çmtrot:
Dextrlns ..
Fccula tina
Feuuln 2*"»ort» ..  .

O XARQUE
O mercado desse produeto

hontem firme e inalterado.
- Regularam os seguintes preços

Procedência»:

Pot 50 J.1Í0»
.... 23(600
.... 18(000
.... 19*000
.... 144000

12(000
(8*600
38*000
Kilog.
1(268

*600
(560

Do norte, ttotm.. ,, .«.
MolíiU. ? *. .. *¦*•»•••¦••
Da Cato' Trto, ítoiro...
Ideoj, Meio, mnldo.. • • • •
ErtranselTO. . • ...r«r

Sebo:

Do R. Grand» •* fronteira
Do Matadouro e nm. .
Do Itlo ila Prst*. . . •

Taijloca:
Db dtTeraat procedência».

Telhas:
IfrunfüMi. •. • ••••••?«
NadontM* • • §•¦•••••

TonciB&o:

Oamumia. • • ••»•«.•»¦
De fiunelro  ••'

Viaho:

D- Hlo Uraade. • • ••••¦•
Kstrantelro, vlrfín »i'*>«:'
IdiaB, teria . • ..••••
t*. **à, •'* ••.§»•¦*¦*•

- Verwouth:

(400
(4(10
(400

Di
(700

$20*000
2(U00
(900

- $830

por Utta
74*000

;_ 74*000

káã
4*800 a 5(200

10(500 a 13*000

ÜM
1*000 « H*800

(00*000 a 105(000

ae miqk
r~ 4*4.100

NaniUuÜ
MOTO i T«W0

Hmatacl
10(000 -t 1Í$0U0

lf*»
Brailllao 'V. UlfM V- Co., Ui., Oti. •

30 1|2 . 80 314 03
8. Paulo lt. Co.. Md., Ord.:

124 1|2 124 lla 185
Leopoldina It. C, Ltd., Ord. :

20 
28 .*t|4 . 43

Dumont Cott-x C, Ltd:, 7 1|2 o]o O. íref.
í

St. .I0I111 dei Ite.T Miiilns. Ord. :
131- 151- 1*01-

Itlo Flour Mjll« t Gcai-i-rles.. Ltd. J .
0216 0210 8118

London & Braslllnn Bnnlt, Ltd:
22 1|2 22 1|2 20

Mala Bcal Insleza, Ord. :
106 112 106 208

Titulos estrangeiros:
Ilojt: . Ant. 1019

Emp. de (inerra Britsnnli-o. 3
88 114. 83 1|4 00 1|-

Consols.. 2 1|2 o|,n :
44 1|4 44 lll 50 1|4 ¦

Rente Fninoslse, lt o|o (na Bolcn de Paris).
r.6.40 50.50 ' 80.00

Jletito Kraricalse. í> «|o :
85.20 85.2» 67.00

O CAFÉ'
8ASTO8, 8 — O mercado de caf* dlsponl*

vel' leciiou «-atm» nas seguintes bases :
Hoje Ant.

Typo  9*»0O 0*200
Tjrpo 7. . 

SASTOB, S — O

Entrega cm. março. .
Entregii em mulo. . .
Hntreira em Jntlio. . .
Entres» cm setembro.
Na nicsnrn n*«ta do anno passado resistmnuu-
se as seguintes cotações :

Anno paanado
Entrega cm marfio •• **-'5Ç
Kntresn em «mio Via-
Eutrega em jullio Ifni
Entrega cm setembro.,... iu.ua

O ALGODÃO

NOVA YOttK, 8 — O mercado de algodão
nstra a" entrega a praio encerrou-se lioje çm
condições nccessivels, reglstrnndo-se os seguin-
tes valores, que representara ceula por libra:

/lo;o Ant. 1»1» .

Algodüo "Americano**
entrega em janeiro lu-04 16.08 »<*•*-"»

Algodão ' "Americano" nft
lutrega em umlo . 10.2.> 10.1.> 3...00

Ou seja «ma balia dc 11 c alta dc 10 ponto»,
desde o feclmmento Hiiterior.

MVEltPÜOL. 3 — Ho mercado dc algodão
4l»,«.nlv..|. «s iinnlldade» brasileiras foram l».Je_
c-oladus 74 Hk-clinòs dc pence por libra mnis
baixas, vigorando os seguintes limites:

Haja Ant. 1019

Pcrnnmbnco "fnlr" . 11*7} 12*« 2"-«:'
MitceiO "fíilr" . * - U.U 12.4o J'J.64
• O álsoiUo norte-ninerlcano no mesmo lucres-
do experimentou uma baliu de 74 décimos il»
pence por libra, cotando-se:

7/o>0
"Fully-mldilliug" dií-
ponivel  11*»« i:-"°
IdriiltroOI-, 3 — 0 mercado de algndSo

termo, &s 12.HO p. m., boje mostra pnr» o
dueto norte-nmoricano unm bslxa de (III
pontos, co»ando-sc cm pence por libra:

Uojo Ant.
"Fiill.v-middll»g" cn-

trc«a em chraembro .10.71 11.-»o
«Full.v-mKl.niiiK*' en-

treg» em mwo • lo.e» ii.01
PElt.NV.MIU'1'O, 3 — O mercado dc nlgodío

nestn praçii esteve hoje ao melo dia estável.
A colncüo da; l» sorte foi por 15 Ullo»:

S*000

:'^m

m

Anf. 1919

25.13
a

pro-

101»

24.(1»

22.86

A%

m"Aú
m

:-*^a

'¦'tc^

o>, l#|4t

nojo
Anturlor .. ..
Anno imsfado

2S$00»,
Ü1ÍÜU0'

. Vm ma

¦o-mml
Nominal

üm Wn
$400 a

4$300

$600

1919
14(200

7*500 7*500 11*500
v%. crendo de café porá en-

ttm|»"V tèrniõ nbrln lioje eítnvel com alta par*
dal de 50"réis. Mais tatdu vertíU-ou-se na
maioria dos meies uma baixa nas cotações dc
50 nlí 125 réis, sondo o mercado calmo,

O fechamento deu-se nos seguintes bases :
' A"ora base

Hol»
0*025
0(200
DÍ375
0*500

As cntruduE foram t
II0J0 
Ante*lor
Anno ítnmfntlp

Ou sejn para i ssfra:
Hoje
Anterior ! ¦'• • •
Anno paisaln, • •»

'geiulo 
a oxlstcncia deste produeto

em:
Hoje .'. .. 
Anterior ..
Auno paHendo

A ultima exportisüo do algodão conbceloa •

O ASSUCAR
PI-)BNA.MIíUCO, 3 - 8.10 a» «K«-^ "

cota«5cs offieiaes de assucar. boje, por 1»

-- Itoja

300
700

10.800
19.500
24.100

calculada

7.000
7.U00

51.50O

kilos:

Dewiisbro. •
Janeiro. . .
Fevereiro. .
Marco. . .
Maio. . . .

Vendas.

Dezembro. .
Janeiro. . •
Fevereiro. .
Mararco . •
Maio. . .

Vendas

Dezembro. .
Janeiro. .
Fevereiro. .
Março. . ,
Maio. . -.

Vendas.
SANTOS,

Uzinas superior e 1»
Branco' cristal .. •
Dmueranis
S» sorte .. '. • ¦ • •
Somenos
Brutos seccos •• ••

3 — E.'

 21.000
Anfirtof

 9(174
 0*350
 0(475
 0(000

 24.000

l'ara liduídacác
Hoje Ant. 1919

S*000 8*125 11*875

9(175 9(175 11(050
0(175 0*175 11*725
2.000 7.000 165.000

o. seguinte o .movimento

uzinas. superior
Branco cristal
Dcmcraras ..
8*' sorte''.v-:;'.
Bomenoa .. ••
Brutos seccoa .

1»

11*200
8*800

Sem cotação
8*500
7*300
4*200

.Anterior -
flem cotação

8*700
7*000
8*500
7*50»

. 4*200
'nuo passado

13*100
11*500

n*,-no
10*500

«»21)0
8*000

M

estatístico Boje, conr oj respectivo» confrontos:
lioje

regulou

Kilo

Italiano.. ...
Francea .. ..
Perrngne» IV..

Vinagro:
o.*/.

«io da Prata: ,
Pata* » maatai» . 2 ir.
Puras «antas .. .*.
. Sio Orando:
Pato». > mantas.. ..
Puras mantas .. ••

Minas Qtract: .
Conforme a qualidad* 1
rubi fino .'. .. .. '..

2(100 « 2(3»

KS60 a 2*3»»- 1(800 a 2*20»

1(700 a 212011
16*000

Branco-
Tütt*. -

ttm »•' •* ••

1:200$ « 1 :«<*•('(
no$«oo a 6»0$000

Ua* tito
Mino a t»400
2*000 a 2*500

(tor tvtU A
WÍBOO ,. 88(001

700*000 ¦ TWWW
«H40UO a 100(800
780(060- a touton*

cai»
08*000 a eafoqe
78(00» a 82(000

(($000 a 82(000

èiM.
850*66*0 g 100100O
690*W0a "TCOÍOOO

Entradas :

Embarques

Despachada»

41.896

19.00»

14.000

Ant.

46.526

13.000

$2.009

1919
'18.284

10.000

8.000

TTiInat superior ei* .. • "
llranco cristal  .
Demerara».
3« sorte 
Bomouw :.''.'.
TJrutos seccos

A» entradas foram:
Hojo • ••
Anterior • ...•»•*•
Anno passado • •¦•

Ou seja para a safra:

Hoje '
Anterior
Anuo passudo

Sendo a existência deste produeto calculada
cm: .... 428.000" " '*; 400.000

 
87.000

Existência
2.832.044 2.7S0.14Í 4'.82â".878

17.000
0.800
7.20»

058.700
080.700

•302.400

Hoje •> '¦ •¦'. '• •• •

Anterior <,.. • •¦ •> •¦ •
.Anno poscodo ..,,'.

A ultima, eç^rtaeío de assucar conhecida •
nenhuma. .JiWt','

8ejíur<)8 contra fogo
! 

UA GUARDrAN^
Avenida Kf» tfnníflO- u. Q>Í

Telephonfc Norto 5401.

Vapores saldos
Pára. Pará e escalas, nacional Síucury;
Para Porto Atejre e escalas, nacional

Macauhan; .
Para Kova York e escalas, «acionai

Cuyabá;
' Para Butnos Aires e escalas, inglez
-Wnfteooéi ^_

Para Rio da Prata t escalas, inglez.
Scaldier; ¦

Pan ilha Rasa, nacional JEíno;
; Para Buenos Aires -é- escalas, inglez
Ckydemedf? ¦ :, ,' . ,
; Para SóntlMiBipton e. escalas, inglez
Aragaaya. ••'•¦- ' 

:
1 ¦'V^BpWCfr tt^MWWÍ

Bio da Prata. UlgMani Rexer.. . .
Eeclfe-ttfããea., Hagloa. ••
Porto» im sul. ttanttma
Laguna • escs.,.A»«« .. •*•'•..•. ••
Portos àa buI, ttanema .-
Aracaju * escs.. ttalpaya .••>••
Portos 9o Bio da Janeiro, Ifgroftn.
Sora 1'ork o cses., Fatikau
Rio da Prata, Cegtan ••
Portoa.-do.' aorte, Arecaty.».........
Santo», Vesfrtt.... 
SÉnt»f„ TttmVfi v ••••
Nova rark, Ulíron -;••
Buenos Alre» • «sc, Acots»..,...•••
Portos do oo^te, Ccani.. .. .....
tslllo u escs., Orifa ..:..-, ..w,.»,..
Montevidéo e escs., Birto .._.. ..
Bio Oraaíe » Bio «far Prata, Sucoi*.
Bio da Pfãt». Bãfooa .; .. .. ••
Llverpwt a escs.. IHmerara
SoutbampttsB • caca.,

Pireços correntes
Águas mlneraes:

CRUZ & Mi

lotai
Desde o dia l» d» corrente
Média
D.-uU.- a dia 1» de julho ..
MMIa ..

Embarques: ,
Est.-idos fnldos
Europa.
Itlo d.i Praia
Cabotagem
Pacifico*
Cabo

10.427
16.418
8.--4

1.250Í838
8.288

dataiLba*. . .
Lau.tiiirj* •- « f*
Salutsria . • •«•
cemtwialta. . •

g buirMigo. . . .

Aguanlento:
INrai «/IO»

De Campo» .. . •
Ue 1'srat/. . .
De Angra

Álcool:
De 40 grãos .. .
De 38 grãos .. ..
De 3G gráos •. • >

Alfafa:

Nacional
Arroz:

Superintendência
do Abastecimento

PaiM
¦7(000 a" 

0 a
84(1100 ã
ss»mK) a
30(1100 •

4KP litro»

190*000 a 200(000
zai.siHiu a 2-msiMio
210*000 a 230*000

250*000 a 260*600
220*000 a 230*000
100*000 a 200*000

10 Districto Federal no mW de
102O, pae Tb» tareatre- • man-

Vm ktlo
*3(0 a $880

"Entradas 1
novembro de
""Aliodto 

em pluma,- 15.603 fatdoaf arma,
64.643saccos; a«u«r, 210.784 mamaiiagi-
te de oliveira. 1.8M caixas: bacalhao. 024JB2
klloa; banha, 1.69O.03» kllosj 

^«"11411.940 kilos; carne» congelada», 2.10O.00O
klloa 1 carne- 4» porco, 308.57S kilo»; carne
secca e Hrqu*. 2tU102. fardos; carvi» T«eUl.

nha de mandloc». «T.779 saçços*. *'r!nJ*T;S
milho. 8.325 kilos; farinha d» trigo, 12.790
saccos; feljSo, 50.013 aaceos; «azotln», 28.720
caixas* keroseue, 19.440 saoco»; Iri^o con-
dJnsado. *o?200 cila.: laatag. 4.925.77CÍ kilo»;
manteiga, 261.772 kilo»; milho. 51.857 «««o-*;
peixe» cônsemdos, 144.88» Mio»; polTltto.
103.357 kltos; saMo, 32.871 klloa; tal,
p.260.547 kilo»; taploca, 17 wm|M*»|
215.600 kHoar trigo am It«* ».838.9»1 kilo»;
sebo. 082.240 kilos.

1»

Taíhs extremas
ÍAM n**jlri7..
Bancaria. .

14 7116
516

tMIIIIliuMÜ-WS, ci»ii»*)ritiiç es
e c nia |»n>i>ria

Saccos vasio>, aovoe e usados,
(.ara ..-alé e coioaea, antagens, af-
¦/Mflãi p tiarbant.ea.
Caixa PosUl 665 End. Telagr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Total .. .
IlMdo o dia 1» do corrente
nesrfr o dia 1» de jullio
Stoil: »« mercado .. ..

Cotartlts por arcooii:
'írpo 
Tji» 'íJI» 
Typo 7 
Tjpo 8 
Tn» 

Pauta semanal! *7(i0,

; ,v. ir.t:
.!«>.- i

- íespe.t 3
: '.'."[Vi
'fim, m
.. -iy-ii'.-)

ztjSi 
"

5.517
2.750

500••' 250

'' -Í.OOT
17.051 l~1.024.874 IV.

487.8.15

Brilhado da
, ICrillin.lit d*
Especial
Sup>rior .... .
Hein
lteifiilar
-Branco
E.ij»di< do norto
IV.- irni». . .
Siir.tf:» * . „*ta
-BaealliMor

60 tíbia
48*000 « 52(000
4'UMHt
46(000 a
41*000 ¦
36*000 a
32*000 a
38*000 a
26*000 a
22(000 a
16(000 a

45(1X10
48(00»
43(000
38(000
84(000
40(000
28*000
ZS$0HO
20*600

Portoa do norte, Magrinti .. .. .. •• ••
Portoa íó Ml, Mna .. .. •-,'..' i* -*-'•

=s Baeao* Aire» e eac»., P. UaiM*. ......
Santos, ThetpriM. ....."................

IBoiMot a «ca., «erra-rcníime. ......y.. *
.Buenos Aires t esc»., Aarlfngv. --•:"
Buenos Aires, e eact., K«rtAa WMMngfo»

Portos do sul, A«n» .. .. -> -• •• iS '¦'¦
Portos do aorte. Joio Alfrtáoi . .......
Nora Tork, io Ploce .... .-. •• '•• •'¦
IJrerpool o escs., Plutareh
Porto» *» sul. A. Jácrenav .. .. .. *.
Porta» d» sal; Sarvato Dmereio .. .. ..
Menos Aires, Tomate dl gavoia
BonBiampton a eses., Avon . .........
Baeoo» Airw a eses., Oarornia
BOMW AIN* • eses., Améca
Buenos Aires e esca., AraMntia
Southampton a osca., HigaUmt Rover . ...
Buenos Alre» e escs., Vauoon .. ,. ,,
Hawr • Íicí.1, C«»ra» .. .. ..*•• ••
Baeoo» Alre* • esca., Vaobtn. . . . ...
Nora Tork, reafrt»
Nora Tork, Temyuoa.. ~~Aa.. .......
Bio Orande Ao sul • esc., Byron
Llvetpoot e escs., Orifa
Stockolmo e escs.. I«ec<a . • . • 
fluecta «cses., Bolioo • -•
Nora Tork, Atolai...
Buenos Aires « escs., Anita  ..
Buenos Aires e escs., Deeierani .. i> ...

8
8
ft
»
10
10
11
12
11
18
14
15
15
15
13
15
13
16
17

12*400
. .. 12*0110
. .. 11*0110
. .. ti {2110
. .. íofToe
. .. in$2no
por kllogranitúÉ.

DiTcr-.ns marcas
lilr.i.. u..-m i-ulia
l'ei*íi'1in, . . f •

Banha:

* nma
120*000 a 130*000

* — a 6A(M0O
100(000 a 105(000

Noticias maritimas
MOVIMENTO DO POKTO

Vapores entrados

De Norfolk, inglez Sudbury, carati á
Mala Real Ingleza; l ' 

..
De Nova York: e escalas, americano

4
4
4'4

'4
4
S
5
6
5
5
6
«
«
T
T
T

8
11
11
12
lí
14
14
14
15
15n
17

Vapores a sair

P. Alegre, lata dc 20 kilos
Idem, dc 2 kilos
lltv.l*. dn -.• mi" . .
I.ikiiiui lata. d» 20 kl Ins
Itajahy, lata d« 20. Hlos

üm MM
1(950 a
1*900 a
Itiiui- a
IPHO a
1*900 a

2*000
1*950
Hur.ii
ljoiui
2*000

Portos do norte, Hiicury
Macflo a escs., Itaqacra. . . .
Nora Tork, por Santos, flenf» .
Barcelona t esc»., P. Mafalda ..
Bahia e escs., Bnmaré
Bio da Prntn, Sierra Venfaita.
Havre. iurigny. . 

I Pwtos do norte, Jfanáos . . .'. Itcelfc e escs., Jecàrt .. ..
.*".""¦"  " 

„"* ;._j- R„»it:. • Cabedello c esc., tlapoan
American Star,-caiça* a Armando Buhti, IVottan ,, ,„,_. Itatmee

De Bueiros Aires e escalas, inglez Ara- . Rott(,aain 0 Hamburgo, La Placo
guaya, carga á Mala Real;

De San Nicolas, americano Cohato,
carga a E. Johnston & C.;

Dc Manáos e escalas, nacional Acre,
carga ao Lloyd Brasileiro;

De Buenos Aires e escalas, americano
Texarcana, carga á ordem;

De Nova Orleans e escalas, in-?:e/.
Euclyd, carga a Norton Megaw &. C;

Barcelona e Gcnovs, Tomaso dl Savoia. .
Nova Tork o-escs., JTortíia VTaahlngton.
Portos do sul. Imperador. .-
Amsterdam a éscs., Urabanfla
Hlo da Prata, Avon. •
Sonthnmpton a escs., Ande». . ..;
ItonK-os c esc. Oaronna
Portos do norte, Macapá .. •• •; •• ¦
Hecire e escs., .lacvliii
I,:ieiinu o escs., /liha •• •
Tortos do slil, liaiiuba

Movimento dp c^es dò' 
porto:; a '¦".

. Acham-se atracados, ao cies do port».
»m serviço de carga e descarg* oe mer-
cadorias, os vapores e embarcações se-
guintes: _ '. ,* ..

Pontão nacional S. Francisco, cabota-
gem, armaiero i. .

Chatas diversas, com carregamento Att
North Pacific, descarregando cevada no
armazem a. 3 (armazém mixto 8), ar-
mazem n. 2.

Chatas diversas, com carregamento do -
Linia, armazém ts. aí

Vapor aaci«nal Rio Macanhan, cabota-
gem armazem 2.' '' ,

Chatas diversas, com carregamento o»
Bayard, armazem n. 3.

Chatas diversas, com carregamento do
Lord Orman, descarregando mercadoria»
dá tabela 1, armazem mixto 4.

Vapor nacional Etka, cabotagem, ar-
mazem 4* . . .'> 

Chaí;. aiversas, com carregamento <lo
Glenaffric (armazem mixto 4). armazem
n. 5. ..

Chatas diversas, com carregamento üo
Scaldier (armazem mixto 8), armazem 

jn. 5- 1 m
Vapor inglez Uonanesses, armazem* o.
Chatas diversas, com carregamento» do

Ootmarsum (armazém mixto 8), arma-
l"1* n* 7* • «-.. -A*

Chatas diversas, com carregamento CO
Jií /. Scalon. no armazém 7 e mixto 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Rio de Ia Plata. no armazem mixto 8,
descarregando mercadorias, tabela H.

Chatas diversas, com carregamento d*
vapor Avgo (armazem mixto 8), arma-
zem 9. - Jm

Chatas diversas, com carregamento Of
Macapá, arma/.cn: 1

A.:?v

m

m

V^. ^ '¦,¦'¦:'A--AV:
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¦;.*m Chatas diversas, com carregamento do
Sark, descarregando farinha de trigo no
armazém n. 3 (armazém mixto 8), ar-
mazem. n. g.

Chatas diversas, com caregamcnto do
West Munhan, (armazém externo 8), ar-
mazem 9.

Vapor nacional Campinas, cabotagem,
pateo n. . 10. j ¦,

Chatas diversas, com carregamento do
J.aurel, no armazém 10 e mixto 2.

Chatas diversas, com carregamento do'fancras, no armazém 10.
Pateo 10, vago.
'Chatas diversas, com carregamento do

Tabor, (armazém externo 2), armazém
to;

Vapor inglez Gallier, (armazém inixto
<¦.), armazém 16.

Chatas diversas, com carregamento do'Sicinbttritc, no armazém 17 e mixto 8.
Vapor americano Httron, descarregan-

do cimento no armazém 3 (armazém
mixto 2), armazém 18.

Praça Mauá, vago.

O BAIItKO DE IPANEMA ABAN-
DONADO

Ao Dr. Carlos Chagas, director ge-
ral do Departamento Nacional de
Saude Publica, por intermédio de
seu secretario, Dr. Pedroso, foi hon-
tem, entregue um longo abaixo assi-
gnado, em que um grande numero de
proprietários e moradores do popu-
loso e importante bairro de Ipane-
ma, inclusive a directora da escola
publica ali existente, solicita indis-
pensaveis medidas de hygiene, de
que se resente o alludido bairro.

A¥JS^|MITI|OS

SKOGLANDS HNJE
O VAPORNOÜRURGUEZ

SOLVEIQ
SKOGLAND

carregará uo principio de
aovembro para

i

Para cargas traia-sc oom

TURF

A. Ommundsen s
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676

.100

60
40
40
80

WILHELMSEN UNE
Linha regular de cargueiros Norueguezes

.BRASIL-NEW YORK
*^r^AAr***^>*>>tAAr*>r*^>*V,<-»*Vii^VV*4

TAURU8
Oarreg-nrsi nal! quinzena de -Janeiro

THODE FAGELUND
Carregará na Q? quinzena -tie Janeiro

TROUBADQR
Carregara, na 1 í quinzena de ITevereiro

JETHOU
Carregará na Q* quinzena de Fevereiro

n

65, AVENIDA RIO BRANCO, 65

SI Co. III
Telephone Norte 240

iverpool, Brasil and Hiver fiate taers >

LINHA LAMPORT í HOLT
O PAQUETE

H E R S
Sairá na segunda qi.inzona de dezembro para

Este paquete foi expressamente construído para transporte
Je nasaa-jeiros de 3'.' olasse, em camarotes com duas, quatroe seis .-amas.
Preço da passagem de terceira classe «&Aíi-*£OÒO,

incluindo o imposto
Para passagens e mais informações, tratar com os agentes

Norton Megaw &C. L.
RUA DA SAU&E.29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES-Paã&agens: Norto, 6671—Carga: Norte, 47

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SERVULO DOURADO

Entre «Ouvlci-or o Rosário
LINHA DO NORTE

O PAQUETE

MANA'OS
Sairá, depois de amanhã, 5 do oor-

rente, para MANÁOS, escalando om:
Victoria, 6 do dezembro.
Bahia, 8 de dezembro.
Maceió, 9 de dezembro.
Recife, 10 de dezembro.
Cabedello, 11 de dezembro.
Natal, 12 de dezembro.
Cearíi, 13 de dezembro.
Tutya, 13 de dezembro.
Maranhão, 15 de dezembro.
Pára. 17 de dezembro.
Santarém, 20 de dezembro.-
Óbidos, 20 de dezembro.
Parintins
Itacoatiara, 21 de dezembro.
Manáos, 22 dc dezembro.'

I.liYHA DO SUL
O PAQUETEsimo

Sairá no dia 15 do corente, ás* 10"horas, 
para, MIONTEVIDE-O, esca-

lando, em:
Santos, Ifi....
Paranaguá, 18„'
S. Francisco, 19.
Itajahy, 2KK
Florianópolis, 21.
Rio Grande, 22.
Montevldéo, 24.

Em correspondência no Rio Giiin-
de, com o vapor "Diamantino", paraPelotas e Porto Alegre, e com o va-
por "Rio Grande" para Jaguarão e
Santa Victoria, na Lagoa doa Patos
e na Lagoa Mirim.

AVISO—As pessoa; que quoirffm Ir a bordo dos pa«iuctes„levar ou re-oftber passageiros, deverão solicitar cartões de Ingresso ja aeccâo do tra-fusro.

SOCIEDADE ANONYMA IARTINÊLLI
l-íio de Janeiro--.****., Paulo—Santos c Gênova

Agente das Companhias
de Navegação:

Lloyü Real Hollandez
Lioyó Nucii.nal
T/anstitiuutióü Italiana*'

«Co.suiieh» :
SoiiK-ilnde Trie»nii;i de

Niive^nçãd
S-Jcieifarie Na« íonai dc

N-ive^açâi
Compan.ni! 0"cniii. de

Navf-».' ii,'ão

SAQUES
Sobre : Porti-fritl, Ilhas,

lle.spunka, llaliii, llollnn-
«lu, França, Inglaterra c
i\nva York.

As usas maib módica*: dumer»
a.-idu, cuireguudu-se at letra*,

. imiiailiniauiente.

CAIU BIO
Vtniilí: o cünjprti de moer"..-1 e

jtii|wi»mut!(lii le toiios <m uai'-;-;.

Única con-
cessionária do
afanado ape-
ritivo diges-
tivo:
"FERNE1,

BRANCA"
Avenida Rio Branco 106 e 108

«TOCKEY-CLUB

As inscripções de hojo *

Na secretaria da veterana das nos-
sas sociedades sportivas serão encerra-
das hoje, as -17 horas, as inscripções
para o programma da oorrida que de-
verá ser realizada no dia 12 do cor-
rente e do qual fazem parte as Impor-
tantes provas grandes prêmios "Prado
Fluminense" e "Maior S.uckow".

O projecto relativo aos pareôs com-
plementares jfi, foi hontem dado a pu-
blicidade.

DERBY-CIiUB
A reunião dc amanhã.

Continua despertando multo interes-
so o programma organizado para a re-
união de amanhã, no hippodromo de
Itamaraty, quando será, disputado o
grande premio "Doisi de Agosto".

Damos a seguir as montarias pr«5va-
veis e as ultimas cotações:

Io pareô "Seis de Março" — 1
metros:
Atroz, 52 kilos — E. Rodriguez..
Liquette, 50 kilos — A. Fernandez
Luminária, 50 kilos — J. Motta..
Jarda, 50 kilos — Montaria incerta
Loulou, 52 kilos — D. Suarez  22
Principe, 62 kilos — A. Rosa.... 40
Amaneri, -50 kilos — E. Le Mener 30
Beduína, 50 kilos — J. Gomes.... 50
Lueta, 50 kilos — J. Escobar.... 27
Jacobina, 50 kilos — J. Silva  40
Atyra, 50 kilos — D. Diaz....... 80

2" pareô "Velocidade" — 1.100 me-
tros:
Papoula, 50 kilos — Não correra.. 50
Maria Bonita, 50 kilos — A. Fer-
nandez ¦ IS

Faggiola, 50 kilos — Não correrá, 50
Pilla, 50 kilos — J. Gomes  .35"Va Tout, 50 kilos — J. Escobar. 25

3o pareô "Itamaraty" --» 1.609 me-
tros:
Mandarim, 53 kilos — E. Rodri-
guez  17

Kiosk, 48 kilos — J. Escobar  60
Marins, 52 kilos — Montaria in-
certa  25

Tucuman, 49 kilos — .1. Gomes... 40
Fortaleza, 50 kilos — Não correrá 40
Iochito, 52 kilos — A. Fernandez 40

4o pareô "Internacional" — 1.800
metros: .
Caricato, 49 kilos — A. Fernandoz 30
Almofadinha, 52 kilos — Não cor-
rerá  40

Místico, 52 kilos — E. Rodriguez. 14
Loisir, 48 kilos — E. Le Mener... 40

5o pareô "Supplementar" — 1.609
metros:
Alto, 50 kilos — Não correrá  50
Pila, 47 kilos — J. Gomes  40
Sterlina, 52 kilos — A. Fernandez 40
Oráculo, 50 kilos — E. Freitas.. 30
Tommy, 52 kilos — E. Rodriguez 25
Mogol, 52 kilos — C. Ferreira.... 35

6o pareô "Dezesete de Setembro" —-
1.609 metros:
Mandarim, 60 kilos — E. Rodri-
guez  40

Roosevelt, 52 kilos — D. Suarez.. 40
Estoril, 51 kilos — Montana in-
certa  30

La Márqueza, 51 kilos — A. Fer-
nandez .18

Morgado, 50 kilos — Não correrá.. 60
Atrevido, 50 kilos — Não correrá 35

7o pareô "Dr. Frontin" — 2.200
metros:
Prince Nat, 51 kilos — A. Fer-
nandez 22

Mollusco, 47 kilos — J. Escobar. 40
Descrente, 49 kilos — J. Gomes.. 30
Dleufort, 48 kilos — Não correrá 60
Othelo, 46 kilos — C. Ferreira.... 25

8o pareô "Grando Premio Dois do
Agosto" — 1.800 metros:
Bayoneta, 47 kilos — A. Rosa..,, 18
Minoru, 53 kilos — D. Suarez.... 20
Melrose, 51 kilos — A. Fernandez 30
Loisir, 53 kilos — E. Le Mener.. 50
Divino, 49 kilos — Não correrá..; 60

9o pareô "Progresso" — 1.609 me-
tros:
Kermesse, 50 kilos — A. Fernan-
dez 18

Apollo, 52 kilos — D. Suarez 18
Júbilo, 50 kilos — J. Escobar.... 40
Lais, 50 kilos — Não correrá 80
Garimpeiro, 50 kilos — J. Gomes 40
Indayá, 50 kilos — Montaria in-
certa 35

DIVERSAS NOTICIAS
Acompanhando seu venerando pro-

genitor, seguiu hontem para a Bahia,
a bordo do "Araguaya", o illustre
turfman Dr. Geraldo Rocha, director
do Jockey Club, que aqui estará de re-
gresso no próximo mez do janeiro.—Ao que sabemos, vários sócios de
grande prestigio no Jockey Club pre-
tendeu apresentar o nome do Dr. Mi-
guel Calmon Du Pin e Almeida para
presidqnte da directoria que deverá
ser eleito no próximo mez de fevereiro,
e, como so sabe, aquella que terá a seu
cargo a construcção de um novo hip-
podromo ou a reforma do actual Pra-
do Fluminense, onde deverão» ser rea-
lizadas as grandes corridas que farão
parte do programma das festas do
Centenário em 1922.

Os chronistas sportivos quedisputam a posse da linda Taça Oli-vai Co3to. deverão entregar hoje, até
as 17 horas, os seus palpites na secre-
taria da Associação dos Chronistas doTurf.

Afim de tratar de vários assum-
ptoa que «lizem respeito á sua ultimaimportação, seguiu hontem para SãoPaulo, pelo nocturno de luxo, o dis-

tineto sportsman Sr. Carlos Couti-
nho.

Pelo primeiro trem seguiram com
o mesmo destino o "entraineur" Ma-
noel de Mello e o jockey Carmelo Fer-
nandez, que ali montará amanhã o
cavallo Eclipse, no Grande Premio"Derby Paulistano".

Os cinco concurrentes a essa im»
portante prova terão as seguintes
montarias:

Las Palmas — D. Vaz.
Bridge — A. Olmos.Encontra-se nesta capital o ha-

bil "entraineur" Manoel Barroso, queha mezes se encontra em tratamento
em Campos do Jordão.Por terem soffrido vários acci-
dentes, não tomarão parte no meeting
de amanha os animaes Guapo,"Faggio-
Ia, Fortaleza, Almofadinha, Alto, Mor-
gado, Atrevido, Divino e Dleufort.-"** Ja recomeçaram a trabalhar eainda este anno reapparecerão em pu-blico os cavallos Miáo e Invasor doParaná. ¦

Vai soffrer a applicação de pon-tas de fogo a égua Jurity, pensionistados irmãos Barroso. ' »
— a iw a am

prestes a ser concluída, o augmento
Ido volume d'agua, etc.

O Dr. Enéas de Castro, finda a lei-
tura da sua mensagem, foi acompa-
nhado até a porta principal do edi-
ficio pelos vereadores presentes.

MGA DE PROFESSORES
A commissão directora da Liga de

Professores convocou para hoje,
ás 13 horas, na Liga de Artes
e Officios, uma assembléa geral.

E' a seguinte a ordem do dia:
1) Projecto cie augmento de ven-

cimentos;
2) Eleição Çfa directoria.

*-— ¦«'¦»ti*.' . ."' ' '.,

TRIBUNAES E JUÍZOS

UKAi\l/h.S iOlíNIilüS
SPOHTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ""A GAZETA DE NOTM'IA8", "6
IMPARCIAL'*, "*A TRIBUNA» E
OUTROS DOS ESTADOS.
Cigarros 10 (Tres flnii» misturas).
Colombliin 65 (Mistura fina).
Colimiliiiia GO (Caporal lavado).
Fluminense (Mistura flnn).
Platinos 44 (Mistura fina).
Platino* 88 (Cniioral Invado),
Guliçtins 20 (Mistura fina).
GmíolH.p 30 (('apurai Invado).
Giiynciuer (Eni caixas <¦«> ioo).
Luxo (Finíssima mistura).
Mnnisli. (MImuií. c,\«.iii- i).

GRAROES MEUS SPORTIVOS
0A COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
COU^O-N"

-.-- rOlti\TIO IIE FOOIBAII,

GRANDES MEIOS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
OOTJP03ST

TOK-VEIO DE REGATAS

O PESSOAL DA REDE DE VIAÇÃO
CEARENSE OBTÉM tIMA VAN-

Por portaria dé hontem, o. Sr. <ccA-
nistro da viagão tornou extensivos ao
.pessoal da Rede do Viação Cearenseos favores constantes do art. 180, do
regulamento da E. P. Central do
Brasil, approvado pelo decreto nu-mero 13.9(40. do dezembro de 1919,
ou seja concessão, de .passe livre aosíuinocionarios titulados e operariado
e passe comi o abatimento de 75 °\a
ás pessoas de suas «respectivas fami-lias.

ii r —i é am
COMO O GOVERNO AUXILIA A

INDUSTRIA SIDERÚRGICA
O Sr. ministro da viação àutorizoiu

o director da E. F. Central do Bra-
sil, a ceder á Companhia Eleictro-
Metalúrgica Brasileira, coiri sede
en-.. g. Paulo,, a titulo de auxilio á in-
dustria. siderúrgica e .por ipreço quedeverá eer previamente marcado, 70
kllometros de trilhos velhos e respe-ctivos accessorios, necessários fi, con-
strucção de uma estrada de ferro
destinada a ligar a*s jazidas de mine-
rio em Jacuhy, Estado de Minas» Ge-
raes, ao local de uma usina que a
alludida companhia pretende insta-
lar nas .proximidades ' dè Ribeirão
Preto, èm São Paulo.

 mjjmii, «uti » 
UM SOLDADO QUE QUER SER

CARTEIRO
Respondendo a um. aviso do se-

nhor ministro da guerra, remetten-
do os ,pa,pei9 em que o soldado do
exercito pedia a sua nomeação parao .logar de carteiro cie g." classe da
Repartição Geral dos Correios, o
Sr. ministro da viação comm.unicou-•lhe quo o supplicante está -classifi-
cado na 3." chave do ultimo concur-
so realizado para aquelle cargo e só¦poderá ser nomeado quando as no-
aneoções attingirém a referida cliave,
peis presentemente esltão sendo
aproveitadas os reservistas oai alista-
dos classificados na primeira chave.

OS EXAMES NAS ESCOLAS PRO-
FISSIONAES DA ARMADA

O almirante Frontin,* chefe' do estado-
maior da armada, designou hontem os sc-
guintes officiaes para servirem nas mesas
examinadoras das escolas profissionaes da
armada.

As mesas são as seguintes: artilheria:
presidente, capitão de fragata Amphilo-
t-uio Reis; examinadores: capitão de cor-
veta Nelson Peixoto Jurema, capitães-te-
nentes Fernando. Cândido-Martins, Rodol-
pho Fróes da Fonseca, Adalberto Azevedo
e i° tenente Octavio-de" Faria Machado.

Defesa submarina, i' c 2* secções: pre-sidente, capitão de fragata Amphiloquio
Reis; examinadores: capitão de corveta
Mario da Gama e Silva,;capitães-tenentes
Octavio Tácito de Carvalho, Adalberto
Rechesteinér. Eugênio «le Roza Ribeiro e
i° tenente Adalberto Lara de Almeida.

Radio-telegrapliia: presidente, capitão-
tenente Mario cie Barros Barreto; exami-
nadores: capitães-tenentes Octavio Nunes
Briggs, João Delamarc. SÍ-Paulo e i00 te-
nentes Pio da Rocha Poiíibo, Wan-Tuyl
P. Silva Torres e Guil^ermèí-Pereira das
Neves. .-iMtóflS- ¦• .

Mineiros mergulhadores: presidente,
capitão de corveta Adalberto Nunes; ex-
aminadores: capitães-tenentes Adalberto
Rechsteiner, Gustavo Goulart, Oscar Ma-
chado de Castro e.Silva, .Haroldo Américo
dos Reis e i" tenente Adalberto Lara de
Almeida.

Signaleiros-timoneiros: presidente, ca-
pilão de fragata Francisco Pereira das
Neves; examinadores: capitão-tenente
Luiz Monteiro «le Barros c i°° tenentes
Olympio César Ramos, João Duarte, Jero-nymo Francisco Gonçalves c Antônio
Guimarães.'Foguistas: presidente, capitão de corve-
ta Adalberto Nunes; examinadores: capi-
tâo-tenente engenheiro machinista Leoca-
dio Joaquim da Costa e Io" tenentes Fia-
vio de Oliveira Machado, Antônio Alves
Vianna Sá, Agenor dos Santos e Walde-
miro José de Carvalho Rocha.

Quando as mesas examinadoras de arti-
lheria e torpedos se reunirem para julga-mento das provas de officiaes, os i°° te-
nentes Octavio de Faria Machado e Adal-
berto Lara de Almeida serão substituídos,
respectivamente, pelo capitão de corveta
Raul Elysio Daltro e capitão-tenente
Adalberto Landin. 

Os officiaes nomeados para as mesas
examinadoras deverão apresentar-se ao
director das escolas profissionaes.

BANCO PARA AS ÍNDIAS
Esoreve-nos o Banco Holandez:"Pela l.presento, temos a..honra;do

levar ao conhecimento'.de-Vuí S. «ÍUO'
acabamos de receber a noticia que
sob a guia da nossa instituição"* fun-
dadora, a Rotterdamsche Bankve-
recniging de Amsterdam, o a colla-
bòração de um forte grupo financeiro
de Nova Tork, Bruxellas o da Suis-
sa, fundou-se uma nova empreza
'bancaria; denominada: Bank Voor
Indie (Banco para as índias), com
um capital social dé 50., 1 .milhões de
florinsou 83.-&00' contos de réis, dos
quaqs 12,6 milhões .de florins ou... ^
21. OiCO' contos de réis, 

"já 
estão re-

alizados.'..-
¦Este novo banco assumirá e oon-

tlnuará desenvolvendo os negócios da
antiga "Amsterdam-Batavla Han-
delsvereeniging, e cultivará especial-
mente as relações com as índias hol-
landezas e os -Straits Settlements.

O banco iniciará as-suas operações
em V de janeiro de 1)921, e terá fi-
llaes em Amsterdam, Rotterdam,
Haya, Batavia, Soerabaya e Singu-
purê.

Com a fundação do Banco para
as índias, o poderoso grupo da Rot-
terdamscho Bankvereeniglng, a qual
tom um capital próprio e reserva**,
de: 10.5 milhões .de florinsou 168.000
contos de réis, e a «ujo grupo per-
tenco» entre outros, o Banco'Hol-
landez da America do Sul, com.fi-
llaes no Rio de Janeiro, S. Paulo,
Santos, Buenos Aires, Montenegro.
Santiago o Valpara.izo; e a Banca
Olandessc dei Mediterrâneo vom es-
tendei- a sua larga c vasta organiza-
ção de modo a melhor contribuir pa-
ra o intercâmbio commercial.

Sem outro motivo,firmamo-nos com
elevada estima e consideração —

Do V. Amos. Attos. Obros, Banco
Holandez da America do Sul."

FESTAS DO NATAL
A commissão dos festejos popula-

res do Natal, em reunião ha dias re-
alizada, nomeou os Srs. Rtiym.undo
Soares do Souza e Albano da Silva
Moncíes, para a commissão de donati-
vos, únicos quo poderão apresentar-
se para as respectivas collectas.

MOVIMENTO nLMIGRATORIO
O movimento da receçâo e expe-

dição de immigrantes o trabalhadores
a cargo da directoria <lo serviço de
povoamento, foi, durante a semana
finda, 22 Cx 2.8 de novembro: 16 vapo-
res visitacTos, que transportaram, pa-
ra o porto do Rio de Janeiro, 77'5 im-
migrantes.

Foram encaminhadas, para o Inte-
rior do paiz, 111 pessoas quo toma-
ram os seguintes destinos: S. Paulo,
•19; Ceará, 23; Minas Goraes, 22; Ala-
goas, 4; Rio de Janeiro, 3; Espirito
Santo, 3; Bahia, 3; Pará-, Pernambu-
co, Parahyba e Rio Grande do Norte,
um cada um. ii

O escriptorio official de informa-
ções e collocação de trabalhadores.
no cáes Paroux n. 3, attenderá aos
inteípreteis: <iue falam vários idio-
mas. •'**'"'•

CORTE DE APPEMiAÇÂO
l" Caniara

A' sessão de hontem, presidida pe-
lo .desembargador Celso Guimarães,
compareceram os desembargadores
Cicero Seabra, Torquato «je FIgueire-
do, Saraiva Junior e Fra-ncelllno Gui-
marães, que foi convocado para eer-
vir no impedimento de juizes da Ca-
mara.

Julgamentos: .
Appcllnç<5cs eiveis: n. 3.3,2.2-, —

Relator, desembargador Cícero; ap-
pellante, 

'Astotp-hò 
Freire Pilho; ap-

peitados, Joanna'Carolina da Silva
Maia c. outros -j- Negado provimento.

Ni. 3. 7i2i7,i...:;(desistência), relator,
desembargador, Saraiva; appellante,
Guardian Assurance Cy State; ap-
pollados, Castro Guidão «St C.— Jul-
ga«3a por sentença a desistência.

N. 3.81*0* — Relator, desembarga-
dor Francellino; appellante, o juizo;
appellado, Galdino- Campos C. Vai-
ladares e sua -mulher — Convertido
em diligencia o julgamento.

N. 3.82*6 — Relator, dosembar-
gador Saraiva; appellante, Bartholo-
meu Julio Pelegrini; appellado, José
Augusto -de Souza — Negado provi-
mento.

N. 3,t>66 — Relator, desembarga-
dor- Torquato; appellante, Sociedade
Anonyma Casa Arensj appellado,
Gentil de Assis Moura — Deu-se pro-vimento em parte para mandar o ap-
pellante .pagar o que fOr liquidado na
execuç5o.

N. 3.989 —.Relator, desembarga-
dor Torquato; appellante, Américo
Dias Alves; appellado, coronel Anto-
nio José «ia Silva — Negou-so provi-monto.

N. 4.0'3i5 — Relator, desembarga-
dor Cícero; appellante, o juízo; ap-
pellados, Octavio H. Peroini Dutra o"uu mulher — Negou-se provimento.

N. 4.100 — Relator;, desembarga-
.dor Torquato; appellante, o juizo;

appfMIados, Lindolpho Ezequlel da
Costa o sua mulher — Idem.

Passagem ile autos: appellaçOes cl-
veis: ns. 8.981 e 3.5i94, ao desem-
bargador Cicero Seabra: ns. a.9'58 e
2.823, ao desembaragdor Torquato:
ns. 3.185 e 3.789, e Í.384 ao des-
ambargador Saraiva.

: Em mesa: appellaçOes cíveis, nu-
meros 4.119. e 3.897.

Com din: appellaçOes eiveis, nume-
ros 2-. 148, 2.894, 3.5.9.0', 3.635, 3.991,-!.0.0i8, e 3 . 915.

Accorilãos publicados: appellaçOes
.iveis, ns.3.810-, 4.0.315, 4.1 OiO*. 3.727,
3.1942, 3.0*215, 3.384, 3.885, 3.905,
s 3.917; embargos de nullidade, 3.3>23.

2" câmara
Presidente, desembargador Nabu-

co— Secretario, Sr. Oscar Daltro.
Compai-fce-ram os desembargadores,
Francellino'Guimarães, Elvlro Car-
valho o C: o Mello.

Julgamentos:
Aggravos <te petições: ns. 6.305,

relator, desembargador Elvlro; ag-
çravante, Companhia de Seguros
Maritima e Terrestre Previdente; ag-
cravada, Companhia Banquo Fran-
çaise et Itallenné —¦ Negaram provi-
mento.

N. 6.30.6, relator, desembargador
Francellino; aggravante, Maria Pas-
choarelli; aggravada, Clarineta, Si-
queira de Almeida— Idém.

Ni G.31-2, relator, desembargador
Elvlro; aggravante, José Correia do
Oliveira; aggravada, Jacintho Anto-
nio Vieira — Idem,

N. 6.313, relator, desembargodor
C. o Mello; Io á.ggravanto,; .Antônio

Castro Moura; 2°. aggravante,

Diante disso, o Lloyd Real Belga,
para constatação judicial do facto, o
resalva dos seus direitos e Interesses,
sobretudo, em relação ás leis alfan*
degarias, requereu, hontem, para es»*
se fim, por intermédio dos seus ad«
vogados, Drs. Herbert Moses e Justo
de Moraes, o processamento de um.'
protesto.

O juiz federal da 1* vara, a quem!
foi distribuída a petição, mandando
tomar por termo o protesto, ordenou
a intimação do inspector da Alfan*'dega e da União federal, na pessoa'
do procurador da Republica quai
designou.

RELIGIÃO

jfjSf

CÂMARA MUNICIPAL DE NI-
THEROY

A' hora regimental, foi- aberta,
hontem, a sessão da Câmara Muni-
cipal de Nitheroy, a qual foi presidi-
da pelo coronel Cantidiano da Rosa
e teve a presença dos Srs. vereadores
Ferreira dc Aguiar, Norival de Frei-
tas, Alfredo Rangel, Bellármlno Tat-
tl, Manoel Fogaça, Jayme de Mattos
e Accurcio Torres.

No. expediente, além de officios de
menor Importância e do balancete
da despeza e receita do exercício de
1919, já examinado e approvado pe-
lo Tribunal de Contas, foi lida a re-
nuncia do Sr. João Gonçalves da
Fonte, do cargo dc vereador, por ter
sido nomeado juiz municipal de Su-
midpuro, o um memorial da The
Pearson Enginecring Corporation,
que se propõe a fazer diversos me-
lhoramentos na cidade, sem ônus
para a Municipalidade, á qual offe-
reco um empréstimo de tres milhões
de dollars para a construcção do um
hotel-cassíno, villa;? operárias com
150 casas no minimo, mercados, cáes
de saneamento o calçamento.

Esta proposta, tornada em consi-
deração e encaminhada pelo Sr. pre-
feito, foi distribuída á commissão de
finanças.

Findo o expediente, o Sr. Cantidla-
no da Rosa nomeou uma commis-
são, composta dos vereadores Alfre-
do Rangel, Jayme de Mattos o Bel-
larmlno Tatte, para receber o pre-
feito, que, dando entrada no recinto,
acompanhado do seu secretario Dr.
Cícero de Castro, leu toda a sua men-
sagem.

O Sr. Enéas de Castro, nesse longo
documento, analysa a situação da
Prefeitura o diz que a receita atê 30
de setembro ultimo, de réis
1.743:219*,311, 6 maior que a de 1919
em 3:811*?47«, sendo a receita pro-vavel para 1921 de 3.152:400*. e a
despeza tambem provável de réis
3.085:209$000.

Faz longas considerações sobre a
hygiene, a .issistencia publica, a rede
de esgotos, que communica estar

AGENDA E FOLHINHA LAEM-
MERT

Os proprietários do Almanak Laem-
mert acabam de lançar no mercado
uma nova Agenda para-.1921, que é
um- precioso volume indispensável a
médicos .advogados, donas ae casas,
emfim, a todas as pessoas quo quei-
ram tomar dia a dia os seus aponta-
mentos num volume de formato com-
modo e muito bem cartonado. Além
de uma pagina para cada dia a
Agenda Laemmert tem paginas para
resumos mensaes o insere no prin-
ciplo numerosas informações sobre
correios, sellos, câmbios, etc.

A folhinha Laemmert, com 82 an-
nos de existência C* a mais completa
e barata de quantas se publicam no
Brasil. Acabamos de receber a dc
192.1, contendo nas suas 40'0' paginas,
além de todas as indicações religiosas
e civis relativas ao calendário, um in-
teressante juizo do anno, anedoctas
o curiosidades, uma narrativa histo-
rica, a tradicional chronica nacional,
uma anthologia do trechos religiosos
o interessantíssimas notas de folclo-
ro.devidas estas ao acadêmico doutor
Alberto de Faria o escolhidos os tre-
chos da anthologia oafholica, .pelo
Sr. Jackson de Figueiredo.

FEIRAS MVRES DE PEIXE
Pede-nos mais uma vez a Superin-

tendência do Abastecimento para de-
clararmos que as suas providencias
om relação ás feiras. livres de peixe
fresco têm consistido unicamente em
facilitar, da melhor forma .possivel
a instalação e organigaçâo .das allu-
didas feiras, * nenhuma interferência
tendo tido no que diz respeito ao fòr-
necimento ou ao- preço , de venda do'peixa, offerecido ao .publico pelos
próprios .pescadores.

— O Dr. Dulpho Pinheiro Macha-
do, superintendente do abastecimen-
to, .recebeu o seguinte telegramma:"O povo de Catumby felicita V.
Ex. e ao pescador Manoel José Reis
pela brilhante iniciativa da feira dc
peixe neste bairro."

Funccionará, hoje. sá-bbado, das
7 á 11 horas, uma feira livre de pei-xe, na praça da Bandeira.

do

A CRISE DE TRANSPORTES
ESTADO DO RIO

NO

Fazendeiros fluminenses pedem»
nos que sejamos intermediários do
um pedido bastante justo á directoria
da Leopoldina Railway.

Dizqm elles qúe ha mais de um
moz fizeram, despachos de café e ou-
trás mercadorias na ostação do Mu-
rinelly, e que atê agora esses produ-
ctos ainda não chegaram á Cantarei-
ra ou á estação de Praia Formosa.
Depois de effectuados aquellès em-
barques, o pessoal da estação do Mu-
rinelly começou a recusar o recebi-
mento do outros despachos, allegando
não havor, jogar para depositar as
mercadorias*," nom carros para trahs-
portál-iis. 

"',„'

.Como'6 facll de concluir, tal situa-
ção traz.iim, prejuizo enorme para os
referidos, fazendeiros, e, portanto,
para a lavoura fluminense, pois não
parece razoável que se admitta ser
Murinelly-aúnica estação victima da
falta de depósitos e de transporte,
quo se recente a Leopoldina.

Talvez a directoria dessa ferro-via
possa attender ao appello dos seus
clientes, fazendo descongestionar ossous armazéns em Murinelly e trans-
portar para os seus destinos tambem
os produetos da lavoura dessa loca-lidade.

Francisco Chrisplm, llquidatario da
fallenciã dc Nesi, Faria & c, —
Idem.

N. 6.31i4, relator, desembargador
C. o Mello; aggravante, Manoel Este»,
vos Bragança; aggravado, 

' 
Daniel

Sá Beltrão — Não, conheceram do ro-
curso.

Ni 6.3115, relator, desembargador
Elvlro; aggravante, Salomão A. L.
.Miguel; aggravados, M. Lafayette &
C, .— Negaram provimento.

N. 6.316, relator, desembargador
Francellino;ággrávante; Jacob ADr°-manay; aggravado, Antônio de Oli-
veira .—-.Idem.: Ni 6.317, relator, desembargador
Francellino; aggravante, Antônio de
Padua de A. Almeida; aggravado,
João Serzedello — Ideni.

N. 6.322, relator, desembargador
C. e Mello; aggravante, Maria Said;
aggavado, o juizo — Não conhece-
ram do recurso.

Sorteio: aggravos de instrumento:'
n. 403, ao iiesembargador Francelll-
no; n. 404, áo desembnrgador C. e
Mello; aggravos de petição: nume-
ros: 6.3\1.9, 6.3-20, 6.32/5, 6.327, e
6.334 ao desembargador Carrilho.

Ns. 6.321, 6.326, 6.330, 6.33-2, e6.3135. ao desembargador Francellino;
ns. 6.323, 6.324, 6.329, 6.331 e
6.336, ao desembargador C. e Mello.

Em mesa: aggravos do petições:ns.6,333 ,6.337, 6.339, 6.340*. 6.341,
6.342, 6.343, 6.344, 6.346, e 6.347.

Accordãos publicados: aggravos tie
petições, ns. 6.299, 6.303, 6.|303.

6.3.08, 6.3.10, 6,311 e 6.312.
PELAS VARAS

Um attosiado medico .reputado falso
Afim de obter adiamento do sum-

mario de culpa de um delicio de queera aceusado, Joaquim Lourenço pe-diu um attestado medico ao Dr. An-nibal Varges, no que foi satisfeito,
tendo sido declarado nesse documen-
to que elle estava com congestão he-
pathica, necessitando/de absoluto re-
POUSO. : .-.

Encaminhado o attestado ao juizda 2t* vara criminal, este magistrado
mandou fazer uma diligencia paraconstatar o allegado, e o official de
justiça designado foi encontrar Joa-
quim Lourenço na offieina em quotrabalhava, já prompto para deixar oserviço.

Certificado isso, o promotor pu-bllco Dr. André de Faria denunciouo Dr. Annibal Varges e Joaquim
Lourenço como incursos, respectiva-
mente, da saneção dos arts. 253 e252, do Código Penal.

Feito o processo regularmente, ojuiz, por sentença de hontem, im-
pronunciou ambos os denunciados
por não ter ficado provado delicio deque eram aceusados.

% Um ladrão condemnado
Por sentença de hontem, do dou-tor Leopoldo de Lima, juiz da 1" va-ra criinal.foi condemnado João Marti-nez Mendes a um anno e quatro me-zes de prisão cellular, gráo minimodo art. »5'6, combinado com os ar-tigos 13 e 63, por ter tentado roubarpor meio de arrombamento. a phar-macia da rua da Assembléa n 73facto esse oceorrido em 19 de se'tem-bro do corrente anno.

Um protesto judicial por cansa detua roubo no "Gallier"
O Lloyd Real Belga, tendo tido de-nuncia de que o navio de sua carrel-

ra, "Gallier", chegado ha dias &Guanabara, havia soffrido vários
roubos na sua carga, levou logo o
facto ao conhecimento da policia, a
quem pediu providencias, no sentido
não só de serem punidos os culpa-
dos, como, tambem, afim de se pro-ceder a busca e apprehensâo da mer-
cadoria delictuosamente desviada,
para poder ser encaminhada, pelasvias regulamentares, ao seu conve-
niente destino.

Feitas, sem demora, 'diligencias
pela autoridade policial, ficou verifi-
cado o delicto, tendo sido apprehen-
dida grande parta da • mercadoria
roubada.

Novenas de Nossa Senhora da Coin
ceição.

•Em louvor da Immaculada Conceição.'
estão sendo levadas a effeito novenas en»
vários templos desta cidade.

Na igreja da Immaculada Conceição,
esses piedosos actos, ás 19 lioras, têm
tido grande concurrencia e terminam
com benção do .Santíssimo Sacramento,,
estando a orchestra confiada á direcção
do conhecido professor Luiz Pedrosa.

iNa matriz do Engenho-Velho, as novc-i
nas constam de missa de comm.unlião ge»
ral ás 19 i|ú horas, cânticos e benção do
Santíssimo Sacramento.

Nã matriz de SanfAnna começaram
ante-hontem, ás 8 i|2 horas, os exercicio*
em honra da Imonaculada Conceição do
Maria.

Na capela de Santo Antônio de Padua*
no morro de S. Carlos, começaram hon»
tem, as novenas de Nossa Senhora da
Conceição, ás 19 1 (2 lioras.

Na capela do glorioso martyr S. Sebas.
tião, em Quintino Bocayuva, devoção
de Nossa Senhora da Conceição estão sen*
do realizadas ás 18 1 |-z horas as novena»
da festa em louvor á excelsa padroeira/

Ordem Carmelita,,

Os religiosos carmelitas de Andaluziaj
reuniram-se em- capitulo para eleger as
autoridades da sua ordem.

O capitulo escolheu provincial irei Jo3o
Ruiz Ramos; prior de Jerez, frei Ltiia
M. iSlop; prior de Sevillá, frei Alberto
Caballero; prior de Hinojosa, irei Eliséd
Sanchez Paredes; prior de Osuna, fre»
Simão Murillo, e prior de Cordoba, frei
Eliseo Mautecon; sócios, frei Elisèo San»
chez Paredes e frei Canuelo Moyano, de-
finidores: frei Mariano Garcia, frei An-»
gela Montolin, frei Carmelo Codinach^
frei Alberto Murillo, e mestre de noviços,
frei Eliseo Duran.

Os padres frei Eliseo Sanchez Paredesi
c frei Eliseo Duran já estiveram entre
nós.

CULTO EVANGÉLICO
C01110 de costume, haverá prédicasi

evangélicas em todas as igrejas «|ue obe*
decem á orientação deste culto, fazendo-»
se ouvir os respectivos pastores. A enlra-i
da é franca.

'Muitiplicani-se os opusculos de propa-»
ganda, que a Casa Publicadora Baptista
está editando. E não só a propaganda pelo
livro constitue a cogitação das seitas pro-
testantes. Ha tambem as conferências sch
bre assumptos da vida pratica, ao alcan»
ce de todas as intelligencias, sobretudo,
as que salientam os inconvenientes do
fumo, do álcool, do jogo, do desregramen.
to physico e da falta de- instrucção. E,
nessa attitude, vão engrossando as suas
fileiras.

ESPIRITISMO
O Centro Espirito Fé, Esperança e Ca»i

ridade realizou hontem, em sua sóde, £
rua Coronel Bernardino de -Mello, na cm
dade de Nova Iguassú, uma' sessão, de 

'ifis*
tudos, durante a qual dissertou o respeçti-i
vo secretario Sr. Raul .Ribeiro da-Fonse*
ca; sobre a_ Pratica da -caridade. -Esse
esforçado pioneiro dá causa do cspiritis»»i
mo .desenvolveu o assumpto com felicida*»-*-
de, aconselhando a " caridade" em. toejos)
os actos «Ia vida pratica e em todas a»
suas modalidades.

Em seguida teve a palavra o Dr. Manoel
Pereira Ribeiro, que commentou o ev.-in«
gelho, sendo enorme a concurrencia do
fieis. Na próxima sbxta-feira, 10 do cor-i
rente.vfará o Sr. Raul Fonseca umaL nova
conferência sobre os malefícios do fumo,
começando ás 20 horas, com entrada)
franca.

¦No terceiro domingo deste mez, ás i^
horas, -falará o. tenente Albino .Monteiro*
da nossa policia militar, sobre a "Nova,
revelação". - .

— A Federação Espirita Brasileira*
realizou hontem a sua costumeira sessão,
de estudos, sob a direcção do seu presndente, e fará domingo, ás 14 horas, uma
sessão publica de propaganda espirita.—A Federação Espirita do Estado do
Rio. com sede á rua'Coronel Gomes Ma*
chado n, 140, em Nitheroy, franqueará
hoje, ás 20 horas, a sua sala,, ás-, pessoassympathicas ao espiritualismo--e- ás que
porventura queiram ouvir a conferência
do estimado confrade Sr. Giovani Leoni*
_ O seu presidente, Sr. César Gonçalves,
juntamente com outros membros.dessa as.
sociação, comparecerá amanhã, ás 13 ho-»
ras, na penitenciaria do Estado, .na, ala*
meda- S. Boaventura, afim de realizar
uma palestra sobre a regeneração dos ho->-
mens, baseada nas doutrinas de JesusChristo.

—Hoje, entre 20 e 23 horas, haverá
sessão publica ná Confederação Espirita
do Brasil, á rua de 'Sant'Anna n. u8,
para leitura e" commentario dos ensina,
mentos de Allan Kardec.

THEOSOPHIÁ
Amanhã, ás 9 1)2 horas, realiza a Loji

Theosophica Pytagoras a sua reunião se-
manai, em sua sede, á rua Campos Salle»
n. 74, loja. ,

A sessão, que será privativa dos estu.
dantes de theosophia, obedecerá á dire-
cção do presidente Dr. Juvenal Meirellèí
Mesquita, que dissertará sobre a theoso-
phia, á luz da sciencia. A's 12 horas,
funccionará o Grupo Esotérico Purifica-
ção, no mesmo local, sob a presidência do
coronel Raymundo Pinto Seidh

—-A-s .16 horas haverá na loja Orpheu*. .
á rua Sachet n. 39, 20 andar, uma sessão
publica de cunho artistico, durante a qualserão exei:utados vários números de cati-
to e musica, pelos distinetos consocios,
que a isso gentilmente se prestaram» Pre»
sidirá a reunião o Dr. Abel Waldeck.

—Realizou-se -hontem, ás 20 horas, a'
sessão publica do Centro Damodar, quofuneciona á rua Barão de Amazonas nu-
mero 258, em Nitheroy, sob a presidencí*do commandante Luiz Cardoso, secreta-
riado pelos Srs. Alberto Alvim Telles «Zakeu Penha Garcia.

Fizeram-se ouvir, além do presidente do
centro, os Srs. Giovani Leoni e Albin»
Monteiro, o primeiro sobre as raças queconstituem a humanidade, e o ultimo so-bre a necessidade da fundação de um. gru-
po de meditação da Ordem da Estrella doOriente.

Allegando que estando próxima a vindado grande instructor espiritual, seria
conveniente congregar esforços mentaes,
no intuito de desbravar o caminho queElle deve palmilhar. .* . . .

—Na sessão hontein realizada na Loja
Theosophica Perseverança.resolveu a mesa
fazer alguns donativos, em beneficio do"Albergue", que cm Barra Mansa, vai
fundar_ o Centro Espirita 'Bittencourt
Sampaio, sendo remettida pelo correio a
quantia de 20$, apurada para esse fim.—Estão sendo activados os preparati»
vos para a festa da Fraternidade, que a
Secção Nacional da Sociedade Theosophí-
ca vai realizar, como de costume, a 1 de
janeiro de 1921. Já estão inscriptos vários
oradores e artistas para tomar parte nessa
grande e significativa solemnidade.

a. ..,-..,*e£L±i* ii.»— - üt :.. 
"-.":'T.-'V: .: SÍ-J
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SENADO
Pre.iidencln do Sr. Bueno de ruim.
Lida (í «pproTada a acta da sessüo anterior,

•passou-se ao expediente qne constou do di-
versos officios: uni requerimento de Carlos da
Silvn Rocha, sobre tarifas para o iiinrmore; de
3. A. Campos do Amaral o outros pedindo ap-
provaçüo dtt reforma do» Correios e pareoeres
das coimnissõcs.

Na hora destinada ao expediente, falou o Sr.
Soares dos Santos, confortno notleiuinos em
outro logur.

llepots desse discurso, o Sr. Marcilio de La-
cerda requereu urgência é o Senado concedeu,
para ser imiuediatamente discutida e votada a.
proposlsío da Alfândega dc aracnjll, por n/ra jã
publicada, a qual 8. Kx. eiuenduu, mandando
construir u Alfândega dc Victoria. Kssc pro-
Jecto foi approvado.

Passando-se A ordem do din, foram mais ap-
provados algumas proposições e projectos.

Annunciada a 2» discussão da propo«ivilo da
Câmara mnadando seimrar a secolo de electri-
eidade de obrns, ua Casa da Moeda, o Sr. Iri-
neu Machado enicudou-a, razão por que foi a
disrilHsfio silsp-PIls-íl.

O Sr. OcUcilio Camnrí falou nobre a allu-
dlda proiwslfi-lo, diícndo n5o tcl-a emendado
para nüo lhe crear embaraços.

Quando se discutiu os "vetos" do prefeito,
falaram sobre todos elles os Srs. Lopes tlon-
falrcs e Irineu Machado.

CÂMARA
A sessilo da Câmara foi presidida, liontem.

pelo Sr. Ilueno Brandüo, secretariudo pelos
Sra. Andrade Bezerra 8 .Turauil Lamartine,
aendo aberta com T3 deputados. A acta da
••espera foi approvada sem debate.

Lido o expediente, o Sr. Pereira Leite tra-
tou du politien de Matto Grosso, lendo e com-
mentando com referencia» elojipeas exerptos da
Bltima mensagem do governador biápo.

A' ordem do -dia, presentes 128 deputado»,
foi concedida urgência para a immediata
«scusslo • votaçSo das emendas da Câmara ao
projecto que modifica, em parte, a lei eleitoral.

.Ferain . manuais «loatro «meada»., iurinsive a
¦ íue veda a eleição simultaneamente em secções
.« em cartórios, na sídc dos .município», e.rejei-
-todas .outras quatro. O Br. Krontln falo», a
.respeito, respondendo-lhe o Sr. AriwJpho A«e-
•vedo.' .-,'¦..
. A requerlincBto de urgência do Sr. Cincinato
•Braga, fui discutido « votado o orçamento da
<Agricultn_i,,isin a*.<H«»ssIo, falando o» Sra.
Baul Alves c Paulo dc Frontin, este applaudindo
m orientação du .rtiator. •« o primeiro finendo
-xonsiderações sobre d ensino profissional. JrV
ram votadas 19 emendas dá comniissilo, nSo ha-
«rendo numero para a 20", o -que se verificou
« requerimento do Sr. Frontin.

Hncerrada a mnterla em dlscussüo, aèm de-
dates, foi levantada n sessão.

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje:
Süperíof de dia, capitão Celestino;
Official de dia a brigada, 2o tenen-

te Hilário;"
Medico de dia, 24 horas, Io tenen-

tc Dr. Saraiva;
Medico "tle dia, 12 horas, capitão

Dr. Rezende;
Pharmaceutico de dia, 2o tenente

Aguiar;
Dentista de dia, Sr. Castro;
Interno de dia, 2o tenente honori

rio Toseano; /
Auxiliar _do official de dia â b/iga*

ia, 1" sargento Heliodoro. /

>wf-

;* OBITUARIO
DIA 2

CEMITÉRIO DR S. MIANHSCO XAVIF.lt
Manoel Penmndes ,nin do Morro n. 175; Ar-

clilinedes JosC Itosa, rua Magulliiies ll. 18, casa
VI; Alhertlua Menezes, run 'Nova (le S. Luis
n. 103; Paulina Cuniui, rua Moraes e Valle nu-
niei-o 42; Djaliim, filho de Knilliuuo Silvn, rua
B. Carlos tf. 218; Arthur Antouio Passos, rua
Santa Clu-istina ••¦. 4; Anna Maria Tkereu,
tua Amélia lí. 122; Hollanda, filha du (las-
tiio Luiz Cardoso, rua llemflca u. 01; Hugo,
filho de Justino da Silvn, Avenida Suburbana
n. 4«; Jo«é Pereira ihi SUva, Hospital Ceu-
trai do Exercito; Miguel de Almeida, lios*
pitai de Nossa Senliorn da Saude; Josft Floren-
cio de Oliveira Filho, necrotério polioial; Caro-
linha Martins dc Arantes, rua Santa Iüiliá
a. .16; Joilo José de Almeida, Santa Casa;
Adelaide, fiUia de JoBé Alvos do SA, rua ilo 'Pro-
posito -iLjUli. Agusüuliu, filho de Franciseu
Kaiiist'<l|ri*W-<évt£l*<', "r*>u Seiiailor Pompeu nu*
men, l&JhMU*%W.*!'t'Jl!^u''ll'< Francis-_ .•.*,.__¦, 

JJK..JJ2 _aiia
B______l_s

ADVOGADOS
Dp. Knitttpho Bocayuva Cunha ¦*--¦

Escriptorio, rua db Rosário n. 65.
Telephone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maxlininno Figueiredo,
advogado—Commercial, eivei e cri- •
minai — Rosário, 157, 1" andar—Tel..
5.738 Norte—Das 10 fis 13 e das 18
fis 17. ".,_,

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial o criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida -— O maior e mais

importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços módicos. Ascensores ele-
ctricos. * •- -

ARCHITECTURA E.-ÍCQNSTR-Ü-
cçoes" j;.y....-

Antônio Jannuzzi & lÇ.,fiv.3'óK"edaae
em com.man.dita, por ^acções, com
serraria e carpintarin-à vá-pór; dépó-
sito de madeiras, de fèrrb duplo T;,
mármores, mosaicos dé luxo, dc ma-
deira, ladrilho, cerâmica- e azulejos,
etc: encarregam-se da construcção
de edifícios pubücos e predios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministragao.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. -144, telephone 773, Cen-
trai, e telephone particular, do ge-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
para quaesquer obras.

Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Bptafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,
1.339.

FLORES É PLANTAS
Hòrtulanla — Casa fundada ém 1*

de janeiro de 1:885 —¦ Telephone nu-
mero 1.35*. Norte—E. CARNEIRO:
UKAO & C, successóreíi 4e Fickrofí.
Carneiro. Leão & C. Rua do Ouvidor
n. 77 -—- Chácara, rua Santa Alexan-
drina h,' 134,' Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para' todos os misteres de jardtna-
gem. Gaiolas, chãs da índia Ram
L-al's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia, etc.
Cestas, ramos e cordas-de flores na-
tu raes, feitos com apurado gosto.

•FRUTAS E GELO
ferreira Irmão & C. — Rua Pri*»

meiro de Março n. 4.
LOTERIAS

Casa Guimarães .—Agencia de lote*
terlas — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do becco das Cancelas.

DIVERSOS
Livros de leitura, de Vianna, Ko-

plce, Puiggari-Barreto. Arnaldo Bar»
reto, Abilio ' Mac. Epamlnondas o
Felisbortõ do Carvalho, Ferreira dá
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino o
Costa e Cunha e outros autores: nà
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vidor n. 16€, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua da
Bahia n. 1.065, Bello Horizonte
Minas.

jLBILÔB^'

HOJE HOJE

NHORES
IMPORTANTE LEILÃO

DB

MERCADORIAS

a' :

11 AVENIDA PASSOS 11
Edi frente ao theatro S. Pedro)

A. DE PINHO

S1.X;
Can«> it»^m^^^9^0mm

SECÇÀO LIVRE
CLUB DOS DIÁRIOS

A directoria convida os Srs. so-
cios para comparecerem na sede, ás
2 horas da tarde de domingo, 5 do
corrente, dia em que se commemora
o 25" anniversario da fundação do
club, afim de assistirem á inaugura-
ção do busto do primeiro presidente,
o Sr. conde de Figueiredo.

PARTICIPAÇÕES

i
OandMa
a.. lfB?*fMRL_.
Bstraiiüclro» üMinoB.l^itítl
pes Quintas n. 69-,'tam UU'-.
n». nia llaiiiblim u. I!t3, rasa IV,,i Concel
Amaral, rua Jlarilo do Hlo Bntiifo n. Itl.

OKMn-UUIO DO CA11MO
Thereiía' 1'iiiheco llaptlatn, rua Dt. Viibiico

de Freitas n. 14. ..... .

rieiMiiiente autorizado

VENDE EM LEILÃO

Sabbcdo, 4 àe desBmbro de 19Z0
AO MlfitO DIA

Importa*!» mtvvit de mercadorias,
eonfurme m catalogo tt baixo:

Penhor meréantil — Um autuiu vel luii-
da-ilei. dii fubrieanti ft*usãi. La

líiusi 20 II. P. -4cyiintros—
Uni iiHtum. vel do fulmenii-e IMain.—

40'fi. P. — * oylindroí — Duuble
1'hílrtlOU

| CATALOGO
4523 1 1, maohina protographi-

cá, estylo binóculo "Ar-

gus", n. 1916, com .2
chassis.

11128 4 3 cortes de linho, para
vestido, e 1 dito de casi-
mira azul.

11140 6 1 revólver Smith Wes-
son, n. 302.020.

11400 6 1 colcha 'para casal.
13293 1 1 boa de pelle.
13653 8 10 garfos, 10 colheres

para sopa, 7 garfos pe-
quenos e 2 colheres pe-
quenas, com, monogram-
ma.

13840 9 1 par do jarras de por-
celana, com guarniçao
de jirata.

14537 16 1 espingarda de 2 canos,
•para caça. s

14573 11 1 despertador.
Í6177 12 1 óculo de alcance.
15513 13 11 quadros» com pintura

a oleo, e 1 sombrinha
com cabo de madeira.

1*023 14 1 paletO e 1 calca do
brim branco.

Ü6903 17 1 apparelho de metal,
com 12 facas, com -cabo
de madeira, para írutf.s,
6 garfos dc mctAl e •? pe-
gadores do gelo, de- Oito.

1-6904 18 1 tinteiro de metal,' com
letras.

8987 19 1 terno de fralt, de pa-
simira.

¦W 1 «fifte de íilô para ves,

20610
2(0679

2*743
20762

ímgi&WlímW 
*' mim&rÕ&m J ^'*

7,5 1 terno de brim branco.
76 3 vestidos- brancos, 1

blusa branca, 4 retalhos
¦de morim.

2069(5 77 1 revolver Smith and¦Wesson n; 84",162i. com
cabo* de madreperola. *

20712 78 1 -Ventilador de número
1.2'25.0ií5:. -

2i»717 79 1 revólver Smith and
Wesson ti. 400.934, com
cabo de madeira.

80 1 garrucha de 2 canos.
81 6 calças com renda, com

bordado, para senhora.
20768 82 1 corte de fazenda para

vestido.
2*0*788 83 1 garfo e 1 faca com ca-

bo do prata com letras e
1 par de floreiras de me-
tal com defeito, faltando

. • , as tulipas. i
20790 84 1 espingarda para caça,

de 2 canos.
20791 86 1 chapéo. Chile.
2*0794 8-6 1 vestido de linho e 1 di-i

to de mol-mol, e 1 com-
binaçSo de renda*. .

20797. S7 1 chicara e pires de me-
tal, 1 estatueta de metal
e mármore.

2*08.11.88 1 jiasta de couro para
papeis.

20819 89 1 colcha de crochet.
20821 90 1 corte de casimira.
20833 93 1 prato coberto d'e me-

tal.
¦ 2i0837 94 1 -par de jarras 'de me-

tal com tulipas de vi-* -. dro com defeito e 1 flo-
reira de vidro com guar-
nição de metal.

.0847 9-5 1* blusa*.e 1 vestido de voile
6*1 corte de fazenda.

20854 96 1 binóculo Zeiss, numero
319.5.ft. • pára theatro.

20878 101 1 binóculo Zeiss, numero
2'»7.7«a. ¦-

2fl«86 102 1 frutolra de metal- e
vidro...-'

20902 103 1 corte de casimira para'¦ 
calça:

20S»« 104 1 costume de cr.simira.
209.17 105 1'guarda-chuva com ca-

bo de madeira.
20966 10i6 1 centro de metal para

mesa. faltando 1 peça.
20.967 107 1 bule e 1 porta torra-

das, de cristofle.
20(968 108 .10 facas ,para. so.breme-

za, 4. garfos para dita,
2 colheres para assu-car
e 2.garfos ipara'ostras, tu-
do de cristoflç com no-
ncgr.ainma.'

20969 109 2 desctfnços de metal e
1 porta fiorcs.de metnl e
vidro.

20970 1,10 1 calça de casimira.
20976 111 1 vestido para senhora,
2097O 112 1 par de fronhas borda-

das, 6 toalhas para ros-
to, 2 camisas bordadas,
para dia e 1 dita de soda
com renda, para noite.

20980 113 1 capcite de casimira
ipara senhora, 3 vestidos
de seda e 1 dito de casi-
mim.

2W981 114 1 sacco de dona para
viagem e 1 collete para
senhora, 1 capote de vel-

•lud o e 1 vestido de catíi-
mira para senhora.

20983 1*1.5 1 vestido de casimira, 1
dito de flanella en.. máo
estado*, 2 ditos de seda,
tendo defeito i 1 dito de
voile.

20992 116 6 colheres para oafé e
12 ditaa para sopa, tu-
do. de cristofle, eom
monogi-amma.,

21010 118 1 ipiano meio amuai-io s|n
"Henri Hers".

21011 119 1 vestidp para senhorn.
21041 120 1 calça de brim branco,

210.4*9 121 1 irochina Singer numer
ro 4.140.066, com 5 ga-
vetas. ...

21052 í!& 1 calça de flanella, 1
collete fantasia e 1 par
,_e polainae. .

21065 123 1 paletó de casimira.
21101.124 1 . trena* comó30 metros.
21105 125 1 :péça iajmorfm
21148 126 12 facas flfe-^atoD preto

para 'írííL.
127 1 colché | Ummati a 4

ms
UÍTERIA DO ESTADO Dü RlÜ CE JANEUti!

Itesumo das íiremlus (Ja loteria do Estndo Uo
Bio de Janeiro, plimo n. Dii, extrnldn iriu -8
ie dezvitibrv du 'llíüO.

TltKMUIS SORTEADOS

(vendido na CapltnlJ .. ir,:000$0()08017
WUU-i B :(nii»í UOl)

3 ntKMlOS DE 1:000100»
• 5584*1 ir>547 45101

24 VlíKMIOS DK 200$000

21587 31834 20182 58481 . 04002'
_«0t7 '2r>ií78 «7001 4:1808 4(100.
BBTr,l) 13101 47.12.'! 2K5K7 0*2921
1283!) 11270 2U035 18814 05038'

11S84 0B1ÜB -7.197 01C1S

40* rilKMIOS DK lOOÍOOO -

4B222 1300» '2744 44205 55573
0Ü510. 2ÜÍ0B 20575 13UK7 0.7000
3)1088 48113 13(178 43804 1131187
54000 07740 8135 45017 1086
2583!) .3507 55110 40706 32851
40020 33088 42416 10000 .021,7
D9II04 3001 20303 14477 „ii0048
5WI33 31446 08801 20022 12200

AVISOS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Gnodes üc Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 As 6. horas p. m. Consultas A
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residencia:
rua Dezenove de Fevereiro ii. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

Dr. "Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S. Christovüo n. 570j telephone,
40 C.

Dr. Ulraldo Veiga—Clinico e espe-
cialista -em syphilis, doenças vene-
reas e das vias urinárias. Cons.: H.
Sete de Setembro Iri- 81, das 3 ás !5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A*.
Carvalho & C.

Dr. Hilário dc Gouveia, das uni-
versldades de Paris e Heidelber-g,
¦professor de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz o garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas.
a rua S. José n. 24.

Br. Humberto ae Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho*,
ras e vias urinárias. Cons.: S. José
81. Das 13 fis 15 horas, fls segun-
das, quarta, e sextas-feiras. Res.:
24 dc Maio 33. Tel. V. 6165.
DOENÇAS DA (i.UtGANTA, NARIZ,

OUVIDOS E IÍOCA
Dr. Enrico de tLemósj professor 11-

vre da Facuidade de Medicina do
Rio, com 25 annos de pratica. Cura

f
fa-

seus
tio e família, 
Conto c seus filhos,
cisco Antônio Pereiro e

milia, Oetavio Michelct de Oliveira e
familia, Antonia Pereira Hlolsk, Er-
iiuitl Ijoikís do Couto, Álvaro Perolra
e familia, Elpidio Lopes do Conto.
Emitiu de -Oliveira 1-eitão e Amlró
Macluido de Oliveira, viuva, filhos,
irmãos, cunhados, .sobrinlws c tkts do.
finado RANDOIjPHO SOARES MCI-
TÃO, penhorados agradecem A todas
an pessoas «íue aoompaHharam os
restos mortues.e rtovamente ns convi-
dam pura assistiremá missa de 7" dia,
que iHir «ua alma iiumdam celebrar
no altar-mór da igredn de Nossa Sc-
uliui-u -do Itosarlo, hoje, sabbiulo, 4
do corrente, ús 10 horas, c por cujo
•itcto se confessam eternamente gra-
tos. ,.*,¦'.*.

S. M. o imperador D. Pe-
dro II

IPor 

piedosa delegação da
Sociedade Reverencia fl Memo-
ria de D. Pedro II, a Santa
Casa da Misericórdia manda
oelebrar, em sua igreja, ; hoje,

sabbado, 4 do corrente, por aer
o dia 5 domingo, fls 10 horas,
exéquias solemnes por alma . do
finado.•exilraperante, .saudosa home-
nagem da dita sociedade, que, "ad-
perpetuum'-, será prestada pela pia
insti-tuiç-o. ,

Dr. Prudencio Cotegipe
Milanez

tA 

viuva, filho e mais paren-
tes agradecem, profundamente
penhoirados, âs pessoas que
acompanharam os -restos • mor-

. taes de seu querido marido,
pai e parente, e twmmunicam que a
missa de V dia, pelo repouso eterno
de sua alma, serft realizada, hoje,
sabbado, à do corrente, aa 10 horas,
no altar-mõr da igreja de -S. Fran-
dsco de Paula. i

DECLARAÇÕES
GRÊMIO NACIONAL BENEBIOEN.

TE FLORIANO PEIXOTO

Rua General Gamam n. 856 (sede
própria)

Tenda a maioria da administra-
-ão, eleita a 80 de outubro, apresen-
taão a respectiva renuncia,- suo eon-
vidados todos os socios, em pleno
gozo de seus direitos sociaes, para

garantida e rápida do oxriia (fetidez I se reunirem em asaem-bléa geral
nasal), por processo novo. Cous.i
rua da Assembiúa 13, sob., do 12 ás
6 da tarde.

DENTISTAS
Dr. Oetavio Eurico Álvaro — XII-

rurgião-dentista, pela Faculdade- de
Medicina cio Uio: 'membro de varias
associações sciontificas, fundador da
clinica dentaria no . Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia, etc. Inst. tação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garanti-ães. com h<>ra marca-
da. Consultório e residencia; rua
Vinte a Quatro de Maio iu 74. Tel.

ANALT-ES DE URINAS, ETC.
Cesnr Diogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da
dc' Assembiéa.

extraordinária, eeguada-felra, 6 do
çorrawte, as :20 horas, afim de 6er
eleita nova administração..

Rio dê Janeiro, 1° de dezembro de
1920—O -sec retar io, • ANTÔNIO M.
SOARES GUIMARÃES.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO

(FALTAM 28 DIAS)
Revisão de matrícula — Prooeden-

do-Be agora ã revisão das matrículas,
lembramos aos Srs. socios em atrazo
a conveniência de virem fi. thesoura-
ria pagar os recibos atrazados, afim
de não terem canceladas as suas ma-
tricnlas, perdendo, por isso, os direi-
tos jü adquiridos —VICTOR RODRI-
GUES JÚNIOR, 1° secretario.

1S2W*
18484

19133

19735

19768
19851
19871

19907
19911

19940
19973
19979
19998
20019

(..•fl**»,* ixtanè"tMÍty r*ki&^:^r%
'&mi*mm

38

39
41

¦""•¦nlõW*.- ,.
2*8 1 chaleira'-;

cristofle.
32 1 pelle, com pequeno _«"-"

feijo, e 1 paletó de ma-
lha, para senhora.

33 8 toalhas dt* linho, para
rosto, e 15 pannos dc di-
to, para pratos..

34 1 'bandolim.
35 1 terno dc casimira.
36 1 apparelho, com 7 pe-

ças do metal o vidro, pa-
ra toilette, e 2 florelras
de metal, com tulipas de
•vidro.

37 2 jarras de louça.
1 piano, meio-armario,
n. 7.032, do fabricante
R. Gors & Kalmann.
1 ponche de lã.
1 terno de casimira.

42 1 -cOrte de casimira.
43 1 bandolim,
.44 1 capote -o casimira,

com defeito.
45 1 cúrte de casimira.
46 1 despertador.

41 1 calça de brim branco.
48 1 revólver nickelado,

com cabo de madeira,
n. 144.945.

49 1 terno de casimira,
preta.

£0 1 guarda-chuva de seda,
com castão de metal.

61 5 cortes de fazenda, para
Vestidos,

52 1 machina photographl-
ca, "Kodack".

53 3 lençóes de cretonne,
1 bordados, e 1 kimono de

crepon, bordado.
64 2 bules, 1 leiteira, 1 as-

sucareiro e 1 manteiguei-
ra, amassada, tudo de
metal, com monogram-
ma.

65 1 bnle de agathe e 1 de-
posito Therme, para via-
gem.

5>6 1 corto de flanela, 1 dl-
to de renda para blusa e
lpeça tte morim.

67 1 apparelho de metal
com -8 peças, para tod-
lette.

2O2-0T 5*8 1 corte dc gahardlne.
.0240 5*9 1 fagote, com capa.

60 1 carinette basso.
62 1 revíilver SmiQi and

Wesson n. 60.736 com
cabo de madeira e 1 pis-
tola Parabelum numero
1*5.864.

20t2i38 ©3 1 pistola F.N. n. 211.801.
2*281. 64 1 par de borseguins pre-

to.
2O_90 95 1 machina de escrever

Oli ver, n. 169.894, com
Siequeno' defeito, 1 mesa
9 1 cadeira de,*ma.deira e
ferro, para tf menina.'

20021
20029
20044
20048

2005:3

.006.

2007*8

20080

20104

20119

20132

2*0-133

20142

2*2'41
20249

-¦--aaçsl

.1316

21373
2*1.387

_140i6
2W10

íü«mrt

2141*3

.21414
21441

.1519
21670

21682
21683

21714

21722
21737

.0296

.0337

20377
20386
2*0418
20488

.0536
20563

&0.39.2

6.6 - machina steroàcopica-., .
67 1 paletó ei calça ÍK" Ca-

simira. '. ;'Ji; '"'•
68 1 calça de. ^fisfÈftír-í1.;. 

''.
69 1 terno dc "cá'áfrriirá.':""''''
7'0 l tapete. ; ..':"°'{u ?¦&
71 1 blusa de àcÁò! e 1 véi-í

tido do palha"Be seda.' ' '
72 1 boa de plumás.
7.3 1 duplicador Remin-

gton,
74 1 trombone do metal

amarelo com 3 cylin-
dros

¦tfAa F. N
:':to^K7*0'7.

134 1 ritaiohina photographl-
«a. faltando 1 peça.

135 1 binóculo para theatro.
136 1 corte de fazenda para

vestido.
137 1 corte de. casimira.
138 1 (blusa Üe seda, 1 com-

•binuçâo com bordado, 1
•vestido branco e 1 pale-
tó de .casemira para se-
¦nhora.

1.39 1 terno de brim bran-
: co.

140 1 çlarinette.
141 4 pares de fronhas bor-

dadas. 2 toalhas, para
rosto, tildo de linho com
ibordad.o, estando algu-
mo« defeituosas.

14*2 1 ipaleltô de casirr.ira.'
143 1 paltíõ e calça de -ca-

simira de cor.
14.5 1 Çlarinette.
146 1 flauta com a caixa em

máo estado. '
147 1 l>engala com castão de

Toledo. .
148 4 pares de nieias.
149 1 revolver , nickelado

. com. -cabo de madeira
ii. 62.?-35. ,

21763 150 1.par de meia» preta, 1
boa. de pelle ei dita de
pluinfis?'.

21935 158 1 guardà-chüva com ca-¦- -bo de'madeira, com de-
¦feito.-,

22001 155 1 corte de seda, de cór. i
224)64 156 1 calça de brim branco.
220007 157 1 estojo de"KeraVpa-

ra desenho, o 1 dito de:dito, com tirá-Ühhas.
22170 160 i corte de casimira, fan-

tasia.'
22181 161 2 vestidos, 1 bata e 1 cal-

. ça, tudo corii renda e
bordados, e 1 paletó de
casimira, para senhora.

22184 162 1 terno de casimira.
22188 163 1 terno de'brim de cór.
22191 164 1 colcha do côr. ,
22194 165 1 paletó e 1 collete de ca-

simira,
22206 166 1 violino com tampo e

frente arranhado, tendo
capa e arco.

22253 168 1 par de botinas amare-
-tas'

22292 169 1 binóculo de madrepe-
rola, com cabo de metal.

22304 170 1 binóculo com caixa.
22315 171 1. loque de madreperolas,

¦com rendas.
22316 172 2 garfos" de cristofle, 2

. facas de' metal, com cabo"','f.. amassado 
e 1 thesoura.

22340 173 1 revólver Smith and
•"; Wesson, 1 com cabo ' de

-.' ;;* • • madeira.
'¦ 22342 174 1 lençol e 1 colcha.

2i23«8 176 1 ventilador.
Í2390 176 1 terno de casimira, com
• dofeito nas calças.
22331 177, 1 calça de brim branco.
22427 178 6 garfos, pequenos e

grandes, 1 concha para
assucar, tudo de cristo-
fle, e 1 concha de metal,
para coador de chi*

22434 1-79 1 paletó e 1 calça de brim
branca

22446 180 2 peças de morim e 1
dita de gabardine de lã..

22455 181* 1 par de sapatos pretos,
para senhora;

22476 182 12 guardanapos • de al-
godão.

22480 183 T bola dc marfim, para
bilhar.

22516 185 2 cífrnisas e 2 collarinhos
de zephyr.

22574 187 1 paletó e 1 calça de
brim branco.

22001 189 1 corte do brim kaki.
22635 190 1 corte de fazenda para

vestido,
22641. 191 1 corto de casimira.
22664 193 12 cuecas de zephyr.
22695 195 1 revólver, n. 74.766.
22701 196 1 calça de flanela.
22706 197 1 terno de casimira.
22750 199 2 bules, 1 assacarelro, 1

leiteira, 1 bandeja, tudo
de metal, e 1 mantoguei-'
ra de metal e vidro.

22789 201 "1 bandolim.
22804 202 1 cavaquinho.
22815 203 1 binoeulo do madrepe-

rola. com caixa.
22849 204 1 par de jarras e 1 des-

pertador, com defeito.
22894 207 1 capote de casimira.

-. -eom gola de veludo, pa-
ra senhora.

22908 208 1 despertador.
2i2924 210 4 cuecas e 4 camisas de

7.ephyr.
2'29.59 212 1 botão de ouro. 1 alfi-

nete de dito para fralda,
1 pegadòr Toledo, para
gravaitá e 1 navalha pa-
¦ra barba.

22*974 213 1 copftde borracha. '
22.9&0 216 1 itinteiro artistico • de

metal ie vidro. . ¦ \ ..
32985 217 2 toalhas felpu.das. para' - -. * rosto, 2 tampos - ren<\a-

¦'•¦:¦¦¦ -dos" para fronhas e * 1
• vestido cm mfio estado,

¦ 5+fj •* ., para- senhqrsi.. - „¦,- ; . 3 
'K

:22*346 âl8 1 Oobertor de .cór.- . .;
22*021 .19 1 objectiva * Zeiss, itti-

mero 9.534.
23050 220- 1 microscópio.

.2S'0i61 2t21 6 colheres de cristofle
para doce, 1 faca de me-
tal para niantetea e 1
garfo com cabo de osso.

2*3077 -22 1 terno do casiníii-a.
23079 223 1 terno de casimira.
23'0i92 224 2 quadros pequenos dc

fantasia.'
23126 225 1 .sobretudo de casimira.
33131 2*2t6 1 revólver, cabo de ma-

dreperola, bastante -usa-
do.

23144 22'7 1 violino com 2 arcos e
caixa.

2318G 230 24 camisas de zephyr de
números differentes.

2'3192 231 1 calça de casimira.
2320(4 232 2 pratos de cristofle e

6 argolas de metal.
23218 233 1 panno avelludado para

mesa. ¦
23219 234 1 cadeira de molla, para

escriptorio.
23248 236 2 pannos rendados.
2S29-5 238 1 ]>ar de borseguins ama-

reio para homem.
23299 239 4 camisas bordadas pa-

ra senhora.
23318 240 1 par de .sapatos Condor.
333i29 341 1 calça o 1 collete de «a-

simira.
23330 242 1 terno de caüimlra.
23338 243 1 revólver Smith and

Wesson -com cabo de ma-
dreperola n. 2.66.22,1).

33339 244 1 guarda chuva com «a-
bo do madeira.

333.4*0 245 1 panthometro.
23350 247 1.0 garfos diversos e 6 co-

lheres de cristofle para
chá.

23357 248 1 terno de caaimira.
-23359 249 1 geladeira de metal;

33*388 351 1 estatueta . de bronze
«Vice". :

23405 252 1 revólver com cabo de
madeira n. 59.973.

23415 2i53 1 tinteiro de vidro o me-
. tal.

. 23420' 254 5 vestidos, 2 saias, 2i
calças, tudo para crian-

.'ça, 1 pégnolr para se-
«hora e 1 retalho de ren-
da.

¦"¦88444 356 1 sobretudo de casimira.
46*2 257 1 colcha e 4 appíicações

fl|ra> :. de filo e bordado.
1 espingarda com 2 

'ca-

ig, para -caça.* 
éo*Panamá,

cor.
ttnetal.

m ca-' 
9-

24151 318 1 manta para viagem.
19248 321 12 guardanapos adamas-

cados e 1 colcha de se-
. . .. tim e renda, estando o

¦ setim defeituoso.
1988.6 322 1 capa de borracha.
21641 323 1 machina. photographl-•ca, "Kodack".
23196 324 1 despertador.
17238 325 1 faca, com bainha de

prata.
18*022 326 12 colheres do cristofle,

com monogramma.
20438 327 1 machina Singer, nume-

ro 4.753.1Í87, com defeito.
23197 329 1 par de sapatos ama-

•. reio.
25228 331 1 cautela da Caixa Eco-

nomica, n. 39.

ANNUNCIOS

ÔFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim, lnforraa-so
corri o Sr. JoücIgnacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos.; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequ. .a familia, para airu-
madeira; ladeira do Castro n. 63.

O» FERECE-SE um casal cota
pratica ' de . pensão, o marido para.
copeiro. £ -a juulher para .axruniadei-
ra: rtja do Cattete u,,AHI; condueta
afiançada. Telephone Beira Mat
H86íV:"---- 

¦•.-"-'•"- t—rij '-,
r-. *.* i ¦ ¦ '*¦ ' *
-———. -7 1 

rr*-?;!
, OFFI- «XJE-SE uma senhora li de
íunelirKt-de, p-ra um casal 8e"i i.fl-
!h'os ou para • »m»r conta de crjin-

ir k'-9 .rifa Tarcilio Dias n„ 8.v

OFI''ERE*t:i'>SE uma arrumadel-
ra ou ama seoca. pam <-'- *.aitiiliar.
prestando as melhores Infurmações.
n.. rua General Pedra n* Ul.

OFFEKECK-KE um perfeito cozi-
nheiro, Ürtipo e afiançado, paia for-
ao, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensa» nobre ou família de
itrntamento. Tel. 1Ç20 N.

¦y#*^ M*i*|l- ' _J*tjil?

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de _ua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-^
denado, de 6-0* para «ima. Rua do
Riáchuelo n. 78, casa* 17. ; ¦

OFFERECE-SE :uin bom empre-
gado; escrever. para João Ignacio,
rua dos Ai cos n. 60.

PRECISA-SE de pedreiros e car-
pinteiros para construcção de prédio;
trata-se ã rua Euclides da Cunha
n. 72, S. Christovão.

PRECISA-SE de carpinteiros para
construcçóes de prédios; trata-se â
rua. Euclides da Cunha n. 72, São
Christovão.

VENDEM-SE ternos de casimira
fina, de paletó sacco e fraque, sino-
king e casaca, a 45$, 55$, 60$, 65$
e 150$, e vestidos finos a 35$, 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga a. 69 e S. Luiz Gonzaga nur
mero 132.

COMPRAM-SE rouiJas usadas d«
homem, senhora, cama c mesa e ta-
petes; pagam-se mais 30 o|o do quo
outras casas. Rua Evaristo da.Veiga
n. 69. e rua S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, paga-se bem; attendem-se a
chamados pelo telephone Central
3344.

' 
ROUPAS, penhores, compram-s»

as cautelas; paga-se bem. Rua Eva»
Yisto da Veiga n. 69, tinturaria.

COMPRAM-SE moveis usados,mo-
bilàrios çòinpifitda ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas de costura e cofres de ferro;
pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; á rua Visconde de Itaúna
157, Tel. 1297-Norte.

PERDEU-SE a caderneta numero
186.732, da 3* serie, da Caixa Eco-
nomica.

TERNOS a prestações, sob medU-
dlda,desde 160$.Entregam-se na pri-
meira, prestação, de 60$ a 100$. La-
vradio 23, alfaiataria. '.
—-.-.,' ,.'„.' i--———¦——: í—»1 ¦

TERNOS a prestações, aob medi-.
da,--enti*eg.*i-se -na 1* prestação. La-i
vi-adio*^-23.

SENHORITAS! Sejam provldep-
tes! Aprendam a cortar e confeccio-
nar seus vestiros no "atéller" de
Mme. Cappuecliti, A rua da Carioca
n. D, sobrado. Telephone 3617-Cen-
Uai. ( ,

CURSO do chapéos — Ensina-se
com a máxima perfeição e rapidez,
no "atéller" de Mme. Magda. Oito
lições, 20$. Pagamento adiantado.
Gonçalves* Dias n. 56, sala F.

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, coin, uma filha de" 10 an-
nos, não fa_ "questão dé fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na rua Real Grande-
za a. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, eom D. Josephina Zorelo.

OFFERECE-SE um caixeiro para
casa de pasto ou botequim; informa-
se cora o Sr. João Ignacio, á rua
Evaristo da Veiga n. 140, açougue.

QPFERECE-&E um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. #0.' Pôde'ir para fora.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephone
5310, com D. Maria. > .

. «FFEREÇE-SE «ma boa lava dei-
ra ê éngommádeira,' tráta-se â rua
Carvalho de Sá h 60 CQ"

OFFERECE-SE uma moça com
prática de ama secca c honesta, pára
casa ile íamilia; travessa Pepe 11. 34,
Botafogo,.

2-1
2357T'3

23587
23589
23591
23595

23598
23620

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as Iniclaes
C. C. -

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de familia pu pensão,

ajudar no serviço doméstico;
no alguel; rua Evaristo da

MLLE. RUFFIER, profeaséur de
françáls, d'histoíre, de littérature et
de diction. S'adresser, 10, rua Sa-
chet, au 1 er. étnge, ou 32, Desem
bargador Isldro; Fabrica, 4050 V.

UI/TIM-VS novidades chegadas do
Paris, só na Casa Mme. Salgado, á
avenida Gomes Freire n. 2.

fp,lriii,É0(!s
iDtcstinaes e do apparelho
urinuno, evitam-se usando

II {OF0iM!M, precioso autise*
piãeó d-Bsinfert-aoie e diure-
tico, muito agradável ao pa-
tadar.

Em todas a» pharmacia» e droga-
riu». Dmpusuoi Ut .-mim UiBoiu —
Una PrJraeiri d> Mar«. 17 — Riu Je
Janeiro.

Q 
CEDA. CASPA. CABELLOS
BRANCOS—A loç&o Juve.

qua; será tameml 8* maravilha;
Gon-çalve» Dm» n. 51 (Drogaria'
A. Gesteira & C>. .

CAFE'?..,
tt JEREMIAS j'

Uua8. tjméáõ

23633
23667

23673

23674

.28675

268 1 ü
269 1 terno
270 1 sobreti
271 1 calça de casi

tada.
272 1 terno do casimira!
274 1 calça de casimira, kakt,

e 1 par de argolas de me-
tal, para guardanapos,
com monogramma.

276 1 paletó do casimira. -
277 1 'binóculo de madrepe-

rola, para ¦theatro.
278 1 violino, com caixa e

t .foíji^y!***-^v._-i,A****^"tfr- -''-mt %?-. ' -«íteJ.' AS.- "--"• •»-j fcS^jjfeAi^-ya
^rr <- *f V* ¦% •-?. - ¦ -w»|

.... . ¦ " **... 1 ... . -r

teilla em 14 tlt tomtòro de i9?o
«MAMes â SANSEfERINO

5 Traveüsa do riiçatro 5

(-A fina Luiz de CwÃesi-â
f» c|i-ii-liií ...i(C(d.(-, p^amitiu sir rutor-' 

!&«!..r**igt»lkd*. ué i hjrn do 14lii».

arco.
279 1 pistola automática,

"Express";
280 1 revólver nickelado,

•com cabo de madeira.-23681 281 1 pelle, imitação.
23698 282 1 machina para cortar

cabello,. e 3 pentes para
a mesma.

2&702 283 1 revólver Smith and
Wesson, com cabo de
ma-deira, n. 110.041.

23714 286 1 frack de casimira.
23718 287 1 castiçal de metal, cris-

tofie.- -
23727 288 1 terno de casimira.
23730 289 1 cofre de ferro.
23738 290:1 pistola Maúser, com

, * cabo .de madeira, nume-
ro 111.726.

23761 291 2 paletós, 2 calças • 1
collete do. casimira,

23784 292 5 peças' de morim.
23857 294 7 lenços de linho, tendo

1- pequeno defeito, 1 dito
de cretonne, 18 toalhas
pequenas, de linho, 1
toalha de linho bordado,
para mesa, 1 reposteiro
-de renda e 1 lâmpada ar-
tistica, para mesa.

23861 295 1 chapéo de Chile.
23881 297 1 despertador.
23889 298 1 capote, de casimira, pa-

ra senhora, e 1 corte de
voil, bordado.

23392 299 1 calça de casimira.
23898 300 1 revólver com cabo de

madeira, bastante usado!
23900 301 1 par de cortinas renda-

das. -(
23910* 802 1 capa empermeavel.
23940 303 1 colcha para casal.
23965 304 S dúzias de guardanapos

brancos. ,, ¦¦.¦¦¦'¦
23986 307 1 binóculo* de madrepe-

... -rola. .* ¦¦ -"• ¦
28989 888 1 par de botinas pretas,

cóm «ano de caBhnira.
24034 309 1 caj»te .de casimira,coni defeito, para. se»

nhora. - .- *
24042 310 1 fruteira de'metal.e vi-

dró,"cora defeito. •
24114 314 1 colcha do fustão bran-

co, com manchas. ;
24128 315 1 calça é 1 paletó de brim

branco...
24127 316 1 chapéo Panamá.
24143 317 1 revólver Smith and"Wesson, com cabo de

. madeira, n. 002.008.

DIVERSOS

to,'__, .
cellente
commodldades,
d*» mar. Para' iri
ne 1777-Ipanema

Ws*...... ¦¦¦t^.f.r.^-vrv
£>¦.:...

ALUGA-SE a um casal ou .
rapa.es um quarto mobilado, '".._.
excellente pensão. Senador Dantas-}
n.-19. 1

PRECISA-SE d» um quarto, sem
mobília, com pensão e banhos quen-
tes, -em cosa de familia que nfto te-
nha crianças nem «atros morado-
ires. Cartas a A. T„ mm cuidado -d»
Sr. Queiroz, á rua do Ouvidor n. 65,
loja.

¦mtafw

Moveis a presi
visitam o grande "stock" ds mo-

reis da Casa: Slon. Rua da Cariocan. 39. Entrega na 1* prestação, 20 "1*
Telephons 5.588 Central.

BRONCHITES
CAP8ÜLA8

)SOTADAI

fdoDr,
^atmmaaaatataiaPàrita

CATARRH08
• QUMSqusr

tff«oç6«» pulmontre»ett&o immediit&mentt àllimiu0 em seguia» condas pejas
Capsatos Creò&otadas

amt F0URN1LR
Eisa»Cápsulas sio reeeitadas pelos principaes•f-hobh w ouu. médicos dò mando inteiro.
.---•'-'•'. — »«i

DXPQ9JTOXM TOPAS AS PHARMACA8 OO BRASIL

Febril
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MDA IUGLKA BITTENCi)OHr «
é útil na convalescença das moléstias

agudas, como tônico e ostoíuaca.
PHflRnflÇI/l BITTENÇOmíT
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O PAIZ-SABBADO, 4 DE DEZEMBRO DE 1920

IP!IflUlü 1M
A sua cura relativa pelo"HANSEOL", om pilulas e in-

jocçOes, mais de 100 curas em
menos de 2 annos, mais de
mil doentes, com melhoras cs-
pantosas. «t>

Licurgo Marques da Silva
attesta que, estando em estado
bastante adiantado do Mor-
phéa, com grande quantidade
de caroços em fôrma de ver- .
rugas, em todo o corpo e dor-
mencia nos pés, pernas o mãos,
o com o uso do "HANSEOL"
desappareceram todos estes
symptomas.

Depositários: no Rio, Droga-
ria Pacheco, Granado & C, e
Vlctor Ruffier. Em S. Paulo,
Baruel & C Em Bello Hori-
zontc, Drogaria Araújo, rua
dos Caethes n. 800.

Íutí
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I Garantido

lira

ii poro!
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CONDENSADO

^NDENSED W
MlLXMAlD uii/Ytií/

J

Sempre
0

meüior!
^§25»?

m UMA LATA ABERTA PODE SER USADA DURAN-
ÉTE UMA SEMANA INTEIRA SEM ALTERAÇÃO

DO LEITE. A* VENDA EM TODA A PARTE!
mssmss&m

Ao coração de ouro
5 RUA HADÜOCK LOBO 5.

£aie aníi go ú couoei l uado aitabelo-
ciuionio previtíe tio-- seu- amigou e
freguezes que iam lompiu um ra-
riado -orumeiito de ioíuí de ouro do
lei, com e aem brilhantes, qua Tendo
por preçot liaritUsimoi.

Relógios dos principaes faliricaates
Objecioi uo prata e lamasia. Uou-

certa |oius e relógios com perfeiçãoe garantia.
Compra -juro,' prata e brtfhaiitej,

A. B. de Almeida

Chaves perdidas
Perdeu-se um amarrado com cha-

ves, na nua do S. Christovão, entro
as nuas Fonseca Telles e Figueira
cio Mello. Quem as achou, se as qui-
zer entregar á rua de S. Christovão
n. 539, botequim, será bem gratifi-
cado.

Santa Thereza
Casal sem filhos procura morar

em casa do outra família, sem pcn-são; prefere-se com logar para guar-dar um motocyclo. ¦ Dirigir-se a, rua
do Rosário n. 1G7," officina de ouri-
ves. Tel. N. 0097.

Quando se tem
enxaqueca

não sõ nâo se pôde fazer nenhum
trabalho, nem se occupar de nada,
como a existência é um supplicio o
digna de piedade, se a doença passaa ser periódica, o que acontece mui-
tas vezes. Convém tomar então Pe-
rolas de Essência de Terebentina
Clertan.

Com effeito, três ou quatro Pero-
Ias de Essência d© Terebentina
Clortan, bastam para dissipar, om
poucos minutos, as mais acabrunha-
doras enxaquecas e as mais dolorosas
nevralgias, seja qual íôr a sua sede:
cabeça, membros, costellas, etc. Por
isso, a Academia de Medicina de Pa-
ris teve a peito approvar o processode preparação deste medicamento, o
que é de subido valor para recom-
mendal-o a confiança dos doentos. A'
venda em todas as pharmacias.

_P. S. — Para evitar toda confu-
são, haja cuidado em exigir que o
envolucro tenha o endereço do labo-
ratorio: Maison L.-FRERE 19, rue
Jacob, Paris.

A HÉRNIA CURADA
8em operação, sem dSr, sem tortura pelo

NOVtT BRAGÜEIRO FRANCEZ DE h. CLAVERIE
Pueumaüco, Impermeável e sem Mola

.---.. inn.nrn.iu

Este maravilhoso apparelho, baseado sobre reoeutes descobrimentos eInventado pelo grão especialista de ^nrls. o Snr A. CLAVERIEi» O * $¦>>(2àé. Faubourg Satp^Martin), é o unlco que desde o momento de ayplioal-oassegura um allivto absoluto realizando a «ontencao perfeita a suave detodos os oasos de barata por volumlnoso o antigo qu& seja o tumor.Leve, flexível. Invisível, impermeável e Inalterável, convém a todos:homens, mulheres, oreangas e anolaos. e permltte eatreesr-ae a todas asprofissões e a todos os sports. .s-,
rn.l£2í3-^m6•00J?-lnadl0O!, recoigmencam o uo»o Sraguelro FranceiOlaverie como primeiro bragueiro do mundo, - íi.-.. -
.. P01:),3^ este apparelho, o único verdadeiramente serio e «cientifico,tem obtido as mais altas reoorapeüsas nas Exposições anlvaraaes. Temsuseitodo milhares de atte3taoões entbusiastas e tem sido adoptado '
por mais de a OOOOOO de quebrados no mundo inteiro, os quaes graçasa este apparelho ttem recobrado a plenitudt ia saúde e das forcas.
nrneR'í?,2Jíl!ÍS«.0 Br£z?l! MOREIRA BARBOZA. 88. Rua do OuvidOIRIO OE JANEIRO - Folheto (Ilustrado grátis sobre pedido

Forjas "Univefsai"
Vendem-se boas forjas Universal

com tornos, pequenas ê grandes, es«
peciaes para garages, fazendas, offi»
cinas mecânicas, -etc, bem com»
machinas movidas a pé e motor,
para serrar mi taes e madeira, espe-
ciaes para artes graphicas. Na .rua
Gonçalves Dias n. 52, sobrado. Ri»
de Janeiro.

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se e concer»

tam-se, na joalheria A Turmalina,
rua Uruguayana ü. 222, Tel. Nbrità
3418.

Moveis a prestações Bnglez ou allemão
Visitem a Casa Slon, que vende os Uma importante casa commercial

moveis por pregos baratissimos e en- precisa, de vendedoras que falem in-trega nn primeira entrr •1- ->A °|°, ¦ glez ou allemão. Paga-se bem.Car-telephone. Beira-Mar 3.790. rua do tas aC. C. R., nesta redacção.Cattete ns. 7 e 9. ' <

Moveis a prestações
Quem quizer comprar mo/vls ba-

rfaüs: mos, dsve visitar a CASA
SION, a rua Senador Euzebio ns. 117.
111 n 131. Telephone n. 5.2^\ Norle.

Cera para assoalho
A 4$, ngua-raz a 2$900,' óleo a

1$800 e alvaiàde a 1$800, na rua
de S. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

Informação utSI
Póde-se comprar ou vender joiaa

sem receio de ser enganado, na Joa-
lheria Valentim, rua Gonçalves Diaa
37, telephone 994-Centml.

Costuras
Aceita-se qualquer costura-, indo-sa

buscar e levar á 'casa do freguez'; ii
rua Itapirú n. 08, sala da frente.

tfww^fryiyiryw^

?CASA J
-^GRÁTIS*

Vendedoras
Grande casa commorcial precisa de

vendedoras que falem o inglez ou
allemão. Cartas a â. A. 07, nesta re-
üacção.

CAFETEIRA
BRA^II^EIRA

PATENTE N.
GG02 EOOÍÍÍ

l
Marca rcnistrada

Álvaro do Castro Carvalho
BIO DE IA.NICIUO

ferragista intelligente
dirá a V. Ex. que esta é

Â MELHOR MACflINA
para íazer o melhor café

EM 3 MINUTOS

FAHHIGA:

Éfll
^ TELEPHüKE ViLLA 1347

RIO DE JANEIRO

ElectFo-Ball-Cineina Empreza Brasileira
de Diversões

51 -Rua Visconde do Rio Branco - 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capitai

OIIM^eVB/^ OL.VIVI[RI/k
Rua.Visconde do Rio Branco h. ;">:> Telephone, Central, n. 5.057

HOJE s»a EbTRfA DÜM ESTUPENDO FILM EM SERIES! 00 HOJE
Apresentado por l'.VI HIC-PI.AYS, inicianios hoje

a seiisueioiialissinii serie

hojí-^=ThoJe P paotp infernal

etade

í! 5 i as m a ü A'venda eni toda a
H. 4 - 16 Cbicaras pariC

Drama em cinco partes da SERIE DE OURO; protago.
11 nista, ZARA PITTS

Ping-Pong, Bilhares e outras diversões
Artística o abundante illu mi nação electi-ica

BANDA DE IViUStCA MILITAR
Ao Electro-Hall-Cinema !

As diversões começarão ás 5 horas da tarde

Enredo admirável assombrosa mente interpretado
pelo querido artista

ARNOLD DALY
O fiinioso e inesquecível .ItlSTIttO.CLAKEL dos MISTÉRIOS

I»; M»V,\-\OHIi
¦i°. episódio — A TKI.ICPIIO.^ADA MYSTIOKIOSA-ÍÍ partes

8? episódio — A CARTA VKK.UICI.ilA — 2 partes
iYo uicsnío pi-o^rainiua apresentamos um beilisslmo trnb»lli«i
interpretado pela querida artista de todas a mais expressiva

GLADYS BROCKWELL
Siniplesmentc extraordinária no desenrolar do grande drama

SUPREMO SACRIFÍCIO DO AMOR
(í actos cxtru-drainaticos produzidos pela grande POX-FII.M
SI.(>IJM>A<FEIHA-1UKÜICU l»A» L01,CAS — :ií e nltiuia éi.oeas.-UM IttMIWCi: l»i: AMOU E AVKIVriKAS-Irriuun ein K aetos e-

AtlITi; IIO CASAMEiMO-comedia em S parles, por CllsOO B«IA.

Companhia Brasil Cinemátographica
Dia luminoso-Sabbndo, preterid»da elegância carioca-Dia próprio
para se ver essa artista queridae elegante'

ALICE BRflDT
u formosa estrellu da

SELECT-PICTURES
emA' mercê
dos

homens
Romance lindo, de scenas

emocionantes, de momento»de ad-
miravel anciedado

E teremos mais nni trabalho
de MUTT E JKFF

Uma tragediatelephonicã
SoíruiHüi-fclra — A linda e elegante

K1TTY GORDOJí, da Select Plctn-
rea, om um grande trabalho do luxo:
FASOINADORA FATAL.

CARLOS QQME§ sTlPEDRior
TIÍH3A.TROS IDA. JVCJP^BZA. PASGHOAL SESG-IÒETO- - DlRECÇÃO: JOÃO SEGRETÓ

HOJE
Companhia Dramática Nacional dirigida nclo

FELIFPE UOS SANTOS

A's 7 3/4 e a's9 .5/4
DUASSSSSOBS

aetor

HOJE
Representação do drama histórico em oinoo actoa o sois quadrus, original

de Luciano de Carvalho, intitulado

08 DOIS PROSCRIPTOS
A RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL EM 1640

Montagem a rigor e gtiurdu-roiipa da Empreza Paschotil Seurehilitnlos dos quadros - IV; A eouj.iraV«o; 2", Forro caMelhan,. ooi ,Vi»oP rtiinucz ; 3?, tr.ide my,t«riuso j 4? A Derr;o.dr ; 5?, Uma osoado deipdlíiltó* •6?, A restauração do Portugal —Gloria ao heroísmo portugucal. ití • "*"**'
NOTA —A peça será duda om sessões, mas reproKefttaltM4*uI'>tc>'>'^a• .: xàrttK,* i,'tfêíaei-tes;-
Amanhã — OS DOIS PUO^CItlPIO.^
Breve m ente — iiatróa da compai

Marzullo, do que faz parte a
DO «iAZ.

^¦'j.jjijjnj .ji-iw
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A? T H E A. T BOg ^^^^^^Z A JOS
PALÁCIO THEATRO ^^
Companhia Portugueza d8...^.i''4òiMlMi%lMlflKÍN

Operetas - - mjBgBggmmj^SgK^i
8ATANELLA - mWlmS ÜÍ^JSSv

Dirccção . nuulèàf |1# WgvtfM^IV^SVV^Br^Bii''

IPO IP I i IIUHU
"l&vtji 

^^••"(¦•vldaile pura o Rio)
^|> TOaNA1

Graniu Cuiiipiinliitt Nacional do Operuias « Melodrama? (gênero do thootro
Chnttiet, de htris) - Direcçilo urtisiica do EDUARÜO VIlilllA — Ro-'gento da urchcsiia, Paiilinó Suerain-üito.

HOJE: -:- duas skíssoiiíS -:- hoje;

ltepresjiilações da opereta em iros netos,
musica de Pi uiiuo Sa

^iíí»

., ...__!tíCA

CINEMA MODERNO A casa dos mjsterios (11? c. 12?-:- -:- Caiiçáo Uo sorriso (A. ittiy)-

Companhia Nacional fundada em 1 de julbo de 1911 - Dirccção artística de ISÍDRO NUNES
- Regente da orchestra, BENTO MOSSURUNGA

EI-Tres 8es8Õe8-A's7,8 3|4 e 10 l|2-MOM Eõ

pessoas assistiram até hontem as suai representações!
A seguir— OS CANGACEIROS, burlou do J.Miriiuda, masie* de 1'aulinjSocniiiiento.

^~ ¦ 
-¦¦..•-- ¦',:^adr^|^:||

de Abbndio Faria lios \ eom ™ l/fllji/fllv ,1/" <£ f!'wlfPíf^|pi ^

't,:7^^^ IQfi 7I1C,,,,,,,.,,^gpN?«*wgP^ : 130.(110 M uArt Uu rIBIU lao.iüO

retas CREMIL0A 0E OLIVEIRA
kRIA ABRANCHES e ALMEIDA CRUZreeçào do maestro Assis Pacheco

A's 8 3/4 -:- HOJErecita de asslgnatura
representação da opereta em três aetos, de CuriósLombas, adaptação de Aeaclo Antunes

-¦i,,-..,.-, ...
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WkÁ José lqtjr"eibo^ |^*^^^^^^~N~VVV'^^,VVVVVVVV~W^'^~<<>^^ 8 O ponto preferido > IKIAHIEH C 1'ronrietnrin- :!
THEATRO LYUICO | d,,sh,mI,,as > illIAIlllW I ^&$m& I

 Luiza Satanella
Luxo-Arte- Elegância—Mu-

siea deliciosa
Amanha - A's S tl'Z «8 3/4 —

PAUIS MON1E CARLO. (Grandesuecessoj.
Poltrona, «$000

IROU-FUOU  CREMILDA D'OI.IVEIRADistribuição - Fdi, MAttlA ABltANi H S; Mine Jlòr.-l M ÍHGARIOÀMABI1NO': Adelaide, CA KM KN MARQUES; Alice, AüSTBál IA FEKIU IRA-Lavaiers, AKMINDA-MARTINS; Uetavi- , prmcipe % . Lua, ALMKIhA C.tw'Duque de Poul roy,. MATHIAS DE ALMEIDA : Sophiii Werber VAS(() S\N r vANNAjGranBeo CALADO; Conde Borol, C. BARUOS; Goachârd, PACHECO;Um criado, MATI OS. ¦— '
CORPO CORAL-Brllhaate enscenaçào de Antônio Gomes

HOJ E — Sabbado, 4 de dezembro de 1920 — HOJE
A'S O HORAS DA NOITE

ÚNICO RECITAL DA EMINENTE PIANISTA RUSSA

LIA DALEXAWDROWSKA
PROGilAMMA - I.' Paute: liA« H - PART1TA N. 1, Prâludc, AUemwd,Lourant, Mràuáríd, Menucts, Oigtie — 2? Pauto: ^('HUMANN — P/lP/ZiO^

(i\'s. 1, S, 3, /,, B, 6, 7, 8, 0. 10, 11, 13) - ALHKNIZ: Capricho (, ubal, Evocation(Ibéria). Seífimlillns (Graiiadtt) — 3? RáT.TE': UIIUPJN — Elude en fa min., Troismazurka, JlalUtdc cjíi Ia bem:

PIANO BEriISTEIN, PROPRIEDADE DA EMPREZA

—ÜÜL"-"-' Ve"J" m% bilbeteria8 dja thcatrosda^ora^em diante e na wi Lo,,es F^n^^ênida^íyfraubp;Í8>^Utá^Í7>fior«.

PREÇOS POPULARES - Frizus, 30$; camarotes, 25$; poltro-nas e v:u-..n<l:ia, 5$; cadeiras c balcão, 3$; galeria, 2$<I00.

^"" __;-;; -- ¦¦¦-¦ 
aad

MU CHuUL
Av. Rio Branco 168-Tel. 4218 C.

Emp. PINFILDI

hoje:
Conspiração

ou

Maria Thereza

CO
HOJE C <le,lIc!,,lo &s Kxin»s. r«ii,uia9. AprcsentsçSo da no»,

Na interpretação do portentoso film intitulado:

NSPIRAÇÃO
ou MARIA THEREZA
Historia da soberana incom paravel, que soube governar esse co-losso que foi o império austro- húngaro. Riqueza, gosto, arte admi-ravolmcnte oppostos, onde haja uma scena. A maior verdade histo-rica. Montagem magnífica.

PREÇOS : CAMAROTES, 8$, E POLTRONAS, 1$500.
Os permanentes só tem valor na "matinée", até as 6 horas.

SEGUNDA-FEIRA — JOU-JOD, comedia, por Canüllo do Risoe Lola Julian, e o CREVIE DE ORAVINHOS. DIA 9 — Pola Nem-1em um novo gênero — A CONDESSA DODDY.
BREVE — Priinclsca Bertlne em o "film" MAIS DO QTJE ALEI.

n...nn^?^a-^a Alexandre Azevedo
VESPERAL A'S f HORAS

HOJE - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJE
Representações da engraçada comedia cm três uctos

A mais engraçada peça de Gastao lojeiro
Protogonista ^.polloxxiA X^ixito-

~~*y~~>~~~~~~~<~~*^^ i nrLaiijuiji.....Amanha-Vesperul ás 3 hurus-Duas sesbões ás 7 8/4 e 9 3;4— A inquilina de Bo afogo,
Em ensníos—A casa do tio Feilro-A mais liútlacome--dia de ODUVALDO VIANNA. e

:~*~gyr»~~*f^^ iri.LV1
Terça-feira—v> amigoAJarvallial - C media em 3 actos

t traduoçao de REGO BARROS e LUJZ PALMhJRIM ' n

' 
CTUTEMâ 1DEÜL

HOJE- Um novo prograinma simplesmente estupendo—HOJE
Interpretando um drama sensacional, apt-t-sentamos:

\A/ll-LiÂiVB FARNUM
o incomparavel trágico americano, cuja admirável arte o consagrou supremo ante as maiores ceie-btidades da tela

JOVIAL. TURBULENTO
_ Seis actos monumentaes, agradabilissimo--, desenrolados sob um fertilissimo enredo, oomo osao sempre que apporece o qucriJissiuio WTLL1AM FARNUM I

Produccão EXTRA SPECIAL FOX FILM.
ISTo mesmo I>x«oe,x*s».xrxxrj.«,

HEI,PNAUrHYmv,riflj,J se -undudo, superiormente, pela formosa :eitrc4Ja, insinuantissima
e"p|To formiiív^!lrama°U.SCJa "? 

T 
[a°™^™1' 

^ 
™* extra^ario relevo, des-

OLHO POR OLHO... DENTE POr|>ENTE!
Sete aetos de fortes emoções, desenvolvidos ante um credo originalíssimo, de deW,i, vai,, e luxuoai^im, mmtagem.

""lliamfarnum 
P o 4U a í!?* Tlmi"""' sv°«*i * alliu William FarinimFm

MAAMMywAr^rVWVtN

HOJE ° melhor e mau, celebre trágico do Cinema HOJ EWilliam Farnum

111 jovial i mm
em

Seis actos da FOX FILM SPECIAL PRODUCTION
Lm conto cor de rosa, uma chiuicra, um sonho passadounia das mais lindas e agrestes regiões da Califórnia.

- WILLIAM FARNUM o herde de mil Ihçanhus excêntricas eperigosas, desafia a eolera dos inimigos, m..ntendo a nroverblallinha de valentia, de bondade e de curngciu !
''^'^'wwww^w ......................... inrromuuwo.

SEGUNDA-FEIRA — Uladys Broekwcll, u actnss das uiii «presvõei aodrama <la FOX

MENTIRAS IIMN


