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A Catalunha e Montenegro pedem a sua independência á Assembléa da Liga das Nações

i, LONDRES, 4 (U. P.), Urgente: O communi-
cado sovietista, recebido hoje, pelo sem fio ds

iscou, declara que uma Republica Sovietista
foi declarada na Armênia.

VSA^V**. A princeza Ispe! não mm-
panhará os (iespojos de seus
augustos pais* ao Brasil, tle-
vido ao seu estado de saude.

llllll! il

HAtâPTOBB ROADS, Virginia, 4 (U. P.): O Secre-
faro de Estado Bainbridge Coiby partiu d'aqui,
boje, ao meio dia, com destino ao Rio, a bordo

do dreadnaught "Florida."

DANNÜNZIO CONSIDERA O BLOQUEIO DE FIUME, PRATICADO PELA ITALIA, OM "CASUS BELLI* :*¦¦«*-«¦

,**>: V. -

Os bolshevistas concentram tropas ao norte da Rússia com o ünt-uito de rehaver o território da antigo império

COMMÜNICADO TELEGRAPHICO

deA.L.BEADFORD
A VIAGEM DO SECRETARIO B. COLBY

Discurso aos diplomatas latino-america-
nos — As homenagens prestadas ao
Sr. Colby - Saudação do embaixador
chileno — À resposta do secretario
norte-americano.
WASHINGTON, 4 (U. P.) — O secretario do Estado Colby, no sou

discurso aos diplomatas latino-americanos, honlem, á tarde, por ocea-
sião da sua partida de Washington com destino ao Kio do Janeiro, de-
clarou quo foi necessário para elle limitar a sua visita ao Brasil, Uru-
guay e Argentina.

Todos os embaixadores o ministros 'dos 
paizes da America do Sul

o Central, incluindo os que fazem parto da directoria da União Pan-
Americana, assistiram ao embarque do Sr.-Colby, fazendo-lho votos do
boa viagem, quando S. Ex. embarcava á bordo do "yacht" presiden-
ciai "Mayflower", afim de viajar até Hampton Roads, via-rio Potomas.
O secretario do Estado americano embarcará, em Hampton, íi bordo
do "dreadnaught" "Florida".

O embaixador Mathieu, do Chile, decano do corpo diplomático
latino-americano, em Washington, dirigiu-se ao Sr. Colby, em nome
de seus collegas, fazendo um tributo caloroso em honra das qualida-
des pessoaes do secretario de Estado americano.

"Levarás aos governos, perante os quaes V. Ex. representará o
eminente presidente dos Estados Unidos, a expressão eloqüente da
política do presidente, que abriu um novo o maior horizonte para a
paz Ao mundo 

'— 
disse o,Sr. Mathieu: "A politica a que eu me refiro,

fortaleceu, ¦'simultaneamente, os laços entre as nações do continente
americano, è'tamUem,a causa da. paz mundial."

.'Na Sua resposta, o secretario, de. Estado Colby declarou que não
podia exRílmir, adequadamente a,.sua*gratidão pela presença, no. seu
erabàlrqiie, de todos os inpjribros db'..corpo -diplomático latino-americano.
• ii "Tenho mRÍUido relações .de amisade*. especialmente agradáveis,
eom os diplomatas em Washington,;.representando ós"paÍ2íç3' latino-amc-
ricanos", declarou o Sr. Colby.-,.;-;¦.,,.•.¦.• ¦*'' . '. ' ' ",';, " 

,: .'',«....,
Tivo certas duvidas'a respeito; ao aceitai* a pasta do exterior, isto:

é, quando tomei posse, 0 ou sempre'recordarei de quanto fiquei ani-
mado pelas saudações que immediatamente recebi da parte dps diplo-,
matas sul-americanos, os quaes foram os primeiros 

'a felicitar-me,
dando o.s parabens com uma simplicidade, candor, e sem rodeios, que
afteetou-me muito nas primeiras semanas de minha gestão na pasta
do exterior. Nunca deixarei de ser agradecido para este apoio."

"Considero-me grandemente prevllegiàdo em ser o portador da boa
vontade da America para com os paizes 'que visitarei. E' uma grande
honra ser escolhido pelo presidente Wilson'; para retribuir, em nome
delle, as visitas do Exmo. Sr. presidente Epitacio Pessoa, do Brasil; o
do Exmo. Sr. presidente Baltazar Brum, do Uruguay; aos Estados
Unid-os. O presidento Wilson teria retribuído ambas as visitas, so a sua
saude o tivesse permittido.""Devido n, uma eircumstancia feliz estarei tão perto da Itepublica
Argentina, quo será possivel eu visitar a grande cidade de Buenos Ai-
res. Recebi convites de visitar outros paizes sul-americanos c estudei
muito, cogitando da possibilidade do desenvolver a minha viagem,
além dos limites primitivamente projectados, porem, cheguei á con-
clusão de que condições não me permittirão lazcl-o."

"Estive mais de duas horas com o presidento Wilson, na Casa
Branca, hontem, Menciono isso, porque á duração da entrevista de-
monstra o grande interesso do presidonte na minha viagem. Acho í-ue
nada commove mais o presidente Wilson do que a. apreciação da Ame-
rica do Sul, para com o seu ideal e grando objectivo — a paz mundial
a qual S. Ex. tem tentado conservar e promover durante o quatriennio
presidencial.""Ao iniciar a minha viagem sinto o desejo de que o povo ameri-
cano poderia ter lima voz e personalidade, quo mais adequadamente
poderia represental-o, trazendo aos vossos povos á realização do grando
interesso que se sente nos Estados Unidos para com as Republicas ir-
mãs desto hemispherio. Podeis cuidadosamente reparar nas declara-
ções dos nossos homens públicos, e nada encontrarei? a não ser pro-
vas da boa vontade, interesse e admiração, que se sente nesto paiz para
com os vossos povos e os vossos paizes."

O secretario dc Estado Colby deixou o edificio da União Pan-Ame-
ricana, onde S. Ex. encontrou-se com os diplomatas sul-americanos,
e foi directamente ao cáés, afim de embarcar no "Mayflower". Os di-
olomatas acompanharam, de automóvel, o Sr. Colby, o qual, com o
sou séquito, seguiu para o ponto de embarque, via-Casa Branca, Ave-
nida do Pennsylvania, e Capitólio.

O Dr. Cockrane de Alencar, embaixador do Brasil em Washington;
e Dr. Thomas Le Breton, embaixador da Argentina nos Estados Uni-
dos; acompanharam o secretario de Estado.

O Dr. Alencar tem estado doente e deixou os seus aposentos par-
ticulares especialmente para dar os seus votos de boa viagem ao
Sr Colby. O embaixador tinha sido recolhido aos seus aposentos par-
ticulares durante muitos dias. Os diplomatas se despediram do secre-
tario de Estado americano, no portaló. Ao embarcar no "Mayflowler",

o Sr. Colby achava-se acompanhado apenas por seu séquito pessoal.

A. Ii. BRADFORD

(Correspondente especial da United Press)

Incidente da Argentina na Liga das Nações
UMA PROPOSTA DA ARGENTINA

GENEBRA, 4 (U. P.) — Urgente
Os delegados da Argentina, na re-

união da Assembléa da Liga das Na-

ções, apresentaram, hoje de manhã,

uma moção, propondo que todos os

Estados soberanos sejam considera-
dos sócios da Liga das NaçOes, a não

ser que annunciarem, voluntária-
mente, o contrario.

RETIRADA DA ARGENTINA DA
ASSEM.BT.*»

GENEBRA, 4 (U. í'.) — O Di*. Ho-
¦norlo Pueyrredon, ministro do exte-
rior du Argentina ** chefe da delega-
«.ão argentina nn reunião da Assem-
hlC-a da Liga das Nações, notificou ao
Sr. Hymnns, presidente da Assem-
Mí-a da Liga, hoje clc tarde, que a de-

.legação da Argentina tinha sido reti-
nula da reunião. O Dr. Puejrredon
declarou que a delegação argentina
regressará se h Assemhléu retirar n
votação que adiou ii MnsMerneíít} das

propostas emendas á Convenção da
Liga das Nações, até 1021.

«EXPLICAÇÕES DO DELEGADO
PARAGUAYO

GENEBRA, 4 (IT. P.) — O Sr. Ve-
lazquez, representante do Paraguay
na Assembléa da Liga das Nações,
publicou hoje uma nota explicando
as razões por que a delegação para;
guuya votou com a Argentina a favor
da immediata discussão das emendas
ao pacto da Liga, apresentadas pelo
Sr. Pueyrredon. O Sr. Velazquez disse
que o Paraguay deseja q<uo as ambi-
guiflaci.es do pacto sejam dissipadas o
mais depressa possivel, acerescentan-
do que o seu governo tem especial in-
teresse pela introducção immediata
das emendas que tornam obrigatória
a jurisdição do Tribunal da Liga em
todas as controvérsias internacionaes
o a que se refere a eleição de mem-
bros do Conselho da mesma Liga.
O SR. HYMANS VISITA

O SR PUEYRREDON
GENEBRA, 4 (U. P.) — Urgente

— O presidente Hymans, da Assem-
bléa da Liga das Nações, visitou hoje
de tarde o DK Honorio Pueyrredon,
ministro do exterior da Argentina,

fazendo, assim, um esforço, no son-
tido de induzir o chefe da delegação
argentina a reconsiderar o. acto da
Argentina, retirando a sua delegação
da reunião da Assembléa.

O Sr. Hymans ndmittiu ser possi-
vel que a Assembléa, talvez, reconsi-
dfcre a sua "Otação de quinta-feira,
por meio da qual ficou resolvido
adiar as providencias relativas ás
emendas á Convenção da Liga das
Nações, até o anno próximo vin-
douro.

O Dr. Pueyrredon manteve, com
firmeza, a attitude por elle assumida
ao retirar-se da Liga das Nações, de-
clarando que a delegação argentina
não regressará á reunião até que as
quatro emendas propostas pela Ar-
gentina sejam realmente adoptadas
•pela Assembléa da Liga.
A LTGA VAI RESOLVER AMANHA

O INCIDENTE DA ARGENTINA
GENEBRA, 4 (TT. P.) — O presi-

dente Hymans, da Assembléa da Liga
das Nações, ordenou quc a moção da
Argentina visando a reconsideração
fla votação estipulando o adiamento
das providencias relativas ãs emen-
..as fi Convenção da Liga das Na-

ções, seja collocada na lista do expe-

cliente de segunda-feira próxima, da
Assembléa da Liga. A Assembléa da
'.iga das Nações, segun-1" íeira, logo
depois de ser convocada, votara, afin
tio resolver se o assumpto será recon-
«iderâdo e se as diversas om->"<ius se-
rão submettidas a um oscrutinio. du-
rante a actual reunião da Assemhléa.

REUNIÃO DE IS POTÊNCIAS
GENEBRA 4 (U. V.) — O, presi-

dento dn Assembléa da Liga das Na-
ções, Sr. Ilyninns, convocou uma re-
união,ili.K t» principaes polcm-lns rc-
Òresintndas na. ^ss.çmbléa,. afim do
tomar-se unia decisão sòfy*e se secl"-
vem ou nao tomar imniedlntámentc

.em consideração as prpl>ostuH dn de-
legação argentina sohre ns eínciuhn*
no 'pacto ila L'g'1. ¦•••¦T'iei*{ad«'í pelo
Ôi\ Honorio Pueyrmlífti. ,-, j&

NA IMPRENSA PARISIENSE
PARIS, 4 (U. P.) — Todos os jor-

naes desta capital, desta manhã, oc-
oupam-se da probabilidade da Repu-
blica Arcrentina retirar-se da Liga
das Nações.

"Lo Matin" diz acreditar que se
trata de um simples boato.

O "Echo de Paris" reproduz a de-
claração do Sr. Pueyrredon ,publi-
cada hontem, pela imprensa, e faz
notar que o ministro das relações ex-
teriores da Argentina, nem confirma
n.-m desmente o facto.

APOIO A PUEYRREDON
MAXOIIESTER, 4 (U. P.) — O

jornal "Manchester Guardian" calo-
rosamonto sustenta a attitude do mi-
nistro das relações exteriores da Re-
publica Argentina, Dr. Honorio
Pueyrredon, pedindo o immediato es-
tudo das emendas por ello apresen-
tadas ao .pacto da Liga das Nações.

A corajosa o isolada attitude do
Dr. Pueyrredon on-pondo-se ao adia-
mento da discussão das emendas é
notável o plausível, diz a referida fo-
lha.

Deve-so-lho dar a necessária atten-
ção, por partir do chefe de uma dele-
gatão que, ao mesmo tempo, é o mi-
nistro das relações exteriores de seu
paiz. O ministro argentino receia quo
o aoto da Assembléa adiando o es-
tudo de suas emendas intensificará,
a crença universal do quc á Liga fal-
ta força actualmente para o dosem-
ponho de sua missão.

DO
SR. PUEYRREDON

GENEBRA, 4 (U. P.) — Soube-se
esta noite que o ministro da Repu-
blica Argentina, Dr. Honorio Pueyr-
reçfòn, havia ameaçado com a reti-
rada da delegação de seu paiz, na
próxima terça-feira, no caso em que
as emendas por elle propostas ao pa-
cto da Liga das Nanõos não sejam
aceitas pela Assembléa.

O "ultimatum" do St. Pueyrredon
causou grande exeitação em rodas da
Assembléa, tendo-se realizado varias
entrevistas e conferências entre as
diversas.facções da Liga. Alguns de-
legados que toncionavam .passar o
domingo em Paris resolveram ficar
nesta cidade, temendo que a attitude
da Republica Argentina possa crear
difficuldades á Liga. As delegações
da Austrália, Nova Zeelandia e Ca-
nada apoiam as propostas do Dr.
Pueyrredon.

A IMPRENSA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) — "La

Época", diário officioso, referindo-se
ás noticias que chegam de Genebra,
sobre a retirada da delegação argen-
tina da Assembléa da Liga* das Na-
ções, diz que se abstem de publicar
qualquer noticia a respeito, .porque,
tendo de receber informações segu-
ras na chancellaria, até as 1.5 1|2 ho-
ras, não se haviam recebido noticias
officiaes cm nenhum sentido. Todos
os outros jornaes publicam as noti-
cias da United Press e de outras pro-
cedencias, commentando o facto con-
tvaditoriamento, de accordo com as
respectivas opiniões políticas."El Diário" critica a decisão dn de-
legação argentina, dizendo: '"O nosso
paiz fica peior que so se achasse
completamente sô, pois está aconipa-
hhtulo dos venci-los culpados de cri-

•ÜLIIMATUM"

mes contra a civilização. O quo sem-
pre foi suspeita durante a guerra,
agora está provado á evidencia per-
aiite o mundo".

Outros jornaes elogiam a. attitude
de Pueyrredon reconhecendo a jus-
tica das emendas propostas.

BUENOS AIRES, 4 (U. P.) — O
jornal "La Razori" entrevistou o mi-
nistro interino das relações exterio-
ros, Sr. Torello, sobre a proposta
apresentada pela delegação da Re-
publica Argentina, no sentido de que
todos os Estados soberanos sejam
immediatamente aceitos como mem-
bros da mesma Liga.

Essa folha diz-se autorizada a as-
segurar que, de accordo com as dp-
clarações quc lhe fez o Sr. Torello,
a moção apresentada pela delegação
argentina não envolve, a possibilida-
de do complicações internacionaes.
"La Razon" termina dizendo: "O
bom, o sensato, o,hábil, é que todos
os Estados soberanos fáfcam parte da
Liga, com excepção dos que não o
desejam".
RiECKIOK DH NOVAS RETIRADAS

GENEBRA, 4 (U. P.) --«Muitos ,u,_
legados ú Assembléa da Li-é*. das Na-
ções receiam que alguma flás outras
delegações das republicas lií|ino-ame-
ricanas resolvam seguir, o exemplo da
Republica, retira ndp-se da /assembléa
no caso em quc osta não Satisfaça o
pedido do Sr. Honorio Puejrredon, do
que as emendas aprcson|-idas pela
Argentina sejam adoptadofc ,

A NOTA DO SR. PUEYRÍ1KDON
GENEBRA, 4 (U.-P.) —_ A nota

formal do ministro (Ias relaçõescxte-
rlores dá Argentina íDr.-Pucyj.-reííoli,
conimunicaiulo ».- i-etíi-í\íin dn ileJeén-
ção de s(^u-.i)HÍ^(Ía:iV'-'Tr^ã-i *<í-f a.sseni-
bléa 

'da '1Àè%0fáãWa&t&%6''$ó' teor
seguinte:"A assembléa im qnintn-íeira-votou
o adiamento até 1021 a discussão de
todas as eíiiehdns ao pacto da Liga
das Nações. E\ portanto, necessário
que expliquemos o nosso voto, afim
define q.mundo possa-fiompreliender
a. neçija Irrevogável .ípic^ (estamos -exer-
dendo;

O convite recebido pelo govei*n**.da
Republica Argeritl<iá'p'í",'a toin-ir par»
te nn'reunião da asSCniblén, comum-
nica qué o pacto po<Ío ser. eínehdado,
no sentido (16. aperfeiçoar o novo ins-
trumcnlo universal dc paz. Conse-
quentemente nós preparamos proje-
ctos para a emenda do pacto. E' ne-
cc-sario distinguir entre as emendas
que podem nffectar o tratado de Ver-
snilles e as que têm por intuito só-
mente .assegurar a paz ca igualdade
de todos os Estados. Todas as propôs-
tas du Argentina correspondem á se-
gunda categoria, por exemplo, a ad-
missão Immediata de todos os Esta-
dos .soberanos, admissão dos pequenos
Estados sem o direito de voto, ciei-
ção dos membros do Conselho da
Liga das Nações pela assembléa, e
obrigatoriedade da jurisdicção do Tri-
bunal da Liga- cm todos os litígios in-
ternaclonacs.

Todas essas emendas propostas rc-
presentam ns nossas aspirações dc
paz c igualdade dc todos os Estados.
Sentimos que essas propostas tendem
a Incorporar á soclednde toda a lm-
manidade, o que a liga ficaria assim
fortalecida contra o.s seus adversa-
rios.

Pensamos que a maioria dos mem-
bros da liga havia tomado em consi-
deração o.s princlpnes problemas quc
confronta agora a liga, mas a vota-
ção dc quinta-feira dissipou as nossas
csi>cranças.

A assembléa adiara os seus traba-
lhos dentro cm poucos dias, sem ter
tomado cm consideração ns grandes
questões que devem dar á liga maior
vigor e alento. Essas estão sendo dcs-
attendldas. O objecto da nossa pre-
sença na reunião da assembléa é fin-
do da mesma adiando o estudo do to-
das as emendas propostas, c não lia
por conseguinte nenhuma razão para
que continue a delegaçüo argentina.

Portanto, de accordo com as instru-
cções do meu governo, tenho a honra
dc informar á Assembléa da Liga das
Nações quc a nossa missão está ter-
minada."
UMA ENTREVISTA COM O DOU»

TOlt RODRIGO OCTAVIO

GENEBRA, 4 (A. H.)—O Sr. Ro-
drigo Octavio, delegado- do Brasil,
entrevistado «pelo- representante es-
pecial da Agencia Havas, a propo-
si-to da recusa da Republica Argen-
tina em associar-se ao adiamento
das emendas apresentadas a.o pacto
da Liga das Nações, de-clarou que,
em principio, nenhuma divergência
existia entre o Brasil e a Republica
Argentina. A união o o, solidarieda-
de sul-americanas não tinham sido,
absolutamente, attingidas pelo facto
da delegação argentina ter adoptado
uma attitude particular.

Nada, aliás, era mais comprehen-
sive). Entre a Argentina e o Brasil
havia a differença de uma nação
que não assignou o Tratado de Ver-
sailles etn relação a outra, como o
Brasil, que estava obrigada pela sua
assignatura e tinha deveres de soli-
dariedade a cumprir para com seus
co-signat u-ios. Assim sendo, quando

do, pelo órgão do Sr. Balfour, que
ainda não era chegado o momento
para modificar o pacto da Liga, o
Brasil eo 

'collocara a seu lado.
Isso, accrescentou «o Sr. Rodrigo

Octavio, não contrariava em nada a
opinião pessoal da delegação brasi-
leira., que não deixava de «ter na. -de-

vida consideração qualquer emenda
ao pacto da Liga, mas resolvera ex-
aminar o- assumpto com meiticulosi-
d.ide, afim de, na «próxima a-ssem-
bléa geral, em setembro de 1921,
pronunc:«ar-tíe com pleno conheci-
monto de causa.,

Interrogado se partilhava da tlie-
se de ciue o pacto da Liga e o Tra-
tado de Versailles constituem dois
documentos flistincíos, o delegado
brasileiro disse que, de facto, o- pa-
cto1 e «o tratado formavanv um só
bloco, mas esse facto fora um acei-
dento de oceasião. Quando o pacto
fôr-a introduzido no> tratado, devia
•ter constituído, por direito e legiti-
mamente, um documento «ra sepa-
rado, porquanto umas tantas partes
tinham estad-o ausentes á sua elabo-
ração. A Allemanha assignara o «tra-
tado o não era parto contratante do

pacto. Esto, «portanto, podia ser des-
entranhado do tratado e eer revisto,
sém .que » tratado fosse attingido
por .essa revisão.
A ATTITUDE DA.'ARGENTINA
;.,•; .*..*--;^j-. .^*í$t:SA .SENSAÇÃO

GENEBiftAf" ÍÍ;'<V-H'-¦>—A ausen-
cia. c.a delegação argentina, noi ' re-
união de hoje «da assembléa. geral da
Liga das Nações, causou sen-saçã-o;

Er corrente quo a Argentina se re-
tira da Liga.
AS INFORMAÇÕES DO GOVERNO

ARGENTINO
GENEBRA, 4 (A. II.)— A dele-

gaçáoda Republica. Argentina, á pri-
¦meira aseembléa da Liga das Nações
nfio tinha recebido, até honlem,
nenhuma oommunicaçâo do seu go-
verno, qu,e autorizasse suppor a rc-
tirada daquelle «paiz sul-americano
da Liga-.

AS RESOLUÇÕES DO CHILE
SANTIAGO, 4 (A. A.)—O, Sr. Al-

dunate, ministro das relações exte-
riores, apresentou, na reunião do-
conse'ho de ministros, o telegram-
ma que recebeu do Sr. Hunneus, rc-
presentante do Chile junto da Liga
dos Nações, acerca, dos incidentes
desenvolvidos na mesma. Liga.

O conselho de ministros adoptou
varias resoluções de caracter reser-
vado. Diz-se, nos vários circulos po-
liticos, quo ficou resolvido continuar
as opiniões da commissoes das rela-
çõe,«) exteriores, acerca da politica
que se deverá adoptar dc futuro, na
Liga das Nações.
BANQUETE A' DELEGAÇÃO

FRANCEZA

GENEBRA, 4 (A. A.)—As dele-
gações hispano-americanas, -i*epre-
sentadas aqui, junto da assembléa
da Liga das Nações, offerecerão, na
próxima seg-unda-feira, um lauto
banquete á delegação franceza.
REPERCUSSÃO EM BUENOS AI-

RTCS—O PENSAMENTO DO GO-
VERNO
BUENOS AIRES, 4 (A. A.)—Até

a hora em que telegraphámos, o Mi-
nisterio das Relações Exteriores não
recebeu communicação alguma a
respeito da retirada da delegação ar-
gentina. á Liga das Nações.

Convém observar que o jornal "La
Bpoca", órgão officioso, traz um ar-7
tigo intitulado—"Caminho do isola-
mento", em que faz allusão ao que
saiu na "Nacion", o cm que ha o se-
guinte eloqüente paragrapho, quo
traduz, sem duvida,o pensamento do
governo:"A, delegação argentina assiste á
assembléa de Genebra sem so -deixaT
levar «por qualquer programrna, seja
contra quem fôr, se não pelo- vivo
desejo de que todas as nações do
mundo concorram para que se esta-
beleça um acto de fé e conoordia
universal". E diz mais adiante: "De
accordo como a sua attitude ante-
rior, a Republica Argentina não de-
ve entrar em accordos para a solu-
ção de questões entre partes, mas
contribuir paTa a perfeita união- e
concórdia entre todoa os os «povos.
Se o mundo não está nas condições
de aceitar estes postulados, oomo
base da sua organização internado-
nal, quer isso dizer que é prematuro
qualquer projecto de concórdia uni-
versai, e que nã/o ha ali logar para
um paiz como o nosso, que não faz
politica contra ninguém e só tem em
mira a firme, constante e cordial
amisade entre todas as nações do
mundo. Uma coisa é a assembléa,
outra coisa é a Liga e outra o uni-
versa".
OS TRABALHOS XA CHAXCELLA-

RIA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 4 (A. A.)—Se-

gundo informações obtidas na Casa
Rosada,uma das secções da chanc;!-
laria argentina, a que ee oecupa da
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sangue ha 30 anuos empregado rio tratamento das clivírl
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balhando altivamente na interpreta-
ção de mensagens cifradas, que a
todo o moimento chegam de Gene-
bra,' V que se reTacionsim oom a atti-
tude-da delegação argentina junto á
Liga das Nações..

j Afflrma-se, entretanto, quo em
neivhuma dessas mensagens «telegra-
phica#*se"alluro á retirada da dele-
çagão. ¦¦¦;„ * * ** . • .. •
A CARTA DO ;SR. PUEVRREDON

PARIS, 4' (A•.'•¦ H.)-—Tolegrapham
de Genebra:

"A carta hoje entregue ipelo' de-
legado argentino PUeyr«redo"n,. >o
presidente da assembléa dn_ Lisa das
Nações, declara que a delegação ar'-*
gentina viera a Genebra no firme
•propósito de contribuir para o a.per-
feiçjoamento da Liga. As emendas
que tinha apresentado- a ninguém
podiam sunprehender. A assenrbléa,
desde a sua convocação, já estava
preparada para as ouvir,* e a quantos
«tinham vindo a Genebra,, era licito
acreditar que a assembléa assumia o
empenho do consagrar os princípios
do direito e da liberdade dos povos.
Com pesar, porém, verificava a .de-
legação argentina que as «suas espe-
ranças se mallogravani. Desappare-
cia, de6s'arte, a unica razão pela
qual o governo argentino entendera
dezer fazer parte da aesembléa, e,
nessas condições, a dolegação ar-
gentina descontínua va de collaborar
nos trabalhos da Liga.

Cum.pre notar que esta decisão da
delegaçã'» argentina não importa,
necessariamente, a eliminação do
governo argentino de membro ad-
herente da Liga das Nações.. Com
effeito, a letra ão art. i° <lo pacto
determina que o governo que quizer
retirar a sua adhcsão- sõ o -poderá
fazer mediante prévio avieo de dois
annos, o depois de cumpridas todas
as suas obrigações internacionaes. O
passo, opis, que acaba de dar a de-
legação argentina nãio permitte -pre-
julgar a attitude d«o espectivo go-
verno.

Em summa, o que ha- de positivo
até agora ê que a Republica Argen-
tina não terá mais assento na as-
sembléa da Liga".

esses co-sisnaturios tinham declara- traducção de telígranimas, está tra

Fiume
EXPULSÃO DE UM TEXEXTE
ROMA, 4- (U. P.) _ Um despa-

cho procedente de Zara, informa te-
rem as autoridades expulsado da ci-
dade o tenente . Iaghia, do exercito
italiano, por tentar incitar a popu-
Iação italiana a enviar voluntários a
Fiume, afim de engrossar as fileiras
de Gbriel d'Annunzio.
UMA DELEGAÇÃO PARLAMEN-

TAR VAI A FTOME
ROMA, 4 (U. P.) — Partiu a de-

legação parlamentar nomeada para
investigar sobre a situação de Fiu-
me e tentar uma solução satisfato-
ria e pacifica desse conflicto.

Fazem parte da delegaçio, os se-
nhores Giuseppe do Capitani d'Ar-
zago o Antônio Sclaloja, do partido
liberal; Casterano, radical; Cappa e
Vassallo, do partido popular; Nava,

Susi, Manes e Gasparotti, do grupo
da renovação.

A delegação parlamentar seguiu,
cm trem especial hontein, ás £&- ho-
ras, com destino a Fiume.
ANOIEDADE DA POPULAÇÃO DE

FIUME
ROMA, 4 (U. E.) — As ultimas

noticias recebidas nesta capital, tiro-
cedentes de Fiume, dizem que íi po-
pulação espera com anciedado a ehe-
gada da delegação parlamentar, vin-
da de Roma, na esperança dc quo
ella possa effcctuar um accordo pa-»
cifleo .que ponha,fim á crise.
\ ASí ÍRfÇRESSõES EM ROMA
i R(?MA, 4 (U. P.) —:'. É* opinião

geral nesta! cajjilal, hoje, quc, o. si- •
tuação fiumensc'* meltíòra. O publico
geralmente 

'acredita 
. ,quo:a,.queslüò

da reconcijiftçãò. dos 'j*jir[tidn.rios da
Gabriel d'Annunziò'' çom o tratado
de Ra palio, será solucionada üom o
derramamento dc sangue. ^ -:

Consta, não officialmente, qué a
regência de Quarncro notificou ao
governo italiano, da parte de Ga-
briel d'Annunzlo, que a oecupação
das ilhas de Arbe o Veglia, pelos le-
gionarios d'annunzinnos, não é per-
manente, e que a regência 

'não 
len-

clona arnexar aquellas ilhas.
Tauíbem consta, não officialmon-

te, que o governo italiano informou
á regência de Quarnero, que alsíuns
dos incidentes quo se relacionam
ao bloqueio do território disputado,
aconteceram porque as ordens do go-
verno da Italia não tinham sido cor-
rectamente cumpridas,

ROMA, 4 (U. P.) — O governo
annuncia que hontem não houve no-
vidades nas regiões fiumenses
RECOMMENDÁÇÕES A D'ANNUX-»

ZIO
ROMA, 4 (U. P:) — Quasi todoa

os membros da Câmara dos Depu-
tados, incluindo os que votaram-
contra a ratificação do tratado do
Rapallo, asslgnaram uma mensagem
quo foi enviada á regência dc Quar-
nero, recommendando a D'Ani*v:.zlo
evitar qualquer acto na pres(-r.t;.í cri-
se, que possa ter conseqüências la-
mentaveis. Nos circulos parlamenta-
res alimentava-se hoje a esperança
de se poder chegar a um accordo
pacifico.
DECLARAÇÕES OFFICIAES DO

GOVERNO ITALIANO
ROMA, 4 (U. P.) — O Sr. Gio-

litti, presidente do conselho dc ml-
nistros da Italia, concedeu hontem,
de manhã, uma audiência aos depu-
tados Manes, Gasparotto e Zerbo-
glio, representando o grupo da. re-
novação na Câmara dos Deput.-jdos.

Os deputados . indagaram anctr.sa-
mente a respeito da situação em
Fiume. O Sr. Giolltti garantiu ao»
deputados haver poucas probabilida-
des de um encontro armado. Acere-
scentou o ministro da guerra, quc O
bloqueio decretado contra Fiume,
pelo governo italiano, simplesmente
tem por fim impedir o desembarque
de tropas d'annunzianas em Spnlato
e outros logares na Dalmacia, porque
isso, sem duvida, causaria o derra»

,'{?
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mamortfò de sangue. Declarou ainda
o Sr. Giolitti que o commando do
bloqueio foi dado uo general Cn.vi-
glia, por ter este general demonstra-
do ser seguro, digno de confiança e
diplomático. O ministro da gue**ra
terminou declarando novamente
acreditar possivel a solução pacifica
do caso.
A REGÊNCIA DE QUARNERO

CONSIDERA O BLOQUEIO DE
FrtTME VM "CASV.S-BELLI".

ROMA, 4. (*U. P.) — Cm commu-
nicado foi publicado por Gabriel
d'Annuii-i. em ÍTlume,* declarando
que a regência do Quarnero pergun-
tou formalmente 

"ao 
governo italia-

np so a Italiu recortheceu o bloqueio
dc Fiume, inaugurado pelo general
Caviglia, commandante em chofe
das forças italianas nas regiões fiu-
iriensçs. Acerescenta o communicado
quo a regência considera o bloqueio
como sendo um acto hostil contra o
território da regência, e, se o gover-
no italiano declarar reconhecer o
bloqueio, esse facto seríi, pela régen-
cia, considerado um "casus belli",
sem outra declaração de guerra da
pinto da Italia.

O "CORTELLAZZO" NAO FOI
AFUNDADO

ROMA, 4 (Ü.,P.) — Foram offi-
clalmente desmentidas hoje as noti-
cias procedentes de Fiume, dizendo
quo D'Annunzio afundou o cruzador
"Cortellazzo", na barra de Fiume,
afim de impedir o porto. Tambem
foi desmentido que os legionarios
íiumenses fizeram fogo . contra, os
navios dé guerra itçilianos, * man-
obrando ao largo de Fiume.
UM PEDIDO DOS£ HABITANTES

DE VEGIilA E AéÇBE.A' YUGO-
SLAVIA.
GENEBRA, 4 (U. P.) — O se-

nhor Ivan Zolger, delegado da Ytigo-
Slavla na reunião da assembléa da
Liga dus Nações, numa entrevlstsi
liojc, declarou quo as populações
das ilhas de Veglia o Arbe, appella-
ram paru o governo yugo-slavo, pe-
dindo para serem libertadas do con-
trOle estabelecido por Gabriel d'An-
nunzio, sobre as ilhas, logo em se-
guida ã concessão das mesmas á
Yugo-iSlavia, sob as condições esti-
puladas pelo tratado de Rapallo.

Acerescentou o Sr. Zolger que,
como ainda não foi ratificado o tra-
tado de Rapallo, a Yugo-Slavia não
podo exigir que a Liga das Nações
obrigue a Itaüa a cumpril-o, entre-
gando a soberania daquollas Ilhas ,io
govorno de Belgrado. Declarou ain-
da que a Yugo-Slavia receia que a
Italia, depois de obrigar D'Annunzio
a deixar Fiume, encontrará uma
desculpa para oecupar a cidade in-
dependente.

DIVERGÊNCIAS EM FIFME
ROMA, 4 (A. A.) — Por enrtas

• informações obtidas de fonte pri-
vada o particular, sabe-se nesta ca-
pitai que as opiniões -cm Fiume es-
tão divididas, havendo* quem não
apoio o gesto do' regente dó' Quarne-
ro, Gabriel d'AnnUnzIo. Todavia, ac-
cresceu ta-se que 'a maioria dos fiu-
mensos estão com o poeta, » que no
seio do seu estado-maior não ha a
menor divergência, acompanhando
todos, sem discussão, o sentir do 11-
bertador de Fiume.

EM ZARA
ROMA, 4 (U. P.) — O correspon-

dent,e do jornal "Idéa Nazionale",
em Zara, declara que 400 soldados
Italianos, desmobilizados, partiram
de Zara para os seus lares na Italia,
quinta-feira próxima passada.

Acerescentou o correspondente
que grandes multidões se atiraram, a
bordo do vapor transportando as
tropas, pedindo ás mesmas, encare-
cidamonte, não abandonar a Dalma-
cia. Os officiaes responderam quedepois de 48 mezes de serviço con-
tinuo. os soldados achavam que*me-
rociam descansar.

Declarou ainda o correspondente
do mesmo jornal, quo a commissão
do segurança publica de Zara so re-
uniu quinta-feira, á noite, e resol-
vou apresentar á população a se-•guinle pergunta, deixando-a resol-
vor a rospeito: Será rejeitada a in-dependência estipulada pelo tratado
de Rapallo e proclamada a annexa-
ção á regência de Quarnero ?

A Liga das Nações
A ARMÊNIA

PARIS, 4 (U. P.)'_ o ministro
das relações exteriores eommunica
quo u conferência dos primeiros mi-nístrós em Londres, resolveu enviaruma nota á Armênia, informando o
governo desse paiz ser impossivol asua admissão na Liga das Nações pe-10 .im-mento, A nota diz quo as razões
disso, são: não ter sido ratificado o
tratado do Sevres, entre os alliados e
a Turquia, e não poder a "Entente"
assumir a responsabilidade de garan-
tir as fronteiras da "grande Arme-•nia". como foram delimitadas peio
presidento Wilson.

O CASO DA ARMÊNIA
. GENEBRA, 4 (U. P.) — Os gover-
nos da Bolivia, Venezuela e Sorvia.
responderam ú nota da Assembléa da
Liga das Nações, em que se recom-
monda o auxilio internacional a fa-
vor da Armênia. Nas suas respostas,

as chancellarias dos' referidos paizes
declaram sympathizar com a propôs-
ta intervenção, mas não so acham em
condições do tomar parto na inter-
venção.

Os tres governos americanos sugge-
riram quo a missão fosse confiada á
uma das grandes potências.

GENEBRA, 4 (A. H.) — O gover-
no de Cuba, na resposta quo deu no
conselho executivo da Liga das Na-
ções, a respeito do convite de media-
ção no conflicto entro a Armênia o
os nacionalistas turcos, declarou que,
á vista da longitude, se encontrava
na impossibilidade do tomar, com a
presteza Imrniediata, n3 medidas que
sc tornassem necessárias. Todavia,
govorno cubano oecupar-se-ha, com
especial carinho, do assumpto, o to-
mará parto em qualquer decisão que
a respeito fôr tomada pelos represen-
tantos officiaes da Liga. '

VM BANQUETE AOS DELEGADOS
SUL-AMERICANOS

GENEBRA, 4 (A. H.).—A delega-
ção do Canadá junto á Assembléa da
Liga das Nações, offereceu um ban-
queto aos seus collegas de reipresen-
tação das Republicas da America do
Siri.

O CHEFE DA DELEGAÇÃO
PERUANA

GENEBRA, 3 (A. H.) — (Retar-
dado) — O Sr. Francisco Garcia Cal-
deron, ministro do Peru-na Bélgica,
chegou hontem a esta cidade, para
su.bstitu.Lr o Sr. Cornejo na chefia da
delegação peruana junto á Assembléa
geral da Liga das NãçCes.
INDEPENDÊNCIA DA CATALUNHA

E DO MONTEÜÈEGRO
GENEBRA, 4 (A. A.) — Os cata-

lanistfts solicitaram â Assembléa da
Liga das Nações a indeepndericia da
Catalunha.

Igual pedido foi feito á mesma As-
sembléa pelos montonegrinos.

Á SUPPRESSÃO DO ARTIGO _0°
GENEBRA, 4 (U.. P.) — Q Sr. Do-

he.rty, delegado do Canadá na Assem-
bléa d.a Liga das Nações, apresentou
uma moção propondo que o pacto da
Liga seja emendado, no sentido do
sor sup.primido o artigo 10", do mes-
mo. Este 6 o artigo que foi particular-
mente combatido pelos republicanos*
americanos, por oceasião da opposi-
ção á ratificação do tratado dc V.or-
snililes. Essa proposta será discutida
na sessão de segunda-feira .próxima

A suecessão Colby
MENSAGEM DE CUMPRUtENTOS

WASHINGTON, 4 (U. P.) — O
Dr. Sebastião Sampaio, addido com-
morcial do Brasil, que acompanhará
o Sr.. Colby em sua viagem, leva uma
mensagem de cumprimentos das as-
sociações americanas e brasileiras
dos Estados Unidos para as institui-
ções congêneres do Brasil.

A PARTIDA DO "FLORIDA"
HAMPTON ROADS (VIRGÍNIA),

4 (U. P.) —O "yacht" presidencial"¦Mayflower", tendo a seu bordo o
secretario de Estado Colby, o qual
embarcou em Washington, chegou
aqui, hoje, ás 8 horas. O "yacht"
.presidencial passou perto do "dread-
nought" "'Florida", o qual tem es-
tado ancorado em Hampton Roads
ha uma semana, esperando a partida
para o Brasil do secretari ode Estado
americano. O "Mayflower" ancorou
perto do "Florida".

Houve um toque de corneta a bor-
do do "dreadnought" e o destaca-
mento cio batalhão naval, a bordo,
apresentou armas. O "Florida" e o
"Mayflower" trocaram as salvas da
pragmática. Em seguida a bagagem
do secretario de Estado foi transfe-
rida ao "Florida". O Sr. Colby foi a
bordo do "dreadnought", ás 10 ho-
ras, afim ete inspeccionar os seus
aposentos particulares. Pouco depois
desembarcou, indo cumprimentar o
commandante da fortaleza Monroe.

S. Ex. regressou ao "Florida" mi-
nutos antes do meio dia e o "dread-
nought" zarpou ás 12 horas om pon-
to. Ao levantar a ancora, o "Florida"
salvou com 19 descargas do artilhe-
ria. Ao embarcar no "dreadnougth"
o Sr. Colby foi recebido, no portaló,
pelo capitão O. JN. Olmstead, o qual
lhe <leu as boas vindas. S. Ex. infor-
mou ao capitão Olmstead ter aban-
donndo definitivamente os seus pia-
nos condicionaes de regressar á sua
pátria, via littoral occldental da
America do Sul. Acerescentou o se-
cretario de Estado americano quo
não visitaria o Chile e o Peru.

O "Florida" tomará carvão em
Barbados. Òs officiaes do "dread-
nought" declararam não esperar re-
gressar aos Estados Unidos antes de
meados de fevereiro.

AS DESPEDIDAS
WASHINGTON, 4 (U. P.) — O so-

oretarlò de Estado tíolby, em vospe-

ras do partida para o Brasil, assistiu
hojo â reunião do Conselho do Admi-
nistração da União Pan-Amerioana*.
Saudado nessa oceasião .pelo ministro
do Chile, rpio exprimiu, com os vo-
tos do boa viagem, o desejo do quo o
secretario de Estado pudesse visitar
tambem o Pacifico, o St*. Colby de-
clarou sontir muito que a angustia do
tempo, bem como a urgência de tra-
balhos importantes que lho reclama-
vam a presença em Washington, o
impossibilitassem de estender esta
sua presente viagem na America do
Sul a outros paizes além do Brasil,
Uruguay e Republica Argentina.

Todo o corpo diplomático sul-ame-
ricano acreditado em Washington
acompanhou o secretario de Estado
a bordo c_o "Mayflower", onde se fi-
zoram as despedidas.

A cr.se econômica
O CARVÃO INGLEZ PARA A AME-

RICA DO SUL
LO*NT)R_3S, 4 (U. P.) — Autori-

dades governamentaes e propriota-
rios de minas carvoeiras nutrem a es-
perança de que o commercio car-
voclro britannico com a America do
Sul poderá ser grandemente desen-
volvido dentro em breve. Fazem ver
que a terminação do controle gover- J
namontal da producção de * carvão, j
actualmente sendo levado a effeito,
e a cessação do envio da remessa
mensal de 500.000 toneladas de car-
vâoá França, deveriam contribuir
para O restabelecimento das remes-
sas carvoeiras- ao Brasil e Argentina.
Declara-se que as minas carvoeiras
do sul do paiz de Galles poderão at-
tender üs necessidades* carvoeiras
sul-americanas, logo que sejam redu-
zidas* as -remessas á França. As auto-
rldades estão nnciosissimas para rea-,
tarem as relações carvoeiras ante-
bellum com a America do Sul. Fazem
ver que • os fretes entre a Inglaterra
e o Rio da Prata ficarão mais eni
conta, quando o commercio carvoeiro
for restabelecido, o que isso dovoria
contribuir pura o barateamento do
preço do trigo e carne na Inglaterra.

A Grécia
A NOTA DOS ALLIADOS

ATHENAS, 4 (U. PJ) — Urgente
— A nota aluada ao governo da. Gre-
cia foi aqui recebida íis altas horas
da noite de honteni. O ministerio re-
uniu-se immeditttamente, afim- de
considerar a resposta tia Grécia á
nota alliad-a. ,

ATHENAS, 4 (U. P.) — Causou
considerável surpreza a qui, a severa
nota que os alliados enviaram, .io
governo da 'Grécia*.' Tinha sido espe-
rado, geralmente, que a influencia
tritannica na Conferência em Lon-
d-res dos estadistas aliados, teria, sido
bastante poderosa para . induzir os
francezes a adoptarem uma attitude
complacente para* com a restaura-
ção do exrei Constantino ao throno
grego. O ministério hoje continua a
estudar a nota alliada;

EMISSÃO DE DINHEIRO
LON1DRES, 4 (U. P.) — A Ex-

chango Telegraph Company noticia'que a confer&noia. de chefes de go-
verno, a.qui, protestou junto ao go-
verno da Greeia contra o acto" do
mesmo, fazendo uma em.n.issão mo-
netaria no valor de 2.00.000 de
Drachmas, sem a approvação dos ai-
liados. A noticia declara que os che-
fes dos governos «lllados queixam-se
que a dita emissão é uma» violação
do accc.rdo de 1897, celebrado on-
tre a Grécia e as potências.
PARA A EXECUÇÃO DO TRATADO

TURCO t
LONDRES, 4 (Ü. P.) —Um des-*

pacho do correspondente do jornal"Daily Mail", etn Athenas, diz que
o gr. Rhallis, presidente do conselho
de ministros da Grécia, numa entre-
vista, declarou que o .governo- grego
não desmobilizará um unico solidado
das forças actualmente sendo empre-
gadas na tarefa de" reforçar o cum-
prlmento do tratado turco, O 

"Sr.

Rhallis continuou, comtudo, que a
Grécia teria quft procurar fundos,
afim de -continuar, a can.panha mili-
ta.r na Asla Meno.r. O presidente .do
conselho de ministros da ¦"'Grécia,
commentando- a respeito doe, boatos
de que os alliados procurariam res-
furar o Sr. Venizelos, antigo presi-
dento do conselho de minlstroa da
Grécia, á uni logar no gabinete g.re-
go, — deelnirou que seria impossível
para as diversas facções políticas co-
operarem, se o Sr. Amenize-los for re-
integrado.

OS DESEJOS DE CONSTANTINO
ATHENAS, 4 (U. P.) — Consta,

nesta capital, que o ex-m.onarcha
Constantino .planeja, caso regresse á
Grécia, na qualidade de rei, irá im-
mediatamente á Smyrna,. afim de,
pessoalmente, assumir o -commando
dos exércitos gregos operando contra
os naciona.listas turcos.
A' ESPERA DO PLEBISCITO DE

HOJE
LONDRES, 4 (U. P.) — Annun--cia-se offloiaimente que a Conferen-

cia AUiada, hontem. de tarde, ad-
optou uma moção declarando que os
alliados não resolverão a respeito das
providencias finaes visando o« renta-
belecimento de uma paz permanente
no Oriente Próximo, até ser defini-
tiiyamente conhecidos a politica que
o governo, grego vai seguir, o, tam-
bem, os desejos do povo grego-,

LONDRES, 3 (A. H.) — Retar-
dado — Official — As conversações
entre os representantes da Grã->Bre-
tanha, Italia e França continuaram
hoje de manhã e á .ta.rde, em Do-
wning Street, tendo sido approvada
a seguinte resolução:"Antes de tomarem qualquer deci-
são definitiva a respeito das medi-
das a que conviria recorre para a es-
tabilizaçâo da paz no Oriento, as tres
potências estão do accordo em espe-
rar a attitude do governo e do poivo
da Grécia."
A ITALIA ESTA» SATISFEITA COM

A NOTA DOS ALLIADOS
LONDRiES, 4 (A. H.) — O conde

Sforza,* entrevistado pelos represen-
tantes dos jornaes .londrinos em Ge-
nebra, a propósito da nota alliada
sobre a situação da Grécia, declarou
que a attitude assumida pertos tres
paizes alliados era inteiramente satis-
fatorio. para a Italia.

O ministro das relações exteriores
do gaibiriete de Roma, acerescentou
não ser favorável á intervenção nos
negócios intednos da Grécia, mas ao
mesmo tempo, não se oppunha ào
ponto de vista francez sojbrè a volta
de Constantino ao throno de Athe-*
nas. A policia italiana, aliás, visava
apenas a paz geral no Oriente e a
manutenção de harmonia de "vistas
entre os ailiados. A Italia não tinha
nenhum interesse particular na que-stão da Grécia.

OS ALMADÕS E CONSTANTINO
LONDRES, 3 (A. H.) — Retarda-

do — A conferência dos represen-
tantes doa governos da "entente" ad-
optou determinadas medidas que fl-
cam subordinadas á atbitude que vier
a sor tomada pela Grécia. Assim,
caso o ex-rei Constantino volte ao
throno e o governo grego adopte uma
política hostil aos alliados, a "en-
tente" retirará o concurso político e
financeiro que .vem prestando &

COMMUNICADO TELEliltAMCO
ile HENRY WOOD

CASO ARGENTI
O Dr. Pueyrredôn con-

cede uma entrevista
em Genebra - A at-titu-
de da Argentina e as
suas emendas ao pacto
da Liga das Nações.
GENEBRA, 4 (U. P.) — O

Dr. Honorio Pueyrredôn, ministro
das relações exteriores da Repu-
blica Argentina, entrev'stado com
relação a seu firme pedido de im-
mediata revisão do pacto da Liga
das Nações, declarou que o moti-
vo de sua attitude é - considerar
elle que tal se torna essencial para
a perfeição da Liga para que ella
possa existir."A Argentina entrou para a
Liga das Nações e compareceu á
reunião da Assembléa com um pro-
gramma bem definido" — aífirmou
o Dr. Pueyrredôn."O meu paiz abertamente pro-
poz tres emendas ao pacto da Liga:
eleição dos membros do Conselho
da Liga pela Asembléa; jursdiçãoobrigatório da Corte de Justiça em
todos os litígios internacionaes e
admissão immediata de todos os
Estados como membros da mesma
Liga.

O decreto em virtude do qual a
Assembléa da Liga aas-JNações foi
convocada, espeeficadamento de-
termina que o pacto seja emen-
dado A Argentina sente-se me-
Ihiflrada vendo esse programmaabandonado. A delegação da Repu-
blica Argentina acredita ser o
primeiro dever da Assembléa aper-feiooar a sua organização de in-strumento Internacional e portantojulga imperativo que a aetual as-sembléa tome em consideração asemendas propostasj;"

O Dr. Pueyrredôn manifestou eesperança de que a Assembléa re-vogará as suas decisões sobre asreferidas emendas, acerescentando
que veria com prazer que o presi-dnte Sr. Hynmns já tivesse dado os
pasi;os necessários no sentido deser reconsiderada a questão.

HENRY WOOD
(Correspondente especial

da United Press.)

Grécia. Aliás, a nota officiosa ingle-
z:i confirma o cornip-fetb accordo exi.s-tente entro os tres governos a es^erespeito.

A Conferência ocou,pai*-se-ha nma-nhã do reatamento das relações com-
merciaes com a RUssia o dã organi-
zação cia conferência dé peritos que
se reunirá em Bruxellas para estudai,
a. questão das reparações;
A ÇONFÈRENCIIA DE LONDRES

¦LONDRES, -I (A. H.) — Na re-'união de hontem á tardo, a conferen-
cia inter-a.lliada examinou as provi-'dencias 

que cumpre li*pplica*l no Ori-ente. a bem do restabelecimento de
uma, paz duradoura. Como a even-.
tualidade da. restauração- do reinado
de Constantino na .'Grécia, se vier a
dar-se, ha de forçosamente modificai'
as disposições dos alliados nossa ma-
teria, modificando por eonvileto a
fa.ee do problen a, assentaram os ini-
ni-sti-cs inglez, francez o italiano de-contemporizar e aguardar, antes denenhuma decisão, o resultado final
do plebiscito.

Assim e que, as poovidencias agora
concert.-.fjus condicionalmente, .-'i
m.iis tarde sat-íó-,fixadas d© modo
deíiinltlvek o que darA*.og!ir a miyi

representante?

procedente do sul da Russia, está
actualmente om condições de poder
chefiar uma offensiva contra Var-
sovia.
A EXPEDIÇÃO DA LIGA DAS NA-

ÇÕES A' VILNA
COPENHAGUE. 4 (U. P.) — O"Folketing" adoptou unanimemente

uma moção autorizando o governo du
Dinamarca a enviar 100 voluntários
com a expedição da Liga das Nações
á Vilna. •••:•'• ¦'--¦

A PAZ FINLANDIJZ-RUSSA
LONDRES. 4 (A.,A.) — üm-des-

pacho telegraphico procedente .. de
Hêlslngfor diz que o Parlamento ra-
tificou por grande maioria de votos
o Tratado de Paz com a Russia dós
soviets. ... . .

INI-XM.MAÕÇÕES DA AGENCIA
UNIVERSAL ,;;

NOVA YORK, 4 (A. A.) — O
correspondente da Agencia Universal
eni Berlim enviou para osta cidade- o
seguinte tt-logranima-: • ¦>.-...

"O commissario dos negócios es-
trangeiros do soviet expediu um ra-
diogramma do Moscou confirmando
a noticia de que o govorno máxima-
lista concluiu as negociações que ti-
nha entabolado com o financeiro
VandarLip,. tondo sido feitas impor-
tantes concessões na' Sibéria à diver-
sos altos personagens do conimereio
norte-americano.

A communicação acerescenta quoo governo do sovie.t vai fazer grandescompras nós Estados Unidos ,o'quèso constituiu um Importante syiidica-
to norte-americano, representado
em Washington, p,or;a<iueIle financoi-
ro, ao qual foi concedida permissão
para explorar a"s minas de carvão,
o de petróleo no território de Ka-
mohallca, bem como a' pesca nàs
aguas que .banham a regiio. - --•

Á mensagem do Sí\ Tchlcherino
diz mais que 

"o 
soviet concordou em

que o referido syndiçato convertesse
os fundos do governo russo ,e os re-
cursos naturaes ..do paiz eü£ créditos'
nortò-ainorioarios. afim de fazer
grandes ncquislções de' geniiros e
matérias primas nos Estados Uni-
dOS.J' ..: . .- .. -.,

do contribuição predial rústica o
urbana. *

O Sr. Cunha Leal apresentará tam-"oem 
liíma proposta, em quo são mo-

dificadas as pautas aduaneiras.
MANUTENÇÃO DAS LIBERDADES

LISBOA, 4 (A. H.) — Uma nota
officiosa, hojo publicada, diz que o
governo màntorfl todas as liberdades
consignadas na Constituição.

FORNECIMENTO DE TRIGO
LISBOA. -1 (A. H.) —Continuam a

.iffiuir ao .Ministério da Agricultura
novas propostas para o fornecimento
do trigo. ' - '

UM BRASILEIRO QUE FOI EX-
PULSO DO BRASIL

LTSBÒA, 4 (A. A.) — Che
esta capital, a bordo do

Noticias de íPortüga!
DECLARAÇÃO MlNlSTÉÍtlAí; jNÓP' ?a-ríl 

a-s
SENADO ,,,. »«'•**•'¦-*-'-

LISBOA, 3 (U. P,)w-^.(.R"etai*.(liulòJ;.
—• O presideutu dój 

*c6nseíhoj''"siyl'Li,Jf;
beratir . Pinto. (eu. hoje1 no :SeiWtíó a''
ioo.nrtiçãò ministerial, .que foi bom
recebida. -' " *'•" -¦ -

_;ou a
. . ., Caxias", o

Individuo de nomo Amaro Marques
1'erelra, quo foi expulso do Brasil co-
íno agitador, e que as autoridades en-
tregaram ao respectivo cônsul, por sa
tol* verificado quo era cidadão bra-
si leiro.

CASAMENTO DE ARTISTAS
LISBOA, 4 (A. A.) — Casaram-se

bojo os conhecidos artistas Amélia
Rey Collaço e Robles Monteiro.

Os noivos partiram para Paris em
viagem do nupeias.

O CÔNSUL PORTUGUEZ JNO RIO
CONFERÊNCIA COM O MINIS-
TRO DOS NEGÓCIOS ESTRAN-
GEIROS.

'. LISBOA, 4 (A. A.) — O Sr. Santos
Tavares, cônsul geral de Portugal no
Hio de Janeiro, teve hoje uma -larga
conferência com o -ministro dos nego-
viós estrang-iros, Sr. Domingos Pe-
reira. .......

O Sr. Santos Tavares tratou do va-
nos .assumptos que Interessam a ço-
lonia portugueza e especialmente da
questão dos poveiros.
PREPARATIVOS DAS EXÉQUIAS

AOS I.X-LMPKRANTES DO BRA-
SIL. " .
LiSBÕÁ., 4 (A. A.) — O Sr. Belfirt

liamos,' encarregado de negócios do
tirasil, foi hoje ao .palácio de Belém,
Om companhia da coinmissão promo-
tora dns oxvquins dos ex-imperadores,
iJi.m do convidar o presidente da Re-
publica, Dt*. Antonio José de Almeida,

assistir aquellas ceremonias re-

neva. conferência dc
da.s tres potências

Uma coisa, porém, ficou de.íde* júassentacla, à «a-ber: o protesto colle-ctivo cotl-tra a.'emissão de duzentos
irilhões de príç-hm.aá que -,v despeito
do "veto" da Rt-nlncaJ-e da.^Tnglatedra,o go-verno ^réfeo^eimã-Tm^ievar' aeffeito. -. •....' 'V.J-"'-.
AS -EltTGENCJ^SvJDlos ALLJADOS"LUOÉRNA, 3 :CA.;*A.) — Retardíi.-*
do —;.Nos meios.JjS.çegos desta* cida-
de tem favorável'««èlhida a rèsólu-
ção das tres grandá? potências allln-
das n respeito das-garantias que pre-tendem tornar no caso de ser p ex-
rei Constantino reposto no throno
de Athenas. Essas garantias, que toni
geral npprov<ioão .aos elementos gre-
gos deLucorna, .vão: -promessa do go-verno de Cbnstaaitiho em respeitar
os tratados ntó agora ns-ugnados pelaGrécia, aimnJstla nos partidários do
Sr, Venizelos. ex-clu*-ão dos cargos pu-blicos de pessoas comprnmettidas em
intrigas oom a Allemanha, recusa da
Creida em receber em seu território
os ex-soberanos dos paizes inimigos
dos aluados e promessa de que a
Grécia não concluirá qualquer ai-lianoa sem -eonsentirrento dos allia-dos.

.Tambem não ee acredita que o
plebiscito de domingo,- 5 do corrente,
dô em resultado qualquer oéontecl-
mento sensa.cional. Muito meno® se
julga que possa ser vencedora a es-Jorge.

A sif uac-3-3 ne oriente
esírcpeii

O ESTADO-MAIOR DE WRANGEL
CHEGA A GALLIPOLI

'CONSTANTIXOPLA, 4 (U. P.) —
O estado-maior do general Wrangel,
o derrotado commandante nntl-bol-
shevista no sul da Russia. chegou na
Península de Gallipoll, onde vai per-manecer provisoriamente.

CONCISNTRAÕAO DE TROPAS
VERMELHAS•REVAL, 4 (U. P.) — O jornal"Pravda", de Petrogrado, annuncia

que 15 corpos do exercito dos soviets
estão actualmente concentrados em
Moscou e em outros logares para as
futuras operações-militares do gover-
no vermelho.
OS BOLSHEVISTAS EM ACTIVI-

DADE NO NORTE DA RUSSIA
HELSINGFORIS, 4 (U. P.) — Con-

.tinuàm a chegar aqui noticias refe-
rentes a um formidável movimento
militar bolshevista no norte da Rus-
sia. Muitas das ditas noticias predi-
zem que os vermelhos estão plane-
jando uma campanha militar, não sô-
monte contra a Polônia, mas tambem
contra os Estados Baltlcos, fazendo
assim tima tentativa de reconquistar
todo o território do antigo Império
.russo.

O jornal anti-bolshevista "Rulj",
aqui, declara que o governo dos so-
viets está preparando uma nova of-
fènsiva dirigida contra oâ Estados' da
fronteira. Acerescenta à folha anti-
bolshevista que a Estônia está for-
taleeendo as suas- defesas militares
navaes e tambem providenciando
no sentido de poder mobilizar o seu
exercito rapidamente, se for preciso.

O jornal lottao "Jaunos Sinos" no-
ticia que 400.000 soldados vermelhos
estão sendo concentrados na frente
de Smolensk, e que um corpo do exer-
cito, com todos os sous effectivos

A "TOUIíNkE" DA COMPANHIA
DO THEATRO NACIONAL AO
BRASIL.
LISBOA, 4 (U. P.) — O senador

Julio Ribeiro requereu á dirocçüo ele
bellas artes cópia do .parecer sobro a** tournée" da -companhia do theatro
Nacional ao Brasil . .
AUGMENTO DE DOTAÇÃO ORCA-

MENTAL PARA A FACULDADE
DE MEDICINA.
LISBOA, 4 (U. P.) —A Faculdade

de Medicina requereu a*o Parlamento
augmento d-e 'dotação orçamentai. -
PAIVA COUCEIRO E SOLAR ALE-

GRE CONDEMNADOS
LISBOA, 4 (U. P.) — O Tribunal

Militar do Porto, julgando á revelia
Paiva Coucoiro o Solar Alegre, con-
doiiinou ambos a 25 annos de degredo
Oln África. ... .'
O MINISTRO DE PORTUGAL EM

WASHINGTON
LISBOA, 4 (U. P.) — Consta que*b

almirante Loctte do- Rogo será no-
meado ministro de Portugal em Was-
hington.

S1AIS VASOS PARA PORTUGAL
L1S130A, 4 (U. P.) — Os alliados

resolveram cedor a Portugal, além
ilo» navios quo jú lho tinham adjudi-
cudo, unia canhoneira qi^ç pertenceu
ã Turquia.

NORTON DE MATTOS EM
BRUXELLAS •-

LISBOA, ^-(U. P.) — Um* tele-
gramma official diz -floe q general
Norton de Mífttos chegbu a Bruxellas,
sondo recebido'.' pelos representantes
do^gov-rço e «Üo rei.-0:'general foi

.cüitauzido üninediatamonte ao Rala-'nin, eonfc.rèncltwíclo é jantando com' o
sobeçanò. . ^">;

EMr"FAVOR DOS SOLDADOS DA
ÁFRICA

LISBOA, 4 (U. P.) — O ministro
da Hespanha presido uma commissão
encarregada Cie angariar donativos
para os soldados da camp-anha da
África hespanhola.

A colônia hespanhola organiza um
festival no Natal, com o mesmo fim.
O PARQUE DE SANTA CRUZ, EM

CQIMBR/.
LISBOA, 4 (U. P.) — O governo

declarou, monumento nacional o par-
quo do Santa Cruz, em Coimbra.
AINDA NÃO SE SABE O DIA DA

CHEGADA DO "S. PAULO" A LIS-
BOA.
LISBOA, 4 (U. P.) — O Dr. Belfort

Ramos, encarregado de negócios do
Brnsil, declarou á United Press não
saber o dia preciso da chegada do
couraçado "S. Paulo", esperando, po-,
rém, quo se ache neste porto antes
tio -dia 16 do corrente. A embaixada
brasileira espera telegramma do com-
mandante do navio, communicando o
dia da chegada.

Sõ depois, a colônia poderá marcai
o dia para a celebração dos serviços
e ceremonias em honra dos antigos
imperadores brasiloiros.

Apesar das instantes gestões da
chancellaria brasHelra, o governo por-tuguez ainda não forneceu *o pro-
gramma official das solemnidades.

O CONTRATO DA 
'COMPANHIA

MASSA
LISBOA, 4 (U. P.) — O governovai rescindir o contrato com a Com-

panhia Massa. - • —
UM BARCO DE PESCA LANÇADO

AO MAR
LISBOA, 4 (U. P.) — O primeirobarco dé pesca de madeira, construi-

doem Lisboa, com 250 toneladas, foi
lançado 'hoje ao mar.

O acto revestiu-se de certo Interes-
se por parto do commcrcto maritlcmo.

O BANCO DE PORTUGAL
LISBOA, 4 (A. H.) — Encerradas

as negociações entre o governo e oBanco de Portugal, entrarão Imme-
diatamènte em circulação cincoenta
mil contos, ficando doze mil comosaldo da conta corrente existente.
AS FINANÇAS DO SR. CUNHA LEAL

PORTO, 3; (A. H.) — (Retardado)— "O Cocmmercio do Porto", coríi-
mentando as medidas financeiras queo Sr. Cunha Leal pretende apresentar
ao Parlamento, diz que as idéas dóiaotual ministro da fazenda sáo caíca-
das em projectos do Sr. Caillaux,
quando presidente do conselho de mi-nistros da França.
ENCONTRO DE TRENS EM POVOA

DE SANTA. MARIA
i "LISBOA, 3 (A. H.) — (Retardado)-*- Em Povoa de Santa Maria, .deu-se

um violento encontro de tre» do car-
ga.* As * locomotivas e Vários vagões
ficaram em pedaços. Ha cinco ferro-
viários feridos.
REMODELAÇÃO DO SYSTEMA

TRIBUTÁRIO
LISBOA,, 4 (À. A.) — O ministro

das finanças, Sr. Cunha Leal, vai
apresentar á Câmara dos Deputados,
na próxima'segunda-feira, propostascm que se faz a remodelação do sys-tema tributário e se altera a fôrma

ALMOÇO AOS PRESIDENTES DO
CONGRESSO

LISBOA, 4 (A. A.) — A directora
ila succursal, em Lisboa, da Agencia
Americana, Sra. D. Virginia Quares-
mu, na qualidade de directora do os-
criptorio internacional da Agencia
Americana, e os chronistas parlanion-
tares da imprensa de Lis.bo;i, junto
coiu os* rodactores o.ficiaes das duus
cnsa.s do Parlamento, dos quas faz
parte o Sr. Adriano do VasconceHos,
correspondente de vários jornaos es-
trangeiros o do jornal "A* Noite", do
Rio de Janeiro, offerecem hoje, no
restaurante "Garrott" no.Chiado, um
lauto alm.oço aos presidentes das duas
casas do Paríaniento.

Ao almoço, não sõ compareceríío
o» Srs.- Dr. Abílio- Marcai, presidonte
da Câmara dos Deputados e o. gene-
ral Correia Barreto, presidente re-
eleito do Senado, como ainda os vióo-
presidentes, Srs. Dr. Jorge Nunes e
Dr. Vasco de. Vasconcellos, pela Ca-,
mara dos Deputados, e os senadores,
Dr. Lima Duquo, ex-ministro do tra-
balho. e Dr. Augusto Monteiro, polo
Senado. O almoço está marcado para
.ib 13 horns.
O "ALBERTINA" E' LANÇADO ÀO

MAR
LISBOA, 4 (A. A.) — Foi hontom

lançado ao Tojo, perante uma grande
assistência dc convidados para assis-
tir,,á ceremonia do lançamento, um
barco a vapor de grandes dimensões,
construído nos estaleiros de" Lisbq.a.
O novo barco, que teve nma feliz en-
trada Jiá.àgua, fluetuando om nyigni-
ficas condições, fqí baptizado cj>m o
nqm.e.de "AH.ortlna", e destiná-íja ao
serviço de alto-m2i\ :"' "H-

Entre-a numerosa assistência figu-
rava.m os eleonentps offiicaès. as au-
toridades da ma.rinlia, do. guerra' e
•nior"cant'e. além de'representantes cl-
vis dás finanças e do commercio.

Uma banda de musica tocou o
hymmo nacional, no momento em quefora.m cortadas as cavilhas e o uovo
navio começou a deslizar nas calhas.
05 "DESTROYERS" EX-AUSTR1A-

COS
LISBOA, 3 (A. A.) — O governo

acaba dc receber o relatório com o
resultado da vistoria a que se proce-'deu nois "destroyers" ex-austriacos,
quo serão entregues a Portugal.

São navios de construcçao moderna
que deslocam a velocidade de de 31

milhas. .
Um delles precisa de ligeiros ropa-

ros. quatro de ligeiros fabricos e o
ultimo encontra-se em bom estado.

O Brasil no
estrangeiro

O CONDE D'EU E O SEU FILHO
D. PEDRO VIRÃO AO BRASIL

PARIS, 4 (U. 'P.) — O conde d'Eu
deve. chegar a esta capital na proxi-
ma semana, vindo do castello d'Eu,
afim de preparar a sua viagem acom-
panhado do principe D. Pedro de Or-
leans e Bragança a Lisboa, afim de
tomarem parte nas ceremonias da re-
mação dos restos mortaes dos antigos
imperantes do Brasil, D. Pedro II e
D. Thereza Christina.

Segundo foi noticiado,, o conde
d'Eu e seu filho o príncipe D. Pedro,
acompanharão provavelmente os cor-

.pos imperiaes.
A PRINCEZA ISABEL NÃO PODE-

RA* VIR AO BRASIL
PARIS, 4 (U. P.) — A embaixada

do Brasil confirma hoje a noticia dc
qne o conde d'Éu ncompanharú ao
Rio de Janeiro os corpos dos antigos
imperantes brasileiros a bordo do
couraçado "S. Paulo". Tambem foi
dito na embaixada quo a condessa
d'Eu não poderá fazer essa viagem
devido a seu estado de sande.

Espera-se que o "S. Paulo" possazarpar de Lisboa com destino ao Riodo Janeiro nas proximidades dó Na-
tal.
A PROPAGANDA DE S. PAULO NA

BÉLGICA
BRUXELLAS, 3(A. A.) —Devem

Inaugurar-se . brevemente os novos
mostruarios dos produetos do Estado
de S. Paulo, que vão ser expostos pelorespectivo eommissariado, acompa-
nhados de photographias elucidatl-
vas.

Os jornaes elogiam os produetos
paulistas, e registram as continuas
visitas de cidadãos belgas que dese-
jam entrar em relações commereiaes
com .aquelle Estado, o procuram ob-
ter informações no Commissariado.

O Commissarlaío de S. Paulo vai
offerecer uma recepção quando se
inaugurar, os mostruarios,
NO INSTITUTO DE AGRICULTURA

DE ROMA
ROMA, 4 (A. A.). —O Sr. Deocle-

cio de Campos, delegado do comitê
permanente ' do. Instituto Internado-
nal de Agricultura, foi reeleito porunanimidade vice-presidente da com-
missão de estatística commercial e
agricola durante o próximo triennio.
Assistiram á reunião em que foi re-
eleito o delegado brasileiro os repre-
sentantes do Uruguay, Bélgica, Fran-
ça, Estados Unidos, Inglaterra, Hes-
panha, Noruega, Italia e Russia.

O Sr. Dooclecio dc Campos foi mui-
to felicitado pelos presentes.

Os interesses
italianas

-íl MORTE DO DR. AJ.DINO
.LARGO NEGRO (Italia), 4 (U.

P.) — Falleceu nesta capital o dou-'
tor Giuseppe Aldino.
FALLECE O CUNHADO DE D*AN-

NUNZIO
ROMA, 4 (A. H.) — Falleceu o

duquo do Gallesa, cunhado do Ga-
briol d'An nunzlo.

UMA INTERPELL.UÃO AO GO
VERNO

'ROMA, 4 (A. H.) — A còmniis»
são do negócios estrangeiros da Ca-
mara dos Deputados, ua reunião quo
realizou honteni, resolveu pedir ao
governo esclarecimentos sobro a
commuuieação .official que a Italia,
a Giaii-Bretiinha e a França, aca-
bam de dirigir ao gabinete de AUio-
nas; a propósito da nctual situação
politica da Grécia.

A comniissão tratou ainda da si-
tuaçüo da Lybia ç designou os mem-
bros da commissão parlamentar quadevo partir para aquella colônia itá»
liana, no dia 7 de janeiro do anno
próximo vindouro.

UM DONATIVO DO PAPA
ROMA, 4 (A. A.) — Sua sanlida-.

de o papa . Bep.edicto XV. enviou
100.000 Uras para a Cruz Vermelha
do Baltloo.

A MORTE DE BRUNIAUTI
ROMA, 4 (À. A.) — Falleceu hon-

tem,' cie uma íièphrite aguda', o de-
putado BruniaUf, que ha algum tem-
po se encontrava doente. A sua mor-
te causou grande impressão, não sõ
pela grandes' estima quo gozava em
todos òs meios sociaes ò especial-
mente pelos seus collegas da Cama-
ra, como ainda porque a sua doença
nâo .ameaçava o triste desenlace qualiontem teve.

O fallecido tinha sid'o .ministro
das industrias, e estava internado
em uni sanatório, onde a morte o foi
surprehonder.

Nova opera de mascagni
ROMA*. 4 (A. A.) — O composi-

tor St*. Pietro Mascagni deu uma au-
(lição a um circulo de ntnigós o jor-niilistas, fazendo ouvir a sua nova
opera intitulada "II Piacolo Mural".
O auditório diz quo a nova musi.*;*.
é poderosamente suggostiva, fazen-
do-lhe os mais calorosos elogios.

O NÚNCIO APOSTÓLICO FM
PARIS

ROMA, 4 (A. A.) — Em virtud*.
da restauração de relações ontro aFrança o o Vaticano, já so menoio-
nam vários nomes para o oxercicio
do cargo de núncio apostólico omParis. Kaln-se de monsenhor Canot-Ü o do monsenhor .Tedesehini. som
quo so saiba qual dos dois será do-finitivumente designado. Este' ulti-mo, monsenhor Tedesehini, tem sidoo braço direito do secretario de Es-tado papal, cardeal C.asparri, gozai-do tambem de grande amisade dopapa. ¦:

A suecessão
de Wilson

O REGRESSO DE HARDINB .
HAMPTON ROADS (Virgínia). 4

(U. P.) — o vapor "Pastores", tia-zondo a seu bordo o presideiito eleitoda. Republica senador AVarron U.Harding de sua excursão á zona dòcanal de Panamá, entrou no portohoje na oceasião em quo tambemchegava o hiate presidencial "May-
flower", trazendo o secretario dc Es-tado Sr. Colby om sua viagem - deWashington no Brasil. ..,.%..''.•.

Não houve saudaçÇès' -o-ffioiues '
enttf! os delis iíàvio*s, irias o secretarioColby enviou um dcspaeho.Jao^sena-
dor„ Harding.,e_<priminá9:-:-k;; sincera .esperança que ao regressar _T_eu lar,'eoz.e^s''c'§éitbs,reconforta_íi;es' 

de 'sua,
excursão.'
ViNBWPORT NEWS (Virgínia), 4
(U.'P.) — o presidente eleito daRepublica senador Harding, em dis-
curso que pronuncíouu apôs o soudesembarque, nesta cidade, do vapor"Pastores",' declarou que a marinha
do guerra dos Estados Unidos devesor de importância proporcional á
grandeza da nação. Acerescentou oSr. Harding qUe esperava qUo o mun-do breve chegasse a um estado ein
que o desarmamento seria pratico,mas até então as marinhas eram ne-cessurias.

Disse mais o presidente eleito quoainda teríamos por diante tempos
difficeis em conseqüência das pertur-bações internacionaes causadas pela
guerra.

HARDING VISITARA' WILSON
NOVA YOjRK, 4 (U. P.) -— Prova-

velmente quando o senador Harding,
presidento eluito da Republica, re-
gressar do sua viagem á zona do ca-nal de Panamá, visitará o presidenteda Republica Sr. Wilson, embora não
haja recebido convite ospocial. O se-cretario do presidento Wilson faz sa-ber ao Sr. Harding que o chefe doEstado teria grande prazer cm re-cebel-o..

Na' entrevista do Sr. Wilson d Har-ding, serão estudados os principaes
problemas que interessam ao paizcomo o da Liga das Nações e outrosde caracter internacional.

A politica européa
ENCERRAMENTO DA CONFEREN.,

CIA DE LONDRI5S
LONDRES, 4 (A. H.) — A confe-rencia dos representantes das poten-cias alliadas está virtualmente en-cerrada. Entretanto, os chofos dos ga-blnetes francez e Inglez o o condoSforza ainda se avistarão hojo dotarde para o caso em quo vierem achegar noticias do Athenas.
O Sr. Georges Leygues embarcaamanha cedo -do regresso a Paris.

A Hespanha
A EMIGRAÇÃO

BARCELONA, 4 (A. A.) — As ça-sa8,.de consignação de vapores de.Santánder têm tido um enorme mo-vimento de venda de passagens.Grandes fileiras de emigrantes se
juntam ás portas dessas casas, afinide obtiverem passagens nos navios
que devem zarpar com diversos dostl-nos, deste porto, em janeiro próximofuturo. ¦¦'•¦--"¦:

UM JORNALISTA PROCESSADO
BARCELONA, 4 (A. A.) — Foi

processado pelo governador dosta ca-
pitai e jornalista syndicalisln Sr. An-
gel Sambrancart, por tor nseriptòum longo artigo offensivo para 

' 
aHespanha.

Notas diversas
DOIS FÀLLEOMENTOS

ROMA, 4 (U. P.) — O Sr. Lulgl
Hardouin e o duque de Gallese falle-ceram nesta capital.

O EMI FJEIXAL EM LONDRES
LONDRES, 3 (U. P.) Retardado—

Chegou aqui o Emir Feisal.
VAPORES EM VIAGEM

LONDRES, 4 (U. P.) — Os vapo-res "Almanzora" e "Desendo, do Rio
de Janeiro e Buenos Aires, zarparam
de Vigo quinta-feira. O vapor "Des-
na", do Brasil e Rio da Prata passou
por Fernando Noronha quarta-feira.
O "Sambre", a caminho do Brasil,
passou por Fernando Noronha quar-ta-feirak
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Bio de Janeiro, 5 de dezembro de 1920

A SEMANA
Creio que nunca tive o ensejo de con-

versar publicamente,..por meio desta co-
lumna, sobre a individualidade illustre
c interessante dc Mucio Teixeira, o bar-
do de inspiração ardente '&a.s'Voltes Tre-
mulas, dos Novos Idêaes ou dos Prismas
e Vibrações, e ainda de 'Fçtwlo e Mar-
garida ou do Iniermesso lyrico, o bio-

' 
grapho atilado e douto dè Pedro II na
obra O Imperador visto di• pèrtó, e, fihal-
mente, o mago que um conhecimento pro-
fundo do oceultismo transformou no cc-
lebre Barão Ergonte.

Se nunca me proporcionaram os acasos
do assumpto esse prazer, nunca houve de
minha parte escassez de admiração pelo
poeta nem jamais me faltou a tentação
do motivo que elle representa. O que
faltou foi apenas o conluio de todas as
circuiiistancias necessariâ*s a isso, espe-
cie de conspiração silenciosa dos factos
de que boje me cjuero aproveitar para
regalo próprio, servindo-mc do pretexto
que-o.apparecimento do primeiro volume
dos Gaúchos vem proporcionar.

Este é um livro curioso por si mesmo,
pela sua significação e pelo plano a que
obedeceu o seu autor, que por elle con-
segue, numa clara visão dos aconteci-
mentos e das figuras, levantar a: terra
rio-grandensc do sul aos olhos do leitor
com perfeita nitidez e admirável .relevo,
tem necessidade de ardis c recursos gros-
íeiros, que muitas vezes empregam escri-
piores menos bem intencionados. Seja
quando determina o momento histórico
cm que se produzem os factos e as crea-
turas se agitam, seja quando descreve
esses mesmos factos òú traça o perfil
dessas creaturas, ha sempre em Mucio
Teixeira uma viva sinceridade de lingua-
gem e um carinho visível pelo assumpto,
«jue logo seduzem, como duas grandes
condições de sympathia, o espirito or-
rante que sc debruça sobre essas pa-
ginas de emoção e patriotismo. Falando
dos homens, dos acontecimentos ou dos
sitios amáveis da sua pátria, oecupa-se
Mucio tambem dos costumes do gaúcho,
do seu modo de viver, dos seus gostos e
predilecções. como tambem da sua arte
e mais especialmente da sua poesia, a
poesia popular dos pampas, a canção es-
pontanea i fluente que nas horas de tre-
gua e repouso, fugindo de bocas onde as
palavras de amor se misturam ás excla-
mações de bravura, se elevam da im-
jtíènsa planicie, da savana monótona e
sem fim, como uma pura emanação da
terra gloriosa que sc dirige aos altos céos
onde pairam as almas dos heroes.

Foi nesse capitulo, intitulado Cancio-
neiro gaúcho, que me detive com um cui-
dado especial, muito curioso de conhe-
cer, através do testemunho dc um au-
thentico esoriptor rio-grandense, os tra-
ços característicos do bello e forte tem-
peramento da gente fronteiriça, nessa lin-
guagem rythmada que falam todos os po-
vos. Sem estar acompanhada de qualquer
coniincntario, a parte do livro alli citada
contém uma boa collccção de quadras dc
septisyllabos, entre ás quaes po encontram
algumas na verdade encantadoras, tra-
zendo fortemente marcado o cunho da
procedência. Uni exemplo.:

Hu, quando ilida era pequeno,
Cantava — que ri-tinia:
Eu cantava em Dom Pedrito
E em Porto Alegre se ouvia I

Esta jactancia ingênua é, sem duvida,
da mesma familia que inventou a seguin-
tc bregeirice! i

O meu .ratinho ealungo
Ha tres 'dias 

que não róe;
Anda roendo po.' fora,
isso mesmo é que nit (lóe.

E ainda esla outra:

O tatu foi-me na roça,
Toda a roça me comeu,
Plante ro-;a quem quizer,
Que o tatu quero ser eu.

As duas comparações poderão não ser
Bastante amáveis, mas o euplieinismo,
salvo melhor juizo, é uin achado.

Nos versos em que figura o cavallo,
graude amigo e companheiro do filho dos
pampas, é que melhor e mais fielmente
*e reflecte a alma gaúcln:

Tenho meu cavallo baio. '

Quando saio vou branqüeando.j
Sc quebro o chapéo do lado
As moças ficam penando.

Moça, me diga o seu nome
E tambem sua morada;
Eu tenho cavallo gordo,
Um galope não c nada.

Nas alias cavallarias,
E»i'i que sou guasca largado,
Teiího sempre á mão o relho
E o pingo rinchando ao lado.

O cavallo é tudo para o gaúcho, que
r.elle passa a maior parte dá existência
e sem o qual, sem duvida, seria o mundo
um logar inhabitavel. E'ao nobre ani-
mal que elle se compara nas expansões
'le amor, como aqui:

Reüiichando de saudade,
Tão longe do meu rincão
Sou nialungo estropeado,
Eu, que já fui redomão 1 .....

Da íropilha que te segue
Sempre fui o mais fogoso;
Tenho tranco mui macio,
Sou parelheirò famoso.

E. finalmente, es!a, que é a mais gau-
cha de todas e a mais bella pela justeza
«Ia imagem:

Xo potreiro de teus olhos
Cllpido me bolçou;
Que esperança dc buscar-me 1
I.ogo o buça! Nn:c passou...

Em outras quadras, porém, citadas por
Mucio, não reconheço.o líio Grande nem
o rio-grandensc dosul. São, sem duvida,
versos viajados, desses qüe^andaih por
todo o lirasil e que já perderam os tra-
ços de sua origem. Alguns .até trazem
um accentuado cunho poftugucz, como
aquelles que falam da sauuadei que é fi-
lha da ausência.

Ha, entretanto, no cancioneiro apre-
s: liado por Mucio uma quadra que está
desafiando a investigação dos folklóris-
tas, tanto pela delicadeza ¦ da' idéa qüe
traduz quanto pela dupla coinciencia que
apresenta e que depois apontarei. Eis a
quadra:

Quando ha de chegar o dia
Em que ha de a sua mueamá
Botar os nossos chinellos .
Debaixo da mesma cama ? ;

A idéa que ahi .está, embora tosca e
relativa á modéstia da vida campesina, é
a mesma — tão linda I ¦— -do celebre
Brinde, de Fontoura Xavier, o encanta-
dor lyrico das Opalas. Mas não pára ahi
a coincidência. Recentemente, Carlos'.dc.
Vasconcellos divulgou - uma saudação,
muito popular nos Estados Unidos, que
corresponde exactamente á mesma cousa.
E' esta:

Here's to the ivings of Love,
May they never mottll a feàlhcr, .-.'.•¦ •
TUI my little shoes and your big shoes
Are under the bed togcther I ...;

Naturalmente esse desejo da hora, ,çn-
tre todas feliz, em que se achem sob. o
mesmo leito ds nossos, sapatos com os da
mulher amada é uma aspiração universal*
de todos os amantes, mas isso não tira
o interesse de tão singular encontro • de
idéas e bem merece a attenção dos estu-
diosos do folk-hre, que, sem duvida, ahi
vão descobrir um vasto campo para as
suas pesquizas fecundas,

Oscar Lopes./<

AS FESTAS DO ESTREITO
Ha alguns dias que as nações mari-

timas do imundo civilizado celebram,
nas remotas .paragens do extremo me-
ridiond do continente, 41 gloria dò
primeiro cii-cumnavegádòr do globo.
Por motivos mysteriosos, que o go-
verno não quiz revelar, a bandeira
dos representantes americanos da
raça de que surgiu a figura grandiosa
de Fernâo de Magalhães' não figura
entre ns cores das nações que foram
honrar o grando portüguez. Razões
de Estado, ou rasões de dinheiro, são
os motivos dessa abstenção, quo, cer-
temente, provoca commenttirios entre
os coinparticipantes da grande lionw-
nagem mundial ao maior vulto da
época dos descobrimentos.

Vários são os aspectos pelos quaes•podem ser encaradas as festas do Es-
treito, mns, de .todos, aquello, que
maior significação c opportunidade
apresenta .pára nós, 6 o seu caracter
111.centu.ulo de uma glorificaçno da
nossa raça, de apoliheoso suprema do
gênio emprelicndedor, que se proje-
çtòu das praias de Portugal para ex-
piorar o mar desoonliecido c aterra-
dor; que affrontou os fantasmas dei-
: ndos a povoar aa lendas do oceano
tenebroso, desde o périplo carthagi-
nez; que fez o cruzeiro dia costa afri-
cana; que dobrou o cabo adamasto-
riano o revelou ao oceidente a immen-
sitiado du índia o do Extremo Orien-
•te. Dessa ráçn, a cujo gèiiio marítimo
deve o; mundo moderno unia revolu-
ção operada nos domínios da acção
politica e econômica, paralela ao mo-
vimento esllietii.0 e iní-elk-ciiial, reali-
zado pela Renascença italiana, Eer-
não dé Magalhães foi o expoente ma-
ximo, a figura inais completa, o lio-
mem representativo, apesar da -res tri-
cção que o lealismo eamoireaiio ilie
fez, ao traçar-Tiii) as linltas do vulto
innnoríal. Esta é a razão que nos leva
u dizev que a celebração da descoberta
da passagem para o Pacifico 6 a mais
be!vi>. festa da raça a que pertencemos,
oiija lingua é e será sempre o nosso
idioma, einquanto tivermos uma per-
sonalidnde nacional, e de cujo gênio•herdámos as m-eíííores aptidões, que
dovemós cultivar, como penhor .Ia
nossa futura grandeza,

Outras figuras apparecem, no fun-
do sombrio do íuar tenebroso e no
quadro inflaminado da conquista das
terras desconhecidas o dos impérios
remotos, ¦iiffirmando a energia o a ca-
pneidade emprehendedora dos lio-
nnens que rea.iz_ir.im a visão do illu-
minado de Sagres. Mas, nem as auda-
cias dos pioneiros marítimos, qúe ex-
pioraram o Atlântico até as vizinban-
ças do trópico, nem a ousadia cyclo-
pica de Baríholomeii Dias, nem a
efficiencia victoriosa e realizadora de
Vasco da Gama, nem a estrella feliz
de Cabnvl, nem os feitos imperiacs de
D. João de Castro c de Affonso de
Albuquerque, representam tão com-
pletamente o gênio portüguez, como
6. epopéa gigantesca do circumnavc-
gador da Terra.

Em Fernâo do Magalhães as auda-
cias do marinheiro, a fascinação pelas
aventuras, o idealismo que remove as
difficuldades o subjuga os obstáculos,
a capacidade de mando e a força de
dominar os -homens, impondo-lhes a
sua. vontade e obrigando-os a obedí-
cer, todos esses attributos, quo por-
niittirain a um povo numericamente
insignificante descobrir o mundo e
fundar e conservar e organizar impe-
rios vastíssimos, todos esses traços
que immortalizaram Portugal e nos
fazem orgulhosos do sangue portu-
guez, que nos anima, patentearain-sé
na personalidade complexa do almi-
rante, que entrou no Pacifico, des-
fraldando as cores de Oastella, -mas
cujo heroísmo era a affirmação gio-
riosa da sua nacionalidade lusitana.

Toda a epopéa dos descobrimentos
e da conquista está syritbetizada nó
périplo de Magalhães. A lueta com o
mar, a audaciosa penetração pelo
oceano remoto, a força dc vontade
para vencer as traições e a pusilani-
miiTáde dos desanimados, a energia
diante da rebellião, a iinplacabilidade
nn repressão do motim, o combate
com a fome, o encontro com a moles-
tia, Ioda essa longa serio de episo-
dios, que, durante séculos, se enca-
tioanuu, formando a historia gloriosa
da descoberta e dá conquista na Ásia,
nn Africa e na America, vunol-a rc-
BUinida na viagem memorável de Fer-
não de -Magalhães.

Nestes dias, em que o mundo glori-
fica, no grande português do sc-

culo XVI, as qualidades superiores
da nossa raça, é justo que, no prose-
güimento dos nossos destinos ameri-
canos, nos lembremos de que o Brasil
só poderá sor, neste continente, a na-
ção idealizada pelo patriotismo pi'o-
plietico de José Bonifácio, se soulier-
mos conservar, 11a inevitável'hetero-
gencidnde da nossa formação, os fun-
«kmentos intellectuaes e. moraes • da
raça que produziu o sublime feroismo
cívico de Nun'Alvares e a energia so-
breliumana de Fernâo de Magalhães.

Que ó mar, domado pelos portu-
guezes, não nos separa, provou-o.
ainda dtesta feita, «m Santiago, ò
illustre embaixador portüguez, Sr.Al-
berto de Oliveira, quo, no meio das
homenagens prestadas á sua gloriosa
pátria, não se esqueceu do Brasil, as-
socinndo-nos, assim, á commemoração
do' grande feito portnguez. Essas1 pá-
lavras, de um pensador, da estatura,de
Alberto de Oliveira valem por um
programma de aproximação entre os
dois ramos da raça .portugueza, que
não .podem ser separados pelas mani-
fesfcações epbemeras de «borrações,
tão' lamentáveis quanto inoffetisivas
na "súa"iiisigmfieancia mesquinha e
ridícula.

Disse, e com razão, Alberto de OH-
veira, que o Brasil'era o padrão mais
glorioso da obra dc Portugal. Pode
mos responder ao illustre diplomata,
dizendo, tambem, que, para todos cs
brasileiros, que conhecem a historia
da nossa raça e sabem ter orgulho das
mossas origens, a lingua portugueza,
que falamos, e o sangue portüguez,
quo nos corre nas veias, é o nosso
maior titulo de gloria e a mais segura
garantia do futuro deste paiz, vastis-
simo como o sonho nobilissimo dos
descobridores. í; ,..'. ._...-..,.
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O tempo,
Probabilidades do tempo até as 16 lioras

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

em geral, fncerto e máo, trovadas;
temperatura, cm declínio;

Districto Federal e Nitheroy — Tem-
po, em geral, incerto e mâo, com trovou-
das (1); temperatura, cm declínio acce,:-
timdo, à noite (1); ventos, rondarão
para sul, frescos (1).

A temperatura média da capital ante-
hontem foi 23",o, ou o",x abai.co du nor-
mal.

Escala tle probabilidades i
1) muito provável;
2) provavet;
3) algumas probabilidades,
Nota — Serviço telegraphico, nacional,

bom, excepto o do tiorte; argentino, bom;
nrugiiayo, péssimo.

Edição de hoje, 16 paginas
Recebido hontem, em audiência, pelo

Sr. presidente da Republica, o .Dr. Oscar
Teffé, ministro do Brasil em Vienna,
transmittiu a S. Ejc. o appello do gover-
no austriaco para que o Brasil collabo-
rasse na obra internacional de auxilio
ao povo daquelle paiz, entregue hoje á'
mais dolorosa miséria.

Segundo declarou o ministro Oscar
Teffé. esse appello foi-lhe pessoalmente
feito pelo presidente daquella nação.

No palácio do Cattete, foram recebidos
hontem pelo Sr. presidente-da Republica
os Srs. senador Cunha Pedrosa, Dr. Tra-
jano de Medeiros, Dr. Lacerda Coutinho;
Dr. Benjamin passos Peçanha e coronel
Menna Barreto.

Foi recebido hontem, eni audiência,
pelo Sr. presidente da Republica o dou-
tor Etiennc Brasil,. delegado da colônia
armênia no nosso paiz, que esteve tratan-
do eon: S. Ex. dos interesses geraes da-
quelle paiz e especialmente da mediação
do Brasil no litigio turco-ariuenio.

Em visita de despedidas ao Sr. presi-
dente da Republica, esteve hontem no pa-
lacio do Cattete o Dr. Leitão da Cunha
que vai representar o Brasil no Congres-
so de Hygiene, a reunir-se, brevemente,
em Montevidéo.

¦«*¦——.Fòi recebido hontem pelo Sr. presiden-
tc da Republica o Dr. Roquette Pinto,
que acaba de regressar do Paraguay. onde,
a convite do respectivo governo, fundou
um curso de physiolcg.a na Academia dc
Medicina dc Assumpção.

Pot absoluta falta ile csiiaço, dei-
.vamos de publicar lioje a piigina
"Auto;iio1)illsímo",na qual deviain sor
inseridos os annuncios dos automo-
veis Ford e dos pneumaticos Good-
Voar.

Esteve conferenciando hontem com o
Sr. presidente da Republica o marechal
Caetano üe Faria, ministro presidente do
Supremo Tribunal Militar.

Foi nomeado delegado do Brasil á
Conferência Internacional, Sanitária, a
reunir-se, no corrente mez, cm Montevi-
deo, o Dr. Raul Eeitão da Cunha, dire-
ctor dos serviços sanitários do Departa-
mento Nacional da Saude Publica.

O Sr. presidente da Republica assignou
mensagem ao Congresso Nacional, so-
bre a necessidade da abertura do credito
de 47;6i6$2/6, para pagamento de dif-
ferença de Ychciriientos ao major refor-
mado medico do exercito Dr. Joaquim da
Silva Gomes, mandado reverter ao' logar
dc professor de latim do Collegio Militar
do Rio de Janeiro.

O Sr. presidente da Republica assignou
hontem ps seguintes decretos:

Na pasta da justiça: mandando publi-
car a resolução legislativa que proroga
até 31 de dezembro corrente os trabalhos
do Congresso;

Na pasta da fazenda: . exonerando,
por abandono de emprego, Pedro das
Chagas Werneck de Lacerda, do logar
de 4o escripturario do Tribunal de Con-
tas,. e o bacharel Jorge Serpa, do logar
dc 4o escripturario da Alfândega do Es-
tado do Pará, visto exercer o. cargo de
promotor publico no Território do Acre;
e nomeando o 2" official aduaneiro da
Alfândega do Ceará, Antonio Antunes de
Siqueira, para o logar dè 40 escripturario
da mesma Alfândega.

_Na' pasta'da guerra: declarando em
disponibilidade os auditores de guerra
Joaquim dc Moraes Jardim e Thomaz Go-
mes Viegas, conforme pediram.

O Sr. presidente da Republica recebeu
do senador Alfredo Ellis o seguinte tele-
gramma:"Vivas felicitações electrificação Cen-
trai. Muitos parabéns liquidação questão
irritante navios França. Affectuoso
abraço. "

«.
Ah fominlssões du Câmara.
Esteve reunida hontem a commissão

de obras, sob a presidência do Sr. Ataor.
Prata. Foram lidas, discutidos e assigna-
dos o.s seguintes p.irecercs: do Sr. Ma-
noel Reis, r.o ptòj^êcto que autoriza o go-

vprno a despender até a quantia ài mil
contos de.réis com a construcção do ra-
mal de Simão Dias, na Estrada de Ferro
Timbó a Própria, podendo fazer para isso
a necessária operação de credito; do se-
nhor Véiga"Miranda, contrario ao reque-
rimento de João Machado, pedindo con-
cessão para a construcção do porto de
Caravellas, na Bahia.

Epílogo honunooso.
Depois da súbita tempestade proyoca-

da pelo gesto enérgico do senador' Soa-
res dos Santos, pareceria que d Senado
iá ser agitado por uni caso de larga e
sensacional repercussão. Era essa, 

"pelo

nienos, a impressão que se colhia em
face dos debates de ante-hontem.

'Mas a <iuasi tragédia teve, para gau-
dio dos partidários da hãriuonia quand
mente, um epílogo inesperado', mas agra-
davel c bonançoso. A paz voltou ao seio
dos veneraveis embaixadores dos Esta-
dos. O velho casarão da rua do Areai
não guardou, nem por vinte e quatro ho-
ras, o echo das palavras candentes do il-
lustre senador pelo Rio Grande do Sul.

Foi tudo' admiravelmente esclarecido.
Nem o governo quiz, na realidade, fazer
as cousas espantosas que lhe foram at-
tribuidas; nem houve, da parte dos se-
liadòrcs que constituem a commissão de
finanças do Senado,, indiscreções com-
promettodoras e desleaes. Foi, apenas,
uma confusão, já satisfatoriamente des-
feita...

Não resta duvida .de que não poderia
haver, para o grave incidente provocado
pelo desmentido do Cattete ás noticias
tão maliciosamente attribuidas ao Sr. Soa-
res dos Santos, solução mais commoda
e mais feliz do que essa. Aifnal, para
que prolongar irritações c animosidades
com as quaes ninguém lucra ? Pois não
c sempre inais vantajoso accommodar as
cousas de modo que ninguém fique mal ?

Foram, por certo, essas -ponderações
que prevaleceram no espirito dos interes-
sados no incidente dc sexta-feira. Exul-
temos, pois; com esse auspicioso resul-
tádo. 'Congralulemo-nos, por cllc, com o
Sr." presidente da Republica c com o Se-
nado. Com o primeiro', porque viu, afi-
nal, reconhecida a sua boa fé pelo mes-
mo senador, que, na véspera,' tão justa-
mente inelindradò se mostrara. Com o
segundo, porque não permaneceu mais um
dia sob a ameaça de um " caso" capaz
dc perturbar a perfeita e inalterável har-
monia que deve sempre existir entre os
dois altos poderes politicos da Repu-
blica.

Oa telesi-aplios na Bulila.
O Sr. Arlindo Leone apresentou á Ca-

mara dos Deputados o seguinte projecto
de lei:" O Congresso Nacional resolve:

•Artigo único. O governo federal man-
dará construir na cidade de S. Salvador,
capital do Estado da Bahia, um edificio
para a Repartição do Telegrapho Nacio-
nal, abrindo para esta construcção o cre-
dito de seiscentos contos de réis
(6oo:ooo$ooo), revogadas as disposições
em contrario.

Justificação — A estação do telegrapho
nacional da cidade de S. Salvador é a es-
lação mais importante do Brasil, depois
da central. E' a chave de todo o ser-
viço telegraphico do norte. Entretanto,
está muito mal accommodada em um pre-
dio que não se adapta á precisa instalação
e funecionamento do-serviço. Pelo alu-
guel desse prédio ptiga o governo men-
salmcnte o prcç.0' dejdois cbntos dc réis
(a:ooo$ooo), dir sejam vinte quatro con-
tos annuaes, isto é,' o juro de 5 o|o sobre
um capita! de 480:000$, quando por esse
capital ou pouco mais pôde e deve ter um
prédio, que, enriquecendo o patrimônio
nacional, satisfaça as exigências do ser-
viço publico. '

A' adopção deste phijeclo não é apenas
uma medida conveniente c util. E', sb-
bretudo, uma medida necessária, de que
o governo não pódc .'prescindir, nem mes-
1110 deve retardar. E'.imperiosa e urgente,
como. pódc informar á -autoridade, aus-
terá e competente, do integro Sr. Dr. di-
rector do Telegrapho Nacional.,:

TialKillios legislativos.
Ha dois dias que a Câmara pretende,

em vão, ultimar a votação do projecto
de orçamento da agricultura. A emenda
n. 20, da commissão de finanças, foi im-
pugnada pelo Sr. Paulo dc Frontin como
anti-regimental, não attendéndo a mesa
ás razões justificativas do deputado ca-
rioca para assim proceder, pelo que o
Sr. Frontin resolveu combater a emenda
dc meritis.

A emenda dispõe sobre a applicação de
subvenções, o que parece ao representante
do Districto Federal uma restricçâo in-
conveniente, quanto aos estabelecimentos
de ensino.

Sem entrar no âmago do assumpto,
isto é, sem considerar em si a medida
combatida, póde-se estranhar que a
maioria da Câmara não tenha cohesão ne-
cessaria para afastar este tropeço dò ca-
minho, approvando ou não a referida
emenda, afim dé poder, ultimada a vota-
ção do projecto, enviar ao Senado o orça-
mento da agncu'!ura.

Provavelmente amanhã a Câmara terá
numero para deliberar." Se, poréni, não
forem convocados especialmente, os depu-
tados não darão numero para delibera-
ções. Vão ao Monroe, "dão a cara" e não
permanecem ali oteinpo necessário ás vo-
tações da ordem do dia. A' primeira veri-
ficação dc votação — nao ha numero.

Afinal, o anno está por vinte c cinco
dias. S. Sylvestre ahi vem. O Congresso
tem de ultimar os orçamentos. Senhores
senadores e, principalmente, senhores
deputados: numero, dêem numero para as
votações I

Ministério da Marinha.
A's autoridades superiores da armada

apresentaram-se hontem o capitão dc
corveta José Franco Caldas, por ter dei-
xado o cargo de immediato do cruzador
Bahia, e o capitão-tenente Joaquim Cor-
deiro Guerra, por haver1 assumido essas
funeções, interinamente.
¦ tt Está exercendo, interinamente, o
cargo di sub-chefe do estadõ;n;aior da
armada o capitão de fragata Augusto
César Burlamaqui, na ausência do actual
sub-chefe, capitão de mar e guerra Seve-
rino da Costa- Oliveira Maia.

O Sr. ministro solicitou ao seu col-
lega da guerra seja fornecida pelo de-
partamento dá guerra á inspectoria de re-
serva naval uma collccção dos manuaés
militares, afim de orientar a instrucção
mir.isítrada. na armada aos respectivos
reservistas.

O Sr. ministro restituiu ao seu col-
lega da guerra os papeis referentes á
transferencia para á reserva naval do re-
.;ci vista do exercito Antônio Galhanomc
de Oliveira, visto estar matriculado na
capitania do porto desta cap?tal como
praíicrnte de piloto e ser a instrucção
ministrada no exercito bastante para a
sua admissão na i1 categoria da mesma
reserva naval.

Obteve 90 dia3"dc licença para tratar

de sua saude o 2" .pharoleiro, do pharol
da Moella, no Estado de S. Paulo, Ber-¦nardo de Salles.

Vai deixar o nosso porto com des-
tino' a Sanía Catharina -o rebocador
Lomba, do commando do capitão-tenente
J. J. Mattos de Azeredo.

Viagem dc boas intenções.
Mais uma vez vai o illustre marechal

Thaumaturgo de Azevedo tomar conta do
governo do Amazonas.

E' possivel que, como das outras vezes,
o Amazonas ingrato não abra os braços
ao seu grande filho. Entretanto, o brioso
general vai forrado, de uma magnifica
disposição de espirito, como se vê da in-
tereSsanfe' entrevista -qüe teve' a amabili-
dade de conceder (çom uni bello retrato)
a um vespertino de hontem.

S.-Ex. segue, affirmou, a attender aos
insistentes chamamentos de seus amigos,
afim de assumir o governo do Amazonas,
para o qual fora eleito e reconhecido cm
1910 I ..

Cumpre um dever, attendendo-os. Mas
o marechal assegura que vai para o go-
verno sem. ódios e sem; preoecupaçoes
partidárias, e não Hmitnrá os campos po-
liticos, pois que, se a sua obra é a da sal-
vação do Amazonas, para ella aceitará
todas as collaborações leaes. Sua acção
no governo, pois, será. de apaziguamento,
de zelo pelos cofres públicos e pelos in-
teresses econômicos do Estado. Procura-
rá solver as dividas .interna, externa e
fluetuante, para o que conta com o apoio
do seu illustre amigo o Sr. Epitacio
Pessoa.

Lendo essas radiosas promessas, porém,
o Sr. Rego Monteiro, governador eleito
em 1920 e seu companheiro de viagem,
teria dito: '-¦ .•

Realmente, é pena. Mas não ba
vaga...

Ministério da Justiça,
O Sr. ministro solicitou do eomman-

dante da policia militar informações so-
bre a permissão, feita pelo prefeito, para
demolir o muro existente-nos fundos do
jardim do quartel daquella corporação,
situado no Meyer; para ligar as ruas Luci-
dio Lago e Inyperial:

Por portaria do Sr. ministro foi no-
meado João Baptista da Conceição para
servir, interinamente, o officio de escri-
vão da 5" vara criminal, durante o impe-
dimento do respectivo serventuário.

O Sr. ministro declarou nó requeri-
mento da A Mutuante, de que é director-
secretario Justiniano de Figueiredo Ro-
cha, pedindo autorização para funecio-
nar conT casa de empréstimos sobre pe-
nhores, que a requerente cumpra as for-
malidades dc que trata o decreto nume-
ro 6.655, de 19 de setembro de 1907 e
declare o local exacto em que pretende
funecionar.

O Sr. ministro, por portaria de hon-
tem, nomeou o Dr. José Paes de Carva-
lho para o logar de sub-inápector sani-
tario, na vaga do Dr. Alberto Borgeth.

O momento político.
A Câmara dos Deputados ouviu hon-

tem um discurso que, certamente, não
figurará hoje nos debates do Diário do
Congresso, tal a vehemencia de conceitos
e a crueza de linguagem do Sr. Nicanor
Nascimento, com relação á. pessoa do
Sr. presidente da Republica.

Que orações dessas se façam ouvir no
seio do Congresso Nacional nãõ é dc
causar estranheza — não foi a primeira,
nem' será a ultima,. A .mesa cumpre, em
seguida, o seu dever, subtuettendo o dis.-
curso á censura regimental e podando-o
das expressões mais acres, algo injurio-
sas.

O que, porém, se verifica no Congresso,
nas suas duas casas legislativas, de ha
um certo tempo a esta parte, -determi-
nando os mais variados, commentarios, é
que não ha quem se cntliusiasme na de-
fesa governamental, passando, quasi sem-
pre, em silencio as mais graves aceusa-
ções., as mais fortes objurgatorias c ---
por que não dizel-o ? — doestos os menos
louváveis á personalidade politica do
chefe da Nação.

A circumstancia de ser a actual sessão
legislativa a final da legislatura,' estando
Senado e Câmara em vésperas dc reno-
váção, dá á atmosphera politica actual
um aspecto talvez inédito-nos annaes da
vida republicana.

Estas observações, que aqui registra-
mos, não são originaes. Fe!-as, ainda
hontem, o illustre leader da maioria da
Cantara dos Deputados, o Sr. Carlos dc
Campos, ao assignalar da tribuna, não
sem uma certa mágoa, que a casa legis-
lativa a que pertence ouvira, sem um
protesto, sem um não apoiado, sem o
mais leve signal de discordância, a terri-
vel oração com que o Sr. Nicanor Nasci-
mento aggrediu o Sr. Epitacio Pessoa.

Ministério da Fazenda.
Ná 1* pagadoria do Thesouro Nacional

serão pagas amanhã as,seguintes folhas:
Bibliotheca Nacional, 

' 
Repartição de

aguas(i"e2n partes),Directoriá Geral de
Estatistica (i\ 2* e 3" partes), Policia (&
partfe), reformados do corpo de bombei-
ros, Instituto. Oswaldo Cruz. Policia (3"
parte), corpo diplomático, Serventuários
do culto catholico e Gabinete de Identifi-
cação. /

—O director geral da secretaria do Tri-
bunal de Contas, que presidiu o ultimo
concurso realizado naquelle tribunal, pára
o provimento de logares de 400 éscriptu-
rarios, mandou elogiar hoje, pelo bom
desempenho'que deram ás commissões de
que foram encarregados, como examina-
dores e secretario do referido concurso,
os seguintes funccionàrios: 1° official do
Ministério da Agricultura, tacharei Al-
varo Figueiredo, bacharel Alexandre Max
Kitzinger, do Archivo Nacional, é os es-
cripturarios do mesmo tribunal, bacharéis
Antônio Viçoso de Moraes Jardim, Chris-
tiano Augusto Franco, Aristides dc Ávila
Ferreira, Segismundo Soares Baptista,
José de Mattos Vasconcellos e Augusto
Cardoso ..da Veiga.

—O Sr. ministro assignou.hontem uma
portaria transferindo a sede da 2* colle-
ctoria federal em Gameleira, Estado dc
Pernambuto, para Villa de_ Ribeirão, a
qual terá, assim, sob sua jurisdicção fiscal
as usinas de Caxangá.e Estellianna.

-rPòr não terem prestado fiança no
prazo legal, o Sr. ministro declarou sem
effeito as nomeações de José da Rocha
Ladisláo, Jorge Santos Cardoso', Jacomias
Tymandro Demosthenes e Mathias Bote-
lho de Macedo Amorim, para os logares
de despachantes aduaneiros na Alfândega
do Pará.

—A directoria da despeza publica con-
cedeu á delegacia fiscal em S. Paulo o
credito de 1.099:99?$. destinado a despe-
zas da 5* divisão provisória da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil.

Dessa providencia foi dado conheci-
mento ao chefe da contabilidade da mes-
ma estrada.

—Ao Tribunal de Contas, o Sr. minis-
•tro remetteu, para b devido registro, có-
pias dos decretos que abrem os créditos
de 5.330 contos réis, supplementar á ver-
ba 23—Serviços de fiscalização dos im-
postos de consumo c transporte, e de
2.300 contos para concertos dos edifícios
das repartições fiscaes.

OS ORÇAMENTOS NO SENADO
1- d

Foi encerrado o incidente Soares dos San-
tos, depois de um caloroso discurso do»

I'' Sr. Cunha Pedrosa — Outras notas.

¦-.¦rm

'O Senado assistiu hontem, com sincera
satisfação, o encerramento do incidente
eiitre ò Sr. Soares dos Santos e o go-
verno,' devido a publicações de notas,
cujos termos não foram precisamente in-
têrpretados pelo illustre senador sul-rio-
grandensej ' ¦ ..

¦Para este desfecho feliz concorreu um
hà;bil discurso, pronunciado peío senhor
Cunha Pedrosa, t representante _ da Para-
hyba, naquella casa do Congresso, que rc-
sumimos a seguir, com referencias aos
outros que sobre o mesmo assumpto fo-
ram ouvidos com grande attenção por
iodo o Senado.

Lido o expediente teve a palavra o
Sri Cunha Pedrosa, que pronunciou uin
excellente discurso, ouvido sob uma at-
mosphera d* intenso silencio. '

S. Ex. começa recordando que r.a ves-
pera, quando orava o Sr. Alfredo Ellis,
após o discurso inesperado e vehcm.ente
dó seu illustre collega, Sr. Soares dos
Santos, teve ensejo de apartear, corro-
borando os justos conceitos que o sena-
dor por S. Paulo fazia do nobre senador
que, magoado com a .nota da secretaria
do Cattete, chegara a renunciar o logar
de membro da cominissão de finanças,
em cujo seio vem prestando, com lisura
e dedicação, relevantes serviços ao paiz.
Nesse aparte, affirmou que não lhe pa-,
recia que daquella nota resultasse qual-
quer motivo de offensa ao honrado. se-
nador e, como sincera homenagem ao seu
mérito, acompanhou prazen'teiramente c-
Senado, negando-lhe a renuncia.

Mas tal foi asürpresa.jtãp sçiisivelp seu
espanto diante da attitude • aggréssiva dó
senador, sul-riograndense, em relação aò
Sr. presidente da Republica, a quem é
attribuida a redacção da alludida nota,
que, ficou ém duvida sobre a affirma-
ção que fizera e, por isso depois de se
haver retirado do Senado, tratou de reler
aquella nota, cujos termos conhecia de
relance, afim de' convencer-se da verdade
nella contida. E, . lendo-a attentamente
convenceu-se que o emiiventc senador pele
Rio Grande do Sul foi victima de um
equivoco, que o' levou, infelizmente,
a susceptibilizar-se a- ponto de pra-ficar uma grande 

'.njustiça a.-s sen-
limemos sempre elevados e nobres do
preclarr. brasileiro que, com tamanho sa-
orifício da sua saude, vem affrontando
as iras e os despropósitos^ da mais des-
bragada opposição, firme e resoluto no
cumprimento dos seus altos deveres de
chefe de Estado

• Acha o orador que o seu collega foi
victima de um erro dc apreciação. O go-
verno foi aceusado dos seguintes factos:

i°, dc haver pedido ao Senado autori-
zação para reformar os correios e tele-
graphos; 2°, para vender o Lloyd Brasi-
leiro; e 30, para abrir um novo credito
de reis 200.000:000$,.para as obras con-
tra as seceas.

Diante desta affirmativa da imprensa
opposicionista, fez . o governo distribuir
a primeira nota que os jornaes da ma-
nhã dé 2 do corrente publicaram, con-
testando a veracidade de tal asserção.

¦ Foi, então, que A Noite, que tem porlemnia criticar, mas de modo espectaculo-
so, os actos do actual governo, no intuito
conhecido de amesquinhar a própria pes-
soa do chefe da Nação, voltou Ua sua
edftão' do mesmo dià á primitiva argui-
ção, sob .a.faiiiosa cpigráphc — O govèr-noqiter refònHat tudo! Otilpyd, òscor-
reios c os telegraphos: Mais duzentos mil
contos para as seceas!

O referido jornal para melhor impres-
sionar o publico e fazer passar por men-
tirosa a palavra governamental procuroufirmar, a sua ratificação em palavras,ou
declarações de membros da commissão
de finanças e, para tanto, transcreveu as
próprias expreesões de tres dos mais di-
gnos membros daquella commissão, os
Srs. Francisco Sá, Soares dos Santos e
Alfredo Ellis; c, cm seguida, acerescen-
tou1 textualmente: "Essas informações
foram publicadas por todos os jornaes
e não seria pos-sivel desmentil-as, a me-
nos que os senadores nellas citados qui-zessem negal-as agora.'-

Ora, ante essa insistência daquelle jor-nal ao governo cabia defender-se.
Foi, assim, provocado, que refutou

novamente aquellas arguições e então,
foi redigida pela secretaria do Cattete a
nota que tanto feriu a sensibilidade do
nobre rcprcs»r.tantc sul riograndense.•Lê o orador a «oío em questão c diz
que quem aler com espirito desprevenido
e -sem parti-.pris, não pôde enxerga^ em
qualquer das suas expressões propósitoou intuito de magoar os melindres, pormais delicados que venham a ser, dos
membros da comniissão de fiivanças, es-
pecialhiente do Sr. Soares dos Santos,
nome que pronuncia- com ò maior re-
speito. ....

_ Quizera que lhe apontassem a expres-
são ali contida, por onde se possa infe-
rir a intenção do Sr. presidente da Repu-
blica, já não diz de deprimir a commis-
sãov de finanças, como tão injustamente
affirmou o honrado senador, visando
principalmente o relator da viação, mas
simplesmente de susceptibilizar, ao me-
nos, de leve, qualquer dos membros do
Senado ou de suas com-missõès.

; Ninguém poderá, se quizer, pronun-
ciar-se imparcialmente, sobre os Termos
da nota, em consciência, aceusar-o go-
verno de -haver offendido a sensibilida-
de do eminente relator da viação ou de
qualquer dos seus companheiros de com-
missão.
j ^Preliminarmente, devia-. affirmar quenão estavam em jogo, na polemica, si as-
sim _se pôde exprimir, entre o governo
è a imprensa, as aftitudes. dos senadores
e'muito menos'ás suas próprias indivi-
dualidades.' O governo respondia a accúsar
ções que lhe eram feitas e que não lhe
pareciam verdadeiras. A nota, pois. só'
visava o jornal- em questão e nem mesmo
havia motivo plausível para o governo se
mostrar magoado com a - commissão de
finanças e nem lhe era licito naquella ex-
plicação ao publico fazer referencia des-
respeitosa « nenhum dos membros da-
quella commissão, que não eslava em
causa.

Acredita que não: fora a ultima parteda «o/a, na qual se diz que o governonão pôde. ler qualquer responsabilidade
pelas declarações . que, sobre taes medi-
das, acaso tenham feito membros ou com-
missões do Senado,, nada teria aconie-
cido.

Mas com esta referencia, que aliás, não
attingia individualmente a nenhum dos
!.rembros do Senado, o governo teve porfim rebater a insinuação daquelle jornal,
que pretendia fundamentar a falsidade desuas arguições em declarações de mem-
bros da comimissão de finanças, cujos no-
mes citou.

Foi, pois, com a intenção de destruir
tal fundamento que declarou, que, a ser
exacta a affinuaçãQ do jornal quanto aos
senadores, cujos nomes nem mesmo o go-verno declinou, não podia elle ser res-
ponsavel pelo que. porventura, tivessem
dito membros ou commiísões. do Senado.

Do exposto, resulta: i° que o governonão deu como verídica a declaração do
jornal em referencia a fita Pu aqíirlla
manifestação de serisdores seb-e o as- !
sumpto; 3?, que fòi A Noit.- .;..ie>:: ri.r-c '
ter riiivido iiiánij.ísfâçõéj de .ii»>--!riis dr-j
commissão.de íi:_ ni.;:.-: 3", qüe o gover- 

'
lio nat) fez ;;. n:c_! r .. "¦ ., > .'"..a- ¦
res dò;. Sa::Í3;":úm .'ri í 

' "'. _.. iitiròs J

da commissão; 4», que a declaração de¦jião' poder responder pelas- palavras d» í
senadores, caso fosse verídica a affir-
inativa do jornal em relação a elles, só
teve por fim-desfazer, a impressão que a
respeito visou o jornal; 5°, que a expies-
são falsidade, usada.n.o final dà nota, nãd
tinha e nem' podia tér'<"a)lusão á condu-
cta dós membros "da 

Cóijimissãò de fi-
nanças, pois somente se feferia aquella'
jornal, que pretendeu apadrinhar-se sob'
o manto daquelles nonicj. •

Demonstrada, diz- o orador, á luz da
evidencia, o improcedencia dos senti-
mentos de magoa que aprouve ao nobre
senador manifestar contra, o Sr. presi-1
(lente da Reipubliía./passa.. a, encarar <*
assumpto sob outro; aspècíò. ''•'

O nobre senador, que. sob palavra do.
_honra, declarou que nenhuma responsa"
bilidade tinha peloi qúe :affirmara o j.pr«
nal em questão, com ò' «jiiál não fora!
entrevistado a respeito, ¦ procurou, entre<
tanto, presitigial-o.de alguma fôrma, quaw'
do fez sentir, em seu discurso) qiic não
podia repudiar a verdade dc lil noticia
para ser agradável (textualmente), a uma.
entidade governamental, que na sua vai.
dade mórbida não sabe respeitar os efm
cruptths alheios.

Mas, da leitura do seu discurso se ia»
fere que o nobre senador não leu atten»
tamente aquella contestação e nem tevt.
bem em vista os factos a que alludia A
nota, pois é S. Ex, mesmo- quem se en»
carrega de mostrar que sSo procedente»
as declarações do governo, em contesta»
ção aquellas noticias. .<

. De que foi aceusado o governo? Em
primeiro logar, de haver pedido ao Se«
nado a reforma dos correios e telegra.*'
phos. • ]¦• Este .'ponto recebeu -a contestação do
que, de Jacto, ainda não tinha sidosólí-'
citada, aqúèlla autorização pelo governo,'
pois, embora o Ministério da Viação, at»
tendendo aos justos reclamos dá opinião
publica sobre os ditos serviços, a reforma
só seria viável, si,-porventura,' do orça-
mento da receita, èm elaboração, viessem
a sobrar recursos que cobrissem taes lies»
pezas, ponto este confirmado'pelo sen
ahor Soares dós1 Santos.

O honrado Sr. ministro da viação, em
nota, .hoje publicada, por sua vez corro-
bora a declaração, não só do governo
como do senador sul riograndense, nota
esta que lê.

Em segundo, o governo foi aceusado
de haver pedido autorização para ve-nder.
o Lloyd; noticia esta declarada inveri-
dica.

O próprio Sr. Soares dós Santos de-
clarou não se tratar de venda, mas dé
reorganização, o que confirmava a con-,
(estação feita pelo Cattite.

Ninguém ignora que ha muito se estu»
da o meio de levar a effeito a remodela»
ção daquella empreza official, para tor-
nal-a mais efficiente. E' o que comprova
a nota do Sr. ministro da viação.-

Por ultimo, aceusou-se o governo de.
haver, além da verba de 40 mil conto»,
constante do projecto de orçamento, para
os serviços das seceas, pedido mais a.
quantia.de 200 mil contos. Não só o mi-
nistro da viação, como a nota do Cattete
contestam tal affirmativa. ' .

E o próprio Sr. Soares dos Santos
confirma essa contestação, declarando
que o podido do ministro era. para refor»
çar a verba annual, de 40 mil còntòs;1
afim de intensificar .-os trabalhos do nor--
deste.- Mas, comprchenderse que o dito-
augmento- ficara restricto dentro .da- ver-

•ba, global'dos 2ó'o"ní,iÍ contos, votados pela ¦
¦lei ri. 3.965, de 25i.de dezeníebro de 1919.'

E' falso, falsissimo, portáwto, -nue o
govennò qiiizésse ou houvesse -solicitado
do Senado.mais duzentos mil contos para
taes -serviços. :

Como vê o Senado, todos os tres $on-
tos da .contestação do governo aquellas
noticias : foram confirmados pelo depoií;:
nicntp valioso do nobre senador pelo Rià
Grande do Sul. ...

E, deset modo, nem poderão ser dadas
por inveridicas as declarações das nota1»
do Cattete e do Ministério da Viação
nem as palavras do illustre Sr. senador.
Soares dos Santos.

E conclue S. Ex. salientando que as
considerações que acabava de fazer, no
desejo de elucidar uni assumpto que'
tanto contrariou a todos, provem á evi-
dencia ao honrado senador Sr. Soares dos
Santos que, nem dc leve, o Sr. presi-
dente da Republica teve, com a no:a etn
questão, o intuito dc melindrar a sua de»'
licada suseeptibilidade e muito menos o
de depreciar os dignos membros da com»
missão de finanças.

E' o prim,eiro a dar o seu testemunho
pessoal, de que nenhuma prevenção existe
uo espirito do Sr. presidente da Repu-
blica contra o eminente representam e d»
Rio Grande do Sul, cujo ponto de vista,
superior e doutrinário, nas delibe-.açõe*
d-aquel-la connnissão, muitas vezes tem ou-
vido o Dr. Epitacio Pessoa apreciai- com
palavras de caloroso elogio. .

Do contàcto e da cooperação de p?lrio-
tas, como o nobre seaiador riograndense
é de que deseja cercar-se o Sr. presidente'
da Republica para levar a bom termo o*
gloriosos destinos de nossa Pátria, ora -
sobrepostas aos seus hombros, sem que de
sua parte, como sabe a. Nação inteira,
jamais houvesse a mais ligeira interveri-
ção, a mais leve insinuação. '

E, se o nobre senador, depois de' ouvir
com mais calma as palpitações de sua
alma grande e generosa-, quizer nobre-
mente submetter-se á razão, ha de reco-:
nhecer.que fez a mais profunda injustiça'
ao Sr. presidente da Republica cm seu
violento discurso da véspera.

O orador espera do espirito .de justiça
do honrado senador, que S. Ex. reforme
ò juizo oue manifestou da tribuna do:
Senado, taxando o-Sr. presidem: de
simples vaidoso, por doença, que niio saber
respeitar os escrúpulos alheios I

Não,;o honiem de bem, a toda prova,
que está na chefia do governo, o beneme- .
rito Sr. Epilacio Pessoa, cuja responsa-.
bilidade tremenda pela alta administra-,
ção que assumiu, por investidura honrosa
do povo brasileiro, ha pouco mais de um
pr.no, elle conhece com perfeita c r.itida %.visão em toda a sua extenção; -oéhonra-
do Sr. presidento nunca foi e nem será -
essa enlidadc, dominada pela vaidade ¦
mórbida dc não saber respeitar os escru- _
pulos alheios.

S. Ex., Srs. senadores, declara o ora- .
dor, só tem uina vaidade, mas c ::: vai- -
dade patriótica de procurar administrar
a.sua Pátria, o seu caro Brasil, vçi.,c;nda ,
todos os obstáculos, as maiores bírróiras
levantadas á sua frente pelas co-clições
excepcionaes que atravessa, .neste :11o-,
mento, o mundo inteiro; para vêr retrli-
zado.o escopo que o norteia; de reali/.ar.
o maior bem possivel á collcetividad: ná- •
cional. \

E se o nobre senador que,' a seü ver, .
não tem razão, tanto se nioles-;mi com '
S. Ex.- quizer prestar-lhe á .verdadeira .
justiça, ha dc confirmar o que .-.e:.'..'. .de .
dizer.

Ao próprio Estado de S. Ex., ao gio- .
rioso Rio Grande do Sul, o Sr. presidente .
da Republica, desde o inicio do.seu go-
verno, tem cumulado de considen.çõe^,
não só chamando para collaborar coift
elle um dos mais diguos filhos daquelle
Estado, como lambem resolvendo casos
do maior interesse, de mais palpitante
necessidade para aquella unidade da fe-
dcraçíb;

^er.->r.h-so- bem, dc que, ao dar S. Ex.-oluíão á auestão do porto do Rio Gran-
dc, a i»oiua'f|.-i bancada gaúcha, na Câmara ,c 110 Senado, foi incorporada ao palácio



¦ ' ': -r ¦ - . -''.W-'".'-'¦'¦ .' ¦'*') Çt *>,*•_..-';.. :"-—,''* ¦~. ¦ :.¦:V ;"'.'/--.;'•" - m ¦

O PAIZ-DOMINf.O, 5 DE DEZEMBRO DE 1920

íi-:

• 
:¦'*J \- .*.. ¦!

mwWf'

m
Um

m

do Cattete c lá, pela palavra fluente c pa-'
friotica. de Vespucio de Abreu, apresen- ,
itou a S. Ex., em nome do Estado que re-
presentava, todo o seu reconhecimento
pelo inestimável serviço que S. Ex. vi-
nha de prestar á sua terra natal.

Esta e, pois, a vaidade que assoberba
o Sr. presidente da Republica, a vaidade
de bem servir á causa publica c aos in-
teresses máximos da collectividade.

Estou certo, que ein dia que não virá
longe, a gratidão .nacional ha de levan-
lar-se para fazer justiça inteira, cabal e
completa ao ben-mérito brasileiro que
fãb superiormente dirige, neste momento,
• nossa Pátria. . ,.'¦. 

",

¦•;*Em seguida, levanta-se o Sr. Soares-
idos Santos, que começa salientando.ter o
Senado ouvido ó i discurso pronunciado
_>elo seu digno amigo Sr. Cunha-Pedrosa,
que sc referiu ao incidente de que tratc-u
na véspera, daquella tribuna, e que veiu
demonstrar com a suecessão dos argumen-
tos empregados, que a sua susceptibili-
dade de homem publico c dc parlamentar
mão tinha motivo para se sentir mclindra-
•da, por não se referir ao orador a nota
que julgara aggressiva, partida da secre-
•^Sria da presidência da- Republica.

X:ão tem o orador o menor interesse cm
«prolongar esta questão. E se foi á tribuna,
«10 uso de um direito como embaixador de
tini Estado, que quer ser respeitado nos
seus representantes, foi porque a nota
publicada, no seu utimo periodo, trazia
lima circumstancia que não podia deixar
de ser tomada em consideração.

Mas. basta a declaração trazida ao Sc-
aiado. de que nã"*- se referiam aos membros
da commissão dc finanças, nem ao ora-
dor as palavras que foram acoimadas de
censura, e que pesaram grandemente no
seu sentir de republicano, para que não
«insista, e dá o Sr. Soares dos Santos por
«finda a questão. O orador considera-se fe-
liz cm poder dizer que nenhuma questão,
lhe aggrava na situação de apoio que,
como representante do Rio Grande do
Sul, deu ao Sr. presidente da Republica,
apoio consciente, apoio republicano, com
a. livre analyse do nosso critério, indivi-
«ttial. mas não o apoio subserviente que
poderia resultar, se recebesse de cabeça
fcaixa a n.otain.9Ídiosa. contra, a qual rc-
iprescniou naquella tribuna.

j O Sr.. Cunha Pedi-osa, em aparte,*affir-
mou que o governo despreza o apoio-que
ção for consciente.

¦ E o orador continua, dizendo que Já da
declaração feita pelo seu nobre amigo
Sr. Cunha Pedrosa. estivera em sua resi-,
•dencia o Sr. ministro da viação. Tão affe-
«•.tuoso, tão elevado foi esse encontro, que
aíão searrepende do juizo que tem feito
de S. Ex., c que continua fazendo, de que
é um dign.o auxiliar do Sr. presidente dá
(Republica.

Nestas condições., só lhe resta agrade-
cer ao seu digno amigo, representante de
S. Paulo, Sr. Alfredo Ellis, as palavras.generosas com que na véspera o acom-
«paiihou no seu gesto dc rçseiitimento.

Aceita as declarações e agr,idecc o v.pto
•do Senado.

•Continuará a ser o mesn.o fiscal dos
«dinheiros. públicos; um representante da
Nação, «jue sabe cumprir ó seu dever para
floder ser digno dos seus pares, digno da
commissão, em cujo seio sc ufana de cs-
itar.Ainda sobre o assumpto do incidente, o
Senado ouviu os Srs. Alfredo Ellis e
Francisco de Sá, que esclareceram opi-
líiões emittidas na commissão de finan-
«ças, quando foi lido o parecer sobre o
Orçamento da viação.

E o Sr. Soares dos Santos continuará
a prestar os seus bons officios ná"c"oriiniis-
Cão dc orçamento do Senado.

' 
Ah feiras livrai.

• , As feiras livres de peixe fresco tive-
iam uma grande aceitação por parte 

'do

publico. Alcançaram uni; .exito franca-
mente compensador. Assim, tendo dado
o melhor resultado; por que não experi-
mentar" a jdéa em relação a outros ge-,
tieros de primeira necessidade ?

E' o que vai fazer a Superintendência
do Abastecimento. Encorajada pelos rc-
sultados-já colhidos, a superintendência
resolveu organizar feiras livres de fru-
cias, legumes, aves e outros productos
da pequena lavoura e das industrias ru-
níe3, em condições que compensem os
esforços do produclor e que, ao mesmo
tempo, satisfaçam os interesses da po-
pulação, contribuindo para minorar a ca-
réstia da vida.

Sob esse aspecto, é merecedora de to-
dos os louvores a acção da superinten-
dencia. Esse é, de facto o seu ver-
dadeiro papel. A reincidência numa po-
litica anti-cconomica e anti-liberal e, so-
bretudo, inconstitucional, como a da de-
cretação arbitraria de preços, seria agora
impossível. Ninguém mais se deixa illu-
dir pelos resultados apparentes e artifi-
ciaes dessa politica, tão perniciosa para
08 produetores e para o commercio quan-
to o foi para os consumidores que, afinal,
nada lucraram com as violências do an-
tigo commissariado.

Sc a Superintendência do Abastecimcn-
to quer ser um apparelho util e efficaz,
deve persistir no caminho pelo qual só
agora enveredou. A creação e a dissemi-
nação das feiras tanto serve, com cffei-
to, aos consumidores quanto aos produ-
ctores. Todos são beneficiados, confor-
mé o exemplo actual está mostrando.

' O que é preciso é que essa excellente
orientação não soffra solução de conti-
nuidade. Já uma vez a idéa das grandes
feiras livres fracassou. A causa foi a
mi organização que se lhes deu. Isso,
ao que parece, não se repete neste mo-
mento. As feiras estão sendo intelligen?
temente organizadas. Portanto, ,hão dc
dar resultados que animem os que a cilas
Comparecem,

Ministério da Guerra.
¦ O Sr. -<ninisíro concedeu ao inspector

«lc i" classe do Cojlegio Militar do Ceá-
«rá Octavió Aguiar de Mello quatro me-
zes de licença.

Serviço para hoje:
Dia á região, capitão Eugênio Nicoll de

iAlmeida; dia ao posto medico da Villa,
í" tenente João dos Santos Marques Ju-
aiior; auxiliar do official: de dia, i° sar-
gento Arth.r Ferreira Dias; a i* briga-
da de infanteria dá as guardas deste mi-
nisterio, hospital central, Escola Militar
«e intendencia da guerra; corneteiros
para o Collegio Militar e quartel-gc-
neral; patrulhas para o novo arsenal c á
«disposição do official de dia; a 2* bri-
•gada de infanteria a guarda e reforço
para o palácio do Cattete, e as quatro«ordenanças para a divisão.

Uniforme, 6."
Ao chefe do departamento dc pes-

soa! da guerra o Sr. Calogeras declarou'que concedeu licença aos a*"" sargentos
Antônio da França Ribeiro, Hermogenes
Thonnz de Aquino e Pedro Pinheiro
Borges, amanuense de 2* classe Archi-
medes de Albuquerque Xavier, 3" sargen-
to Silviao Pires Fernandes, cabo de es-
quadra Germano dc Oliveira Ponse, sol-
dados Rubens de Lima c reservistas Hen-
rique de Oliveira Mello, Antônio Rios,
Moacyr Antunes Brum e Hugo José Pt-
reira da Silva, para se matricularem na
escola veterinária do exercito, satisfeitas
«r.s exigencia-s regulamentares.

O Sr. ministro exonerou, a pedido,
do logar de secritario da junta perma-
nente de alistamento militar do muniei-
pio de Araraguá, no Estado de Santa
Catharina, o 1" tenente da antiga guar-
oa nacional Telcsphoro Micchado

ARTES EJRTISTA8
THEATROS

-REPUBLICA — A duqueza do
Bai Tabarin, pela companhia
Çrcmilda de Oliveira.

«Urande concurrencia hontem ho Repu-
blica com A duqueza do Bai Tabarin.
Apesar da- noite impertinentemente cliu-
vosa, a casa quasi encheu. E' que a linda
opereta de Lombárdo entrou no numero,
das predilectas-dó'publico" carioca. . ¦

Na representação desta nova edição
da Duqueza, Crcmilda só por si enche o
espüi.ticulo com a alegria do seu tempe-
rimento, com a vida, a graça, a naturáli-
dade que. tem. na interpretação da Froií-
Pro::. Muito elegante nas suas toilleles,
Cretuilda poz ua composição da sua Prou-
Prou tõdãs as suas admiráveis qualidades
de actriz de comedia e de diseuse. Em to-
do aquelle dialogo brincado e malicioso
não ba uma phrase, um dito que não te-
nha o devido relevo ga inflexão justa.
Emfim uma das melhores Prou-Prons que
aqui sc tem dado 110 Rio.

Na sentimental Edi esteve a actriz Ma-
ria Abranches que representou com cor-
rceção e cantou com brilho.

Margarida Martinó" fez coíu graça a ço-
mica Mme. Morei. Vasco Santanna muito
bem 110 Sofia. Almeida Cruz no Oclavio,
com agrado na parte musical, mas algo
artificial na. representação da personagem
é Mathias ds Almeida fez rir no velho
galan, o Duque de Portarcy.

Os restantes' artistas cm papeis dc me-
nor responsabilidade formaram um con-
juníó agradável.

•Coros afitndos. montagem e guarda-
roupa de effeito.

Na execução da partitura teve a or-
chestra grande realce, cotno aliás se tem
obtido e:n todas ás pecas que ali têm sido
levadas, e oitle impera a competente ba-
luta do distir.Uo maestro Assis Pacheco.

. Thi:atho. Municipal.
Conforme o annuncio na\ secção com-

petente. verá o. publico que a companhia
hespanhola de' comédias do theatTa Lara.
de Madrid, dirigida pelo actor Ernesto
Vilches. estreará na segunda quinzena do
corrente mez. ¦

A respeito do valor dessa companhia,
á imprensa hespanhola tece os maiores-
elogios.

O Pigaro, dc Madrid: "Ernesto Vil-
ches é 11111 actor completissimo, que do-
mina os diversos gêneros e que sabe
Iriumphar, tanto 110 dramático, como no
cômico. De (mantos actores trabalham na
Hespanha', Vilches é o mais cuIto~e o dc
mais talento. "

O Imparcial, de Madrid: "A arte está
presente na maneira prodigiosa de inter-
pretar sempre os seus papeis. A arte
está presente no trabalho de todos os ar-
tistas da companhia -e o estará tíimjíeni
nos scenarios. luz. moveis, vestuários,
tudo. Tudo é admirável e inigualável.

E' difficil eucontrar-se um actor ca-
paz de possuir, como Vilches, todos o.s
brios, todos os cnthusiasmos e todas as
intliições. que formam o valor excepcio-
nal deste applaudido artista.

El Liberal, dc Madrid: "Uma** compa-
nhia mie parece formada toda cila «je
primeiras partes, tanto cumprem cada um
com brilhantismo, os seus respectivos pa-
peis. Uma mise-en-scene de todo luxo,
não somente' no que requer muita des-
pcza. mas tambem no bom gosto e esmero'
de um estupendo director artístico. Pu-
blico sempre sclecto 1; numeroso. Isto.
em resumo, significam as representações
da companhia Vilches.

O Teatro, de Madrid: " Ernesto Vil-
ches é hoje o unico. actor hespanhol de
comedia-, Não ha comparações, é o unico.
E o creador dc um theatro de distinccão
de mobilidade physioiiomica, dc insupe-
ravel naturalidade sçenica. Além de ter
ab seu lado uma actriz de talento e me-
recimento, como Irene Lopez Heredia, .a.
companhia é formada., de verdadeiros ar-
tistas, As melhores companhias, quasisempre, são organizadas «m base das duas
primeiras figuras, contornando-as de ar-
tistas communs e medíocres, talvez, parafazer resaltar as. duas primeiras .partes.Ernesto Vilches afastou-se do habito
rotineiro, e a companhia de Ernesto Vil-
ches é uma verdadeira excepção pelo seu
eonjuneto admirável, rjue se tornaria su-
perior ás'duas primeiras figuras, se estas
não fossem Ernesto Vilches e Irene. Lo-
pez Heredia.

O FESTIVAL 1XFAXTII. DO- I.VKICO,
A prtisada está deveras se interessando

pelo festival infantil que se realizará 110
Lyrico. a 25 do corrente, dia de Natal.

O programma desse espectaculo está
sendo organizado com muito cuidado, dc
modo a podei- agradar, não só ás crian-
ças, como ás pessoas nue as acompanha-
rem ao theatro.

O AMIGO CARVALHA!..
Hoje e amanhã temos 110 Trianon a

comedia A inquilina de -Botafogo, de
Gastão Tojeiro.

Na terça-feira subirá á scena a come-
dia O amigo Carvalhal, traduzida porLuiz Palmeirim e Rego Barros.

Logo que essa peça deixe a scena. será
então representada A casa do tio Pedro,
original de Oduvaldo Vianna.

Nessa comedia toma parte toda a com-
panhia Alexandre Azevedo.

'íltlANON — A inquilina de Botafogo emvesperal d ft «olti*. '
PALÁCIO — siimi Diabo em vesperal, eMonte Cario, A noite.
KEPriiLICA — ,t duqueza de Bai Taba-riu, 0111 vesperal e II nulli*.8. PEDRO -— Longe dos olhou..., cm ves-pernl c 11 noite,..
S. JOSÉ' —¦¦ ifuem ê bom ji nasce feito, emvesperal e fi noite.
CARLOS GOMES —. O» dois pro/alptos.

BELLAS ARTES
CONFRATERNIZAÇÃO *AR0E.VT1N0-11«ASI-

I.E1RA.
Quinta-feira, 9 do corrente, realiza-se,

ás 16 horas, no salão de honra da Es-
cola Nacional de Bellas Artes, uma ses-
são solemne da Sociedade Brasileira dé
Bellas Artes, ém homenagem á Sociedade
Estimulo de Bellas Artes de Buenos Ai-
res... - - ¦

São convidados a comparecer todos os
sócios.

MUSICA
.Sociedade ms Concertos SVmphoni-

cos.

A Sociedade de Concertos Symphoni-
cos do Rio de Janeiro, no intuito de dis-
seminar o gosto pela arte musical e tendo,
já colhido farta inésse de louros, pela,
execução de seus programmas, vai pro-
porcionar á culta elite carioca mais uma
vesperal artistica.

Asshn, está marcada para o dia 11,
sabbado, ás 16 horas, no theatro Muni-
cipal, o seu segundo concerto da segunda
série deste anno, que a sociedade, como
homenagem ao saudoso compositor pa-
tricio Alberto Nepomuceno, constituiu dc
producções somente desse artista brasi-
leiro.

O concerto será abrilhantado com uma
parte de canto, cm que sc farão ouvir
distinetas cantoras.

Os ensaios, que têm sido rigorosos,
bem como a regência, estão confiados a
Francisco Braga, o que eqüivale a uma'
promessa de seguro exito. da audição.

OnKEON-Aroi.LO.
O Orfeori-Apollo, que o maestro Adol-

pho Rosa organizou e dirige, vai breve-
mente fazer a sua apresentação no thea-
tro Lyrico á sociedade carioca.

O maestro Rosa apresentará ao nosso
publico um programma completissimo e
em que promette effeitos ainda não apre-
sentados por qualquer orfeon no Rio.

Tomam parte no festival da apresenta-
ção do Orfeon Apoio figuras de destaque

no nosso meio intellectual que incondi-
cionalmentc dão todo o seu apoio a essa
instituição de arte.

Pela assignatura aberta ha poucos dias
na casa Mozart vè-se que é grande o in-
leresse pelo festival do Oríeon-Apollo.

VARIAS ?r
Longe dos olhos... tem hoje a sua-sé"-

gunda "matinée" no S. Pedro: Dado .o
exito que esta opereta vem conseguindo
naquelle amplo ihtíatro da praça Tiradeti-
tes, é de prever uma sala dc assistência
escolhida 11a " matinée" dc hoje. A mu-
síca de Paulino Sacramento veiu dar á
conhecida comedia um sabor novo, Com
certeza, á noite teremos tambem duas en-
clientes. Longe dos olhos.... venceu. ¦-- -

.*** Continua a affluir ao Palácio Thea-
tro grande concurrencia. devidu ao agra-
dó que, cómá, opereta Paris-Monte-Carlo,
está alcançando a companhia Satanèlla-
Amarante.

O Palácio- tem peça para demorada
permanência no cartaz.

Está já marcado o dia de quarta-feira
para a primeira representação no Tria-
non da comedia O amigo Carvalhal, que
ali vai preceder- o novo original de Odu-
valdo Vianna, A casa do tio Pedro, que
está despertando grande interesse. Esta
ultima irá inuito breve á scena por que
O amigo Carvalhal dará somente poucas
representações. '¦•:¦•

Amanhã publicaremos a distribuição de
O amigo.

*** A companhia de dramas e carne-
dias, dirigida pelo actor Marzullo, que es-
treará.r com O homem do gaz, em fins
desta quinzena, no Carlos Gomes, distri-
buiu, pela melhor fôrma, o hilariante
"vaudeville" de Keraul e Baré.

Com effeito. a parte feminina será de-
fèndida por Ema dc Souza, estrella da
companhia, Iracema de Alencar. Horten-
cia Santos. Xathila Costa. Maria Vidal,
etc, e a masculina pelos actores Marzullo,
Joaquim Santas. Soveral, Manoel ColIa-
res, Raul Barreto e outros.

-**• A despeito dos ensaios adiantados
da burleta de .1. Miranda, Os cangaceiros,
que subirá. 110 S. José, iimr.cdiatarricntc
depois de Quem c bom, já nasce feito, a
empreza Paschoal Scgreto ainda não de-
terminou o dia dessa primeira. Emquanto
não delibera sobre isso,,os sçenographos
dá empreza Ângelo I.azary e Jayme Silva
vão. aprimorando cs scenarios.

*** O S. José realiza hoje quatro ses-
soes, com a " matinée ". levando em todas
elias a revista de Carlos Hitlcnecmrt e
Cjardoso de Menezes. Quem é bom, já nas-
ce feito, cujo suecesso está se .-.proximun-
do do Pé de alijo.

O popular ihe.itrinHo da praça Tiraden-
!tes regorgitará, stm duvida, em todas as
sessões.

*** A companhia Felippe dos Santos
dá hoje, 110 Carlos Gomes, os seus ultimos
espectaculos, com o drama histórico de
Lueiano de Carvalho, Os dois proscriptos.' *** A Casa dos Artistas realiza ama-
nhã, ás-i; horas,'na sua sede social; uma
assembléa geral'ordinária. . _ Y* * O. vestibulo do Tria.nihr vai fi-
car, na noite de 14, um jardim: As casas
expositoras — Rosenvald, Casa Coelho,
Arte Floral. Casa Jardim, Casa Flora,
Bogary, e Leonc & C. promettem organi-
zar exposições, que farão esquecer, pelo
seu bom gosto e brilho, as anteriormente
realizadas.

O julgamento das exposições far-se-ha
no intervalo da primeira para a segunda
sessão, de modo a poderem assistir as
pessoas que estiven-m raima e noutra.
Amanhã daremos à-proirraiivu.a ooinpl'.';o
dos csptètaer.los. . . , ¦

* * Tem despertado interesse o festi-
va*l infantil qíie está sendo annuneiado
para o dia de Natal, «o Trianon.

O'programma está sendo organizado
com cuidado.

* * Rèaliza-se hoje, ás 20 ,i!4 horas,
110 the.-.triuho do Club Gymnastico Por-
tuguez um espectaculo organizado pelas
actrizes Therezina Costa e Maria da Pie-
dade.

¦CINEMATOdlUPHOS
.«fENTUAt, —Conspirarão on Jfntírr Thert-.a.

flDKON* — A,1 mrm' do» liumcim c ifutt *ii
JefT.

PATHK' -- Vakiiln, joriul e turbulento..
PAUIS — Xuiixão mudo E Himiina Hciàlcr.
IIJ1-..W, — Valente', joi-iut i- turbulento u Olho

poi' olho... c tlrntvpov tlcufr,'
KI.IMTIto HAI.fj — A icitrn welitdii. . -
OI,'ÍMPIA - 0 paelo iiifa-iml c Supremo na-

vrlfioló do amar',

O ANXIVKIÍKARTO DA FtrNDAtJÃO
DA ('OMIWNHIA DIU SEGUROS
SUIi AMEKIGA
Ha vinte e cinco annos, nesta datai

isto è, em 5 de dezeiríbro- d© 189-5,
foi fundada pelo Sr. Joaquim San-
che_ de Larragoiti a Companhia Xa-
cional de Seguros de Vida Sul Ame-
rica.

"Organizada com seriedade e sob
planos cuja honestidade se eyiden-
ciou dentro de pouco tempo com o
desenvolvimento que teve, tornou-sé
a Sul America uma empreza impor-
tante, inspirando ao .publico a «ir.a*
xima confiança na realização de seus
negócios.

Actualmente tèm a companhia
mais de .200 mil contos de seguros
em vigor, emittindo apólices com as
clauíuhis mais liberaes, ém conformí-
dade com o progresso do seguro do
vida em todo o- mundo. Estes con-
tratos .estão plenauiente garantidos
pela sua reserva ttchulca como con-
stateu à, com.a-.issaó nomeada pelo
governo ém fins do anno passado pa:
ra examinar a sua «iiuaqão íinan-
ceir-a e econômica".

O seu «ctivo total ascendeu na
data de seu ultimo balanço annual

;a 47.5-60:000., representado por tí*«
tulos e valores de primeira ordem,
como. se evidencia pela- taxa de juros
obtida pela renda de seu cíiipltal que
foi su-pe«i*io,r. a 7 ojo,

Duranto os seus 25 annos de exis-
tencia, a Sul Ainerica pagou aos her-
deiros de seus segurados a Importan-
¦cia de 39.110:00o.'}; por apólices si-
.nitstradaa; a segurados sobreviventes
aos períodos de vencimentos de suas
respectivas aipolices, 27.091:000$,
além de-«.«83:000*,. deYparticipaiíilo
nos- lucróg da empreza aos segura**
dos de apólices desta classe, «cujos
períodos de accumulaçao, do lucros
já se venceram, perfazendo esses.pá?
gamentos uni total dc cerca- de 73 mii
contos. ; «O simplea registro destaa cifras dis?.
pensa todos os 'comnientarios 

que
poderiam; ser feitos om louvor da sua'
administração e «para salientaria im-
portancia. de seus serviços ao'publi-
00. A Sul America, entretanto, a
despeito do ser tima companhia bra-
sileira, não limita a sua acção ape-
ns & nossa capital e Estado da
União.

Mantém, e com grande exito, fl-
liaes na Republica ArgenMna. no
Chile, Perfl e Equador.

A data de, hoje deve ser, pois,muita grata &, sua <Jlgna directoria..¦.— >¦>» 1
O "PIAUHY» CHEGOU AO HIO

GRANDE DO SUJJ
O almirante Pedro Frontin, chefe

do estado-maior da armada, «recebeu,
hontem, um telegrràmma do capitão
de corveta Mario de Oliveira'''Sam-
paio, commandante do destroyer"Piauh."*, communicando-lhe á che-
gada, «nte-hontém, desse navio de
gueira, ao porto do Rio Grande do
Sul, onde foi afim de garantir'a or-
dem que b«j estivadores daquelle por-to «pretendiam alterar. ¦' ¦¦¦'¦ '¦'

AS FESTAS DO CEJÍTENAKIO DA
INDEPENDÊNCIA

O Dr. Alfredo Pinto, ministro da jus-
tiça,: organizou hontem a grande com-
•missão que terá de elaborar o programma
dos festejos com que será commemorado
ó centenário da independência do Brasil
CIU fl}_!2.¦ Essa commissão está assim constituída:
Dr. Carlos Sampaio, prefeito do.Districto
Federal; desembargador Geminiano da
Franca, chefe de policia; conde de Affon-
so Celso, presidente do Instituto Histori-
co; senador Lauro Muller, presidente da
Sociedade Nacional do Agricultura; Au-'
gusto de ..Araujo Franco, presidente da
Associação Commercial; D. Alfredo Ber-
nardes, presidente'do Instituto, dos Advo-
âados; Dr. Ozorio de Almeida, presiden-
te do Centro Industrial; senador Álvaro
de •Carvalho, deputados Sampaio Correia,
general Tasso Fragoso, representante .dp.
exercito; almirante Gomes Pereira, re-
presentante da marinha; João Baptista
da Costa, director da Escola Nacional de
Bellas Artes; deputado Augusto'Lima;,
Dr. Capistrano de Abreu e Dr. Thomaz
Delfim.

OS DESPOJOS DOS EX-IMPE-
RADORES

ltOiiiilu-st* hontom, no edifício <lu. Museu nis:
torieo, n «•oiiiintKsii*.. promotora ila reputriuç&o
do» düMpoJos dos ««x-liiiperiKloreí do Brasil. Com-
pnrcwaiii 03 Hn.: condo dc Affuiiso Celso, tua-
rnriio do Bainls liulvilo. Dc. J.opo de Albiiqner-
ciue Diula Juiilor, Dr. «egu jinrros, Pr. Mario
Xiiau-eth. Dr. < .«¦•.;•„ PsYísriil., l)r. Alves
dn Fonseca; Dr. IViuicisco do <ii'n*s. A. Nunes
Pores, Max Plólii s. liem i-iuuo 11 liaroiiera der.ireto o Mme Anita Ita min WrWit.'

O eonde do Aironso t'«_l*.o abriu n sessSo,
i-oiiio presidente, nfim do eomiimiilcar as resul-
tadoit dn entrevista ipio n .'iiniiiiissilo especial
leve com o Sr. pre-Iilente ila Uopiilillou. Dc-
clarou qne o Dr. Mpllaclo 1'essoa, nos termos
da :mliirlz:i ...o ilatln polo ('oimrosso, determinou
une., A custa des cofres imciouaes sejam fellas
a .triiáílinla^ríò Á6s oorpot dos ex-!inp(*rmrlor»»st
um obras do iiilai>ln«.'iio da i-ípcla da Cathedral,
para a guarda provisória, e a <oitstrurr;ão «le
um monunionto, •-•«n Petropolis. A |»irte dus ex-.
(•nulas aelm o cli.fo du N'a«;ãu nli1.' competo pur-
tleiiliirnieiite .1 eoiumlssilo.

Cunnirdnudii com cs.-us dltposicõos do che*
•fo «Ja N':i<:.*4o, os proitent^.s toinetjarain a apre-
sentar nlvltrcs, pnra a obtencilo do numerário
prclso pnrn as «..toiinins. O coudo de Affouso
Celso viu aceito o sèii alvitre de serrai entreijnes
medalhas do piuln «; do liíohre, il«< ipie forani
ciinliadns por nciasiilo da iuiittKlira.au du es-,
taliia do 1'edro II,' em I'eti(ii«olls, As pes-
soas .uo cuncórreram jinril esm;- fim relljtiiwn.
I> Dr. ilcgõ Uarros siifrgeriu a dÓHl«_niicilo de
num Mlb-comiiiissilo de sonlioritns, i«um recorrer
ium lititiccn :* firnuis coiuinen*iue/t. afim ile íc--
nllair 11 idên. II Dr. 1/ipo liini/. Junior, apoia-
di polo Dr. Mario Sumirplli. lembi-oii 11 ronve!
iiieiicln dõ ser fol.n uni iVppollo li ini|ir«*ii**a. bem

como ao ''loro, (|iio. 11a fiia oplulüo, d*?via en-*1
cnrreíar-se da parto relluiosa, lima teu i|iie''os;
e.-s*lni|ii*!-iidorcs «cniprc fizeram por elle.

A lliironeiM «l. f.or«.'to coníiiiniiicóíl (llie a
.Sm. Kpltneio l'«.**isoa •-•slfi di-posta a auxiliara
i-onnuUsiio,

(ls trubnllios foram em seguidu eaeerrados,
-— imm M mMmw* m\. m~a- ' ¦ —¦

O DESCONGESTION.AMENTO DOS
ARMiAZEXS DO NOVO OAES

.O Sr. miiiisti-o da 
"fazenda 

dirigiu
;liontein ao. seu' collega d'a pasta da'
iviação o seguinte aviso:

"Attcndendu ao que -solicitou a in-
Ispectoflà da Alfândega desta capital,
pin officio xi. 2.411, de hontem, no
sentido de dar-se uma solução á si-
tuação actual do cães do porto, cujos
armazéns são insuf ficientes para
comportar a carga de Innumeras em-
ba reações quo aguaráani oceasião
liara fazer a respectiva descarga,
provindo a'ahi p"t*_uizos ao commer-
cio e á navegação, grandemente onc-
rada com despezas de estadia.'tenho
a honra de pedir a V. Ex. se digne de
peÇèr provisoriamente, ati» que este?
.iam concha idos os serviços de pro-
longamento dòvreferido caca, os ar-
mázens ns. í) e Í0 dá Alfândega, que
tinham sido entregues ae Lloyd e que
se acham actualmente quasi vasios.
Reitero a V. Ex. os protestos de mi-
nha elevada estima e mui distincla
consideração—Homero Baptista."

¦¦¦-» UW > li "
A PARTIDA DA DIVISÃO NAVATi

JAPONEKA 1)F, SANTOS

Vm tolt-siamniu de rtcs^iiedlila ao
!'¦¥ Sr. ministro da marinha

O Di*. YPerreira Vchav-ss ministro
da marinha, recebeu,.- hontem, o se-
guinte telegriunnla, procedente Ue
Santos e que lhe foi enviado pelo
almirante Kajlshiro- Funahoshi.com-
mandante da divisão naval de in-
tstucção .iaponez:i, que visitou esta
caipítal ein novembro ultimo, © se
encontrava naquelle porto paulista:"Santos, 3, 11,45—-On leaving bra-
silian waters, to .day, I respectfully
eehd Yuur Exceifencie, out* heart
feít thanks for "the moat cordial
welcome, given to the squadron
under ray command. I can as sure
you, tbat we shall take back the
messages of goc-d will and fr.ifsnd-
ship from most •pleasant recollec-
tions we had durlng our sta.y in
Brasil. Allow me to wish Your Ex-
cellcncio every happinee^ and pro-
sperity of great Brasil".

A traducção desse despacho ê a
seguinte:

"Ao deixar, hoje, aguaa brasilei-
ras, envio, respeitosamente, a V. Ex.
os nossos sinceros agradecimentos
pela sua cordial acolhida, dispensa-
da á divisão sob o meu commando.
Posso assegurar a V. Ex. que leva-
remos íi nossa |isti*la a noticia' ria
boa vontade • amigado e da mala
agradável convivência que tivemos
duranto a nossa permanência no
Brasil. Permitta-me que, na pessoa
de V. Ex., deseje innumeras feliei-
dades e prosperidades ao grande
Brasil".

desta capital, relativa á transferencia
para o dominio da União da Estrada de
Ferro Jacuhy e do ramal carbouifèró rio-
grandense. <m  .-

Ao Sr. presidente da Republica aprè-
sentou ha dias um memorial o Dr. Joa-
quim Siginaringa da Costa, p.edindo a
sua nomeação para um do.s lojares de pró-
motor, creados em virtude da recente re-
forma da justiça militar.

Alleg.i o 'Dr. Signiaringa da Costa que
é tenente cirurgião' dentista do exercito,
bacharel em direito, e estar a sua pre-tensão prevista favoravelmente em um
dqs artigos,da nova. organização, da justi-
ça militar, niié manda aproveitar naquet-
les cargos os milirares que-posáuaní os lie-
cessarios ' rcquisjtôfíi cqúiparaiidd-os, assim,
aOs"addiik)-S civis, priucipalinenle'por es-
tar .extineto'o quadro de. cirurgiões den-
tistas do exercilo, ao qual pertence.
' ¦ Pi-ero''¦-••*.. s '¦':¦' 

\\i".;_;;.,; o':"-''
Está annuneiado para amanhã o paga-mento das seguintes folhas: -
Directoria de Hygiene,.(propriameute

dita), contencioso e' aposentados,-, 
"de 

no-
vembro, e adjuntas de ..* classe da le-
tra J a M. referejite ao jucjz de outubro,
e pessoal operário da directoria vde. obras,
na importância de 161 :8i 7^728,O agente municipal do districto da
Tijiica, na reunião que teve hontem com
os proprietários de pharmacias, accordou
o funccionaniéiito das mesmas. de,-accor-'.
do com o decreto • municipal .':Jlà'*'di***s San;
ccionado. I*'

r? A baronexu de Ibiapava," residente
á rua_Coi.de de liomfiiu ii. 874. nãò ten-
do até agora dado cumprimento ao laudo
de vistoria, ha, uns tres mezes realizado
no predio dc suã propriedade, á rua do
Riachuelo 11. ayo, foi multada pelos agen-
tes daquelle districto em 30o$ooo,Inaugura-se amanhã a exposição dos
trabalhos executados pelas*-alumnas da•Escola .ProfissipnalYliiyadãviáY Corrêa,
durailte o corrente anno lectivo.- ¦

'^".'eiJn'*'S'S'io, que c franca, será.eticér.
rada-na; quarta-feira, podendo Ser visita-
da-a.t«:£sse'dia, dás 12 ás 17 horas.Y'-'"¦¦>-.^:..-.'.... m •*,<!» *.»•" v'y;;y:;
OFFÍOIAES PÃSA A 3Í LISTRA DO

EXERCITO VC.4Í*;'--*.
rnm conslitiiir n.ícôiúiiilssrio .xamiimdo-rn dós òiqvlldutos.^ ,offie(ues 4u eneprKoyíle.S.Illnlm, fórum uonióudos m cnpltiio*»*- Tiôjioid»

Jurdim'. do £fjittes-.V..ii«ti«to , l'erelrai "Císiiido
Vlllu 8111o:ii'.8l!vu, Alberto Aurora Tfòfm\èJAr-
thur <ion«.*«.ivo« VjjitjSuiai'. •¦¦ «.- O^Y.S-",.^-.*...A-ruova.jdjiciiiiitililíilé dt coiimilt^dií.iíos cSjgi
didatós eõroníls 'a 'teuõntc-eOrohetx- írá IfuaUfl-ffnacional,, poderá sor, ipiuuto ú 1« pnrlc, reali-•tada sc.undo o disposto nos «progriiiüimts do•-'0 do outubro da" 1913, (boletim dc 81 do mes-
1110 hnJJi); e,' quanto «A 2» parle, pola «nbslltul-
filo do quo prescreve os referidos pri.STtiniiuas
|M>r um oxoreleio de iiuadros 110 terreno.

VMaSaclal

A-MATRICUIiA NA ESCOLA DO
ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Ao cl.íifo <lo •Tstad'1-iualot' du oxen-lto, o
Sr. ministro da riioitii ilirleiu o seguinte offi-
cio: "Xo officio 11. 4Ü1, oiieuiiiiiiUiiilo u este mi*
nisterio com o vosso d. uiiniero' 128, o chefe
da missilo militar fraucoza propõe ipie ,-ejani
udiiiittidoir í uiatriciilu uo curso ilo estado-
maior os «ffiiiaes (|no uetualmcnte freipientum
a Escola do Aperfeiçoamento du Offieiuos e quee.-isn inhtrieula oluMeçn 11 classiíicacilo obtida
em cada nrma neita csculn, obedecendo-so o
seKuInto critério: Infiiiitoria. os dez primeirosiiliiiiiuos; nrtillicriu, os sois primeiros; ("avalia-
riu, os quatro primeiros: c cngeubnrlu, os dois
primeiros.

K, conio 6 provuvol quo entre os elnssitlcadoH
aIruus jA lyiihain o curso Ue estado-maior, i>rü-
põo tnmhom que sejam estes designados puni« i-urso de rovisüo e que para miuelle o sejam,
em KÍilMtitnlciló, os que llies seguirem na
clnsslficucno perteneente u cada arniu.

Mm solu«.'iío doelaro-vos que npprovo o alvitre
proposto, do tituilo tumporurlo, dcyendo, po-i-pni, essn matricula tòr caraetor fucultatiTo."

BRONZK PARA O MOXDMEXTO
DOS HEROES DA IíAGUIVA

Ao dlrc-tor do material bellico, o Sr. Calo-
R-erns declarou quo devo ser.-entregue 4 com-uiIskIo central (lo movimento dos lieroo.. deLógtir,.-! o de Hnunldos cinco toneladas de bron-ze, iitilizaiulo**e para este fim. ns canhões que•*<• ¦.¦'iconliaH! bo lotado do Matto (iros.M), nasimuieiliii<;õ.j« tia quartel do 17" Kiliillnlo de eu-ccclorc-}.

A CONSTRUCÇAO DO NOVO AR-
SENAD DE MARINHA, NA ILHA
DAS COBRAS
ÍViram abertas, hontem,pela com-

missão constituída 403 engenheiros
navaes almirante Machado Portella
e capitães de mar « guerra. Tinoco
da, Silva e Marques Couto, na inspe-
ctoria de engenharia naval, as duas
únicas propostas á. concurrencia
pa.ra a construcçao do novo arsenal
de marinha da ilha das Sobras..

Os concurrentes afio as emprezas
S W-. G. Armstrong Whithworth
&; .Çom«pany, ¦YLimited, Bethlehem
Steel.. Company of Brasil, Iilniited, o
Vickers Company, Limited, que.con-
juntamente, apresentaram uma' eó
proposta, e Harry L/. Dale, repi-e-
sentante da Allia Chalmia of Mil-
wakee Wisconsea E. U. A.

A commissão julgou a idoneidade
das propostas e achou idôneos os
eonsocios da Armetrong, etc, que,
conjuntamente, apresentaram uma
só proposta.

A -proposta Armstrong, etc., será,
èm primeiro logar, opportunamente,
publicada no "Diário Official**, de-
pote de convenientemente «estudada
pela commissão, assim como a apre-
aeutada «por Harry Dale, etc.

. Ministério da Viação.
Conferenciaram hontem com o Dr. Pi-

res do Rio os Drs. José Bezerra, gover-
nador do Estado de Pernambuco, que
tratou da construcçao da Estrada de Fer-
ro de Petroliua; Assis Ribeiro, director
da:. Estrada de Ferro Central do' Brasil,
sobre serviços' dessa vla-ferrea;_ Arlindo"
Luz, director dá "Estrada de Fçrro No-
roésté do Brasil;" rèlkfiVamfente âcornstrü-
cção da ponte sobre o rid-Paraná.; depti-
tado Sampaio Cortêai',* sobre as^aividas
do Lloyd Brasileiro-; Chagas Doria e Vi-
ctor Vec, sobre a Rede de Viação Bahia-
na; Frederico Burlamaqui, director do
Lloyd Brasileiro, que tratou do restabe-
leciniento de algumas linhas da empreza
que dirige.

-O Dr. Pires do Rio foi visitado
hontem por uma commissão da Associa-
ção Brasileira de Imprensa.

_— O Sr. ministro stflicitou providen-
cias ao seu collega da fazenda para queseja enviada cópia da e«*criptura lavrada
no cartório do tabellião. do o" officio

ANTES PREVENIR QUE REME-
D1AR...

O Dr, 1'aadiá Culogeus niíindou enviar a
todas us legiões o circumsc.lptões niillturcs, a
seguinte circular:*l'iovidpnclne parn que os officiaes e praçasdo exovitlo, ao eiubaruar em qualquer iwrtodu lleiiiililicii. estejam iminido** de attentados
dt» . vatrlnavil». da prcrereneln firtnadoÀ pelasiiiiloridades iic.illcas militar*., das corpoi-nções a
«llie perteni.-uni, iifiiii do !»dor ser fiscalizado o
dtseiubaiiiuo, 110 luiito do, ll|o do Janeiro o nos
demiti.) dò piil»,yftoH piiwBageii-o» não van-ina-
dos, conforuie-pede o Ministério du Justi'.'»."

¦ .fwiiMi m WÜ **r teimam _¦ . . ___¦¦¦—

FEIRAS TjIVRÉS GERAES
Pada a enorme aceitação (|iie tím tido, por

parte do publico, ns feiras livres de pciie Ires-
co, pretendo a Superintendência du Abasteci-
mento orgnjilsüir; no uieiindo itu prn«_a da níiri-
deira, feiras livros do frutas, legumes, animues
tlumesIIcos, ovos c outros productos (ln pequenalavoura e das industrias ruraes, que rterüo ex-
postos ti vcaila, exclusivaiiieiiTe, a retalho, o
(•(informe vierem ncoiiilleioaailos dos centros pro-dueto) es.

Os pretendentes deverão, para isso, compare*
cer A sõdò du Superliileniloncla do Abnsteeiinoii-
to, diariamente, dns lu ás 111 liorns, rc.iictTmln
sua Inscrliii.So o espocificnnilo as mercadorias
com (pio tiverem de concorrer.

Os. prodiiclos qua fl«.urureui nns feirus só po-dorlo ser vendidos tara. iiiMiidoo portador te-
nha pago a necessária licença ü Prefeitiiru do
Districto Fedeml.

Xerminudn n feira, cada concorrente retirara
u sna instalado o productos,

A feira fiinceionnia, diariamente, das 0 lis
11 horas. . , .— Hoje e segunda-feira, dns 7 âs 11 horas,
haver» feira livre de peixe fresco, nn pracu da
Hnmlcirn.

RECENSEAMENTO DO DISTRICTO
FEDERAL

Sorflo pagos torça-foira, ua sMe da Directoria
Geral do Estatística, nn praia Vormellin, das
12 âs lli horas, os agentes recensendores dos
O-ist«fidos municipaes. de ll«pli«ito Santo, e
IiihufiniH.

Sn quartn-feirn, receberão as snns grntificn-
Cõcs, na s_dc da mesma direetorla o ás mes-
mas horns, os agentes recensendores do dlstri-
cto municipal de Irajil.

Kó serão pngns ns folhhs annunciadas . nos
di.-is marcados, devendo os agentes* recenseu-
dores trazer os respectivos cartões.••mm mm mam .—
VISITA DO MINISTRO BA AGRI-

CULTURA A* ILHA DO GOVER-
NADOR.

O Sr. ministro' dn agricultura visitou hon-
tem a illin do Governador afim de escolher olocnl para t construc.no de um desembarcadon-
ro, embiircadouro c lnznreto para alojamento
e quarentenas dos unimaes de rn .as que Impor-:
tndos, pelo ministério, tenlium" dè. ser .dlstri-
buidos nos estabelecimentos zonteclinicos.

Aconipaiiliarain 9 Sr. Simões Lopes nessa
excursão os Drs.: Alcides Miranda, director
dn Industria .Pastoril; Açthur .Moses o Bello
dé Amorim, chefes de serviços da mesma repar-
tUSo. "• •

Nh ilha, o Sr. ministro foi recebido pelo dl-rector dn Colônia de Alienados, com quem per-correu ns Instalações desse departamento. Essa
parte dnlllla foi*«¦. quo mais,offereceu Tanta-
Bens pnrn u 'localisaçlo do desembnrcadouro,
ficando desde ji óRcolhido o ponto onde deverá
set construído o mesmo. '-..-. ..

As obras para este fira serão iniciadas den-
tro do inncas dias, ainda com caracter prorlso-rio, pois a coustrncçno definitiva do taareto só
liodcrâ sor feita depois da mudança dos aliena-
dos. Kstos terão .outra localização. Tio ser
transferidos para' JacarépiiguS, onde se preparauniu nova colônia. Uma toe realizada u mn-
dança, a parta da ilha hojo oecupada pelacolônia passará para -o Ministério da Agricul-
turn. .. .*,;.., ,. .

Para Iniciar as obras necessárias agora, o
Br. ministro determinou sejam utilizados ns,
materiaes existenteo na ilha dos. Flores c quéestão sendo aproveitados pela industria pasto-rll para o serviço da alojamento a hospita-
lizusão dos animaes.. . : .,

ULTIMA HORA
VM BONDE DE CASCADURA ATRO-

PELA UMA AMBULÂNCIA DA
ASSISTÊNCIA.

. A Assistência fot chamada ..ontem
para soecorrer um enfermo- na casa
n. 2.987, da Estrada Real de Santa
Cruz. A ambulância ficou* parada de-
fronte desse predio emquanto o* dou-'
tor Xavier do Prado attendià ao en-
íermo. - 

' •;¦ •*
Quando o médico saia para regres-

sar ab posto, um bonde da'linha Cas-
òàdura - íoi*.* de -encontro- á ambulan-
cia, damnificando-a bastante -»'fêrin-
do o. motorista Feliciano Cândido Pe-
reira, morador á rua Presidente Bar-
rostf" n.Yl54.;,Pj?iBclàno ,dõ» ...Santos
PaulOi-.residente è; rua" de SarifAnna
n. 16'5, e o motõrneiro Evaristo. Ilot-
ta, regulamento' n,. 584, e residente ú
rua Coronel Pedro Alves n. 8.8. ,

O Dr. Xávíerdo Prado medicou os
feridos, que depois se recolheram ás
suas residências.

O facto foi commuaicado â policia
do 20o districto, cuias autoridades es-
tiveram no local.

Club úòs Diários.
. O Club dos Diários fará inaugurar hoje.
eni um dos elegantes salões de sua sédc,
o busto era brunite Uo conde de Figuei-
redo, que foi o seu primeiro presidente.

Essa solemnidade está marcada -para
as 14 tioras- e. relembi-ando a' personali-
dade distineta «Jo ronde- de' Figueiredo,
confesse tributo á sua memória, a «actual
directoria do club - cotnmçniora tambem' o
iS" ânriiversario dc suá fuhdàçlo.

Nesse' quaffõ dc' século,' o papel des--
éiilpenhado por essa sociedade tem sido
de um inconfundível relevo.

O prestigio grangeado pela sumptuo-
sidade das sitas reuniões, a distinccão
•irradiante de toda e qualquer festa que
obedeça a uma iniciativa sua, deram-lhe
b destaque excepcional com que o distin-
gliem a «elite representativa da cultura
e dp muttdanisino brasileiros.

_ O-busto chi broaie a ser hoje colloca-
do no Club dos Diários é 11111 trabalho do
professor Bernardelli e basta a citação
do nome festejado do autor para adian-
tar-se que «é perfeito.

.Ao illustre Sr. liugenio Gudiu cabem
lioje as felicitações de quantos admiram
o esforço dedicado que o illustre yenlle-
man sabe empregar em proveito do bri-
lho ininterrupto do Club dos Diários.

Festas.
¦ Em beneficio ds criamás pobres, manti-

das pela Escola Saythe, réalizar-se-ha' no
próximo dia 12, ás 14 horas, um festival,
que promette ser muito interessante. Hn-
verá-recitativos por varias educandas, a
representação do drama . cm dois actos
^anta Doro-thía, a Àiimutciação da Vir-
gem, versos, pela senhorita Helena l«'ran-
ido, e uma .apotheosc, quadro vivo, a
Jjnmtnciagão,'. por alumnas da Escola
Baythe.

| Os. bilhetes estão' á venda, na sede da
escola, á rua Haddock Lobo 11. 233.

A creche Mme. Araujo Penna promove,
como vem -fazendo todos os annos. a festa
de Natal, cm que offerece mimos e obulos
para as criancinhas que protege. A socie-
dade carioca,, que numa alta demonstra-
ção de seus sentimentos philanthropicos
não regatea o conforto do seii amparo ás
iniciativas valiosas como a da creche
Araujo Penna, prepara-se para èmpiestar
ás festas de Natal, que essa promove, o
maior exito possivel.

liecepções.
O Sr. e a Sra. 'Renato de Souza Lopes

recebem hoje as pessoas de suas relações
na- sua elegante vivenda da rua Voluti-ta-
rios da Pátria, etn Botafogo.

\ ia jantes.
Em demanda dos bons ares serranos,

que se tornam nestes dias tão. preciosos
ao carioca, subiram para Petror>olis os
Srs.: Dr. Aquila de Miranda, Alberto
Landsberg, desembargador Virgilio de Sá
Pereira, conde de Leopoldina, Dr. Hei-
tor Silva Costa, Luiz Liberal, Louis
Gray, coronel Américo de Almeida Gui-
marães, Dr. Francisco. Bolitreanc, dou-
tor Octavió Silva Costa, Dr. Carlos Leal
•Filho, Dr. Alencar Lima,' professor Cy-;
priano de Freitas, T). Evangeliriá de
Alencar, Dr. José Tolentino, Dr." Oscaí*
Teffé, Dr. Julio Brandão, Dr. Souza Go-
mes, Dr. Alberto Sampaio, ministro Cos-
la Motta e o Dr. Stamato Pezas, minis-
Iro da Grécia.

*
Para Pcrnamljuco, seu Estado natal,

parte hoje, pelo Ilaquera.o Sr. Joaquim
Gonçalves, conceituado chefe.politico em
Bom Jardim, nnmicipio daquelle Estado.

*
A-cha-se nesti capital, vindo da Bahia,

a bordo do Itassucè, o Dr. Pedro dc Mel-
lo, lente da Faculdade de Mcdicina e di-
rector do galmieníe de identifica-ção da-
quelle Estado.

*
O Aurigny, que hontem partiu do nos-

so porto rumo da Europa, levou o capi-
tão E. Lafay, da missão franceza de avia-
.ção.

O capitão Lafay. que tem no Rio um
vasto circulo de aniisades, vai em gozo de
ferias á pátria, e pretende regressar em
março de 1921.

• *
Parte hoje para Manaos, acompanhado

de sua Exma. familia, o Dr. Rego Montei-
ro. S. Ex., que acaba de receber nesta ca-
pitai as homenagens dos seus antigos com-
panheiros da commissão de justiça do Se-
nado, vai assumir o governo do Estado do
Amazonas.

iS. PAULO, 4 (A. A.) — Pelo pri-
meiro -nocturno de hoje, seguiram para
essa capital as seguintes pessoas: Evcra.l-
do' Vérck, J. Bandeira, Domingos Seve-
rino, Augusto Prata, Francisro Denisgalo,
Antônio Assumpção, José Maria Cardoso,
F.' Bonássj, Feijó Bittencourt, João Re-
gassa, José de Oliveira Lage, Dr.F.*Pa-
ranbos, Dr. Luiz Carvalho Quental, dòu-
tor Armando Azevedo, Plinio Jordãojoão
Mendes de Souza, Henriqueta Araujo,
João Rodrigues da Costa, Henrique Gran-
din, Dr. Barbosa dos Santos, Antônio Au-
gusto Vieira, Marcos Plata, R. Antônio
Alves Moraes, Dr. Albino' Augusto,
Dr. Rodrigues, José Baptista Rodrigues,
Alberto Kean, Orestes Selterlli. José Ta-
veira, Dr, Nunes Fer.reira{ coronel Abe-
lardo, L. Guilherme Repartição e senhora,
e Dr. Vicente Ouss.

; 
'Feio'«trem de luxo seguiram mais as se-

guintes pessoas:' M. Anox, Genesio -Pires,
Floriano- -Moreira, Humberto Lombroso,
Manoel Sanodál, Carlos Polsêlo, Dr. Ma«<
ríó Pontual, Carlos Schoert, Nicasio da
Silva « senhora.A. H. Sabcllo.José Frias,
condessa de Piryni, Firmo Freire, Joa-
quim, Santos, Miguel Nazareth. Leonardo
Costa, Adib Farrha, Alberto Tigre, A. J.Raul José Antônio de Abreu, Mme. Lulo,
Mme. Maria de Oliveira, Mme. Lola
Schach, M. Serra, Dr. S. Nogueira e se-
nhora*, Marcos Musahet, Aloysio Lamei-
rão, Augusto Lameirão e Francisco La-
mei rão.

Annwersaríos.
Passou hontem o anniversario natalicio

do «Sr. Benedicto Caldeira Janot, conheci-
do-capitalista, direc.tor-gerente do Banco
de Credito Geral, e distineto cavalheiro
que goza de geraes sympathias e affeições
na nossa sociedade.

• Festeja hoje o seu natalicio a senhora
do deputado federal Dr. Raul Sá.

Faz annos hoje a senhorita Maria de'
Lourdes.filria* do Sr. Francisco Pitanga
Bandejra, thesoureiro da succursal • dos-
correios da praça Municipal.' . *

Completa hoje mais um natalicio o se-
nhor Alberto Lobo, i° official da secreta-
ria.- do Conselho Municipal.

?
Passa hoje a data natalicia do Dr. An-

nibal Faller.
*

Faz annos hoje D. Jardelina Rodrigues
da Silva, professora municipal, esposa do

Adriano Cândida da Silva, interessa-
do da casa Plácido Teixeira.

?
O Dr. Gonçalo Marinho, vê passar hoje

o dia do seu natalicio.
;*

: Completa annos; hoje o desembargador"
•Elviro Camillo da Fonseca e Silva. ,!¦

: Vê passar hoje„a data dq seu natalicio'•a" senhorita Cynira Monettij filha do st****-
nhor Camillo Monetti. -."* '**- :jv '.Y. Yj
.-.,'.• -". • • » • .. . • '-¦¦.: i-.t.--.-*iI,
; Completa annos hoje o.Dr. José Felicia. '
ino de 'Araújo.' ¦**.

I Uísainjçnips: ;.
Effecluoii-se ánte-hontem,' em Nithe-

roy, o casamento do tenente do exercito
Carlos Cintra com a senhorita Hilda Mar-
tins, dilecta filha do coronel Álvaro da
Cunha Martins e?.de D. 'Maria Francisca;

;da Cunha. '*
Foram padrinhos .no rligiuso, os pais"

da noiva e p. tenente da armada Álvaro'
Migueloti e senhora, e no civil, o doutor'
Luiz Cintra e senhora, major Elias Cin-,
tra,. pai do noivo,- e a senhorita Dulce..
Cintra, irmã da noiva.

•• --';. ¦'-».-'" . 1

Realizou-se hontem, o enlace matrimo-
nial do Sr. Colombo Alves Nogueira Ju.
nior, conceituado .industrial do Estado do
Rio, com a senhorita Rosa Pacheco, fi-'
lha do querido funecionario dos telegra-
phos capitão Oscar Pacheco e de sua es-;
posa D. Rosa Juvelina Pacheco.

Os "actos,-civil e religioso, realizaram-
se em casa dos pais da noiva,, em Nithe-
roy, na nraior intimidade, e foram teste-
munhados pelos Srs. Dr. Miguel Coulo
e Oscar Pacheco no civil, e Sra. Miguel
Couto, Sras. Carmen Fraga e Cartiien
Azevedo! no religioso.

Os nubentes seguiram liontem para Ma*
calié, onde vão fixar residencia.

¦ *

Nas várias pretorias eiveis desta capital
estão se habilitando para o casamento:

Germano Correia Pinto e Joscphina
Gusberto, Manoel Galardo e Angela Ma*
ria D. Ângelo, Narciso Luiz da Rocha e
Maria Augusta Miranda. Antouiò Netto
e Amélia Quintas, Dr. João -Baptista de
Avellar Campos é Amélia de Souza Ri-
beiro, José Maria Pinto' dc Carvalho e .
Sidonia Lueiano, César Duarte e Brasi-
lina Rodrigues Mourão," Abrahão Assou
e Cecilia Lómbortz, Belmiro de Souza e
Maria de Souza, Serafim Baptista e Ma-,
.ria Sophia Diniz, Antônio Julião de Car-
valho e Lúcia Marques, Antônio' Plácida .
Marques e Maria Albertina de Sepulveda
Souza, Agostinho ' Trindade e Marcilia
Guimarã-is, Belmiro de Souza e Maria de
Souz*a, Antônio José de Lima Câmara e
Beatriz Babo, Jorge G. Fesser c Maria
Maglasky Pereira da Cunha, Edgard de
Andrade Figueira e Maria Àntonieta de
Mello Ventura, Renato de Eigueiredo
Lyra e Esmeraldina 'Fayal. Heitor Eloy
Alvim Pessoa e Mareia de Paiva Macha-
do, Daniel de Assis Mascarenhas c Au-
gusto de Otero Py c Dr. Adolpho Gi-
gliotti e Dulce de Mello Guedes. /

Falteci mentos.
Falleceu hontem. nesta capital, o furt-

ccionario do Laboratório Chimico Phar-
maceutico Militar, Henrique Gaspar Ra-
mos. Seu enterro sairá amanhã, do lios--
pitai cer.tral do exercito, ás 11 horas,
para o cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

Falleceu liontem o innocente AWyr,
filho do Sr. Juvenal Collares Chaves,
funecionario da secretaria do gabinete do .
Sr, prefeito.

Enterros.
No cemitério de S. Jb^o Baplista..ie*'.j

pullott-SF hontem o ' antigo negociante
dá nossa" praça Sr. Àcylir.o Rufino de
Mattos, pai do Dr. Aramis de Mattos,
professor da Escola Normal.

Missas.'
Kozain-sé amanhã ns seguintes missas emsnffraprlo do:
11. Máxima Galvão Toseniio, Hs 10 liorns, naCntliedrnl:— Viuva major Dias Junior, As I) 1|2 horas,110 nltiir-môr da'mu tria de S. José;¦ — 1>* Alice de Cnstro Moreira, ãs ft horas,cm S. Francisco de Paula, j,

Guarda-Moveis
Sub > «.uir ,01111o du iiiilu .irii-1 Loumlru

Martins)
Chamado'-: Ourives 4)

l'p|H|ih. N'.«te 1.500

Pelas escolas.
Faculade do Direito do Kio de Janeiro.
Kein.ilo dos exames para segunda-feira.
Prova ornl — 5" nnno, Ss 14 horns: Oseaxliorniann de Borges, Josí Cnndido Pimentel '

Duarte, José Ilezende Ferrnz, Jonquim Dlogenes,Joaquim Honorio Fajardo o Julio JosC* da Sil-va Nery. Turma supnlcmcntnr — Agráriod'Avlla Mendes, Podro <). Keilly de Sônia, Ati-'tonio L. Leite Pereiro e Emilio de Aruojo.Prova ornl — 1« anno. fis 15 hords; Jnvni«iPorto Carreiro, Jayme Parelrn d«.« Mesquita,Maria A. Ferreira Chaves, I,jgla Ferreiro fim-ves e Otto Nabuco (_•> Caldas. Turrnii supiilcmán-
tar: Octuvlo de Paula ltodrlgues, Tácito Snl-
gado dos Suntos c Frederico Itibelro Sobrinho.* Prova escripto do 8» nano: fis 14 liorns, to»doH ulumnos escriptos (2« cadeira).

Faculdade nalinemanniana.
Berilo chamados amanhl, segunda-feira, 0 ri*corrente, As 18 1|2 horas, pura prova escrlctn:1» anno medico — Historia natnral medica, to-dos os inscriptos; 2" c ü« nnnos medico — Pliy-Biologia, todos os Inscriptos.

Academia do Commercio.
Terminam amanliS, «3 do corrente, ns InsciV

pções para ús eiames de primeira. ípwn, de to.dus as séries e cursos.. As nnlns dos cursi»de fírins serio iniciadas amanha, Segunda-feira, '
U do corrente.

JSsoeto Polutccnnica do Rio dc Janeiro.
Amanhl, segunda-feira, 0 ão corrente, haver»ás 10 horas, provas esrriplns das cadeiras deicalculo, mecânica racional, resistência, ardil»tecturn, mecânica industrial, clilmlcn orgnnlc»e historia natural.
U ?
Escola Kacloiuil dc Bellas Arlca.
Realizam-se, terça-feira, 7 do corrente, ds ¦*»«•

guintes exames: ás 10 1|2 horas, provo oral dncadeira da historia e theorla da nrchltccturo; fi»IJ horas,, prova groplilco da cadeira de geo-inetrla descriptira (2« série do curso geral).Quinta-feira, 0, fts 10 1|2 horas, terft logara prova oral da cadeira de historia das bella»artes.
O resultado ds exame de desenho geome*:lcoe aguadas, effectuado hontetn, foi o segnl*.e:Alfredo Gulvilò, Tanlo Sampaio Ferraz, apuro-vndos plenamente:-- Blcardo , de Almeida Ter-iinnibuco, Paiilò' Candiola, Cannem Velasco Por-«lho, Attlllo Correia Limo, Quirlno Campofio-*rito, Maria -Alice* Uzedn Moreira, Alceu 1".de Castilho Barbosa e Ary Raj; npiirorndoasimplesmente: Paschoallno .Gntti, Francisco-Bnyardo Horta Barbou, Alcibiades de Noro-nha Miranda, Emerson Fernandes de Souza,Mario de Caudln, Antônio Benjamin ToquesHorta. Lnlz Hemetrlo dos Sahtos e Alberto *

Silva Rocha.
*

Collegio Militar do Blo dc Janeiro.
Realizam-se-amanha, ( do corrent», fis 1»horas, os seguintes exames oraes:

.J." ?,5ü° 7" potíu«o''». alumnos ns.: 70, 441,
e 7S8 •- ™*. 74B' 748, 74"' 7r'0' ?¦"•
«nJ° ÍSS0 ~ Arithmetica, alumnos ns.: 42.
76^788* -''-38*4'068, 8TO' 682' 701.-74.1;
67Ü: 7kroi^r,7oo*,i,,mno"n8-:58i>
wtt-ôniaTaSr^^^r'0* "8-:»'

Rcallzain-so tombem amanhll. fis 11 horaa.os seguliiKs exame, escrlirtos: . • V* -
1» nuno — GrapUico de desenho: •S. — nnno — Francez: -. *.
i» nnno — Frauci;» para os aluinnos drpea*.nen tos; **
4» nnno — Portuguez pnra os ulumnos da-pendentes;
6" anuo — Geometria.
A«/iso — O ponto oral para os pjames de ma-llicinatif-a o sciencias puysicaa e naturaes ver»dado fi*« S lioras, na secretaria.
Nüo iHMlerüo entrar em exume orai os alu-muos ijnu 11S0 estirerem nultas com o collegio.
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o interesse
A reclame que estamos fazendo da nossa
GRANDE VENt)A ANNUAL não visa
somente o nosso interesse e sim, também, 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 qüe o
calçado CLARK, tem conquistado a quasi

UM SÉCULO DE EXISTÊNCIA!

CASAS
Ouvidor 105.

Carioca 38
Ji*u*íiinj-a»na 33

Ctunerlno 170
"Es (melo de Sá 60

TRIBUNAES E JUÍZOS
ISTTPKEMO TRIBUNAL I_.DEI.A_
Ém torno do um crime cm Mangara-

tíba — O Supíenío Tribunal Fo-
dci-nl nuiiula apurar a responsai)!---
diule dos faütõi-cs de irregularida-
des mim iiroposso. ,
Em melados do maio ultimo, appa-

receu na praia de Mahgaratiba 'o ca-
daver de um desconhecido.

Após algumas pesquizas, as. autorl-
dades policiaes, dizendo tratar-se de
um crime praticado em 30 de setem-
bro ultimo, prenderam Mbnocl Carlos
do Brito, Manoel Antônio da Costa
Campos u Coetano Braz de Oliveira,
todos residentes em Ingahybá, como
autores do tacto. Decretada a prisão
preventiva dos aceusados, pelo juiz
municipal de Mangarat.ba, e effecti-
vada a detenção, impetraram elles
uma ordem de "habeas-corpus" ao
juiz de direito de Angra dos Reis,
allegando não lhes ter sido dada a
competente nota de cu.pa, com as
exigência, do paragra_.ho 15, do ar-
tigo 72 da'Constituição' Federal, por
isso que os mandados expedidos e
entregues aos mesmos não podiam
supprir a failta, sendo, p'ortanto, ilio-
gal a prisão a qu© foram sujeitos.

Os aceusados allegavam ainda a
falta de identidado da victima e a
ausência da "cuusa-mortis", e a ln-
sufficiencia de testemunhas inqueri-
das, em íace do disposto no artigo
1.058, n. G, da lei estadoal de 20 de
janeiro de 1919, e que, finalmente,
as declarações prestadas pelos pa-
cientes no inquérito o foram por
coaeção.

Esse "habeas-conpus", porém, foi
denegado, não só pelo juiz sihgiu»iàr,
como tnm-bem pelo Tribunal da Ke-
lação, om gi-íio de recurso.

Os aceusados, entretanto, recorre-
rani para o Supremo Tribunal Fo-
floral, additando fis anteriores razOes
de defesa, mais a de que estavam
presos preventivamente, desdo 5 de
outubro, sem que até agora, tivesse
sido iniciada a formação de culpa.

O recurso foi julgado na sessão de
hontom, tendo o relator, ministro
Guimarães Natal, depois de estudar
minuciosamente o feito, opinado pela
concessão da ordem impetrada, atten-
dendo á demora do inicio do summa-
rio'de culpa, sem..projuizo, porém, do
proseg.u.mcnto do respectivo proces-
so. O relator foi do parecer ainda que
o tribunal officinsse no procurador do
Estado, para que elle promova a
responsabilidade dos autores das ir-
regularidades nrgu.Id.is.-

O Supremo Tribunal Federal votou
unanimemente de accordo com. as
conclusões do relator, mesmo' quanto
fi apuração das responsabilidades.

O presidente do tribunal, attenden-
(lo o pedido do advogado dos aceusa-
dos, quo defendeu o recurso ornl-
mento, tólegraphoiui ao juiz de' Man-
garatiba, communicnndo a decisão,
para serem os pacientes postos em 11-
herdade Immediatamente.
Uni piloto que qwrln embarcai' com
nl.Uibtiiçõcs de immediáto e do com-

mandante.
Tasso Augusto Napoleão requereu

ao juiz federal da 1* vara desta ca-
pitai uma ordem de "habeas-corpus"
para poder livremente en.barcar na
qualidade de piloto do navios de com-
mercio, com as attribulçSes de 1o pi-
loto, immediáto ou capitão do longo
curso, qualidade a que se julga com
direito adquirido, desdo 19 de junho
de 1902, por força ilo carta que lhe
foi conferida pela Escola dc Pilotos
da Marinha Mercante do Estado do
Pará, de accordo com o decreto nu-
mero 1.302, de 20 de abril.

O -juiz indeferiu a ordem, sob o
fundamento de que piloto o capitão
do embarcação são, o sempre foram,
pessoas muito distinetns da tripula-
ção, estando aquelle sujeito a este,
quo 6 o commandante do navio.

E mais, que o re-gulamcnto nume-
ro 6.588, de 28 do fevereiro do 1907,
relativo íl Escola da Marinha Mer-
cante do Para, assegurou ao paciente
pura e simplesmente o exercício da•profissão de piloto do navio de com-
mercio.cabcndo-lhe invocar somente
os direitos de capitão de cabotagem,
o não de longo curso, desdo que sc te-
nha submettido íl prova do que trata
o art. 91, do mesmo regulamento.

Desta decisão foi Interposto recur-
eo para"b Supremo Tribuna] Federal,
quo, na sua sessão de hontom, conflr-
nuou a denegação da medida.
Queria prestar flanou por crimo ln-

n fiança vel ..
Saul latu.b, preso por ordem do

juiz de direito da comarca de Petro-
polis e condemnado nas penas do

Não Descore
a Peüèr :':;;
Se tomardes algumes do.es'dú PH.LU-
LAS PEQUENAS DO DR CARTER
PARA O FÍGADO, ob-
•Mrrtreis que, comoa
purificador dn cutis
sio melhores do q«>e
todo» os trata*
mentos conheci-
dos. A impureza
d» cutis é causada
pelaAtoniadoFi-
gado. Milhares de pessoas, de todas as ida-
des, tomam estos pululas para a Biliosidade,
.Vertigens, Deres de Cabeça, Antonia Intes-
tinal e tambcm para a Tallidez, Borbulhas
c Eraptlu ila Pelle Er-lar. p.qti.nu plllulu -limi-
aam iodes u lmpurvt.ii**> do corpo, limpando » cutia
•rm poucis ni niunna. ¦*!
as nrmlini tnun • --ii;-i>»i» yy/ra-*??-mr*C
FIÉalj Pc-ju-na—Uoie Ptqatsa—-**.:_ Dialaol*
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grão minimo do art. 3»30, paragra-
pho 4o, combinado com o art. 21, pa-
ra»grapho 3", do Código Penal, ac-
cu_i-».da como co-autor do um furto
levado a effeito na fabrica do sedas
de Werner Hilpert & Ci, naquella cl-'
dade, impetrou uma ordem de "ha-
beas-icoiipus" em seu favor ao Tribu-
nal da Relação do» Estado do- Rio-,
allegando que o juiz que o conde-'
mnou, ao proferir o despacho da pro-
nuncia, arbitrou a fiança do pacien-
te em 500?, que esse des*pacho não
foi recor.iido» por parte da justiça
publica mas que tendo o paciente re-
querido ao juiz a prestação da fiança
para recorrer da pronuncia, o pro-
motor, ouvido sobre o pedido, impu-

, gnou a mesma fiança, sob o funda-
mento de- que o delicto imputado ao
réo eira inafiançável.

O juiz -concordou com o promotor,
e fez expedir mandado de prisão
contra o paciente. I

A' vista disso, o réo foi preso, con-
demnado pelo jury e.appellando para
a instância superioir, in*»|petrou a or-
dem de "habeas-corpus" para o fim
de poder prestar fiança, e, assim,
aguardar solto, o resultado da appel-
lação.

¦Gomo fosse denegado o pedido, re-
co-rireu elle para o Supremo. Tribunal
Federal, que, na sua sessão de hon-
tem, confirmou a decisão recorrida.
"Habc«s-í!Oi-i;iis" não pótle annullar

privilegio dc invenção
O suísso Edgar Brunner, chimico,

residente nesta capital, allegando ter
se especializado no fabrico de anili-
nas, afim de dedicar-se ú. exploração
desse ramo de comniercio e indus-
trla, e temendo ser olbstado no. seu
propósito por Naegli «S: C, Limitada,
que o ameaça "coim* buscas e appre-
hensões e os conseqüentes processos
criminaes, sob o fundamento de pos-
suir patentes de privilégios para a
fabricação daquelle producto, reque-
reu uma ordem de "habeas-corpus"
ao juiz 

"federal da 1" vara, para se
livrar do constrangimento quo lhe
impõe a referida firma.

O juiz indeferiu o pedido, que, indo
ao Supremo- Tribunal Federal, em
recurso, foi mantida a. decisão da
primeira Instância, »pois traitava-se de
um "habeas-corpus" tendente a lm-
pedir o uso de uma-.patente de in-
venção.

Outros julgamentos
Além dos julgamentos ,re»feridos

acima, o Supremo Tribunal Federal,
na sua sessão de hontem, julgou
mais:

Habeas-corpus — N. 6.G08 — Dis-
tricto Federal — Relator, o ministro
Pedro Lessa; recorrente, o* paciente
Charles Eduardo Wellekamp; recor-
rida, a 3" câmara da Córte de Ap-
pellação — Negou-se provimento ao
recurso, unanimemente.

N, 6-. 610 — S. Paulo — Relator,
o ministro Leoni Ramos; recorrente,
ex-officio, o juizo federal;, recorrido,
o paciente Luiz Gonzaga de Ca.mar-
go — Negou-se provimento ao» re-
curso, contra o voto- do ministro Go-
dofredo Cunha.

(N. fi'. 618 —-S. Paulo — Relator,
o ministro André Cavalcanti; recor-
rente, o paciente Gulfherme Roíbe.rto
Wa.bert; recorrido, o- Tribunal de
Justiça — Negou-se provimento ao
recurso, unanimemente. ¦

N. 6.6.21 — Minas Geraes •— Rela-
tor, o ministro Godofredo Cunha; pa-
ciewte, Nicoláo Soares — -Não se co-
nheceu do pedido, unanimemente.

»N. 6.689 — Districto Federal —-
Relator, o .ministro Sebastião de La-
cerda; pacientes, Antônio Alves de
Oliveira e outros —Considerou-se
prejudicado o pedido, unanimemente.

iN. 6.624 —Rio Grande do Sul —
Relator, o ministro -Sebaâtião dc La-
cerda; recorrente, ex-officio, o juizo
federal; recorrido, o paciento "Vicente
da Silva — Negou-se provimento ao
recurso, cantra os votos dos minis-
tros Pedro Mlbielli, Moniz Barreto,
Leoni Ramos, Godofredo Cunha e
Pedro Lessa.

iN. 6.606 — Pernambuco. — Rela-
tor, o ministro André Cavalcanti;
recorrente, o paciente Jorge Pala-
tinick; recorrido, o juizo federal —
Negou-se provimento ao recurso- una-
nimemente.

N. 6.611 — S. Paulo —- Relator,
o ministro Moniz Barreta; recorren-
te, ex-officio. o juizo federal; .recor-
ridos, os pacientes Luiz Romagno» e
outros—Indentica decisão 6. do "ha-
beas-corpus' n. 6.110.

Recurso extraordlnnrio — N. 1..377S'. Paulo (sobre omlbargos) — Re-
laío.r, o ministro* Pedro Lessa; em-
bargante, o Dr. Jorge Pacheco Cha-
ves; enVbargada, a Camada Munici-
pai do Araras — Concedida a prefe-
rencia para o-julgamento na sessão
de 23 do mez próximo passado, fo-
ram rejeitados os embargos, unani-
memente. Presidência do ministro
André Cavalcnnll. Usaram da pala-
vra os adwgadog Plinio Barreto é
Mario Tavares.

Appellação civel — N. 3.641 (so-
bre embargos) — Districto Federal

Relator, o min__t.ro Viveiros de
Castro;- omlbarganto, a União Fede-
ral; embargado, o Dr. Joaquim de
Lima Pires Ferreira — Foi adiado o
julgamiento, a requerimento do ml-
nistro Moniz Barreto, que pediu vista
dos autos.

O crimo do Cravinhos—Os aceusados
oomo mandatários querem "ha-
lieas-oorpus"
Deu entrada na secretaria do Su-

premo* Tribunal Federal um pedido
.do "habeas-corpus" em favor de
Praxedcs José da Silva e outros,
cúmplices de D. Iria, no processo-

Os Comprimidos PIcarü, fórmula
do celebre professor francez doutor
Ed. Picai., são uma combinação
scientifica de vários produtos vege-
taes, agentes activos do -systema ner-
voso e genltal, apresentados numa
fôrma tão concentrada _ assimila-
vel, que os estômagos mais fracos
os digerem com facilidade. Produ-
zem

RESULTADOS
IMMED1ATOS

na falta de vitalidade, debilidade
genital em idade avançada, perda
parcial ou total da potência sexual,
perdas semina.es nocturnas, fraqueza
cerebral, esgotamento nervoso e
physico e neurasthenia. Seus ingre-
clientes são inoffenslvos, e os resul-
tados sempre seguros 6 -permanentes.
Nunca, falham. A' venda nas droga-
rias. Unico depc-i tario: Oscar A.
Villafane. Quitanda 50, 2o. Rio de
Janeiro.

DEBILIDADE
crime recentemente instaurado pela
policia de S. Paulo, pelo crime co-
nhecido pòr "crime de Cravinhos".

Como «o sabe, D. ..Iria, que no
processo» figurava como -mandante,
fo*L despronunciada pelo Superior
Tribunal de tJustiça do Estado, qiio
manteve a pronuncia apenas na dos
cúmplices da mandante.

Estes, agora, recorrem ao Supre-
mo Tribunal, ao qual pedem uma
ordem de "habeas-corpus", basean-
do-se em vários fundamentos, entre
os quaes o de que estão pronuncia-
dos .como mandatários de um crime
em que não ha mandantes.

Os outros pacientes são: Rom'ual-
do Serapião de Oliveira, José e An-
tonio Leme de SanfAnna,

Os pacientes se queixam de que
soffreram longos e torturantes inter-
rogatórios, seguidos de violências, e
frlzarn as contradições entre o lau-
do de exame cadaverico e as decla-
rações delles pacientes, "que dizem
ter sido, no emtanto, forgicados pela
própria policia. Chamam a attenção
dos ministros para o voto do . des-
embargador Elyseu Guilherme, do
Superior Tribunal de Justiça de São
Paulo, c pedem, afinal, ao Supremo
Tribunal, duas coisas; que requisito
os autos originários do processo-cri-
me, o que os requisite a elles pa-cientes, pois que todos têm declara-
ções importantes a fazer ao tribunal.

O pedido de "habeas-corpus" foi
distribuído ao ministro Viveiros de
Castro.

CORTE DE APPEtiT.AÇAO
A propósito da marca "Lombi-igol"

M. Conde, proprietário da marca"Lombrigol",regIstrada na Bahia,of-
fereceu queixa-crime contra Manoel
Aristão Jacond, allegando imitação
daquella marca.

O juiz singular recebeu a queixa e
Impronuncolu o aceusado, sob o» fun-
darnento de prioridade de uso e
posse. _

O queixoso recorreu, e a Corte de
Appellação, na sua sessão de hon-
tem, manteve a decisão do juiz"a quo".
Sociedade sem capacidade \ju_-idica

Talvez, na semana entrante, seja
julgado .pela Corte de Appellação
um caso bastante interessante, poisvai ser resolvido so um banco ou so-
ciedade de qualquer natul-eza, ano-
nyma ou cooperativa, pôde apresen-
tar-se -em juizo antes de estar con-
stituida.

O aggravo e entre parte3, J, Rlch-
mond, aggravante, de quem é advo-
gado o Dr'. Moura Escobar, e aggra-
vado o Banco, de Credito Geral, quetem o Dr. Julio Veríssimo como ad-
vogado.-

TRIBUNAIi DO JDRY
Os trabalhos desto mes

Realiztfu^se hontem à sessão pre-
paratoria >para os -trabalhos do Tri-bunal do Jury, ,no corrente mez.

Compareceram apenas sete jura-dos, pelo que foram sorteados mais14. O Dr. Alvaro Belford, juiz pre-eidenite, designou o dia 14 para a
próxima sessão.

Neste mez, eerao julgados oa ee-
guintes réos:

João Alves, vulgo "João Sem Me-do", aceusado de ter, no dia 18 de
outubro do corrente anno, no morro
do Faria, com um facão, tentado
matar a Antônio José dos Santos;

José Pinto da Costa, aceusado de
ter, no dia 2 de setembro, na rua
Conde de Bonifim, vibrado duas fa-
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U desconto de 20 o|o que inaugu-
ramos a 1 do corrente, fez acudir. ao
"PAT>G" dezenas de milhares de pes-
soas, assim demonstrando que a medi-
da que tomamos induziu a comprar
muitos que o não teriam feito, se não
lhes fosse feeultada aquella bonifi-
cação, ,

Accresce que a nossa resolução ar-
rastou a praticas análogas muitas ou-
trás casas, d'onde um barateamento de
mercadoria que deve ter sido muito be-
nefico ao publico em geral. :

Felizmente, porém, a concurren-
cia que temos tido dá-nos a prova clara
de que o publico sabe que o nosso des-
conto é real, e que os 20 o|o que lhe offe-
recemos sobre os preços que eram de
20 ojo inferiores aos por ahi annuncia-
dos, exprime uma bonificação real
muito superior á que annunciamos.

Mobilado completo, para uma ca-sa, cm-.- :ir peças—2:300$00 ).
Rua do Theatro n. 1—•Tciephone

476, Central..

cadas na menor Conceição Francis-
ca de Paula, tentando matal-a;

Alberto José d,e Lima, aceusado
de ter, no logar denominado Vargem
Grande, em Guaratiba, com uma
garrucha, feito dois disparos contra
Viriato de Oliveira Braga, matan-
do-o;

Philomona Franeisca do Souza
Korft e Maria, de Albuquerque Fróes
e Silva, accusndas de provocarem
aborto na gestante, causando-lhe a
morto.

Funccionnrá o promotor publico
Dr. Mafra de Laet.

PELAS VARAS
A fallcncia Ablgail Lima & O.
Tendo o juiz da 2* vara civel de-

cretado, em 16 de julho do 1920, a
fallencla da firma Abigall Lima & C.
a requerimento do credor João B. da
Silva, o socio commanditario José
Pereira da -Resurreição -offereceu
embargos, allegando que não tivera
sciencia do mão estado financeiro
do estabelecimento commercial do
qual fazia parte, e affirmandd. que
a fallencla em questão fora o resul-
tado de um concluio entre Ablgail
e João Báptista, com o fito exclusi-
vo do excluir o embargante da so-
ciedade.

O juiz, porém, considerando que a
firma havia se defendido cabalmen-
te quando se processava a fallencla,
o sendo o embargante parte da mes-
ma firma, tinha, por conseguinte,
apresentado as razOes que lhe cum-
pria, e também por ter offerecido os
embargos 'fora do prazo, resolveu,
por sentença de -.ontem, não rece-
ber o recurso.

Um larapio condemnado
João Antônio de Oliveira, ás 12

horas de 30 de agosto ultimo, pene-
trou no quarto oecupado por Frede-

A humanidade esbanja
sua vida e forças, mas
pôde gozar saude desde
que cuide de compensar
o que perde.

Ninguém mais do que as senho»
ras por seus incom-uodos mensaes,
precisa de tônicos que lhe compen-
sem as forças vitaes que perdem.
Para isso, nenhum outro medica-
mento iguala ao COMPOSTO RI-
BOTT (phosphato ferruginoso or-
ganico), que, ajudando e cstlmulan-
do a acção dos orgXos internos, dá
ao san, jc ..ovos e grandes contin-
gentes de glóbulos vermelhos, o que
é facilmente constatado no bom as-
pecto das pessoas que usam o COM-
POSTO RIBOT?, desde ás primei-
r. . dósui Regulnrizn.dor do syste-
ma nervoso, reparador dae perdas
menstruacs, estimulador da digestão
e auxiliando n.ultissimo a assi...ila-
ção dos alimentos, o COMPOSTO
RTBOTT i' o tônico por excellencla
dos bons medicos. A' venda era. to-
das as pharmacias e drogarias,
rico Wiesne, no hotel Rio Branco, á

rua Acre n. 15, e furtou uma mala
contendo roupa e outros objectos,
tudo avaliado em 600$000. - -

Preso por um empregado do es-
tabeleclmento e .entregue ás autorl-
¦dades, foi processado regularmente,
sendo, afinal, por sentença de hon-
tem, do juiz da 2"-vara criminal,
condemnado a dois annos de prisão e
multa de 10 2|3 sobre o valor do
roubo, visto ser reincidente.

Um casal desquitodo
. Por sentença de hontem, o juiz
da 2" vara civel decretou o desquite
de João Montenegro Vigier e sua es-
posa, D. Julia de A. Mello Vigier,
mandando que um filho menor do
casal ficasse com o marido e conde-
mnando a mulher nas custas do pro-
cesso, por ser ella a cônjuge culpada.
Não é só allegnr: é preciso provar

Peloi juiz federal da 1" vara, foi
denegado hontem o "habeas-corpus"
impetrado em favor de Francisco
Sargenito, sorteado ipara o serviço do
exercito, por não ter provado a sua
allegaçâo de ser o unico arrimo de
seu pai pobre e physicamente Inca-
paz para,"o trabalho, bem como de
duas irmãs menores.
Um sorteado qne vai scr excluído

O juiz federal da 1* vara concer
deu hontem uma ordem de "habeas-
corpus", impetrada a favor do eor-
teado Samuel Moraes da Silva, por
ter provado ser' o unico arrimo de
sua familia.

FESTA EM HONORIO GURGEL
Em beneficio das obras da capela

na villa Santa Thereza :d*e Jesus, em
Honorio Gurgel, realizam-se hoje
grandes febtas, com um programma
variado, do qual fazem parte romã-
iria, musica, "kermesse",.jogos, espe-
ctaculo, etc.

A's 16 horas' começará a retreta
por uma banda de musica, seguindo-
se a romaria, pela Ordem dos Vicen-
tinos de' Madureira, ladainha e ser-
mão pelo vigário padre Carlos Man-
so. A' noite começará o espectaculo,
sondo representados o -drama "O ge- jnio galé" e a come_ia "Os trinta bo- '
toes". ,
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Freguezes
e em fedas as Secções
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Reconhecidas á preferencia que
mereceram do publico durante
o anno a findar, estas quatro
casas offerecem durante o mez
de dezembro

Brindes a todos os seus
freguezes

e á livre escolha delles
. .. ¦ 

- »

0 valor dos brindes escolhidos
entre milhares de artigos de
li oi] a e Confecções, será cor-
respondente ao valor da compra
feita, de accordo com a seguinte
tabela:

fará cada compra no valor de 40$ a 100$ um brinde
no valor de 10$ÔÔ0. *:

Para cada compra no valor de loo$ a 2oo$ um brinde
x no valor de 2o$ooo. -
Para cada compra no valor de 2oo$ a 35o$ um brinde

no valor de 4o$ooo.
Para cada compra no valor de 35o$ a 5oo§ nm brinde
, . no valor de 6o$ooo.
Para cada compra no valor de Soo$ a 800$ nm brinde

no valor de loo$ooo. .
Para cada compra no valor de 800$ a l:2oo$ um brinde

no valor, de 15o$ooo.
Para cada compra no valor de l:2oo$ a 2:ooo$ um

brinde no valor de
Para cada compra no valor de 2:ooo$ a 4:ooo$ nm

t brinde no valor de 35o$ooo.
Temos grande numero de excel-

lentes artigos, remarcados, a preços
de oceasião, também com direito aos
brindes e podendo igualmente ser es-
colhidos como brindes pelo com-
prador

"„ Aproveitem V V. EEx. essa oppor-
tunldade sem precedentes.

Somente durante o mez
de Dezembro

r..l».

Üs mais finos e modernos artigos
de Moda. para Senhoras. Senhoritas
e Crianças.

Roupa branca—Roupa de cama
e mesa—Artigos para banhos de mar,
etc, etc.
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Casos de policia
Os bondes ¦ chocaram-se e

o trafego ficou inter-
rompido.

SS VS ,.ò edifício dos Telegi-aiihosfrente ao edifício -
202, Unha de S. Janu»a-aO bonde n

Pereira, saiu Aos trilhos e
- S da linha Estrad

pelo motorneiro Garcia.i de

Cio; -'guiado pelo motorueim Antônio

^eoni^l^ri^ad^d^erro.

E continuou a; receber as
contas;

A principio, o homemziiiho mostra-

va se activo. muito «3i"eonte e seus pa-
troei», querendo premlal-o por tanto
"elo, 'fizeram-no 

gerente de seu .estabe-
léciníento que é" um' 

^1°™**
commissões e consignações, 4. rua Bue-
nos Aires n. 17G. t.í~J*í

D*alili por diante, porém, Manoel
Jack Tarecsay não era o mesmo em-

dirigido
BOl'bon.le 

de S. Januário ficou bas-

tarite avariado e a policia abriu Inque-

rito íi respeito. ^_^^^________

Uma bomba de dynamite
encontrada em plena
rua ! , . -t .n:v: ¦¦•

Os perversos .anarcliislas continuam
. fa-/'r dus suas, visando espalhar o

terror com Ò sacrifício de pessoas (jue

S tema ver com seus ins me os

míiüs Ainda hontem, um empregado
da Brahma. encontrou cm plena rua
•Laurindo Kabello, quando por .ah pas-
sava, uma bomba de dynamite. _.

ÍEsse petardo foi levado para- a i

delegacia auxiliar, cujo delegado a

mandou a exume. - - 1 ¦
—-im > ma a m* ;—'

Os amores do chapeleiro
O portuguez Luiz Gome** da Silva,

ch<ipe.e'r0, residente ft rua Parahyb.i
n 6'' viuvo, vivia em companhia de

Honoíata Mello, preta, tambem viuva
do quem- se separou ha pouco poríçau**
sa de uma tal fcosaUna ,9a Silva,lUn^.,
residente íi rua João Francisco n. 1»,
com quem elle foi morar. •_.... :v."

A Ilonorata não se conformou, po-
rém, com os novos amores do chape-
leiro é resolveu vingar-se. HoiHçm
pároçeu-lhè a oceasiâo.propicia.<e Ho-
norata, armada de um fio. de arame,
próçurÓu o ex-amaute. vibrandorllie.
duas bordoadas"*»1 Luiz' por sua vez, nuo
quiz apanhar sem dar o puxando de
um canivete avançou-'liara a rapari-
ga. damio-lhe um golpe na região
frontal.

No mais... Assistência e xadrez do
15" distrietó.

ne a m • m> '—

Prisão de um vigarista
As autoridades do 5» dlstrlcto pren-

deram hontem, em flagrante, Adonis
de Souza Mattos, indivíduo' de profis-
«ão duvidosa, que reside á rua Camerl-
no n. 89. : ,

Adonis, chegando-se a um cavalhei-
ro, na rua do Passeio, pretendeu im-
pingar-lhe um pacote de vários contos
de teia, por 500$000... O cavalheiro
não foi na "onda" e dou o alarme, sen-
do então o espertalhão preso pelo ron-
dante.

Adonis vai ser processado.

CASA Ul) RANGEL
B3 - RUA DA ASSEMBLÉA - 65

l'ci ruintiri.111 fluas e produeto» plinv-
imu-ciitlcoti, nacionaes e < Htiangeiros

M chocar- pregado foi perdendo a confiança na
t„i c1uk.ii |preg ^ 

_ & ^ ^Trindade Fa-
ria resolveu destituil-o da gerencia e.
(lespedil-o de uma: vez. '

Manoel, (jue sô enfronhura de todo
o movimento cemmerc!al de seus pa-
trões, começou a procurar varias pes-
soas que tinham' contas a lhes pagar e
a recebel-as como se fosse ainda ge-
rente da casa. ;

A firma lesada, sabedora do occor-
rido queixou-se fis ¦ autoridades) do 3"
dlstrlcto, que liontem prendeu o esper-
talhão, que vai ser..processado conve-
nientemente. -

^S*-**^-*»*^^

ROUPAS SUB MEDIDA ¦"
As melhores casimiras inglezas, os melhores

aviamentos, o mais bello corte
PREÇOS OS MENORES

GRANDE EXPOSIÇÃO EM SUAS VITRINES
I RUA URUGUAYANA 1

; 
(CANTO VA CJAHIOCA)

OTÕHBODO RIO

RELIGIÃO
Câtliólicismo

Mais um que atropelou e
fugiu

O leiteiro Manoel Gonçalves Silva,
portugue*.. solteiro, de 21 annos de ida-
de. saiu hontem.á noite.de sua res*-
deneia, á rua dó Bom Pastor n. 128,
com uroa caixa,, de. garrafas' ao bom-
bro e foi servir a freguezia. .

Na rua Conde de Bomfim; porém, o
auto n. 2.74G, que por'ali passava em
disparada'atropelou-q e fugiu.:":,. 

';*' .'.'"
Manoel foi soccorrido pela Assisten-

c'a e, depois-:dos hçcessarios curatl--
vos, recolheu-se" á süií res-idencia.

A policia do 17" distrietó registrou-o
oceorrido. ' ¦" ¦ .'*•-

Banhos de mar em
¦-:càsa:

Vendem-se a 500 réis—"Primeiro,
de Março n.: 51," e nas boas- phar--
macias e di-ogariasf^-lüxijani a mar-
cá registrada onde sè lê: "Banhos
do iriar' em -casa". U-nlcõs- aiialysa-
-dos ie recommendados por dlstln-
ctos clínicos. ...... .-'
—:  í aa«m'i» —

A .prisão de "João da
Egtia"

13' um typo muito conhecido pela
policia, com quem tém andado ás vol-
tas varias vezes, o ¦ Antônio da Silva
Costa, ou Manoel da Silva, vulgo
••João do Égua", por ser vado incor-
rigivel.

Processado algumas vezes por esse
crime. "João da Égua", por meio de
astucias audaciosas, conseguiu sempre
se evadlr, e até da Colônia Correccio-
nal, onde cumpria pena.

Depois dessa evasão, foi elle nova-
mente preso, 

'para fugir mais uma vez,
quando era conduzido para a policia
central.

Passaram-se muitos mezes o ninr
guem tinha mais noticia do "João da
Égua", quando.honrem correu a noti-
cia de sua prisão, na estação dc Alfre-
do Mala.

"João-da Égua" estava ali dormin-
do quando uma turma do corpo de se-
gurança o levou para a delegacia dõ
10" distrietó, onde foi recolhido ao xa-
di-ei:, afim de ser convenientemente
processado.mia» ¦ ¦——;

to. â avenida; Salvador de Sâ. n. 38, es-
colações nó-dorso do pé esquerdo.

Walter, filho de Antônio'F. Gui-
marães, com 18 mezes, morador- no
boulevard-28» Ue. Setembro- n. -893. .fe-
rida incisa na reglío frontal.

Manoel Pereira, do commercio,
morador á rua.S Pedro n, 338, ferida
contusa na região superior superclhar
esquerda. .'

 Sylvia Mascarenhas, moradora
na ladeira do Russell n.. 39, queda de
escada na sua residência.

João da Costa Araujo, carroceiro,
residente â rua Barão de S. Felix nu-
mero «08, ferida contusa na face pos-
tèrlor.

Gumercindo Carvalho, cavou-
queiro. morador a,rua Pinheiro Gúl-
marães n. 18, ferida contusa na região
troracica esquerda. £

Manoei da "Costa, estivador,, mo-
rador fi. rua Barão de Mauá n. 322, es-
coriações no dorso da mão esquerda.

Joaquim de Souza Alves, traba-
lhador, morador a rüa Esperança riu-
mero; 2, coíliído''. pói-vserxá-.iia fabrica
de gaz do cães do irorto.

José Pedro, carroceiro, morador
ã. rua Farani n. 63, colhido^poi- ferro
em sua residência.

Pedro Thomaz, operário, res'den-
jte;â. rua do Senado n. 183. ferida con-
¦tusa "na 

região -parietal esquerda. ;
. — Alberto Palhares, aprendiz ;de
torneiro', residente â rua Assis Carnei-
ro n. 286, queimaduras de Io gráo no
àntã-bráqo e. de 2". na mão esquerda.",— 

Antônio Oscar da Silva, cocheiro,
morador á -rua Aristides Lobo n. 66,
ferida contusa no dorso do pé dl-
'peito. "''"" "

Isabel Carvalho, residente á rua
da Luz n.. 80, queimaduras,dò 2" gráo
nas pernas. ¦ •"- * ' • **"

Nair Rangel, casada, residente, á
rua João Cardoso n. 40 A, contusão'da
articulação tibis-tasica direita e esco-
nações na perna esquerda. *'•

—- Petronilha Gonies Silva, casada,

Promptamente compareceu um auto-
ambulância, mas, como dissemos, a vi-
Ctima teve morte instantânea.

A arma tem o n. 279049, e foi ar-
recadada pela autoridade competente.

O offieial An estado communicou o
caso As autorMaAf» do 5o dlstrlcto, que
estiveram no local e abriram inque-
rito. .

O cadáver do infeliz recruta ficou
depositado no necrotério da brigada,
sendo o causador de sua .morte reco-
lhido ao xadrez daquelle quartel.' A' ultima hora foi aberto inquérito
policial, afim de apurar a casualidade
do oceorrido. *»•

Uma criança queimada
¦ Deu-se hontem-, na casa do Sr. An-

tonio de Abreu, á rua .do Riachuclo nu-
mero 187, um caso deveras lamenta-
vel. . . ....

Por um descuido de.uma pessoa da
família, a menina Dulce, com 19 me-
zes, filha do [Sr. Abreu, soffreu quei-
maduras de Io e 2° grãos no abdômen,
membro inferior esquerdo, braço o re-
gíão escapular direitos, produzidos poi*
água fervendo.

Foi chamada a Assistência, que me-
dicou a menina Dulce, diexando-a em
tratamento na residência dc seus pais.

Foi. aggredido por ura
desconhecido

O funilelro Arthur Paula dos San-
tos, com 22 annos de Idade, morador
na rua. da Gamboa n. 25, foi aggredido
por um desconhecido, quando estava a.
serviço no morro da Gamboa.

Paula dos Santos soffreu escoria-
ções na face anterior do Uiórax o foi
medicado no posto central da Assis-
tencia, retirando-se üepois paru: aua
residência.

A policia do 8o districlo ignora o
oceorrido.

^ORtlO IX E
AdaterlAl %>st.vsa isolamento tie earmaras

frigoríficas
Fabricas : S• -f3 A CJLO e BIÓ

JOSÉ' CONSTANTE & Co.
RIO

3. PaULiO
Avenida Rio Branco, Ql -

Rua S. Bento, s*á, *• -

Tentativa de assassinato
Na z-ona A~ò ÍG**' dTstrictõ' policial,

deu-sç ha tempos unia greve d.e.ope?
1-a.rios que trabalhavam huma-fata-icíi
ali úxistiiiite.. Essa greve-fòi furada
•pijlo. operário Ângelo. Augusto de
SanfAnna, com 22 annos de idade e
morador ã r.ua Jardim Zoológico nu-
lrièrò- 56. - •

liontem, estavam Ângelo e Ante-
ariór da Silva Braga defronte ao bote-
quim da rua Barão de Mesquita tiu-
moro 897, e como o segundo, por ser
tambem operário, interpelasse o pri-
meiro sobre o motivo que o levou a
fuinir a greve, Ângelo respondeu que
nada tinha a dizer, isto é,. que não da-
va satisfações das attitudes que to-
¦mava. E' certo que se estabeleceu
dosdo logo acalorada discussão entre
ambos. Do nada valeu a intervenção
de ípqssoas que so achavam presentes.
Os ânimos cada vez mais se exalta-
vam e num momento agudo.da dis-
cussão, Ângelo sacou de um revólver
e fez cinco. disparos sobre Antenor,
quu caiu ferido na região temporal
•direita.

Foi chamada a Assistência, comiia-
recendo ao local uma ambulância,
•que ali mesmo ministrou os primeiros
curativos na victima, transportando-a
«depois para o posto central, onde fo-
ram mais cuidadosamente pensados
os ferimentos. O seu estado é bastan-
•te grave, e por Isso foi removido para
a Santa Casa.

A policia do 16° distrietó effectuou
a prisão do criminoso, auloando-o i
ílagTantc.

 i— ¦ *» * m.

Aggressão
O empregado do commercio Jon-

quim Gonçalves, com 20 annos de.
Jdade, portuguez e morador á rua
Frei Caneca n. 484, foi hontem á
deUegnclíi do 6? distrietó queixar-se de
que o indivíduo José de tal, o aggre-
diu, próduzindo-lhe ferimentos no
dorso. do nariz e .região frontal do
lado direito.

A aggi-pssão teve logar na casa
n. 291, di» rua do Cattete, onde ambos
ee encontravam.

A policia registrou a queixa e pro-
O prisão do criminoso, autoando-o em
Cucado na jiosto da Assistência.'-

i im > í» a —

Mas, que espertalhão!';
. O. .loão- Correia de: Oliveira é um.es-

pprtajliãp de marcai maior. ¦ Querei).dO.,
ganhar dinheiro, fazendo pouca -»'ftn*—¦
ça", lembrou-se elle de fundar uma tal
"Sociedade 'Beneficente União "-Naglo-

nal", ã rua -Je S» Pedro n. 14,0, ifpr-
jando uma lista phantastica de 3Í9 so-
cios. •

Para tanto "associado" era necessa-
fio um cobrador "afiançado", para nãp
fugir com o dinheiro arrecadado o o
pirata fez vários annuncios, procurai!-
do um empregado.

Muitos candidatos appareceram, mas
quando sabiam quo ttnhnm que entrar
com 1:000?, desistiam; um, porém,
Adolpho Alexandre de Queiroz Ferrei-
ra, entrou com essa quantia jiara as
mãos de João e quando deu pelo lo-
gro, procurou o 2o delegado auxiliar,
u quem se queixou..

Essa autoridade abriu inquérito a
resjieito e tendo apurado a responsa-
bilidade do aceusade, remetteu o pro-
cesüo a 1* vara eivei.

com '28 .annos de Idade, morador eni
Tres Bocas, intoxicação., de alimentos.

Mercedes, filha de João Matta
Vieira, moradora á' rüa Rodrigo de
Brito n. 20, ferida incisa na palpe-
bra inferior esquerda.

Domingos do Souza Esteves, em-
pregado do Lloyd,. morador .no Colle-
gio Luzitano,, na. Penha, caiu do um
bonde na Estrada de Ferro.

-—Octaviano da Silva Guimarães,
mecânico,' morador, 

"ria- estação da Pe-
áliajã ruà,Braz,de;P.lnnX,íí. 138, feri-
da" contusa ria região occupital. - •*.._

§ | l|ipfudièiicia í|talà|

VM POMCIÁli IÍLVtÀ INVOIíTJNTA-
KIASIENTK UM COMPANHKIKO
Os recrutas da brigada policial Vir-

gilio Marques de Sã, n. 215, da 4a com-
panhia, do 1" batalhão, -e Antônio Nery
Miranda, n.- 203,. da 2a companhia,
tambem do 1" batalhão, voltaram hon-
tem do Núcleo Central para o quartel
dos Barbonos e não poderiam imagi-
nar o triste acontecimento que lhes
estava reservado.

O "China" não chegou a
iagir

Lã na zona do 23° distrietó funecio-
na, actualmente, um circo de cavalli-
nhos ea affluencia ali é grande.

Hontem, á noite, o gatuno Walde-,
mar Silva, vulgo "China", quando ten-
tava "agir", foi preso e levado para
a'delegacia do 23" distrietó.

ftOMME IL FAfll$$0M
lalim-o luriMi legilimo

t-opes f^a -', <&. O. -'.
,.UA ASlil A.»TONIO

Os saccos iam se quei-
mando

Hontem, pela manhã, cedo, manifes-
tou-se nos armazéns do frigorífico do
cáes do porto um principro de incen-
dio, em uma pilha "de Saccos. A gran-
de- fumaceira desprendida fez com que
o fogo fosse logo presentido e os em-'

O 683 atropela
Foi atropeladu . honteni, quando

passava pola rua de .SanfAnna, o
-portuguez Antônio. Souza, residente a
rua Frei Caneca n. 513.

O autor do atropelamento foi o
motorista Wencesláo de Moura Ri-
fcelró, que no momento guiava o auto-
movol ii. 683. A victima soffreu con-
tusõès o escoriações generalizadas,
inodicando-se na Assistência.

O motorista foi preso e autoado' em
flagrante.

-a^^-.*-*» m 

O "Formosinho" foi en-
,. gaiolado ..

Muitas'tem feito o "Formosinho'!,
alcunha por que acóde o ladrão Wal-
demar Felippe de Can-alho-, que con-
ta nada menos de cinco condemnações
com escalas pela Colônia Correccional.

A policia andava á sua procura de-
Vido a numerosos furtos commettidos
por elle, ultimamente, na zona do 19°
dlstrlcto e. hontem, a turma do agen-
to Guilherme Barroso consjt-guiu
prendei-o, na estai;ão de JTodoS os
Santo». '

"Formosinho". foi conduzido para
essa delegacia, onde foi mettido no xa-
d rez.

Entre catraeiros
BRIOARAM. FERIUAM-SE E FO-

RAM PARAR. NO XADREZ

Talvez uma questão sem importan-
cia dessas que surgem as vezes no de-
correr de uma conversa, fosse a causa
do dio profundo que se votavam mu-
luamente os catraelros Augusto Lopes,
de 25 annos, o Antônio da Silva Cam-
pos, do 36, ambos portuguezes. Ho-
mens rudes não' iiudéram elles resol-
ver efjsa malquerença se não por um
destorço pessoal que ha mais tempo
não se verificou, devido ô. interven-'
(*ão de terceiros que so interpunham
quando os viam' altercar acalorada--
mente. • j

Hontem, pOrêm, quiz o acaso que os
dois se encontrassem sós na praça
Quinze de Novembro.

Um achou que o outro não lhe fez
boa*cara e a discussão começou. Cam-
pos, puxando de uma faca avançou
rapidamente para Lopes,' golpeando-o
cinco vezes no brdçb esquerdo. O fe-
rido, por causa das duvidas, passou
mão om um remo e quebrou-lhe a
cabeça.

Estava a coisa neste pé quando ap-
pareceu a policia do 1° distrietó que
os jirendeu em flagrante, e levou-os
para a delegacia, depois de medicados
pela Assistência.
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O ingresso de ambos neste; quartel
ãs 23 horas, mais ou menos, e meia-hora
debois recebiam as pistolas de que se
utilizariam quando estivessem de ron-
da, serviço em que iam-ser-aproveita-
dos.

O soldado recruta .Virgílio, levado
talvez pelo enthusiasmo de que se
achou possuído ao.recebor a arma, to-
mou rumo da varanda do quartel e co-
meçou a experimental-:), pondo e ti-
rando o pente de balas.'

O acaso fez com que nesse momento
atravessasse o passadiço do quartel o
recruta Miranda.

: A arma disparou e Miranda foi at-
tingido pelo projectil, que lhe atraves:
sou o pulmão direito, produzindo morte
instantânea. ''¦

Apesar disto, ou mesmo crente de'
que o infeliz reoruta ainda estivesse
vivo, o offieial de dia, capitão Izidro
Gomes de Sá, telephonou para a As-
sistencia, pedindo a -presença de um
medico, i -,

pregados do estabelecimento foram
adiantando o serviço de extineção em-
quanto não chegavam os bombeiros.

O incendo foi dominado com pres-
teza. As .autoridades do 11° distrietó
estiveram no local e abriram inquérito
a respeito.

- PREÇOS DO ASSUCAR.
1 '03 preços ilo assticnr branco cristal, no mer-
eailo atncaillstii desta ciiinde, íoram liontcm.de
$«80• a $700 ríls o 'kilograinnin, coiifornm ns
cotações loinniiiiiiciiilas a Snperliiteiideiicia do
Abasleciineiito pula Junta da Corredores.

PROMOÇÕES NA DIRECTORIA DE
OBRAS

Por netos de liontem, foram, promovidos . ¦ na
Directoria Geral de Obras e Vlucão:

A ajudnnte de Ia classe, o do i!" Hcglualdo
Marques I-nrdellir. -

A ajiiilanlo de 2a, o de 3a, engenheiro Itn-
mar Tavares.

Nomeado auxiliar da mesma diroctoria, o en-
ganhei ro Romeu ile Kil Freire.

PÍLULAS DO ABBADE MOSS
Pára o estômago, figadoe intestinos — Uma vida levou o Abbade Moss a
cumprir o seu sacerdócio, alliviando a humanidade. Aproveitai os resultados
dessa vrdá de estudos. Lede, òs áttestàdos dá .efficacia desse maravi-
lhoso remédio.

Cigarros "MISTURAS"
Mailulactiirae-iii rmliule I.Ol'1'S SA'& C.

Rua Saiiio Auto. io ns. 5-9

Na Assistência -: >
Foram soecorridas hontem pela Aà-

sistencla as seguintes pessoas, victi-
mas de accidentes*.

- João Marques Ferreira, empregado
publico, morador ft. rua Francisco
Graça n. 1, ferida contusa na região
parietal direita.

Diogo de Assumpção, carroceiro,
morador á rua Leito Leal n. 29, es-
coriações no ante-braço o coxa esquer-
dos, na' nião direita o na região parle-
tal esquerda. ...

Joaquim Souza Fernandes, traba-
íhador, residente & rua S. Pedro nu-
mero 227, escoriações no terço médio
da perna direita.

Bernardino Manoel de Oliveira,
carroceiro da limpeza publica, residen-

Cpm peso no estômago, dôr de cabeça é prisão
de ventre nãò podia trabalhar

; Não ora-possível supportar otrabolho com o máo estar causado,
pelo constante peso.no .estômago, .dòr ado cabeça e o rosto acalorado,.
produzido pela prisão de ventre, que tambem fazia inchar o ventre.
Sô evacuava com lavagens intestlnaes, para continuar, •üèpois, mala
tenaz a terrível prisão dc vfintre. .• 

' »:.• ;
Tèncionava vender o negocio e. abandonar o trabalho, quando,

fui salvo, ficando verdadeiramente curado com duas caixinhas' das
PÍLULAS DO AH1ÍARK MOSS. ' .-'

•Melhorando desde o primeiro dia, evacuando'com regularidade,
vi desappareeer um a um os meus ineommodos, e hoje, feliz e satis-
feito, continuo o meu .trabalho e. não cesso xle recommendar o- gramte
remédio, auxilio dds famílias.

. OHRKTIA1VO AGUIRRE (MANAOS).

Em todas as pharmacias b drogarias. Agentes : SILVA, GOMES
ü. C. Rua -Primeiro de Março n. 161, RIO DE JANEIRO.

**•- *¦»'¦-.?'',¦'-» •?»•* 
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õ DE DEZEMBRO—Santos A<f dia:
S. Pedro Chrj-soloeo.h, dr.; S. Sab-
bas, ablmilé; Santn Clir!-iiiiiiii,niar-
tyr; S. DaUuncio, b. martyr; São
João Tlmumàtúrgó, U.C; S. Ge-
ílUdo, blsiio, 'purti-celro da cidade
dç Bnifra; Portugal-—DoiiiltigrtJ"' li
<lo Advento' 

'.,.•-•:', "Jj '¦- 
%

Nas asolemnidades dç . hoje jerãò
lides ca segul-iítes iti-eqlios: 4<)»-Evaitt-
gelho: .. " 

; .. J-; 
'" »>.y, í '

"Epistola—Irmãos; o': tjue aqui; lê-
des para noseo -ensino foi escripto;
para que, pela .paciência, o consola-
gáo das Escrípturas, tenhamos espe-
rança. Ora, o' Deiis de paciência e
consolação vos dG que .entre -vos ,s]ii:
tais uma mesma coisa., eeçmndo^Je-
sus-Chrisl-o; para .que unanimes,
mima sô boca,. glorltiqueis ac Deus,
e Pai.de. Nosso Senhoi- Jesus Christo,
Pelo que recebei uns aos- outr.os,
como tambem Christo nos .recebeu
para gloria -de Deus. Pois. eu vos
digo, .que Jesus, Christo foi. o-.-Minis-
tro da Circumcisão em testemunho
da verdade de Deus, e. em ..ra.ti.flca-
ção das promessas feitas aos Pais.
E para que as gentes.a Deus glori-
fkmein nd sua mlseriçqrílja, como
está -ascripto; Ppr isso, Senhor, .éu,
te confessarei;.-entre ¦» as Bsntes; .•?.'
cantarei hymiiosÁO' teu .Nome.-. E
outra vez diz: .'AlegrtU-vos, gentes,
com sgu. po-vo.,. E outra vez:. ,Lou-,
vai ao Senhor .todas asvgentes, e ce-
1-ebvai-o todos.os. pov.es..J3- taimbem
diz Isaias: Haverá":.. .' 

'¦¦./.:
"Evangelho-—Naijuctlle; temp-ot. Ou-

vindo João no cárcere.as obras dc
Chrlsto: en.viou-lhe dois de. seus dis,-
cipulos, dizenda-lhe: És tu o quo ha-
via de vir, ou èspeYamos outro? E
Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide.e
repeti á João o que ouvistes e vistes.
Os cegorv) vêem:..os coxos andam: os
loprosos são .limpos-, -os surdos. .c.u-
vem:os mortos resusoitam: .os-pobres,
sã cvangelizados: o bemaventurado;
aqqelle que,»era mim: ge não -escanda
lizar. E Idos elles, começou. :,Ieau.s aj
dizer ás turbas acerca de .T.oãR: Qt!!í;;
festes ver .no desei-ta?,. fJma,. eaiui,
agitada ao vènio/í .,Má.s,--.flU-9»-íóstes-,
lá ver? Um homeiu" vestido . ,inóJ,'ler,'.
mente? Eis, nos pal.ieios Ace-.-. Reis',
habitam os què vestem com m-olle-
za. Mas que saistes, a ver? Um Pro--
plietír? Tambem vos digo. que mais
quo Prophcta vistes. Porque este 6
iMlueílo, de quem está escripto:. Eis
aqui envio meu Anjo diante de tun.
face, que... apparelhará-teu caminho,
diante do ti". --,',- .
Festival -. -•¦: '

O féstiv.al a.iinunciádo pára hoje,
do melo dia Ss 18 horas, .nO;Jíirdlm
Zoolofeloò; em beneficio do' Dispen-
snrio S. Josô, promette grande 

' ani-
ma ção. Só a presença dá esplendida
orchestra, dós "Oito Batutas"- garan-
te o exito do festival, que conta, oil-
tros grandes atti-act-lvos e será abri-
Ilimitada pelas excellentes bandas da
Escola Quinze de Novembro e do
exercito.- A exhiblção dá. "aranha
que fala", hoje, será grátis ás crian-
ça.s menores de.dez annos.

Festii.do Senhor ¦ Bom Jesus do.
Monte, Paqueta
O zeloso vigário i desta parochia

está promovendo a festa: do Senhor
Rom Jesus, -para o dia 2 do janeiro
do anno próximo.

Com esto intuito, vem o- padre
Joaquim Moss de Almeida Brito so-
licitando o apoio do touos os paro-
cbianos, estando em vias de- organi-
zação um programnia -variado. * '

Novenas dc Niissa Senhora dir Cíòjj-' ceição ' ' "' ' '.'."' 
.

Eim louvor. d<'i Iinmacú^tlu,. Co\i-
ceição, estão se-ndo lavadas n. effeito.
novenas em.'vários templos: desta cl-
dade. ¦'¦' :

Na igreja da Immacul.ada Concei-
çãò, esses piedosos actos, ás 19 ho-
rus, têm tido grande concurrencia,
e terminam com benção di> Santis--
slmo Sacramento, estando h, orches-
tra confiada á direcção do conhecido
professor Luiz Pedrosa,

Na mntriz do Engenho Velho, as
novenas constam-de missa de coni-
niúnlião geral, ás. 9 l|2 horas, canti-
cos o ben-*ão do Santíssimo Sacra-
mento;'

Na matriz de Sant'.Anna, começa-
ram, ante-hontem, ás 18 1|2 horas,
os exercícios em honra da, Imma-
culada Conceição de Maria.*

Na capela, do Saiitõ Antônio de
Padua, no imorro- de .S. Carlos, efi-
meça.ram hontem as novenas de
Nossa Senhora! da Conceição, ás
19 1|2 horas. :

Na capela do glorioso martyr São
Sebastião, em Quintino Bocayuva, a
Devoção de Nossa Senhora da Con-
ceição iniciou hontem, ás' 18 l|2'ho-
ras, as novenas da festa em louvor
á excelsa padroeira.

Primeira conimúnhão..
Revestiu-se de .grande solemnidade

a ceremonia dá -: primeira commu-
nhão dos alumnos do Collegio Paula
Freitas, realizada hontem, na matriz
do Engenho Velho.

A's 7 horas já era grande o nume-
ro de familia e do professores do col-
legio.qi.io ali 'aguardavam a chegada
dos alumnos.

Convenientemente dispostos para o
acto os commungantes e collocado o
estandarte dó. collegio ao lado do
altar-mór, teve início' a- ceremonia,
celebrando, o conego.Augusto .-Santos;
que.' pronunciou tocante oração, ln-
citando a .mocidade á pratica das vir-
tudés christãs e a^conseryaçjio deste
bom exemplo, gratas recordações- de
felizes dias. . ¦ , . . . .- •

Logo após minisbrou a . primeira
communhão aos alumnos seguintes: -

Zuleíloa Ro,çha Leite,, Dulce de
Paula Freitas, Erico Rocha. Leite,
Antônio de Paula Freitas, Hugo La-
coste, Fernando Barata Ribeiro, Mau-
riclo de Moraes Jardim, João Lou-.
renço Rodrigues, José dos .Santos
Marinho, Sylverlo Borges Pires,.João
Mariano de Souza, Henrique Tinoco
Silveira Machado e João Novaes.

Renovaram communhão . os se-
guintes aluirmos: • " . .'

Andrôa,Fontes Peixoto, -Afino Sil-1
veira de iSouza, José Luiz.¦„ Ribeiro
Horta, Rogério Gomes Ferreira, D'o-
mingos Perdigão, Joa-quim da- Rocha
Pereira,'José Tinoco da SUv«ira Ma-
chado, Ànyslb Murat, ¦ Armando
Lynch, João José Correia • Telles,
Nelson Moraes . Jardim, Edelberto
Fontes 

'Peixoto, 
Cléo Lacoste, Au-

gusto Ferreira Machado, Rubem-de
Almeida Ramos, Dilspn Lessa A. Ca-
mara, Luiz Rodolpho Lopes, José. Al-
ves d° Banho, Walter P. F. Santos,-
Armando Sim5es Castro, Nelson*Lou-
renço, Wal-demir P. F! Santos,. Dágo-
berto Fontes ,'Peixo.tO,.Alcyr'Pi Frei-
tas Coelho,'Marlo-de Paul^.Frelta
Fjlhò,'-Alberto da Fonseca, Guilhor-
me Quándt Oliveira, Anfoiiib Plnfo
da Motta, Waldemar P. F. Coolho,
Alfredo Braga 

'Piragibe, 
Elysio Fa-.

rinha; Em-manuel" Azambuja. Farld
Tannuori, Joaqujm de Paula Freitas
e João de Moraes e Mattos.

Depois dos aluninòs, commungou
tambem o director do collegio.pvofes-
sorMarió dó Paula Freitas..

Trlduo de Nossa Seuhoi*a.
Na Igreja de Santo Ignacio', " em

Botafogo, começará hoje o triduo
preparatório da festa dc' Nossa Se-
nhora da Conceição, a realizar-se no
dia S dc corrente.

• Hoje a devoção será ás 16 lioras
e-.ámanhã"-e depois ãs 19,45. ',
/ No dia 8, festa do Nossa Senhora
da • Conceição, haverá communlião
-geral, na .missa das 8 horas, e ás
19,45, «fcanto dos Psalnios pela Con-
gregação Mariana, p-anegyrico e ben-
ção solemne. .Pregará os sarmões o
pàaíef.G. Locher, S. .T.

Diversas.
Reúnem-se- hoje em sessão de

mesa conjunta, em 2' convocação,- a
Devoção dc S. Benedieto da Quinta
da Boa Vista e Irmandade do Santo
A-ntOnio do Lisboa e Bom Jesus do;
Monte', de Villa Isabel.' — A câmara «eclesiástica deste
arcebispado não. funecionará no ídla
8'do coi-renté, em homenagem a Nos-
sa Senhora da Conceição." •

— -As missas de hoje: ••"
Cathedral , metropolitana As

8 112 horas, -missa do curato, com
acompanhamento de harmonium,
cânticos' sacros o benção do Santis-
simó Sacramento; ás 10 1|2 horas,
missa solemne do cabido motropoli-
tano, que' comparecerá revestido do
suas insígnias, õ cânticos pela Escola
Cantorum Santa Cecilia.' 

Matriz da' -Salette — Missas, ás
5'l'2, T, 8 e 10 horas. A's 18 horas,
reunião- da-Aissociação de Nossa Se-
¦iihòrá da Salette, a. logo «pó.i, devo-
cüo da "padroeira, constando de recí-
taoâo de exercidos espirituaes, canto
do* "Misercre", cânticos, preces e
benção do Santíssimo Sacramento.

Igrejiv da Oruz dos Militares
Mi»-.fea ãs 9 horas.

Igreja .Mãi dos Homens --' Missa
ás 8'hoia's, coni benção do Santissi-
mo Sacramento; ás 9 horas, da ca

VESTIDOS para SENHORAS
VESTIDOS pak SENHORITAS
VEoTIDOS* para MENINAS
ENXOVAES para BAPTIZADOS

. m, VAES. para RECfiMNASCIDOS' "i
íiHiiiii uu OURO

OUVIDOR N. 169

:: Segunda parte: musica, por W»
Tammerik e Ricardo Petrowsky e se-;
nhora; opportunidade aos represen-]
tantes das igrejas; hymno 400, pela
congregação; sermão offieial, pelo
Dr. Ricardo Ipl-e*,-hymno, peto coro
da igreja; offertas para a constr.u-
cção do templo, e agradecimento o
despedida. ¦ -¦

—Igreja Baptista em Bomsuccesso
— Estrada da Penha n. 775 — Nessa,
Igreja, ha\'e*rá hoje escola dominical
ás 11 heras,-onde se estudará a im-
portanto lição' "p crescimento ; do
reino", que se acha. em Matheus, ca-
pitulo 1.3'. Ap meio-dia, pregação do
Evangelho, dtijò' assumpto ê "O tra-
balho do. christão", falando o evan- •
gellsta da igreja. Oecuparáío púlpito,
ás 19.3Ü, o lirofeseor J. Souza Mar-
ques -que- falará sobre palpitante as-
sumpto. Nas quartas-feiras, • ás mear
mas horas,, eulto. ade louvar e pre».
gaçao.

».»v»  .. "Examinai as Escrípturas que cor
pelania anglo-americana; cnm expu- nhece,.eis a verdade, e esta vos liber-
cà-ção do evangelho>em inglez. -e «*' tapá..
11 horas, com pratica ao evangelho

Igreja do Senhor Bom Jesus do
Calvário è Via 'Sacra — Missa ás 10
horas. ':' 1, 

- o or'lgreja de S. José — Missa us 8, 9,
ilO, 11 e 12 horas. '
I Matriz- do Santa Rita — Missas as

7 8 o 9 horas, esta com harmonium
: m Evangelho.' cânticos e ' benção do
'Santíssimo Sacramento. '
, ""igi-cja de S. Francisco de Pauhi —

Missas ás 9 horas; no «Itar do pa-
i1r.oeii*oí ás 10 horas; nn cuiiela de

i Nossa Senhora da Vlctdria.
Igreja da' Conceição e Domes (em

S. Januário) — Missa ás 9 horas
. Capela de Nossa Senhora Auxilia-

dora — Missa ás 9 horas.
Matriz do Engenho Novo — Missas

ás. 0 1|2, 8 e 10 horaa. A's 15 horaS.
aulas de .cathecismo. A.'s "10 ' horas,
pregação (doutrinai, cânticos, preces o
benção do Santissimo Sacramento.

Matriz do Andarahy Pequeno (Mu-
da da Tijuca)' — Missas ãs 7 e 9 ho-
ras, esta com omilia. ao Evangelho,
cânticos, preces t1 benção' do Santis-
simo Sacramento.

Mâtflz do Engenho dè"Dentro —¦

Missas ás 6 l|2'e 10 horas. * ';

Matriz de Inhaúma — Missa us 10
hoi-as.' 'J ,,.

 Nas matrizes, por oceasião da
missa parochial, serão 

"lidos 
os'pro-

clamas de casamento processados
durante a semana. 

'

Em. S. Paulo.
A cúria metropolitana paulista

está providenciando quanto ao provi-
mento de logares. e admissão 'de can-
didatos no curso do seminário menor
de Plrapora. . . . - • •-.

Os-pretendentes devem: apresentar
seus pedidos até o dia 2.0 de janeiro
do anno vindouro, .estando marcado
o exame das vocações sacardotaes
para o dia 26 do mesmo mez.

+- As festas em honra do Nossa
Senhora da Conceição, na., capital
paulista prómettehi revestir-se, este
nnno, de, excepcional .brilhantismo.

—Nova congregação baptista —
Em breve seiii organizada unia nova-
oangregação évángellea, na estação
da Penha, subúrbio da Leopoldina,
que ficará aoç cuidados da, Igreja
Evangélica Biiptism um Bomsucol-sso.

—"O Jornal Baptista*-— Acaba de
Vir á luz da pu'l>'.icidade mais um nu-
mero íle.ssé onnhocido or-xâo das igre-
*.is liàpttstíis no .Brasil. Vimi- repleto
de matéria utiln_ todos que querem
conhecer a .religiã-o,.

—Igreja Methodista do Cattete —
Haverá hoje. pesta igreja, escola -.do-

minieai dns 9 ás 10 horas, o das 10ns
11 terá lojíai* a "Santn r-ommunhão".

A's 19 112 horas, haverá unia eon-
forencla religiosa: pelo bispo, desta
igreja. Dr. John M. Moore.

ATTÈIVI 1
vari••<, -vp s p>irit obri* eliimarriio. <'.ASA
KIST miirn.'-pi'«iii'i*ta no artij,"\—.Hutt
Scl« ile Setembro n. *í*>.

Easpiritismo

Volumes extraviados no
cães do porto ;

Extraviaram-se quatro
caixas, descarregadas em
setembro, no armazem 16,
do cães do porto, contendo
peças de machinas para te-
celagem. As referidas cai*-
xas.trazem a marca B. G..
com os ns. 16, 17,23 e 24,
pesando, respectivamente
384, 676, 408 e 125ki-
los. Gratifica-se a quem der
informações, á rua da Qui-
tanda 145.

• Funcclonain hoje as seguintes as-
sõoiaçoès espiritas: •;

Federação. Espirita . .Brasileira, a
avenida Passos n. 2S, ás 14 1|2 ho-.
ras; ¦'.•» '• ¦ ' ' ¦¦

Centro Antônio de Padua, ft rua
Senador Pompeu ri'. 16-2, íis 20 ho-
ras; '.'¦ , 

' ¦ _•
Núcleo Amor á A'erdade, a rua-

Oliveira Andrade n. 26, Encantado;
ás 19 1|2 horas; -. •::¦'. -J ¦

União Espirita de Oswaldo Cruz-'
á rua Maria Teixeira ri; 31, Oswaldo'
Cruz, ás 12 horas;

Sociedade Humildado e Caridade,
á rua D. Flora, em Andrade ArauJ-
jo, ás 15 horas;

União Nova Iguassuense, estação
de Mesquita,'ás 19 1|2 horas;

•Federação Espirita do Eslado do
Kio, rua Coronel". Gomes- Miiçliado-
ni 140, eni Nitheroy," ás-20 

'hoiiits.-.-^- ¦
Para -todos ê franca a entrada»
--—Realiza-se tambem hoje a' "ma-

tinêe" do Polytheama do Meyer,- em
beneficio da União Espirita Subur-
bana,-cujo produeto reverterá pára
a construcção do sua-sede social.

Começará ás 15 horas,' represen-
tando-se.a opereta eni tres actos,
"Eva". '"'"

—¦ Amanhã funecionarão os se-
guintes Centros:

Antônio de-Padua, rua Senador
Pompeu n. 1*3-2: União Espirita 'Sub-
urbana, rua-Archias Cordeiro n. 316;
e Centro F6, Esperança e Caridade;
á rua Bernardino de Mello n. 47,
Nova Iguassú.

Começarão ás 20 horas em ponto.
— Teve grande 

"concurrencia,'tr

conferência hontom realizada na sê-
de da Federação Espirita do Estado
do Rio, pelo conhecido espirltualis-
ta Dr. Giovanni Leoni.. ...»

;. Culto Evangélico
i Todas as igrejas evangélicas, ba-
ptistas e presbiterianas, farão hoje "o
respectivo culto, aos seus fieis, nos
templos, e pelos pastores correspon-
dentes. E' sempre franca a entrada,
como tambem fornecerão todos os Iri-
llormes que .lhes sejaih solicitados,
quaesquer dessas igrejas, assim -como
todas as associações christãs desta
cidade e do Interior.

—Igreja Baptista- em Pilares.; —
Nessa igreja, á estrada da Pavuna
h. 31, "realizou-se, 

quinta-feira ultima,
uma reunião festiva, em commemora».
ção ao seu 3o anniversario de sua or-
ganização. Os Srs. Leobino da Rocha
Guimarães e 'Reynaldlo Turim, respe-
ctivamente, pastor, e evangelistaí da
Igreja,- organizavam um attrao'ntè
programma. ."•

A sala, que é vasta, foi.insufflclen-
to para conter o selecto auditório. Es-
tiveram presentes.representantes daa
igrejas baptistas nesta capital.
i O programma da festa .foi. o se-
guinte: primeira parte: hymno 85,
pela" congregação; oração, leitura das
Escrípturas, pelo Sr. Santos; musica,
por W. Tammerik e Ricardo Pitro-
wsky e senhora; relatório geral, pelo
secretario; hymno, pelo coro da igre-
ja';'objectivos do novo anno,'pel'o. pas-
tor; hymno 28, 'pela congregação;
o, principal alvo para o anno novo,
pelo Br. Reynaldo Purln; (oração e
recltativos.

I
Meias, leques, luvas,

bolsas e carteiras
Continua durante este mez
com o abatimento de 10 0/o
sobre os preços marcados

38, TRAVESSA 8. FRANCISCO, 38
Ein baixi dos Fonianos ' . *

Acabam de cliégar
,. novas remessas das'

afamadas conservas
UMIEUX FRERES

. A tnaioi labrica do mu ido. Hroiln-
eeSü .innuái : 24:000.000 de lata*:
Petits-Pols. Sardinhas, Cham-
jilgnons. Patés tte Fole Gras.
Pratos preparados, etc.

Eneiinlriim-se nas Ke^iiinlcs
casu»:
CASA HEIM

;: CASA VIUVA HENRY V"
:.. -H. MARTI & Cís.
;. ALBERTO GOMES ¦& Cia.
{C nus iiu-lliiircs «.usas <lc cn

iacKtivi'is íiiiiis.
Agente exclusivo:

«. AÍLJ13E3-tFvinrJE!*r_.
Umi ila Allu pilegú 1 1-1

? UIÕ

Theosophia
Sob a presidência dO coronel Riiy-

mundo Pinto Seidl, reúnem-se hojo
os membros o Grupo Esotérico Pú-
rificaçao', na sede da Loja Pythagò-
ras, á rua Campos Salles n. 74, para
a respectiva meditação.

Começará às 12 horas.
A's 9 1| 2 horas, porém, terá logar

a sessão privativa da Loja Pythago-
ras, sob a presidência do Dr. Juve-
nal Meirelles de Mesquita, para con-
tlnuação dos estudos já iniciados.

— A Loja Orpheu, sob a .presiden-
cia do Dr. Abel Waldech, fará, ás
14' 1|2 horas,.'iima sessão dominical,
com caracter, artístico, em sua sede,
á rua Saçhet'n.\39.

Haverá musica e canto, fázendo-se
ouvir vários artitas .de reconhecido
conceito: Entrada franca.' Amanhã, às 20 horas, fará essa
mesma loja uma sessão publica de
propaganda theosophica. ¦

Brevemente, reunir-se-ha o con-
selho director da Secção Brasileira
da S. T„ afim de cogitar de algumas
modificações no regulamento regío-
nal.

Quaesquer informaçSes serão pre-,atadas pelas lojas Perseverança o
Orpheu,-situadas á rua ÍSachet n. 39,
2o andar, e Loja Pythagoras,' á rua
Campos Salles -*n. 74'. É'ainda pelocoronel Raymundo Seidl, rua Gene-
ral Bruce n, 112; Dr. Juvenal Mes-
quita, rua Alzira Brandão"Jn. 132;Dr.-Olavo Mesquita, rua S. Francisco
Xi.ylér n. 76; coronel-José Joaquim
Firmino, rüa Carvalho de S*á' ii."73;
Dr. Abel Wáldeck, rua Pririíeiro da
Março n. 66; tenente Albino "Montei-
to, rua José Bernardino n. 28; e
Paulino Diamlcó, rua SanfAnna-nu-
muro 100.

tfV-ígç
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FOOT-BALÜ
O novo horário dos jogos

De 'accordo com o resolvido

pela «llrectoria da Liga .Metropo-
Iltnnti, o novo horário, para lul-
cio dos jogos, 6 o seguinte :

Terceiros qutidros — A's 9 3|4
lioras ;

Segundos quadros — A's 14 1|2
horns ».¦'¦

Primeiros <mn«hos -- A's 16 1|4
horas.

Ila verá uma tolerância, tic 15
minutos.

Campeonato de 1920
Os jogos 

'de hoje
PRIMEIRA DIVISÃO

AMERICA x FLAMENGO
Em match returno do -campeonato

da cidade, encontram-se finalmente
hojo, no cam-po da r.ua Campos Sal-
les, os terceiros, segundos e primeiros
quadros üjs valorosos cltlübs acima
mencionados.

O embate será sensacional e dispu-
tndisslino, apesar do resultado não
alterar a classificação na tabela do
campeonato.

Os quadros vão para o campo da
lucla dispostos ,í vender «aro a sua
derrota. O Flamengo, campeão do
«Jorrcnlo atino, tudo fará para conàCr-
vai-se invencível, e o America empre-
g.iiú todos os seus esforços para le-
var de vencida o campeão de 1920.

A assistência será Colossal e certa-
mente pequenas serão as dependências
da praça de sports do alvi-rubro do
Engenho Velho, para conter a grande
aiassii do povo que lá affluirá.

A directoria do America F. C. pre-
para significativa homenagem aos
vailontes players rubro-nogros.

Antes do Jogo principal, serão has-
tcados.os pnvilhOés dos dois clubs fa-
zendo o captain americano a entrega
do uma "corbeille" de flores natu-
raes ao captain flamengo.

Após o match, a directoria do Air.e-
rica F. C. offorecorá uma taça dc
cluuiipugno aos directores c jogado-
res iv-bro-negros, fazendo, por essa
oceasião, a entrega de uma rica taça
dé prata com a seguinte dedicatória:
"Ao campeão de 1020, C. It. do Fia-
in -uso, -offerece o America F. C. —
5-12-1920."

Para este match, o America F, C.
convi-!1 ui ns altas autoridades do paiz
e o.s dirigentes da Liga.

Uma banda de musica militar to-
cará nos intervalos do." jogos.

Os jogos começarão ás 9,'15, 14,30
e 10,15, sendo escalados pelo conse-
lho ,os scctilntes árbitros: terceiros
quadros. Éduàrdó Magalhães: sc^un-
dos, Flavio de Almeida, o primeiros,
Edgard de Oliveira. Representante,
Adauto de Assis.

Os teams do Amerlca sâo os se-
guintes:-

1" team: Ribas; Barata e 
'Peres;

Galdino. Miranda o Avellar; Barroso,
Edgard; Chico. Palito e Manoel;

2° team: Tullio; .I'.ii5o e Abreu: Pe-
«Iro, Djalma. a Aimblrê; Santos,
Graesho, Anvrleo.-.J.auro o Vieira.

3" team: Nanha: Alberto e Quin-
tella; Mario, Oswaldo o Lyrio; Os-
waldo II. Siqueira, Cintra, Areovisto
o Brilhante.

São estes ns teams do Flamengo:
í° team: Kuntz; Santiago o Almei-

da No-f.tp; Rodrigo, Sisson e Dino;¦Waldemar. C.-nidiota. Sidney, Jun-
(jíicira o Candiota.

2" tèánjii lbeí*6: Bn.ldnssini o Mil-
ton; Doui-íiin. Dulce o Dourado II;
Arnaldo. Galvão', Gottschalck, Zacha-
rias e AiTolphow

A theií.-urarla do America F. C,
pnr nns«i Interniedlo. pn-vlne aos as-
sòciàdos que só 6 porniittido o Ingres-
so, por oceasião dns matches offi-
ciaes, cnm o recibo do ni -z. o auc, dç
accordo com a letra dos estatutos, os
associados poderão ser acompanha-
dos por duas pessoas do sua fami-
lia (si-nluiras e crianças).

BOTAFOGO X ANDARAHY
Encontram-se novamente hojo em

match do campeonato os terceiros,
segundos o primeiros quadros das
syiiipntliicas sociedades acima men-
cionadas.

O encontro, que será levado a ef-
feito n i vasta praça de sports da rua
General Severiano, será sensacional
e íflsputadisslmo,- em vista do prepa-
ro dos quadros combatentes.

O Botafogo apresentará o seu
team cpinplõto o disposto a confir-
mar a victoria do primeiro match e
rehabiÍiJtar.-E0 dadc.-rota que soffreu
domingo ultimo.

O Andarahy, por sua vez, mandará
a canipo o excellente quadro, que tão
bella figura vem fazendo no campeo-
nato o disposto a tirar a revanche da
derrota que so-ffreit no encontro do
turno.

Sendo esto um dos melhores jogos
do dia, e o unico da zona sul da cida-
dc. é do se esperar que a assistência
seja colossal e selecta.

Para este encontro o conselho
divisional escalou os seguintes jul-
zes: terceiros quadros, Pedro Paula
de Lima c Castro; segundos, Pinto
Ribeiro de Castro, e primeiros, Paulo
Buarque de Macedo. Representante,
Oiiilh-ji-me Pastor.

São estes os quadros do Botafogo
F. Club:

1" — Oliveira — Monti o Palamo-
nc — Franco, Alfredo e Policqe
Leite, Petiot. Vadinho, Arlindo e
Nòqülhho.

2'-' — Alríiir — Amilcar o Tajano —
Baby, Braga c Colo — Victor, Riva,
Nilo, Frederico o Ary.

Kis os teams do Andarahy:
1» — otto — Do Maria c Franltlin

Kosino, Braullo e Nicolino—João,
Gilabert, Harry Chiquinho e Be-
tillllll.

2° — Romeu — Americano e Wal-
vluinar — Lulú, Hemeterio e Joaquini

Bethçl, Flariono, Ary, Moacyr e
Ti Ue.
Uni aviso importante «la directoria

do Botafogo F. C.
A directoria do Botafogo F. C. pe-

dc-nos tt publicação da seguinte nota
official:••A directoria do Botafogo F. C, no
Intuito o ii-rsistivol dever dc reprimir

os excessos que se vêm, ultimamente,
verificando, por oceasião dos ma-
:tches, resolve tomar as seguintes d,e-
liberações: .

1°. Fazer publicar, pela imprensa,
para aviso do publico, quo^se reserva
o direito dó fazer retirar da sede do
•club toda e qualquer pessoa que, por
oceasião dos jogos disputados . no
campo do Botafogo F. C, injuriar o
juiz da partida ou os jogadores, ou
que, por palavras ou actos, ameaçar
perturbar a tranqüilidade.....

2°. Para esse fim fica 'instituída a
commissào dc policia do campo,..a
qual sorá composta de sócios quites¦ do club, em número nunCa inferior
a 30. Os componentes dessa commis-
são serão nomeados por oceasião dos
matches, usarão uma braça-deira
branca, de cinco centímetros de lar-
gura, tendo, ao centro, o monogram-
ma do club, e «ijoverâo permanecer,
durante o jogo, nos locaes que lhes
forem designados.

3°. Os componentes dessa commis-
são deverão usar da maior energia,
no • desempenho dn suas funeções.
Quando um espectador estiver amea-
çando perturbar a tranqüilidade, o
membro dc policia de campo cha-
mal-o-ha á ordem com cordura, e, na
reincidência, fal-o-ha retirar-se im-
medlatamente dà sede do club, po-
dendo, para isso, requisitar o auxilio
das autoridades polieiaes.

4a. Quando o provocador for . um
sócio do club, deverá ser este admoes-
tado, sendo-lhe tomado o nome, para
quo a directoria lhe applique severa
punição."

BANGU* X MANGUEIRA
No bello campo, situado na estaçãcJ

de Bangú, reallza-se hoje, á tarde1,'
o encontro dos segundos e primeiros
quadros das sociedades acima.

A peleja promette ser renhida e
bem movimentada, dada a constitui-
ção de cada quadro.

Os jogos começarão ás 14.30 e
16.15, survlndo de juizes os Srs.
Eduardb Magalhães e Henrifuie dos
Santos. Representará a Liga, o Sr.
José Rollim.

Os teams do Bangú serão os se-
guintes:

\o—Mattos; Leitão c Luiz; Anto-
nio; Oswaldo, Joppert c Waldemlro;
Frederico, Américo, Claudionor, Pa-
ti*ick e Antenor.

2»—Eulallo; Pereira c Emilio; Se-
bastião, Hugo e Gonçalves; Tata,
Anchyses, Octavlo, Sylvio o Alberto.

São estes os teams do Mangueira:
1»—jiila; Santos o Albertino; Pue-

ci, Mazzeu e Coulinho; Mazzeu II,
Motta, Enrico, Simas e Francisco.

Reservas: Vieira, Teixeira, Moa-
cyr, Renato e Sylvio.

2»—João; Vieira II e Nilo; AVer-
ner, Magalhães e Machado; Walter,
Coelho, Nascimento, Telemaco e
Cotta.

Reservas: Lincoln. Procopio, Chro-
ckatt, Rodolpho o Mario.

Para a conducção de seus associa-
dos e suas famílias, ao campo do
Bangú A. C, a directoria do S. C.
Mangueira fretou um trem especial,
que partirá ás 12.30 da Central do
Brasil.

O captain do Mangueira pede o
compareeimento de todos os jogado-
res e reservas, -ás-11 horas, na. sede
do club.

SEGUNDA DIVISÃO
RIVER X CARIOCA

Realiza-se hoje, no campo da rua
João Pinhelfo, na estação de Pieda-
dè, o encontro dos primeiros quadros
dos cluba acima mencionados.

O jogo devo ser bom c interessan-
te, servindo do juiz, o nportsmen
Evcraldo Martins Tinoco.

Representará a Liga o Dr. Miguel
Pedro.

O toam do Carioca é o seguinte:
Raul; Waldemar e Suriea; Moa-

cyr, Jovclino e Horacio; Mario, Gra-
dlm, Dutra, Henrique e Fernandes.

O captain do River solicita o com-
parecimento dos jogadores abaixo
escalados, hoje, ás 14 horas, afim de
tomarem parto no match com o Ca-
rioca F. C|, no canipo da rua João.
Pinheiro.

Sodré, Paulista, Arinos, Octavio,
Mallet, Carlos Silveira, Odilon, Pe-
dro, Tonlnho,- Correia, Joãoslnho,
Antenor, Floriano, Dias, Ruy. Ema-
ni, Silveira, Arthursinho, José, Wil-
ton, Armandino, Mames Cardoso e
Lulú.

Pela directoria do River, foram
nomeadas as seguintes commissões:

Recepção c imprensa — Plinio de
Carvalho, Eurico Mucury e Dr. Octa-
vio Pinto.

Clubs congêneres — Armandino A.
da Costa e Dr. Marques Cardoso.

poria — Dr. V. Apollaro e José
Gomes de Souza Junior.

Medico assistente — Dr. Vicente
Antônio Apollaro.

Policiamento — Joaquim de Car-
valho, Florindo da Cunha. Segadas
Vianna, Anysio Amorim, Flavio dos
Santos, Dante de Queiroz, João Ven-
tura, Sebastião Gonçalves e Antônio
Pinto de Almeida.

Vestiário —-r Rujy de Carvalho.
Direcção geral — J. Germano. Go-

mes.

LIGA SUBURBANA DE FOOT-BALL
. . . (Sub-Liga. da Metropolitana)

. . Dramático, x. Brasil *
Frontln x Sul America

Italia x Modesto
:.''.' '.-':.-'¦: Cruzeiro x Maviüps'Pedregulho x Rlnchuclo

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA SUB-
URBANA

Yolanda x Amerlca
Juizes: í"° teams, Arthur de Frei-

tas; 2°", José dc' Almeida, e 3"", Ma-
noel Chaçon Molina.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO MIO
DE JANEIRO

Arlindo x Recreio

Oulros jogos de hoje
Victoria F. C. x Dois «lc Junho

p. c.—Realiza-se lioje, nc-Sikground
do segundo, uni match arrcisroso en-
tre as equipes des clubs supra. O
director sportivo do Victoria esca-
lou os seguintes jogudorcs.pedindo o
compareeimento dos mesmos ás ho-
ras regulamentares, no lccal indi-
cado:

1° team—Oliveira, Antônio, Ber-
nardo, Atallba, Leocadio, Martins,

A SOCIEDADE ELEGANTE
é convidada a visitar a
GUANABARA na sua
nova e luxuosa Instai-
lação para vêr corno,
sem pagar exageros,

lhe é possível vestlr-st
com os mesmos

finíssimos Ucldose
com a mesma distlncção' ' das casas d* luxo.

R. Carioca, 54—Central 92

A feijoada do Metro-1

A Pani presente ou uso próprio, não ha

como as T\OUPAS BT{AmJTS da

Camisariã Luva Preta
34 Praça Tirsscieisies 34

Tri C. 1,00.

Oscar, Antônio Sá, 'Nico, Anisio e
Cangica.'

2° team*—Manoel, Costa, Walde-
mar, . Anthero, Oliveira, Filhlnho,
O. Ribeiro-, Tião,• Arlindo, Oswaldi-
nho e Veloz.

Z° team—Mendonça, Octavio, Ma-
.rio, Sombra', Jabuty, Vieira, Fausti-'no, Antônio, Leopoldo, Olegario e
Edgard.

Aniíipá F. C. x Polo F. C.—Reali-
zando-se hoje, no campo do- segundo,
sito á rua Garibaldl, na Tijuca, um
match amietoso entro as equipes dos
clubs acima, a commissão de sports
do Amapá F. C. pede, por nosso,
intermédio, o compareeimento de
todos os jogadores abaixo escalados
e reservas, ás 11 horas, na sede so-
ciai, á rua Pará n. 84:

_ Io team—Chagas, Alberto, Edua.r-
do-, Vairão, Abilio, Mario, Joâo.Car-
los, Marino, Henrique e Dario,

2o team—Antonico, Coringo, Jar-
bas, Cyprianò, Costa, Macedo, Otlo-
rico, Ernani, Paiva, Ferreira e Ro-
doval.

3° team—Lago, Pedro, Armando,
Mozart, Sacramento, Bemtevl, Valle,
Charlot, Oliveira, Emilio e Bento.

Resefvas: Antônio, Lemos, Perei-
rinha, Valcry, Zézinho, Miguel e ou-
tros. '¦ - '

S. C. Sampaio x Independência,
F. O.—No campo do primeiro, reali-
za-se hoje um match amistoso entre
as equipes doa clubs acima, rogando
0'tCaptaln geral do Sampaio o com-
parecimento1 dos jogadores abaixo
escalados, ás 12 horas, .na sede so-
ciai:

Io team—Santos, (?), Virgilio.Sa-
turnino, Mario, Adhemar, Augusto,
Zeno, Alexandre.Joaquim .e Marinho.

.2" team—Milton; João I, Micha-
do, .Toiío 11, Sebastião, Uruguay,
Abrantes, Daniel, "Rodrigues, Bran-
dão e Juvenal.

3o team—Luiz, Pedro, Geraldo,
Jangada, Otto, Antônio, Arnal(lo,Lu-
cio, Lyrio, Paulo o Maciel.

Reservai: Adalberto, Botafogo,
Maciel, Mario e Bonifácio1.

Lapa x Rio Athleticn F. C.—Rea-
llzã-se hoje, no campo do Pereira
Passes, um match amistoso entro os
l00, 200 e 3"" teams -de.-ses clubs. A
commissão de sport do Lapa. pede o
comparecimenío- dos teams abaixo
escalado;), ás 10, 12 e 14 horas, na
sede:

Io team—Amaral, Monteiro, Olde-
mar, Santos, Magalhães, Paulo, Fia-
mengo, Almeida, Tião I, Lulzlto1 e
Emílio.

2" team—Umbelino, .1. Silva, Mar-
tins, Mesbulta, Tião II, Nascimento-,
Bitú, Cnnindé, Firmi.no, Eduardo II
e Eduardo I.

3" team—Freitas, Julio, Gonçal-
ves, Barcellos, Torres, Fortes, Moa-
cyr, Machado, Garcia, Joaquim e
Garotlnho.

Reservas: todos os jogadores não
escalados. . -• •

Sete «lc Setembro F. C. x S. C. Ma-
ximalista—iRealiza-se hoje este ma-
tch amistoso, no ground do primei-
ro, sito á travessa Rio Grande do
Norte n. 58 (Meyer). Eis .06 teams
do Sete de Setembro F. C:

1", ás 16 horas—Waldemar, José,
Nelfioh, Bittencourt, Palito, Gestelrn,
Pedro, Alcides, Meudlo, Gandula e
Antc-nor.

2", ás 14 horas—Aristides, Morei-
ra, Arantes, Serafim, Dcmostlicnes,
Vlctor, Joaquim, Aristeu, Belmiro,
Pioto e Domingos.

3", fis 12 horas—Cesláo,,- José II,
Antônio, João, Manduca, Alfredo.Ta-
lismn.n, Waldemar Annibai, Mandu-
(iü.i-nhaJ e Arantes.

Re; ervas: todos os jogadores não
escalados.

Novn York x Mignon — Realiza-
se hoje, no campo -Ao segundo, sito
á rua Ferreira Pontes, Andarahy, o
encontro entre as equipes acima.

Eis os teams do Nova York F. C:
Io — J. Fernandes, Álvaro, Ar-

thur, Joaquim, Moraes, Salino, An-
tenor, Gato, Meio Kilo, Serra c Mino.

2" — Raphacl, Paulo, João, Os-
waldo, Izidro, Totonio, Mathias, Di-
to, Sebastião, Badú e Quadro.

3" — Edgard, Arris, Gravino, Ro-
meu, Aroliimcdes, João, Jorge, Luiz,
Claudionor, Antonico o Cosario.

S. C. Cruzeiro x Italia v. CV—Rea-
liza-se hoje o match entro as équi-
pes dos clubs supra. O director des-
portlvo do S. C. Cruzeiro escalou os
seguintes teams:

Io — Coutinho, Mario, Canhoto,
Potassa, Sylvino, Carlindo, Bororó,
Zicn, João, Vicente.o Oliveira.

2" — João, Ubaldo, Cyprianò, Fer-
nando. Durval, Campi, Patrocínio,
Zi'ca, Bendengo, Ary e Waldemar.

3o — Rubens, Ferreira, Waldemar,
Armando, Arlindo, Vadinho, Rio,
Gonçalves, Manoca, J. Maria e Eu-
rico.

Reserva: Jorge, Scrgio e Alttimiro.
Allla Liizltíinla F. C. x Maria An-

gú. F.-C. — Realiza-se hojo, no cam-
po do segundo, em Olaria, um encon-
tro entre os clubs acima. O director
sportivo do Villa Luzitania pede ocompareeimento de todos os jogado-res abaixo escalados:

1" team — Lydio, Joanuini, Ar-thur, Pereira II, Raymundo, Perei-
ra I, Álvaro, Clegario, Nelson, Car-los e Waldemar.

2" team — Alfredo I, Jorge I, Chi-na, Avelino, Peru, Felix, Valdotario,
José Roballo, Juquinha e Jorge II3o toam — Alfredo.II, .T0P.0, Ro-bailo, Octacilio, Joaquim, Gallo, Vai-detario, Alfredo III, Juquinha, Os-waldo o Zinho.

Tris F. C. x Indiano F. O. — Emmatch amistoso encontram-se hojo,no campo do primeiro, á praia dr!Russell. os quadros representativos
dos clubs acima.

Para este jogo, o director sporti-vo do íris escalou os seguintes
teams:

3" (ás 12 horas) — Alberto, Bill,Pinto, Joaquini, Costa, Jacintho, Jo-sé, Martelloti II, Braz, Ernesto, Ba-zin c Bastos.
2° (ás 14 horas) — Ângelo, Mon-

teiro, Dêcio, Roborval, Raul, Martel-
lotl I, Sidney, Victorio, Prego, Lul-
zinho e Pereira.

Io (ás 10 horas) — Domingos,
Adhemar, Godinho, Oscar, Zorô, Cc-
sario, Cláudio, Plínio, Rollinha, Nico
c Ernesto.

Reservas: João Almeida, Cicero,
Bernardo, Vovô e todos os sócios
não escalados.

Novidades F. C. x Villa Guarany
F. C. — No canipo do primeiro, reali'-
za-se hojo o encontro dos clubs su-
pra. sendo os teams do Novidades os
seguintes:

1° team: Bezerra; Jullo e Souza:
Floriano, Gomes o Arnaldo; A. Pinto,
Ferreira, Pavão, Patlj.a e Irineu.

J!" team: Antonico; José c Luiz:
Chico, Parafuzo e Nelson; O. Lima,

'Á>yy**A^>^^

,CHROMO
Al I (tue 1 liojc, finalmente, que o pes-

sonl du oorOn vnl ealr, de uulia e dente, na fel-
Jriiidii, dn bon, qne 6 feita por milo de mes-
tre ! Avança, pois, povo nilo, que 6 direito
que te assiste, como diz o JJncurun 1

1,1 cstüo os Ires promotores: Ferraz, Apollo,
e dc Souza; feltu por esses "doutores",, vnl
ser mesmo bon, a cousa.

Apollo traz nn cabeça o gprro de cozlnliel-
ro; de Suuzn abana depressa, as bnizus do fo-
garciro, euuitianto Ferraz empunha a grande co-
llier de pio, c vai provando, na uiilin, o tem-
pero do minguii !

Guilherme, com fome, brama, que a hora
jl esti chegada; Guima, o velhinho, proclama
quo o cheiro da feijoada desperta-lhe tal sen-
sncçilo, que elle sente uma ronquclra... e ua-
ii-.ora o caldeirão que ferve sobre n fogueira !

O conde não ponte a linha e finge que nüo
tem fome; diz que prefere gallinlia, golUnlin
"accc des pommes"... O Sylvio, dc vez em
quando, sente umas taes comichões; disfarça
c o olho esticando, sonda a zona dos feijões.
Viriato havendo passado multo mal a noite
Inteira, vacílln, rcsabludo, se toma ou ulo abri-
deira. Çnlilelrii os diopps vigia, pura evitar...
confusão; não bebe um sô, quem diria 1 o
diabo fez-se eriultflo...

Ilravinlio ficou queimado porque o pio, que
a José trouxe, antes de ter começado a fun-
cção, íl so acabou-ic; t que o Adhemar, toda
a bora, disfarça, «ntrn no matto o o pio que
apanha, devora, como viu o Viriato...

O Almeida, por distriicção, dn garrafa o
cuucquiulin, vai distribuindo n ração da perfu-
mada caiinlnhii, emquanto que o Miitnranas,
nervoso, com bruscos modos, conta c reconta as
bananas.., para ver se chegam para todos 1

Mas o pessoal da bola nio desespera, es-
perando; canta o que v«m-lhe 1 cachdla... Ala-
miro vai solando o a tropa, alegre, repete: i—
".Minha gento cu vou cantl: jl vi um boi
du topete (Inusitado num mafol"

— Li cem cila 1 um grito rouco saiu «la-
«liíc|la8 gargantas ! Kis que a mesa, dentro cm
pouco, ficou repleta; sc tantas barrigas iam
miircliniido ? De que V talvez de "camnço"...

10 en a pcuiiu vou deixando, p'ra defender
meu |H'(liit;o 1

onoG..

P. Lima, Chiquinho, Sady o Peque-
nino.

3o team: Meirelles; Coelho e Hes-
ser; Oscar, Cariou o Ozorio; Manoel,
Oswaldu Ul, Ali, Mario e Barroso.

A. A. Empregados Municipaes x
Fidalgos «le Madureira •— No campo,
da rua Engenho de Dentro, realiza-se
hoje, á tarde, o encontro dos clubs
supra.

O captam geral «lo primeiro, pede
o eoniparecimento do todos os joga-
dores abaixo escalados, ás 12 horas:

1* team: W. dc Oliveira; Cid e J.
Silva; Mangueira, Manguoirinha o
Barbosa, W. Nunes, Rufo, Cordovil,
Alimerio o Ivo.

2" team: Joaquim; Anacleto e A.
Rodrigues; M. Vargaá, Garibaldl e J.
Balmonte; R. J'orio, Thomaz, A, Ro-
drigues, Rodrigues c Mario.

3o team: A. Belmonte; A. Vieira o
P. Rodrigues; Antenor, R. Silva e
Homero; Rangel, Rolffé, G. Silva,
Francisco e Miranda.

S. O. Fluminense x Mangueira F. C.
Effcctua-so hoje o encontro dos

clubs supra, no vcaippo d'o- segundo,
sen do _os teams db.-.Fluminense os se-
guintes: ,"T^ **

Io team: Liricb;'Joaquim M. Silva,
e Juquinha;1 Jahtgada, Filomena e
Liopa; Álvaro, Bllu, Jupyra, Luciano
e Affonso.

2" team: Nicoderno; Álvaro c Jar-
har; Loriano, Motta e S. Kristão;
Cuica, Agostinho, Bizuga, Heitor e
Litidolpho.

3" team: Lula; Jorge e Antônio;
Camapheu, Antonico e China; Ede-
gar, Zó, Chiquinho, Adolpho e Ama-
deu..

Belisario Penna F. C. x Penha F.
Club — Realiza-so hoje, um amistoso
match entre os teams dos clubs su-
pra, no campo do segundo, tendo o
director sportivo do Belisario Penna
escalado os seguintes jogadores:

Io team: Bueno; Resende o Lopes;
Thomé, Octero e Adelino; Martins,
Ferreira, Samuel, Francisco e Gallo.

2° team: Armando; Picareta « An-
tonio; Escareia, Mangueira e Mari-
boiido; Esteves, Agenor, Juvenal,
Riamos e Cecy.

3° toam: Pascarelll; Octacilio e
Nubcrtino; Eduardo, Mario e Zéca';
Oliveira, Menezes, Basilio, Oswaldo e
Vtctiite.

Cajuenpc x Avenida — Em disputa
dt; unia taça, encontram-se hoje, no
cnmp-o do Cruz de Malta, os primei-
ros toams dos ctobs acima. A com-
missão do sports do Cajüense, pede o
compareeimento dos seguintes joga-
dores, na sede, ãs 13 horas: Catão,
Clayd, Paulista, Avellar, CôllO, Ra-
mos, Waldemar II, Liberto, Laudeli-
nv.\ Maydosa, Mendes, Irêno, Ciry,
Waldemar o Rangel.

Mundial F. C. x TTnívcrsnl F. O.
Rculiza-se hoje, um, match ami.-;-

toso entre os team,-? do<5 clubs acima,
no ca.nipo do primeiro, sito íl estra-
da de Braz de Pinna n. 635. O di-
rector do Mundial pede o co.nvpare-
ciirento dos jogadores abaixo esca-
lados.

Primeiro: Oastroff — Teixeira e
Anisio — Oswaldlnho, Roberto e
Julinho — José, Bahia, Canhoto-, Cão
e Jucá I.

Segundo-: Benjamin — Jucá II e
Octacilio — Josí II, Antônio c João

Slattos, Raphael, Felip, Teixei-
ra II e Glycerio.

O terceiro team será escalado 'em
campo.

Del Castilho x SanfAnna. — No
campo do primeiro realiza-ee hoje
u.m match amistoso, entre os clu.bs
supra.

Os teams do Del Castilho estão
constituídos da seguinte maneira.

Primeiro: Julio. — Armindo e Me-
nezes — Edino, Álvaro e Ernesto —
Barradas, João, Nézinho, Erança o
Odorico.

Segundo: Manduca — Pedrinho e
Firmino — Figueiredo, B. Lima e
Eugênio — Sylvio, Oswaldo, Fatali-
no, Vandido e Waldemiro.

O captain geral pede o compare-
cimento do terceido team, ãs 12 ho-
ras em- ponto, afim de eerem escala-
dos os jogadores.

S. O. Tijuca x Ceará F. O. —¦ Rea-
lizase hoje um encontro amistoso en-
tre estes dois gremiog, no eamipo do
primeiro, â r.ua Mariz e Barros (pro-
longamentoi), o director sportivo do
Ceará escalou oe seguintee teams:

Segundo, üa 13 1(2 horas — Bode,
Pé de Anjo, Leitão, Rogério, Minei,
Chiquinho, Oswaldo, Euclides, Or-
lando, Bach e Jefferson.

Reservas — Hilton, Libi e NÔ.
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E DIQflfl DEPOIS 5E NÃO É U/1 YER-
DADEIRO PRE5ENTE DE FIM DE 4NNO

A mais sensacional das bonificações
representadas por

Colossa es Abatimentos
EM TODO O FORMIDÁVEL STOCK DA

A' PAULICÉA
FACTOS E NiO PALAVRAS FALAM OS NUMEROS!...

Crcpon fantasia, metro . 1$600
Cassa Suissa, metro ........,....: 1*700
Voile superior, cores lisas, metro . .. • 1$700
Voile enfestado, corte de vestido .. ..¦ 7$500
Voilo triangular, corte de vestido . ..; 10$500
Volllage. pcksrcusc, corte de vestido 17$8O0
Etaminc aspirai, corte de vestido . 17$500
Etaiiiiiic" Rayée, oorte de vestido . . 27?000
Etaminc McKmmto, corte de vestido, .'. 21$00.0
Organdy Suisso, corte de vestido . . 22$500
Orgaiidy bordndo, corte «le vestido . ,* 13*500
Atoalliado lulmasciulo, br" o cpres, m, 4$000
Cretone superior, larg. 1,60 metro , .• -11*300
MòrJm-Crctonc, peça do 20 jard. . 18$400
Morlm-Crctonc, peça de 10 jard. .... 8$800
Morlm-Percal, peça de 10 jard. . . 9?600
Morim Lavado finissimo, 20 jard. . 23$800
diuardaimpos para refeição, dúzia. 12*900
Guardanapos ndamascados, ' 1|2 linho

«0x60, «luzia ........... ' 25*500
Colchas brancas, com franja, para

casal a ...... .- 14(200

Colchas tricot, com franja a . 7ÇJ800
Colchas dc fustão, artigo finíssimo,

- brancas e de cores, para casal 24*500
Colchas dc côr encorpadas, para casal 18*500
Fronhas de cretone com bainha a jour

50x50 a . . 3*200
Fronhas de cretone com bainha a jour

- 60xG0 3*900
Fronhas de cretone com bainha a jour

70x70 ............. 4*300
Camisas de senhoras, para dia, morim

lavado, com a jour, 2*900
Camisas de dia, morim forte com lin-

dos bordados 3*900
Camisas de noite, para senhoras . 3*900

| Sains brancas, com bordado .... 3*400
Combina(,*õcs de seda lavavel superior 36*000
Combinações de N.anzuck -opala com

bordado a mão 33*500
Calças de morim lavado, bordadas . 2*900
Meias do seda, com pequenos defeitos 5*000

Vestidinhos, Camisolas, Ternos peure*. rapazes, Tou
cas e xKx-ixl-tos outros artigos para crianças, a.

preços -fx-axioa. vistos

IVI

•& A' PAI II irf A-larl|lleS- Franciseo de Paula l
"JWJ /» ¦ /1UL.IVL./1 (Junto aos IIJ\l\\OS)

IPeçaria,

"Jules Robin"
»"

Primeiro, ás 14 l|2 horas Guer-
reiro, GÔdO, Barreto, Orestes, Cyro,
Newton, Nelson, Zezé, Jorge, Zéca. e
Machado. J: .

Reservas — Joaquim, Nono e Ro-
mano.

Goytacaz A. O. x Usboa-RIo F. C.
Rçáliza-ee hoje, ú«ni match amis-

toso no ground do. Costeira-F. Ç.,
com o LiaboaJRlo F. C; o captain
geral do Goytacaz pede o compare-
cimento doa seguintes jogadores:

A's 12 horas — Valcriano, Tava-
reé, Dagoberto, Azevedo, Fritz; Ma-
rio, Miguel, Quarteirol, JLée, Sebas-
tião e Amaury. „ , ,

A's lã horas — Augusto, Salvador,
Gil/bertone, Luz," Albano, Santos,
Gallo, Faria,-Dionysio, Lopes e Mar-
cianlllo.

Reservas — Maes, Osman, Luiz e
Renato. .^ . 

'„ '¦ 
_,

-S. C. Flamengo x Betcnfeld F. O.
Reallza-se hoje, no ground do

S. C. Humaytâ, a match entre os
quadros dos clubs acima.

O Flamengo organizou o seguinte
tea.m:

Bolinha — Bernabé e Jair — Edu-
ardo Ramiro e Chiquinho — Leo-
nardo» Juquinha, Santos, Cobra e
Mario. . .

S. C. Rio Crlcket x C. A. Riachuelo
Realiza-se hoje, um match amis-

toso entre estes dois clubs eupra,
no ground do segundo, «sito á' rda
Viuva Cláudio.

O captain geral do primeiro esca»
lou o seguinte team: Barriga— Oso-
rio e ROla — Nicoiláo, Luiz e Garcia

Fontenelle, Osmar, Manteiga, Jor»
naleiro e Declínio. .

Scratch Melindroso x Novidade
F. C. — Hoje, üs 9 horas,.no campo
do segundo, realiza-se um match
entre os teams 'supra, sendo, escala-
dos os seguintes jogadores do No-
vidade:

Jorge, Bento, Ratto, Gunga, Os-
waldo II, Arnaldo, Heitor, Julio,
Patrício, Quincas e Cascadura.

Combinado Suisso x Sion F., O. ¦—
Realiza-se hoje, no campo do Hei-
lenico. A. C, o encontro dòs clubs
acima. . -

O captain do Suisso escalou o se-
guinte team e reservas, pedindo o
compareeimento «dos jogadores abai-
xo:

Zéca, Alvarenga, Jayme, César,
Mangueira, Brito, Durval, P. Ney,
Hélio, Aguinaldo e De Moraes.

Reservas: Rossl, Aloysio e os de-
mais players que se acharem no
campo, na oceasião da lueta.

Paulistano F. O. x União Maritima
F. C. — Realiza-se hoje o encontro
acima, no campo do segundo, em
Paquetá, e o captain do Paulistano
pede o compareeimento dos jogado-
res abaixo, ás 8 horas, na. sede para,
incorporados,'seguirem para o pon-
to das barcas, de onde seguirão pela
barca das 9 1|2 horas.

Os associados residentes no centro
da cidade poderão aguardar a che-
gada dos demais jogadores, ás 9 1|4,
na estação da Cantareira, dando dis-
to sciencia ao captain com a neces-
saria antecedência:

Aralius, Arazuli, Alfredo, A. Syl-
vestre, Arnaldo, Bertini, Bilico, C.
Silva, Eduardo, Jayme, Kerensky,
Leopoldo, Mattos, Oswaldo, Orlando,
Plinio, Renato, Roberto, Sebastião,
Teixeira, Telephone, Rodopiano e
rtodos os demais inscriptos na 'ee-
cçãò de foòt-ball.

Yolanda x America Suburbano —
Realiza-se hoje o jogo acima em

>

FIDALGA

i\
Deliciosa \5£

cerveja da Brahma V1
A preferida'pelas pessoas

de bom gosto
leve, pura e saborosa
CAPSUU3 PREMIADAS

lo:ooo$ooo em prêmios
Companhia Cervejaria .

BRAHMA

disputa do campeonato da Associa-
ção A.' Suburbana.

O director sportivo do Yolanda
pede o compareeimento á hora do
costume, no campo do Fidalgos, dos
seguintes jogadores:.

SanfAnna, Pàcjieco, Miranda,
Trindade, Attilio, . Gesteira, Nelson,
Méudo, Nilton,. Sylvio, NonO, Ante-
nor, Candô, J. Soares, Julio, Miguel
Pepino,' Carlos, Nestor, Eloy, Mario,
Pestana. Nestor, Colbert, Vespa, Zé-
zé, Cândido, Criança, Arsenio, Ga-
brlel, Quincas, Eniygdio, Vecio, Fe-
liciano, Catitú, Ciaudíonor, Pinha,
Ismael, Marcos, Estevão, Gaspar,
Mauricio, Bonjour, Manoel e Gui-
lherme.

A. C. Brasil x A. S. da Penha —
Realiza-se hoje, 110 campo do segun-
do, naJ Circular dá penha, os amis*:
tosoa encontros entre as equipes dos
clubs acima.

O captain geral do A. C. Brasil
pede o eoniparecimento pontual de
todos os jogadores, ás 13 horas, na
sede provisória, á estrada de Maria,
Angu n. 408, Olaria.

Notas do dia ?
O FLAMENGO ENTRKGARA' OS

PONTOS AO FLUMINENSE ?
Escrevem-nos:
"Sr. redactor sportivo de "O Paiz"— Cordiaes saudações — Espero quenão recusareis guarida a um "Ru-

bro-negro", já que a concedeste a um"tricolor".
Sei de fonte autorizada que sua

nota final á carta hontem publi-cada, é a expressão da verdade, ten-
do o Flamengo resolvido jogar 6. 19

«le dezembro com o Fluminense om-bora niuito desfalcado, mesmo quo oresultado lhe possa ser desfavora-
vel. »-

A minha opinião, porém, ê do todtf
contraria & do "Tricolor de facto**,
porque a favor da ausência do Fia-
mengo, nesse prelio,. milhavam nu-
morosas o pondorosas razOes.

Se não, vejamos:
1) O Flamengo estará certamente

desfalcado; Burgos já partiu pnra
S. Paulo, Junqueira muito breve par-
tira para Minas, Japonez e Carregai,
e possivelmente Dino, não poderão
jogar por contundidos, c Rodrigo sof-
fre as canselras das manobras ml-
litares.

Apresento-se um team de valor dl-
mlnuido, e isso não será motivo para
abrandar,o ."gozo" colossal, a que se
entregarão os adversai-los, como, cn-
tão, e só então, se tornará provável.

. 2) O Fluminense não se pódc «j-iei-
xar, porque já fez a mesma coisa com
o Cnrioca, em 191S. "Hodie mihl eras
tibi".

3) Os "tricolores" não tratam bem
aos "rubro-nogros" em seu próprio
campo do stadium. Haja vista a mn-
nifesl.ação feita, 110 nnno passado,
quando estes lá perderam dp 4 x 0.
Essa é uma chaga que muito doeu e
ainda não fechou, porque foi friamen-
te"premeditada", segundo, porquo se
fez com o adversário ainda "em
campo'.

As manifestações, mesmo ruidosas,
apus os jogos, são naturaes; mas aá
longas tubas e trombetas, do alto do
morro, a tocar a marcha da "Aida",
indicaram uma perversa premedita-
ção.
. Quer-se invocar hoje, '.'gesto spor-
tivo", ciiuando, naquelle dia, nem es-
poraram o final do jogo, nem a<salda
da arena. Aquillo é sportlvo ?

4) A "caniciila", que, alias, já foi
invocada pelo próprio Fluminense,
para entregar os pontos ao Carioca.

Acha "Tricolor" quo se o Fia men oro
não jogar, dtjmonstra quo a sua vi-
etoria sobre o Fluminense, no 1° tur-
no, foi obra do acaso. Então, eu por-
gunto, se a victoria do Villa Isabel,
de 3 x 0, tambem foi obra do acaso ?

Som mais, pelo mosmo agazalho
que dispensardes á estas linhas, tam-
bem muito obrigareis ao vosso con-
stante leitor — Rubro-negro Ran-
zinza."

N. R. — Esta carta deixou de ser
hontem publicada por absoluta falta
de espaço.

Por motivo de obras
Grande vendo,
cem abatimentoa

CASA CAVANELLAS
OUVIDO», 178

AO PUBLICO
Li qui d -ação

A CASA Y@E$K cmm^imicz que fez uma
Eiova remarcaçâ® de íctlis os artigos de OA-
MISARIA E K-mr-Ar Èfjt .£ARM E ftSESA.
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A GRANDE FESTA SPORTIVA^B
_ HOJE. NA PRAIA DAS ELEXAS,

EM NITHEROY.
E''.-sempro hoje que serl realizada

a esperada festa sportiva na praia das
Flexa-, em frente ao Jardim do Inga,
em Nltheroy, e que foi organizado por
Um grupo de dlstlnctos moradores^ e
veranistas, residentes nas ¦ immedia-
Coes da bella praia acima citada, festa
esta que deveria ter sido levada a et-
feito no domingo passado, mas que foi
transferida á ultima hora, pelo motivo
dàs chuvas que caíram nos últimos
dias da samana.•O programma da festa é o seguinte.

1° pareo — "Dr. Pedro Costa Ve-
lho Junior" — Corrida livre — 200
metros — Homens. .

_!" pareo — "J~me. Pedro Ribeiro
—"corrida para meninas até 8 annos~i— 

50 metros. .' . _
3o paíeo — "Capitão Oscar topes

Cairo de mão — 50 metros -j Ho-,
tixetxa. . "¦..-¦:: ít n.

4» pareo — "Mme. Lafayette Ri-
foeiro" — Corrida livre para meninos
até 10 annoa — 50 metros.

5o pareo — "Gustavo Sehmidt" —;
3Pulo em altura — Homens.

«"parco — "Dr. Nilo Valentim" —
Corrida cigarro e vela. — 50 metros —
Homens. > ¦-'.•'_'".*' ,

7° pareo — "José Riodades" — Bri-
ga de galllo (torneio) — Rapasíes.'

8" pareo — "Dr. Américo Nunes"
Corrida em saccos — 50 metros -r-

Rapazes. •'¦'-.-.¦
9" pareo — "Alberto Ide Lima Ka-

ria" — Corrida -livre para moças —
100 metros.

10° pareo — ".Ernesto Nascimento"
ji-r Hand-Ball. ¦; 2"

11" pareo — "Nestor Ferreira Pin-
-o" — Corrida de tres pernas — 50
metros — Homens, ¦ • ' ' ,'

12" pareo — -•'Mme. -ophia Costa
Velho" — Corrida 602 metros, enchei;
»nnos. .-.¦.-.*

13° pareo — "Váldomiro de Abreu"
sgf _- Cabo de guerra —'Pr..a rapazes.

14° pareo — "Mme; • Armando.Las-,-
Biince" — Laço de. gravata — Para,
aioeas — 50 metros, "* •" "•'•

lã" pareo — "Dr. Xonòfonto Ab|-eü"
Corrida a cavallo (vestuários a-.cfa-.

•ácter) — Rapazes. '• ¦¦'•.-' • " *'
111° pareo — "Dr. .Armando 'Las-

lance" — Cabo ds guerra — Bara trio-
:»'*'• '¦ ¦'¦¦y:-V.v "¦

17? pareo — "Commendador jÇe&ar
Paíhares" J Corrida a cavallo, ida e
volta .Só para homens casados). .

IS" pareo -— "Honra" — Lafayette
Ribeiro" — Páo de cebo com 50$000.

10° pareo — "Frederico VVüliuer" ¦—
Natação — 50 metros — Para moças.

2C-'' pareo — Honra ~ "Coronel Pè-
dro Itibeiro" — Pega do pato,.

Finda a festa, serão distribuídos aos
vencedores das provas, pela • graVosa
menina Lygia Ribeiro, lindos prêmios.
Para o brilhantismo da festa, a com-
missão contratou uma bo.i buhdã de
musica, nue tocará, durante a aua rea-
lisiacüq,
A FESTA DE HOJE DO METROPO-•> t-ITANO A. o.. EM HOMENAGEM

.0 TEAM CAMPEÃO
' E.f-foctua-ae finalmente hoje, a
festa intima que o Metropolitano A.
Club, .promove em seu campo de
eportá, ,1 rua Dr. Dius da Cruz, no
Meyer, ein homenagem <\0 team ven-
cedor do campeonato da terceira di-
vi_ão.

A festa, iquo consta de urra sun-
«iilenui feijoada, está ideipe.táridtí
grande anciedade en.tre o« -o-eios tio
rubío-negro da terceira divisão.

Para eijta feijoada ii dii-ectoriii, do
Metropolitano convidou oa seus co-
ii_.es e a. i-*iiprensu.

O delicado petisco será servido «-9
31 libras, e foi pr-.---i-ir.-r- i,t-|.- i-."-*-
íiimnilo sesoreturlo De Souza, auxi-¦lindo pelo "eutoco" Ferra irient.-i, e•tonVáçuino condimento principal 80
liti-uti de ohopp, ofc-frceldcy pelo ve-
llio Çrur.

A feijoada «erá cosida ein "Ra-
mos" verdes, c servida em uni "Cum-
]>o Orande", adrede .praparado'. A
cerveja para a bella restn será da
nvirda "Y.piran-fa", e a cnniiilia do
engenho Bcrsuce-iso". Séiguiiilo es-
tamos. informados, a. elite de "São
PuliIo-RIo e Rio e Tijuca", e outros
bairros, accorrerá prèssuroaa ao lau-
to almoço do Metropolitano:

;'.Í).VÍ MATGil MSSAElÒ ENTRE O
SECUNDO E TKTtCElKO QUA-
DROS DO FLUMINENSE V. O.
O segundo quadra do Fluminense

F. C, -iue tem disputado ou jogos
do aõtiini c.-iin-peon.-vto da cidade,
acaba de desafiar, o terceiro do mes-
mo club, para uma partida de foot-
bali, dando o dosteflante quatro goalsde handicap ais desafia Jo. •.,--

Esse -'latch realiza-st- hoje, fl. tar-
de, no stadium, * poi- ser e.-te dia o
unico em iqüó '•tafl-0's o>3 Va a dores po-
deití dispor para tal fim.

Aptuará como Juiz desse embate o
excellente -player triòplur Laia de
Mgra.cü e Castro, um dus oc-mpa.ten-
teu juizes dc.? iio.»sc-s gi-nunds;

O teo-vn vencido oflferocerú ao ven-
cedor um jantar,

Su!\-o mcdificiição de ultima hrra.
Oi tennis rn:>? ne.?.- dia m-dlri-o for-
Cflh í.rão o:--. qçgui.ntéf*:

jgçèiiiido-: Atfoüso, Hugo, Moacyr,
Faro, Honorio. Junqueira. Ailrmus-
tor. Coelho, Lemos, Queira:, p Moura
Ca.--t.-i,

Terceiro team.: Jullien, Luiz Sal-
Ie**. .Icel, Rc-xo, Coelho, Juliuhe, Ca-
orgêçs; C. Aiv.ni.;to, H. Braga, Rabèl-
Io, Cavalcanti e Sá Carvalho.
iixÚA SiiffmióvoTircÀNA mo des-

PORTOS TERR1CSTRI2SÍ
(NOTA OFf-.CL.L)

n<t*cnil>-6a geral — De ordem do
Sr. presidente, convido os Srs. repre-»
s.utnntes diw chibs filiado.-: para £6
i-ou:iirein em àssémbjéa geral extra-
ordinária; segundiifeira, ii do corren-
te.. â'i 20 hora- e 30 iiviniitu-,

Onlem do, dia:
ni elc-ii-ão de çâfgo vftgõ;
b) pareceres;
o) lute*.-Ê63a. geraes.
1'ouíx-lliii (h* ba_ilct-t-blt.il — De cr-

dem dp Si'- pro.ldcnte ciinviflp ca Srs.
reprc-í-ntantes do c.m*?!lio de ban-
ket-ball pura «> reunirem em ícr-aSo
extraordinária, 5.*..',*ruiidn-l>iia. tí do
çòri-eilte, As BO horas é 30 :i inuteí».

1'iij) ls (llstrlbulilos acl Si-rf. cinst-
llu-ii-o--; — Diie.toi-ia dii Llgâ, recor-
rendo do acto do conselho d;i primei-
ra divisão, que recorreu da delibe-
1-ãqSo desta directoria, que inundou
a-brir inquérito para apúrur c:s fuetea
occoci-ldos nos campos de foot-bàll~—*
Ar, ccn-elho sunerio.-. Ittlator,. Sr.
JMinio de Carvalho.

Papais di\>i):u-lia-l<w | elo S->. pi-e-BliltMito — S. C. M:ckein.it-, conimu-
lilcnndo ã eleição de cat-gos da dii-i-
ctoria — Cim»ipl-'i o'di-;;u--?to ho ar--
tigo CC, letra e, dós e. tatlites.

Ssçi-etaria; 4 de d *-..èniji'fo d,_- i!_20V. Antônio /jyjüiirp; i" ffcrelario.
A PKSTA SPORTIVA DF jlOJi. NO

CAMPO DO (ARK.TA 1". C.
Kff-ctua-so fii-.jilriit-iUc hoje a

grande festa sportiva. piomovida
pelo valoroso .liu-dim F. C, no apri.»
zivcl! campo de sports do Carioca
F. (.!.. na Kstrad-. I), C-istorina.

A festa, qüe dedicada á imprensa
cn-.ioc.-i. <-.jt;- sondo esperada com
anciedade no meio sportivo. dado o
oxCHèrite prfl9.rah.n1n ub-tixo confe-
cciòiiado:

1" parte-, ;i« 12 horas, surjlrc.as.
1". prova, íis 12.10. Cai ioca K- C,

Lii.iitnno F. O. x S, C. UutafOgo. JuÍ2,
Felippe Josj I-'íiiikIIiu>.

2* prova. ;':« 1,1 horas, t'. S. R. L.
íí. F.. S. C. Cl. upaii.v x Paulistano
V. C. Juiz, João Medeiros Cabral.

ü' prova. :'ih IS';-* M.-uiocl Fr-rnan-
des. Ç, R. l.:i-_ : l-i:n.|iiC-. Juiz,
PaUÍlho .íí-l-.IJl.i::: .. .1 ..1CJ ¦'

4" prova, ás 13.40, G. C. Estrella
do Paraiso, Jardim F. C. x Combina-
_o Mumaytà. Juiz, Reynaldo Cintra.

5* prova, ús 14 horas, Antônio I.
Brasil, Alliança F. C. x Real Grande-
za F. C. Juiz, Jayme R. Pereira.

* '6* 
prova, ,1a 14>20, Romlialdo Pi-

rea, Palestra-Italia F. C. x Humaytí.
F. O. Juiz, João Medeiros Cabral.

.-7» prova, fls 15 horas, João Medei-
ros Cabral, vencedor da 1* prova x
vencedor da 2". Juiz, Didinio S. de
Andréa.

8* prova, ás 15.20, Jardim F. C._
vencedor da :>* prova x vencedor da
4* Juiz, Reynaldo Cintra.

9* prova, fls 1G.40. A. Chronistas
Desportivos, vencedor da 

"5* 
x venço-

dòr da C* prova. Juiz, FelippD Josô
Faustino.

10-. prova final, ImiJi-e-nsa carioca,
Juiz, Paulo Canongia. .. ¦,

Para esta festa foram nomeadas as
.commisiõe? soiruintcíi:
' Bilheteria: Pedro Estuplham; por-
tá: Manoel Clemente Vieira; policia-
mento:. Daniel .T. da Ct-iiz, Antônio
IV da -Rocha, Francisco Martins,
Francisco Rib:-iro e GátíViSl Oarcla;
V!'s^llario: O"1''vio P, de Soiv-.a p An-
tonio .L. de Barros; iccepção á im-
p"re\ina; João Mt-iSeiros Cahrnl e Con-
stantino P*>l!o; cllroeção desportiva:
José S. Bittencourt; Romúhlttõl PI-
res' e Antônio F. Arizá; portaria:
ai-cliibancada: Antenor tin. Costa
Abreu e g-prnl: Onofre C. I.c-mos.

. A directoria .do Jardim F. C. e:i-
calou e pede o comparei -'nto dos
play.-rs abaixo, hoje! ãs 11 1'2- horas,
na s.de, afim de sç.Tiiirèm de auto-
movei para o cunpo: . .

Varella, Álvaro, A-;lh.mar, Brasa,
Ricardo, Gpdlnliô, Paiva, Zoroastro,
Octavio, Itoll-i e Sytvio.
.. Reservas; Affonso, Patiocinio, Pin-
to: e Didinio.

A. cohimi»*^o de d:-:.*;..*u-t-)s do Pau-
listano F. Ú. tiscilou O ti-1111 abaixo,
pedindo o •campar.cimento pontual
dos jogadores e; re.ervhs fls 11 horas,
na sede, para,'-incorporados, seguirem
para o campo.'Lima—Allemão o A. Silva — Mo-
reira. 'Reyiiiildo; e Maroyca — Strom-
íva.BébétOj. OÁilon, Galvão c Soares.

¦ Parfí o.jl).?ò-de hoje. 110 campo do
Carioca,' o C. -Tuaytfl. levará o spgiiin-
te team: l.eopnUlo — Ram.-i^-m c
Fernando':Vr. Cyro. Euzo.e .Tnvtrie —
Máuiei,. Augusto, Ortigão, Avsollo e
•Lessa/.

Ó presidente da comniissão do
d'-sportos pede o coínparccimeiito
dos jogadores, ás 13. horas.
.. O director í-portlvo do S; C. Bota-'fòsd 

pede. o comparecimento pontual i
dos jmiçadoies e reservas, abaixo es-
calados, fls 11 1)2 hora*!', na sôdo,
PHi-a, incorporados, seguirem para o
campo >do Carioca:

Luils — Oscar e Alt-nião ^—'Os-
v/ald.o,.Benmbé e Machado — Angus-
to, Jayme, Arnaldo, Antoninho e Ari-'teriof. '* it2<

Reservas: Lazo.UI, Izidro e Marlp.
O sport TI.umay.t.. levará seu tealn

a"=dm cotistituldo: Paulo -- Cnrolimi
é Firmino — Papagaio; Ros.-t e Por-
fi>io — Darmando, Attil, Bento, Ga-
vião a Bu».-th:ilom('U.

o director sportivo pôde o compa-
it- -imenlo deste fls 12 horas, ná, sede.

O FF.STrVAr, DO V1NTF (^NCO
DK NOVKMI.RO Fí O.

Rcaliza-se hoje, no campo .do
Cruz de Malta A. C. na i'rain F0J.7
mosa, um:t interessante fr-st.i'¦' de
iiports, promovida pelo Vinle Cinco
de Novembro F. C.

A festa promette alcançar prailde
exito o o programma 6 u seguinte: ¦

1" prova, ás 13 horas —Pereira
Passos x Ibéria. i* :

2° prova, áa' 15 horas — A. Ça-.
juenso x Avenidi.

3" prova, fls 16 l!2 horas — Mauá
x 25 de Novembro.

O captain do Avenida pi-dn ò com-
parecimento dos jogadores- abaixo, fls
13 1|2 horas, na sede sooi.-il; afimde
oi-ganizar o team que vai enfrentar
o Cajuense.

Roleta, Dionysio, Nicoláo, Rubens,
Tavares, Raul, Leio, ,Pé de Ouro*. Se--
bastião, Plzane, Tenleia, Moraes, e
todos os mais jogadores. . ,
A PÉSTÀ COSníKMORATIV.V DO

T ANNIVI-.ilKAníO DO IIIONIU-
QUI. VAI.I-AD..RKS »•'¦ t:-

. Fm eommemoração ao seu 2° an^-
niversario, qué passa hoje,- » -.lirecto-'
ria do Henrique Valladares F. C. re-,
solveu realizar ;tinia sess,',o ínagna,
que torfi. iniciu ás 21 lioras, na sfide
social, & rua dos Inválidos .n. 12Ô,"
cujo programma está assim ôffeShi-
zudo: ¦ '

1 1- parte — H. Vulladare:! V. C.v-
Dois excellenu-s encontros de foot-
bali entre o-1", 2°, 3o c Ano.ieulados,
em disputa de duus ricas lucas. of-
fertadas pelos Srs. Mocy Weinstein e
Aloysio Lopes.

2a parte — Sessão magna:
a) Leitura do relatório annual da

dire .toHa;
b) Posse dá nova directoria;
c) Saudação em nome dos asso-

ciados fl dirccloria pelo Sr. Alcy T>^-
milleeamps"; ¦

d) Acto Humorístico;
e) Extracção -de tombola,
Para estas solemnida>l»s fi dire-

ctoria previne aos iissooiàdp- que a
entrada 6 pessoal eom a apresr-nla-
ção do recibo 11. 12.- .. -
O, GIVÍTj SPO-; ' CJJJh .TOGA HO-
313 COM O WI'ílIKUOYK.\SK P. O.

No soberbo campo da rua Lcopol-
diha Rego, na (-(.'tação üo Olaria, re-
nli'-a-s_, hoje, o encontro entre os
fortes conjuntos do Nitheroyense
F. C. da Liga Sportiva Fluminense
e do Civil Sport Club, dc Sulv-llgii da
Metropolitana. ,

Nitheroyense, 8_rlo concurrent»
no cumpeoiuilo dn vizinha -c
rá tudo pura não ser abatido pelo
seu alltagonista, que vem- de i-eorga-
nizar o seu quadro principal, tle fór-
ma- a tornar-se um dos mais r.espei-
taveis da Liga Suburbana de Foot-
bali.

Por corto', b a-prassivv. campo-, do
Civil será pequeno para conter.os
affieionados do bello sport bretão,
que, ávidos de assistirem a uma boa
Iucta, lá comparecerão.

..DERAÇÃO ATIU-I-TIC.- DO
AI/TO COMMEKCH)

O Leopoldliu* denotou. o tlly por
S x l, o finpiitoii o eampcuuato

. No* campo do Andarahy A. C rea-
1'zou-se hontem o ultimo jogo do cam-
peonato da divisão sabhateira, entre o
Leopoldina e o City.

Ó juiz foi o Sr. Othelo de Sou;-.a, que
ás 16 horas chamou, os contendores a
campo. *

Após o desenrolar de uma emocio-
nan%> pugna, em que os,teams se re-
veiavam nos ataques e defesas, o Leo-
poldina, com melhor orientação, con-
seguiu sobrepujar o City pelo score de
3 x 1 o conseguiu empatar o campeo-
tinto.

A directoria da Federação, presente
no local, re:-:olveii fazei' disputar o
desempate no próximo sabbado, no
mesmo local e á mesma hora.

ÜRANDK FESTIVAL NO CANTA-
GALLO i*. C.

Realiza-se hoje o esperado festival
do HymputhiOo rubro-negro do ramal
pa Leopoldina, na praça de sports do
A. C. Confiança., sito na rua General
Silva Telies, em Villa Isabel;

Medirão forças clubs de real valor,
destacando-se cinco encontros, onde
serão disputadas cinco taças.

TerA in'c!o Ss 11 librais; os ?," teams
do riihro-negro e do Guáfldbara, onde

j disputará uma neíltiená ••»-•••
A'* 12 liorr.s DIspiilíTilo: A, C.

iMei-;t.\ x A. Ç. GuánRba.ra,

Rupturita P. C. xA's 13 horas
Brasil F. C.

A's 14 . horas ;— A. C. Botafogo x
A. C. Braz de Píriná. * . .

A's 15 -lioras.,-4-"Nacional. F. C. x
Paulistano" Av C. .',-• ¦ '¦ _*.-*'"'-.-;. :'

A's 16 horas »-r CanfagaHo F. C. x
Engenho Novo., ..'

O 
-director-sportivo. do _ Guanabara

pede o comparecimento dós -jógítdorca
abaixo esqalados. ú.s 9 e 11 lioras, res-
peotivament.*»,, na sede soè'a.1, sita no
boulevard de -S. 'Christòváó:

Primeiro . tèam: * Ferreira.^VOrlan-
do o Sinfió — Fòntenelli, Nicolino o
N. Couto -—Tavares, .Moacyr. Nico,
Kly.lErlo e GÜberto. . ¦'.'''.-.: ¦

Reservas: R. Rego, Diniz, Benedi-
cio e Ferrora II. :

Terceiro;team:"Hungria „'— * Victnr
t, Braga''-X Edmundo, ..Pélíegrino, o
Hindu —-. Ab-lardo, Jaym_-,;Rátil, Er-
nâni a Rejrnaldo. • . 'V

Re3erv4sj;"A, Co?ta, ..Dias, Baptlsta,
Thomé-e -Aiamir.^".-- " 

:'*;
O captain do Braz.de Piria pedo o

comparecimento de-'todos: òs.jogadores
meia horA/ianies^àa partid_,.,iio2campo
da ,Jucln; 

'iJhêo — XSratosi o Ànanins
— tias x^Vèó, Plinio è' Cartlõ?0 — A 'oeu,
Heitoi-, Tanic, Avelino e Chiquinho.
ASSO-OL-CaO ATilLICriCA DO EN-*GEíIÍO'VEr_IÍO '

,:v2(pFFiciAi.) ¦¦ 2
Fiealh tíansfejído.s para 

'o 
próximo

domingo,;/¦d_a2,i?,: os jogos dos A" o 2°
team.? dtò S.' £j.vS. Paulo e Wanders
F. C, que foram marcados, pélò con-
b-elho"divisional desta associação liara
se íealh.Aiem hoje.

TORNEIOS LNTERN03
lluiiiliienso P. C. — (Secção Intan-

ti!) — No stadium, realiza-se hojo, fis
15 horas, o eáperado-encontro entro

t»am> Kuntby, campeão dó torneio
interno, c- um scratch formadode jo-
gadores rios demais tcaiv.s, que dispu-
taram o torneio interno desto club.

A petizada deste club está aneiosa
pola reaiizacüo desse match.

João Coilho Netto, (o Préguinho),
que . o center do team campeão, nilo
s - cansa em propalar que o match C-
"sc-pa" para o seti <iuadi-0"°pujante,
só elle, fará quatro goais. -

O aeu adversário, Décio Motira, ar-
iiutjirp do scratch declarou, em uma
rot!a de jogadores, que/o-campeão vai¦vf-.V como é que se fàz ' 

pegadas a
¦ '•liarcos". -. % 

¦¦
O palit Mariano Marcondes Ferraz,

(o Almofadinha,' coiiio 0 • chamam),
diss;- íi alguém que vai desenvolver
um j(.;o de marcação à inoda Lais.

• O.S- demais eitãy animadíssimos, e
cadii qual se julga já o vietnrioso.

Apõa o jogo, serão. entregues aos
jogadores do quadro Zumby as mo-
dalhas a que fizeram jus, vencendo o
campeonato. Sorá. tambem entreguo a
taça reapecllva.

•Cor.:j 'juiz, • acVmríl'-" o :; querido
sportí-uirin Georgí-w Coelho Netto,
mfinhroda commissâo directora do
torneio...

n.s ouadi-os disputantes estão assim
organizados:

•Viinbj-, (campeão): Souza e Silva;
F. \'lllela e UbiraJ-lra; A. Vliliòla, Ben-
to Ribui.ro (cap.) e T. Mac. Nell;
R"í>dy, Na.buco. ,T. Coelho Netto, P.
Bítv.ncourt e'M. \'alverd_.

Reservas: W. Veiga Miranda e K.
Vinrimi Andrade.

Scratch — Dècio Moura (Tuptiii);
,'lulio OíMyiàr (Tupy) e Walter l!n-
bello; fT-upy), (cáp); -Mariano Lor-
raz (Gu)irany), Antenor Santos (In-
dava) e Ângelo CoiitinVio (Ind-iviu;
Hoif.r Guimarães (Guarany), Tacüo
Cnrvaího (Tupan), Plínio Cunha
(Tupunl. Francisco Ozorio (T.upan)

1- Poniíro Cabral (TupanX
Reíiei-vas: Gcysa Boacòíi (Indavá),•Jo.o -Bl-tindão' (Indãy.i), Páuió Gua-

iVahai-a (Indíiyà), e Rubens Soum
(Gv-ii-jiuv).

« ;pv)t Mh-o A. O. — ¦'Hoje. fls «
hói-.-is., havofdi>Jpj[o's entre os teams
CCÍo^no Miic-idn' x•'^•'iVlítõn -'Maga-
'.h%':;i. .Tui-.;,..AIv.-*.ro Curijó e.reprcsçn-
tmi^.* t-"Í!ricò'C'urthá:. ' ' '* iv:

'"':",.-*i Coi-dolln-) Mni-odr» x Mlllon
MttR«1!>si«H — Realizando-se hoje,

encontro entro os' teams acinii,
o captain do team Cordo Uno Macedo
jiedè. por nosso .Intermédio, o com-
ii.li-eeimento do.s jogadores abaixo, ás

horas, no campo: Jarbas; Pimentel
e. r.afayette; Dõhiiriçn». Canedo è
Mii.wi. Zumitli, Tito-Tico, Villaçt,
•LIM.«.'Chico. .;•; . 

'; 
, ;•¦;>."'¦' 

¦•'.'*
riesp.i-vas:; Zez**, Carneiro,. Moreira

o Cftluioiii I ,- . .•,-•• .;' •' .-'!
-rmi-rnotíu P. >C—-Aynior- «'línins-

•!'1 —''Realiza-se hoje. no campo do
M-urru-ira F. C, ás 9 horas, o grande
oacant>-o em disputa do. titulo do
CÜ tlji.i>" T,*':0"enpía{n do Is-uassú pede o oom-
p-ir*>--.imento, ás 8 ll2, dos Josadores
!i'iiixo i<f-calados: Vicente, Arsenio,
Lliin. Peixoto, Av. liar, Almeida, Dur-
v-ii. Pin.èhta; Matlvias, Vicente II, o
FOgard.

TRAIiNINGS
V!H../al>e.. P. O. x ílcllònlco Á..0.

—, >t<-.íilizaiulo-8e hoje, no campo
-Il primeiro um rigoro.so treino en-
tre os teams acima, ft oommtssão d*
rp'_irtí* do Hellenieo pede l)Qr iiofm
iriteflneilió o comparecimento dós
joüímU-i-. 1 abaixo, áa 12, 1'2 na sí-do
•ioo--.il de onde partirão .para o cam-
p'Ü ->o Villa 1z>1k-I:

l^lortr-.-.tino. ISuricoi. Renato, P.orell,
Rumos. .Incyntho, Aldemar Riheiro,
Manoel Ribeiro, Nicolino, Humberto
Pzsdo, Mario G. Sily;, e Jorge

Rèíérvas: Puim. Almir, Nourival.
pin-oneio e Do u ru do. . .

VI<*-'oiI:i P. C. —¦ Para o match-
training, a realizar-se hoje, com .0
K-<!>""niiça F. C. o dlieoloi- sportivo
do Victoria escalou o- seguinte team:

João. NCíço, Belio, Irin>!U, Ne*Arton,
Luift, Dario., Tavares, Valery, Hélio
c Í-Vi Carvalho.

r<;ot-liiill f»-mliil!i<» — Rf-alizando-
se ho|e um treino entre as C-quIpos
fi-lnininas do Ilelíos A, C, o Sr. Ja-
ciiilho 1> .•ancesehini solicita, o. com-
pai-e-imento das cinvoonentes, ítsfl
ho-n-i, no campo do Helíenleo A.- C*

V 1-—vi F. C. —- A commissâo' de
8pbm;»avl80 aos jogadores que ciliar,
ta-feii-ii. ãs 15 'horas, haverá rigoro-
so treino. -

Vhsno du Gama. P. O. —: Ro.alizan-
do1-!!;- hoj.; ?is í. bo^ás. Ufif fígoroso
treino entre o 1*, 2-" e-3* teams b re-
sorvas, o director sportivo pede o
.oinpai-ecfhiénto de todos- os joghil."-'
rea no seu campo, fl rua Barão d?
Itapagipe.

avisos ,yy- ip 2 '
Vim S. C. — Devendo realixai-se

hoje, 110 campo da ma Figueira de
Mello, o tètfvál desportivo deste t-lub.
a commissâo de sport escalou o se-
giiinte tr-am. que deverá estar na
sede ás 12 horas, assim como as rc-
speelivas reservas: Jayme; Saldanha
e Vieira; Jacintho, Álvaro e Heveíllo;
Chiquinho, Jeronymo, Argentino, Lo-
pes e Sylvio. . 1 •

Reservas: Paulo, Nic Klaus, Julio.
Oswaldo. Kugenio. França, H-.-itm-,
Domingues e- João'Vteinr: ¦¦¦¦ * ¦

S. ('. Vpirungu —.0 nreeideitfn
convida todos os jogadores, dol 1.2°•6 3" teams. que disputaram 0 cárnfleo-
nato da Liga CarioCa. iii».'- Despm.tos,
e' que tão ¦ brilhantetii .ute ; ..souberam
conquistar, o titulo-de" cuuiípeft'!. nos
rc 2°° teaura, eo 3.itbam?io bercilio
logar na tabela do campenonato, a
compareci-retii hoje, fls. ft hoius em
ponto, na sedo social, paia Xirarum o
retrato rios respectivos tenros, e tam-
bom dn directoria que'dirigiu'o club.

S. ('. Uonit.um"íw»> — O 'cS.ptalH
Evangelista do Sji rega o ecin**:-.-
recimentó de todos cs í-gídorc-s, cs-
pecialmente do.- Srs.- Peres, AiVsrb,

| Oswaldo e .Matino hoje. , fls lt ho-
i rn ¦-. r.o groifiid dn clllb, Q.ltn

1'..-..-.-a; n cít-iio u"> riserciò t ...,

Um __.i_._i.® de fra»-
c©s de t2s.t-.5S para
verão © _.ovi_.a__as
da m _5__®. .' -,
Um dca sócios (ía- conhecida .0

i>/-reditíida,.c^sa de fiz>Midas.. confec-
<;0es o, novidades '•-_ Moda", cujos
armazena, í rua tioncaiveaDias,. ea-
trairia da' dè Seto de Setembro, não'há. 'n>enhup.:_ daa oío^sas ' elegante.;
que não conheça, acaba de chejiar'
da. Europa, iShdê fez unia verdadeira
>pef,quiza..de novidade, que adquiriu
o trouxe para reg-alo o satisfação- do
nonso mundo elegante."A .Moda", cujo nome, já por si
tão expre-s.yicv e desde ha multo
uma garantia Ò£)fniple'ta de bom gos-
to, .de poria'ção e de no\-i|ia-.le í>a__a
as nossas e!figante_. não íl-iixa ]:as-
e).>-r uma or-i>r>-t>.inhl.-ide parn. ecrre-
spontier á pief^rc-ncia que as sonho-
ras cariocas de:-.de muito lhe dis-
pen?.im.

D'ahl, a reso'.uç-lo des psus ipro-
_>riC'tar.C'3 de enviarem um -cl-:'*. :•¦?-
cios aca gTandcs centres de -'egan-
cia do Ve>!ho Murilo. Esei -pc-vioa,
habilit3_ia o ccuhecedora do g-òMo
opurndo da. wõssaá patrlctós; viüitou
Paris e cutrts centros produetores
de sedas; iecid-ow fines, rendas, etc,
fanendo compras no. valor de um
milhão de- francos.

B*s:*_s comprai; acabam de chegar
ao Rio de Janeiro e estão saindo da
Alfândega.

Consititue-m ellas o que ha de mais
moderr.o, de mais "chie", de., -mais
fino e de melhor bom Rosto, e, sem
iluyid-.i,. as nessas gentis patrícias
não deixarão de coiresponder aos
esforços quo cs proprietários de"A Jlxla" estão fai-.enlo para ir de
encontro nos aeus desejos!* Pelo ultimo paquete, vindo da I3u-
ropa, "A Moda" recel>:u os seus pri-
meirc^ sr/rtimento;:, quo constam,
alem de tecidos finos. ¦ de chap*o_,"manteau", uma variedade de lin-
do;,i "veotidos-modelos", rendas, fitas
e tccldr.s de fantasia, que tambem
só agora eètãb a apparecer cm Paris.

Afim de poder dar. logar para as
e_ci_._.siçõt**i*_ deltas grande» novida-
des, ca proprietários de "A Moda"
resolveram faaer uma re.lucçãa em
trdos ci • artigr s que tinham em"stock" e .que estão wndo vendidos
a preços fora de toda a concurrencia,

O n-esso mundo õlegarito esta, po*.--
tanto, de parnbc-ns. Porque, alí-m de
pr-ler adquirir a preço*, módicos te-
cidos finos, chapócs. ròiipifs bram-
cas, eto., a preços de oceasião,.- al-
guns dos quaes 30, 40 o r.t. 50 "|°
mais baratrs do que em outra qual-
quer casa, pcò-Mú to.mbe-m comprar,
a preços igualmente modieca as
grandes novidades que acabam de
cht-g.i.r da Fuiv-pa. e que, adquiridas
a preços baixos, devido ao enmbto,
p*ofl''r. .-.•.pr cf,Ç-f.rpôVV»*. •' **"'¦-?"*T-*.TÍ-f*.**í
carioca mais baratas dó quo em ou-
tra qualquer cnsa.

Cma visita a "A Moda" 6, pois,
heje', um deve-r e uma ne-é_sidado
pnra as ncosas elegantes.

pai-ticipando outrosim nos jogadores,
que ficam obrigados a comparecer
diariamente á ^de, pela manhã ou
pela tarde, para «s treinos indivi-
d unes, sendo retirados- da« C-quipes do
club os j.èadóreá que faltaram aos
mesmos. ,,.,(<.,t

' ASSEMHLÉAS >:i''RKVNI-OES
S,'C. Sampaio —' jHíavjjjril > hoje, ses»

são,'de directoria (çU-flórdinarla), ás
11 1|2 horaa, afim dó.serem tratados
ititei-csses úi-gentes. O presidente
pede o comparecimento de todos os
directores. íi hora acima indicada.

I*'rontin F.'C. — Será effectuada
q-.ia.tn-feira. V>s 20 l|2 horíis, a as-
sembléa geral ordinária, para eleição
da nova directoria, e leitura do rela-
torto administrativo. ' 

O presidente
pede. o cnmparecirfietito de todos os
sócios quites, á rua Archias Cordeiro
n. 3ò'>, Mey.r.

laiHltmiio F. Ci — São convidados
por nosso intermédio, b compareci-
mento de todus os directores amanhã,
liii 20 horas, para tratar de assum-
ptos de grande importância; e para o
festival de domingo, próximo.

VARIAS NOTICIAS
A fundarão dc umn lAga de foot»

b-ll otn l-.nj.RU — Finalmente, rea-
llza-se hoje, ás !» horas, com toda
u súU-mnidude, íi rua Ferrer n. 119,
a fgndaçãt, de uma liga do foot-ball
nesta localidade.

Conforme já noticiamos, para esta-
fundação, além de estar concorren-
do a digna directoria do prospero
Bangú Progresso F. C, estão con-
correndo tambem > muitos sports-
men, j entre ' 

ellés os Srs. Anthero
Gonçalves Sobrinho, Antônio Nunes
Pereira e Aymorô Ramos.

Estu liga tení o fim unico de des-
envolver o sport bretão na zona ru-
ral. . ; ;. '.•; . *. -

S. C. Arnaldo Braga no fcstl-
rnl do Modesto F. O. — Afim do en-
frentár o combinado Bodoque. no
festival do Modesto F. C, a reali-
zar-se hoje, o captain do S. C.
Arnaldo .Braga -escalou o seguinte
team:: . " • ¦"• •¦ • •

Marques, Rubens, Eduardo, João,
Dnnnihho, Furtado, Nt:ne3, Emy-
gdio, Mario, Archimedes e..Hc-ui-
que. '..".':

Os jogadores .acima dever?o--estar
no campo do Modesto, fis 10 ij. ho-
ras cai ponto. .

Uft.AM>r..S rol.NKlOÜ

COMPANHIA NAÍvIONAL"^ Dl. TAI.ACOS
•*(»« OS' .1'STHIOS Ul. "O PAIZ".• . G./,K'.A DK *-t'T!*'IA.S,\ "O
.. l.til-AISi IM.". -A JitlitUNA" E

01 Ilt(l> IK>,*i (.'.SI \DO.S
Clgarri». 1» (li-;-, fln.-i- misliiras).
t>iir,iiii,h,» r,', iMi-iiirn fiu»).

. t iii.MtthiMH* nn ii':i|H,ra* lavado).
llimiliiiiiM ( Misturo rlllMi.
ri.iiu,ii. 4t «vii,t 11 ti, rina)
l'liiiiin>> NH (l':i|Minil luirndo)
Giiiii-Ikis *»t» iMl.iit.» final;
Giiiii-lui» :<o 11 niiiti-til i.-iviiiI»),
Giiliietilt-i if-Ini i-Niui». *le I<10).
I.uvi, (I-'Íi.IsnIi.im iiil-inr.i).-Iirru-i-. (>Ii'mI «ívit»' 1).

Grande festival des-portiyef*'. «Fgtt-
nl/.udo pelo Rio A. O. — Realiza-se
no próximo dia 26, no aprazível
campo do Cruz de Malta .A.. C, um
attraente festival desportivo, em que
tomarão parte .vários, clubs desta ca-
pitai, taes como Miínguinhòs,. Con-
stituição, Avenida e outros,

O quadro do Villegaignbn F. C.
110 festival do Ubá S. O. — O team
do Villegaignon que jogará no festi-
vai promovido pelo S. C. U>bâ, a rea-
lizar-se hoje, no campo .da rua

:Figueira de Mello, 6. o seguinte:.
, Coutinho, Propercio, Brasil,' Cal|x-
'to, Anacleto, Anicetó, Victor, Antu-
erpla, Waldemar, Duarte o Cocheiro.

Os riitnros honowulps dò FrontUn
S. ¦ O. — *Na 

próxima, assembléa ge-.'
ral do Frontin a.. C, serão-oónce-

_didos os titulps de. honorários aò.s se-
'guintes desportistas:' Dr...Afranio da'Costa, 

Dr. Álvaro- Zamith, Dr-. Fèr-
reira Vianna Netto', Dr. Mario Ne>v-;
ton de Figueiredo, e os de benemeri-
tos aos. Si'3. tenente Guilherme.. Pa-
raense e Alcides- de Barros Paiva..,.. .

Diversas, notas do S. Paulo-Rlo
F. C. — Guarda o.leito, em virtude
do um aocidente, o Sr. Maximino
Buentth Bué, Io thesoureiro do São
Paulo-Rio. . ,

— A directoria do S. Paulo-Rio
faz sciência aos sócios que por mo-
tivo-de força maior, transferiu de 11-
para 18 do corrente, .0 baile promo-
vido pelo grupo Quem.6 bom não se-
mistura. • ,

O toam do S. C. Tupy par» a festa
do hoje —¦¦ O director sportivo esck-
lou o seguinte Uam para enfrentar
o da Associação • A. de Jacarépaguá,.
110 festival da União Sportiva Subur-
bana, a realizar-se hoje, -no- ground
do Magno, ás 15 horas:

Alô, Bysmarck, Paulista, Antônio,
Izidro, Caboclo, NonO, Polaco, Dodo,' 
Pedrinho, ?.

Reservas: Eleuterio, Antônio- Pe-
dro e Coió.

A grande festa do Duzltnno F. O.
-— Realiza-se no próximo domingo o
grandioso festival promovido pelo
Luzítano F. C, no campo - do.-Bota-
fogo F. Ci, á.rua General Soveriano.

Tomarão'parte diversos clubs, ,en-
tre os quaes- o. S. C Chilenos,. Jardim
F. C, Lapa F. C, Helios F. C. e'
outros. , ¦¦.;.. -.,. , ;

As medalhas acham-se--expostas
na vitrine da Alfaiataria Lisbóivense,'/
á rua da Passagem n, 38. b
O FOOT-BAIiD KM NOVA IGUASSÚ

A. C. Oriente x S. C. Iguassú
Part!rA: da central no expresso das

11 e 37 minutos de hoje a delega-
ção do Athletico Oriente, para a cidade
de Nova Iguassú, onde disputará um
match . amistoso còm as primeiras e
segundas equipes do gloMoso 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 Josô Rabello, Ricar-
do Peres Filho e Horacio Santos Ma-
chado.

Jogadores: Horacio, Coelho, Eayaco,
Augusto, Henrique, Magalhães, Faro-
fa,. Leonardo, Diamantino, Juvenal,
Chiq'11'nho, Néco, Costinha, Waldemar,
A. Juvenal, Allemão, Nelson, Durães,
Nielllen, Álvaro, Paschoal, Ernesto,
Nené, Custodio, Peres, Qswaldo, Car-
doso, Octavio, Mattos, Almeida, Zezé,
Edgard e'Antônio. 'i- '

Acompanha tunibem o glorioso, alvi-,
rubro uma harmoniosa orchestra cóm»
mandada pelo toreédor-mõç- Miguel
lamartin»

Óerbv-Glub
a iHü di iu

Pái-

. Com um'programma realmente ln-
teressant©,. dispondo de vários attracti-
vos. 'ao 

qüâ. serve tambem de base o
Grande P'remio "Dois do Agosto", em
1.800 metros e 7;000$000, que reuniu
as dnscripaãès de • Bayoneta, Minorú,
Melrose, ¦ Divino e Loisir, realiza-se
hoje,^ nõ prado do ltamaraty, mas
uma .reunião, sportiva na presente tem-
porada, reunião essa que deverá al-
cançar 6 ¦ mesmo suecesso verificado
nos "meptlhgs" anteriores. .

Os oito restantes pareôs, como o
"Dr. Frontin", que será disputado por
Prince Nat. Mollusco, Descrente e
Othelo, o.'"i7 de Setembro", no qual
se inscrévÇ.iim La Marqueza, Estoril,
Atrevido, Mprgado, Roosevelt e Man-
darim; o "internacional", que marca
o encontro d* Lo'sir, Mistico o Carica-
to, er mesmo o "Seis de Março", onde
se- encontrarão em 1.100 metros', onze
nacionaes perdedores, promettem pro-
porclonar apa turfmerruma boa tardç,
sportiva,' '.'í ¦'**i~

. São 09 seguintes os nosios
oites:'Lueta —- Amaneri. ,.:

Va tout"f-— Maria jBoiiit __;-' -_"•'¦ '•

Mandarim — Marius. r ¦'W,xi
Lolslr .-V Mistico. ¦-.'¦'-, >
Sterlina *— Tommy. • ¦' '•;;•'; •¦"
La Marqueza — Estor^!-*-•' '

.. Prince ;Nat — Mollusco.
Bayoneta — Minorú.
Apollo -iw Kermesse. »¦ V>V-¥^"- '-'j-i--,

Azaresj—-Atroz, Piláj 'Ioçhitò,, "Cari-

cato, Mogol,- Roosevelt, Othelo, Meiro-
sé', e Indayá.

,,.A seguir oa. leitores encontrarão as
i^pjitarla» prováveis e as ultimas co-
tações:'

- oli0; pareo "Seis de Março" —.1.100
metros:
Atroz, 52 leiloa — E. Rodriguez.. 60
Liquette, 50 kiloa — A; Fernandez 40
Luminária, 50 kilos — D. Suarez.. .40
.Tarda, 50 kilos — Montaria incerta 80
Loulou, 52 kilos — Le Mener...:. 25
Príncipe, 52 kilos — A. Ro3a..... , 30
Amaneri, 50 kilos —, Mont. incerta 30
Beduina, 50 kilos — J. Gomes,... 50
Lueta, 50 kilos — Ji Escobar  25
Jacobina, 50 kilos — J. Silva  40
Atyra, 50 kilos — D. Diaz  80

IS
15
ii
50
GO

I
40

35

iyi*t, ou hiius — ju. jj
2" 'pareo "Velocidade"

tros:
1.100 me-,

Papoula, 50 kilos — E. Rodrigues 40
Guapo, 52 kilos — Não correrá,..... 50
Maria Bonita, 60 kilos — A. Fei'- •
nancj.z -.. 16

Faggiola, 50 kilos — Não correrá. 50
35
22

me-

^fym mm
• Itiiií

DA CuivÍPAi.ÍUA MACIONAL
y M TASCOS. 

~ú 
...

2QOUf»g)â|i|
.¦__.: vüy.y mi, iui:rtitrM\ip.
_._-_  1 .- •••>»»«w*i«--««N_l_.

, wm \mm mWi \
u ílÂmMiR I:): a

C C u.L-Or

À' CONVENÇÃO DO OTjUB NATA»
X.V ÇÃO K l.EGATAS *'V.' '

A, directoria do Club- do-Nata,_ão e'Regatas, tendo á fronte o .-£e,u , preai-
déiite honorário, presidente de ouro,
St-: Carlos Me.deirÓ3,*;em-reunião-, cm
principios do novembro ein- >que to-
maram -,p<irte "jagunços" da ahtiga
guarda, entro elles o «colo benemeri-
to Lamartine Pinheiro Alves, o presi-
dente (lo club, capitão Alexandre
Duattte da Cunha, expõe qual a razão
daquella. reunião e diz, que estando,
a expirar o pra_o> do mandato, da di-
reetp-ria de 19-20-; de accordo corai' ò
presidente honorário, resolveu convi-
dar o Sr. Lamartine Pinheiro Alves
para a presidência- da directoria que
deverá gerir oa destlnPa do 'Natação
no anno d» 1921; o que-fpi aceito
pelo digno consocio, apesar de seus
muitos afazeres.

Cõnfoon-,6 a. .çom-binaçlQ, o futuro
presidente apresentou,,.a. chapo., dos.
Seüô auxiliares," ém reunião dé"dirè-
ctoria, "realizada em 30 de novembro,
qué ficou assim constituída: 2: ¦*22

. Presidente, Làifiartine Pinheiro
Alves; .

Vice-presidente, Di\ Lafayette de
Carvalho e Silva;"

1* secretario, Dr, Roberto Trom-
powí*ky Junior;

2* secretário, Carlos Campos;
IT thesoureiro, Mauricio Colpeart;
2o thesoureiro, Arlostó Pinheiro

Alves; . -2' i -.'.' ¦
1» director de acspòrt'00, Plínio de

Abreu ft Silva; - ¦"-.¦''
•_¦- director de desportog, Joaquim

Santos Crespo; '';"rir * >¦;.
Procurador, VirigilioiViei. a Dias.' E'^daveride-tòiíP; bom ,!'jagunço''

votar'há chapa acima. 
' v

A ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRE-
- OTORIA DO GRAGOATA»

De ujn estimado "maçarico". rece-
bêmos uma cartinha, em^qn. M>re-^
séiya para:a próxima eleição' Seriai*
rectoria a seguinte cha.pa:

. Para pretsldente, Alberto Mendon-
ça. »érá reeleito."

para vloe-ipresideriíe, deixo ao
Vosso critério. ' 

,'Pará Io- secretario, -Mandei Spih-"
doía, será reeleito.

Pk.ra 2» 
"secretario. 

Eduardo HI-
guewe.

Para Io thesoureiro, -Jorge Gpu-
lart. se.rá reeleita

Para * 2» thesoureiro, Lafayette,
será-treel-ell»;- goj^ 'j^üS-àxkíéuii '&

•Pai-o" dirécfofde" regatas,Everardo
Cruí, * aeíá- **reere>rt0.w —-":"»»••'-' * -¦""

Commisisãp de, syndinçan,çia: ..Ma-,
noel de Yparragulrra, Sylveatt-e Tria
tito « Contado Van - Erven. ".__:_,'"> C

2 -. 2.' AÜDAX-CLUB 
'"-'-' 

¦ 
"2 

2'
Realiza-se' hp-je', áá: ¦l.ífhoTtfS, ..pás.

águas fronteiras aò AudOaxClüb. âs
provas dc 'nátfáção, lias áistaneiás dé
50 metros, paria 1", 2*, 3' ei 4*' tur-
ma», reservadas aos soclo» do mesmo
club. Aos vencedores serão ofereci-
das -medalhas de bronze.

C__tr_jn>íl TÍAJTAÇAO E REGATAS
A "commissâo : de dbsportbs" -ÁVisa'

nos Srs. associados quo se acham
abertas a_L Inscripções;; ^p; pr.òximò
concurso de natação do clubrpodôndò
os interessados dirigirem-tt! ã sala da
commlpsãp..

Programma: '•'».''.'
i* parte—Infantil: 1* prova, nata-

ção, br3çada simples, 90 metros; 2*
prova,' natação, brhçadá dupla, GO
metros; 3', prpya,,_pu_os, .uin.de.pC^e
um de cabeça- sem -jmp.jU^g. * í. yf \ t

2-* parte'-»r'oènliora» jc-sentiorit-firr;
4* prova, natftçãiv, bruço;' .'Cf" metros;'
5* prova, natação, braçada simples,
DC metros.

3*1 parle—-Sócios: (P prova, pulos,
uni.de cabeça com impulso'; corrido
uni (U-* ea*bc-(;u com inipul::o,.üm de cá-
hera para trõs, pulo caigu, um de
raid.i com er.tradn c puiaihi de pés,
ti»"iítlp os biaçois esi-r.-...]/^; 7» provai
n!}f.n^'-o.'.lir-'i);-..-''i tf.iii' ., .ft!) r.iei-os;-. . -,..,-ri riail'.'" c>*>-' . me-
.*•-. / j: '^..v •¦-••-', 2-ü-yS--;,;,.l

Pllla, 50 kilos — J. Gomes.
VaTout, 50 kilos — J. Escobar...

3* pareo "ltamaraty" —'¦ 1.609
tros:
Mandarim, 53 kilos —- E. Rodri- .,

guez. ."•'* ';', 17
Kiosk, 48 kilos — J. Escobar 60
Marius, 52 kilos — Montaria iri-
certa .' 25

Tucuman, 49 kiloa,—J. Gomes 40
Fortaleza, 50 kilos — Não correl-á. 40
Iochito, 52 kilos — A. Fernandez 40

4" parco "Internacional" — 1.800
metros':
Caricato, 49 kiloa —- A. Fernandez 30
Almofadinha, 52 kilos— Não-cor- ¦

rerá. . 
'." 

'.  40
Místico, ,'B2'kilos — E- Rodriguez. 14
Loisir, .48,,'kílps -^,E.,,Let Menor.,,..,.. 40

.5", pa.*eo "Supplementa»" — 1.609
metroa: -: ¦ •
Alto, 50 kilos — Não correrá..... -' 50
Pila, 47 kilos — J.; Gomes.'......; 40
Sterlina, 52 kiloa —,.A. Fernandez 40
Oracu.l.o, 50 kiloa V-. E,' Freitas.:.-. 30
Tommy. 52 kilos —E. Rodriguez 16

.Mogol, 52 kilos—Morit. Incerta.. 35
6* pareo "Dczesete de Setembro" —

1.609 metros:
Mandarim, 50 kilos — E. .Rodri- -.
guez  40

Roosevelt, 52 kiloa—D. Suarez.. 40
Estoril, .1 kiloa — Montaria in- .

certa. .',.  85
La Marqueza, 51 kiloa — A. Fer-
naudez  18

Morgado, 50 kiloa — Não correrá.. 50
Atrevido, 50 kilos — Não correrá - 35

7" pareo "Dr. Frontin"
metros.:
Prince Nat, .51 kilos —- A. Fer-
nandez ',.,.

Mollusco, 47 kilos —* J. Escobar.
Descrente, 49 kilos —,T.. Gomes..
Dieufort, 48 kilos — Não correrá.
Othelo, 46 kilos —C. Ferreira...,

8- pareo "Grando Premio Dois "de
Agosto" — 1.860 metroa:

2.200

Bayoneta, 47 kilos — A. Rosa....
Mltíorú, 53 kilÓ3 — E. RodHguez
Moirose, 51 l;llos — E. Rodriguez.
Loisir,* 53 kilos — E. Le Mener..
Divino. 49 kilos — Não correrá...

9° pareo '-Progresso" — 1,009
tros:
ÍCermesse, 50 kilos — A. Fernan-

dez! . . . ¦••
Apollo, 52 ktlo. — D. Suarez
Júbilo, 50 kilOíí — J*. Escobar....
Lais, 50 kilos — Não correrá
.Garimpeiro; 50 kilos — E. Rodri-
guez

Induyá, 50 kilos — Montaria in-
certa. . . . •. 

JOÇKEY-CLUH

O programma para a corrida de Ço»
mnso próximo ficou pela seguir.to
fôrma organizado:

"Experiência" —' 1.200 metros —..
2:000$000 -^-,- Bravata, Machiavel, Me-
dor e Paradoxo. .

"Henrique Possolo" — 1.200' me.
tro,s — 2:OOO5OOO;.— Liquette, Jacobi-
na, Garimpeiro, Esbelta, Atroz e Be-
duino. »' ,.:'.'•

, "Major Suckòw*"'— 1.600 metros —
2:'60050Ó0 — Jiiblip, Zuleika, Indayá a
João Ninguém.

"Internacional". 1-450 .metros —
2:0095000 — Kiosk, Tucuman, Pila,
Wilson, Prattlement e Papoula.

I 'iAnimação";1 — 1.600 metros r-
2:0005009 ?*»- VaTout,- Murius, Estoril;
Marina, LaMàrqüezá, Cruzeiro do Sul,
Abiad e Loisir.

"Ferreira Laga" — 1.200 metros —
2:0005000 — Principe, Anuuiá, Bedui-
na, Atroz, Altivo, Jarda, Myateriosa,
Atyra e B'edu'110.

"Orande Premio Major Suckow" —
2.000 metros — 0:0905000 — flygéa.
Atrevido, Ipojuca. Sterlina, Clarim-
peíro, João NínguenvPrlneipe, Argen-
tina, Alpha, Tempestade e Luctador.

. "Grando Premio Prado Fluminense"
— 1.750 metros— 6:OÒO$000 — Tu-
cuman, João Ninguém, Principe,
Moonstope, Las Palmas, Caricato »
D'Annunzlò. __.

DIVERSAS NOTICIAS >1

Contrar'amente ao que tem sido 110- .
ticiado, podemos agora assegurar qua
careço do fundamento o boato qut»
corre nas rodas turfistas de que o il-
lustre turfman Dr. Linneo de Paula
Machado,, dedicado vice-presidente d»
Jockey-Club, pretendo ausen tar-s»
desta capital durante o próximo anno,
bem como de que havia deliberado de:-
xar em Paris todos os animaes que ad-
quir'u recentemente na suu viagem ao
Velho Mundo.

O importante criador do harus Sü»
JosC-, já restabelecido da enfermidade
que o obrigou a repousar durante" al-
gum tempo em paiz estrangeiro, a
mais depois do cumprir uma missüo
official do governo, como a de adqui-
rir no interior álgeriano vinte repi-n-
duetores de raça-árabe, que aqui de-
verão, desembarcar na próxima «ema-
nn, de bordo do* vapor francez "Mont
Kemel", onde viajam sob òs. cuidados -
do Dr. Paul Mangé, muito ao con-
trario do que se diz, não só ficará nes-
ta capital no decorrer do 1921, como
ainda manterá a sua importantíssima,
coudeliiria .completamente reformada,
tendo a defender a sua sytripathica ja-
qúotta alfm de varic^;.potroal nacionues»
de sua criação, um selecto lote de pa-relheirps ostrangeiros. '

Afim de assistirem ao grand*
meeting de hoje, no hippodromo da»
Mioôca, seguiram para «. Paulo' va-
roa turfmert cariocas, entre elles •
conhecido proprietário Sr. A. J; Cha-
vantes.

No Grande Premio Derby Paulista-
no esse importante proprietário' terA
aa suas cores representadas pelo ligei-
geiro nacional Eclipse, que será mon-tudo pelo hábil Carmello Vernaiidez. "

Km virtude de ura accidente, serfiamanhã sacrflcado.o cuvallo nacional-Iblrapuitan, que nas nossas pistas ape-nas conyjguiu obtei- uma unica victo-ria. .*
¦ — Continuou a ser . feito liontem -

bastante jogo em favor de Minorú.
O filho de IWhite Magic anda real-

mnete bemi ó 6 aerio competidor da¦Bayoneta 110 grande premio "Do's deAgosto".
—IO potro Loulou foi hontem tra-balh.ado a bridão pelo .iockey Le Me-iTer. que hoje o dirigirá'no pareo. "Sei..

de Março".
Encontra-sb ligeiramente sentidoo cavallo Roosevelt.

Banco Mercantil do Rio dc Janeiro
txy BAIiANCETE EM SO D E NOVEMBRO »E
j. 2 .;¦¦ '- ¦ '• .' •; ;' ACTIVO

A_tlloiiÍ8tAs:.>.¦'...-¦ * --.-2* ,. ¦*
iê Entradas a realizar !.

AcçOes em caução .¦ ..,.¦.
Agentes no Brasil e na Europa..... '.'.".','.'.'.
Canteira :

g Titulos descontados ...,..'..*,,
Effeitos a receber..........*.

1920

lt>:-.*t
80:000

764:052

íuui)
5000

¦84.j3'88-.Gl2_»0.,,
4.79i4:7,295127 39.183:3.5155.89

Contas correntes garantidas..
Valores caucionados.........'Valores' depositados.
Diversas contas.
Caixa:

* '¦'¦ V Em nioeda còrv.ente

Capital V'.'..' 2 .
Fun do:.;díe reserva. .;'.,
Deiios.ijtp da directoria
Dopositantes:

•Em conta - corrente com e sem"2 '' 
. juros "..'.Jdem 

de aviso .'
.;:?-Tdem de prazo fixo.

Por lòti-aa a premio...

Depósitos'-.judiciaes.........;...
Dopositantes db titulos e valores....
Titulos, por conta de terceiros ;
Diversas centas .•  

'
¦. 

. -. &' 
•*

•-••••... 16.052:9215219-
3-..92,9:.'!725445
80.U2:':!:!IJ$_:4S

•••-..... «.9US-5SÍI52Ü3

;••••.••. t3.070:4015423

vo 
-. -»*I.-.S2:3835034

----i.. 5.00^:0005000
*; .;.*..*' 794:3425000

:.*!;Vy-pV ¦-'. *89:üpti$009

'30.084:nr.G5749
.14.244:774J!i::7

3.675:f,-,,$i;;i)
13.94 2:B2-2$.|,-:u Cl.947:9'i9í246

113
íl
1

11:6275550
952:7C4$i;í)1
il.71iS2.5na;!
.8-''i:S79í*H4

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1920 — .roAo i* 1 r•***.'•..2_^°.;.7VEIRA E SOUZA, presidente — M. MORAES F <• v=tÍ.«BIR0.DF 0Lt-
terino. .yX'¦ • s rrí0* conla-doi- ln-

19* prova,, liyrp a quem . gostar de
agua fria."'N. 

B. -^-'íVs riiscrip.Òea são grátis.
O SPORT CÍA7B FLUMINENSE AL'-

r.-GMExNTA SCA ILOTILJIA.

?. JÊsíe centro de canoagem teríi hoje"a. suã frota-.' atfgméntada com mais
tres barcos, sendo esses os seguintes:-íRigoletto", 

yole a dois remos, pt-ferecido pelo presidente Sr. Francis-
co.'de Muttos Silva, o qual não tem
rnédiílo sacrifícios para os grandes-

| progressos dente centro náutico. "Tro-
i vador"' cunóo dé um remador, otf.r-; ta do tstitnado sportman e 2" secre-

tario Sr. Eniilio'de Mattos Silva. "Ju-
pyra", yole a quatro remos, (>ffui-.-ri
do i .ias assoeiad.os e àlreclores.

>-"¦'-•-to :,--¦¦. *: •

Como paranymphos foranv convi-dados os Sis. ílòiió Pires-de Meno,
SA ^!*»--*t„.-para „ "Rigoiet!..".
Alberto de .M n-lonea e Exina? esposa,

iv;la." y'::o-!llii!;"-e ° ->«'r*5 p.-ixot0
t„.--V' "•'•;'•}¦.. ?*-*:-fl*a pajru o ••.10-
Mi

i :>]•-.•..•;. » RASII.EIKA DAS«>• ¦: '_i.ll. 
DO UEMO

in. ihx t-o:is*.'lli-_

O i,.-i-'::*i^:t0
1>1>- ¦.'.-.: '
SI' ..,!.'; :I, . * *
' . IV »!l-
oriiinrir-
Ur .. .1

*,cou os Srs. ro*
us 'ederadus 

para
i-.-ira piüxirna, 7 do' ' ns, em sessão

-. .ifi 111 de tra-
:..-.n do di*:

¦B _L
_Vi-:..
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I 0 CARRO UNIVERSAL Jl
JjJ Temoa os seguintes carros .para entrega immf l|||

(j| Double-Phaeton com partida  4:970-$0-0O llit
p| Voiturette com partida  4:77-Q.jOiO-O lfll
{jl ! Chassis Caminhão de uma tonelada  . á:2.2'0-?0OO Ijjj
jjf Chassis pequeno sem partida  3:270*5000 BIJl
fll Sedan (Limousine)  8:00»$00-0 lll
|| Coupê ..'.  C:82*0$0*0O Ijjj

!j| AGENCIA FO: D E
[!{ -SECÇÃO DK AUTOMO VEIS |||l
|jj 43, AVENIDA RIO BRANCO, 4Í líjf
lil Telephone, Norte, n. 5.08T Ijl|

|í| SEOÇAO DE PEÇAS Ijjj

jí| 1, RUA DA CONSTITUIÇÃO, 47 ||||
] Telephone, Central, n. 6.198 Ijj|

NACIONAL

a) eleição de .cargos vagos na
commissão de contas;

li) pareceres;
c) reforma do código tia natação

(continuação).

WATER-POLO
CASIPEONATO INTIMO DO IN-

TERNACIÒNAL
Para o campeonato intimo de wa-

tcr-palo entre os associados do Club
Internacional de Regatas, instituído
pela sua esforçada actual directoria,
o qual terá início hoje, pela manhã,
na praia de Santa Luzia, acham-se
inscriptos os seguintes teurns:"Ciumento"—Musaflr, Braga, Eva-
.risto, Calvcnto (cap.), Carreira, Cy-
ro, Bachalhao, R. Agenor Lopes Soa-
res e Mario Gallo. : '

"Nía" — Cesario Veiga. Moura,
Carden, Miguel (cap.), Salvador, Ge-
rardin I, Marlcota, R. Alberto Valeu-
te è Nestor Valentim."Yolanda" —• Mario Veiga, Souza,
Gumberone,' Rogorlo (cap,), Álvaro,
Policia, Germano, R. Murillo Lopes
e Acrisio Santos.

'•Cir" — Santinhos, Magalhães,
Fontão, Fonseca (cap.), Adolpho,
Gerar.din II, Ferreira, K. Eduardo
Boca e Antonio Barbosa da Silva."Bellita" — Barbosa, Eloy, Brito,
Henrique (cap.), Sciamarella, Ara-
ujo, Calvo, R. Josft Guedes o Pedro
Salgueiro.

"Nelta" — Areno, Cliuchò, Jay-
me, Armindo * (cap.), Maciota,-Cam-
pista,; Cicero, R. Antônio José da Cos-
ta e Antônio Carlos Fernandes. '

¦í.-.-ü.-...:.-,!.,. AtrtbflU : *;' "-?.. 7"':'- "
*.*• -¦ it' 

'*•' ' '¦'* '¦¦' '•

A tabela dos jogos ficou assim or-
fcanizada: _i(_ ...

Dèssem-bró: . 
' . .*'t.-.V*^.-.*. j.

6—"Ciumento" x "Néa", ás 7 lioriis"Yolanda" x "Bellita". fis 7 '1*1-3-:
"Cir" x "Nella", ás 8.

í'—"Ciumento" x "Bellita".
"NÉa" x "Nelta".
"^Yolanda" x "Cir".

1*»--"Ciumento" x "Yolanda?.
"Cir" x "Néii".,
"Bellita" i "Nelta".. ¦',-•

2G-"Clumento" x "Cir".
"Néa" x "Bellita". . -
"Nelta" x "Yolanda" '-¦¦¦¦

Janeiro, 19-21:
2—"Ciumento" x "Nelta".

"Cir" x "Bellita". ...."Néa" x "Yolanda".

Oorcs dlsUnctlvas doa teams lm» -
¦ «criptos

São as seguintes as cores distineti-
vas dos teams concurrentes ao cam-
peonato: ; 

*•-'•
"Ciumento" — Amarelo, ¦
"Nelta" — Vermelho. • :"Bellita" —• Azul pavão."Yolanda" — Rosa vivo."Cir" — Verde."Néá" — Sulferino.

CAMPEONATO INTERNO DE WA-
TER-POIiO DO BOQUEIRÃO

O captain do team "O Paiz" pede
o compareciméntó dos jogadores
abaixo escalados, na séde do club, ás
7 1|2. horas em ponto, para enfren-
tar, em match official, a valorosa
equipe "Ganeta de Noticias", quese realizará &s 8 1|2 horas:

Carlos Juan, José Barcellos, Gon-
çalves Puga, Leopoldo Santos, Sa-
muel Witffwofski, Luiz e C. A, D.
Canseco.

Reservas: Stamatto e Carlos de
Oliveira Junior.

N. B. — E' preciso comparecerem
;l hora indicada, afim de receberem
instrucçôes do captain sobre as re-
gras internacionaes, adaptadas ao
alludido campeonato' na ultima re-
união do conselho.

FOI NOMEADA ÉFFEOTiVa
He coutormiilad... cora i lei n. 1,042, «le 8 dé

Iullio do 1018, foi nom«*da .hontem,.. coídJu-r»blc de enslm. effectlw, u interina Olrnthlna
Olj.itl.o.

¦¦><¦» —
AS OBRAS E REMODELAÇÕES DF.

PRÉDIOS ESCOLARES
O .lirè.tor gpral de instriicçüo enviou uma cit-

rular aos iiisiiectorw escolarcn rwom.nendnndo
qu.* il'or.1 nviinlt* scjmil sujeitos k «p*,-roT*i';ilo
lirírli. do Sr. prefeito, todo» o» planos, do ul.ras
nu melhor uin Mitos em qiinliiuer predio occuimdo
por e*>coluN e l.em nsslm Informações urgentes
sobre os próprios nmniclna-rs .pie carecem de
reparos.

CONSELHO MUNICIPAL . .
Por terem comparecido apenas

seis intendentes, hontem, não houve

SENADO
Presidência -dó Sr. Búeho de Paiva.
Presentes 37.senadores,* foi aberta

a sessão e approvada a acta da an-
terior.

O expediente lido constou' dé "um
officio dol" secretario da Çamara,
remettendo pròiioslçíies.

Logo que . fpj/annunci^ffo o' expe-
èientè, teve;a" 

"palavra-, 
o- "Sr/ Cunha'

Pedrosa, que tratou -do; lheiderite en-
tre o Sir.. Soares dos Santos e o go-
võrno.*'Sobrte o mesmo assumpto' fá-
laram ainda os Srs. Soares dos San-
toá, 

"Alfredo'feíltae Francisco :S&. '

| O í?r: Octacilio Camarâ.' lett um
dffleiò* 

'•'• 
da* :À'ssbciá\;a(>' Çonímerciai

d'-aqui convocando- o commercio'para
um,1*- reunião, nò dia 7. afim de; se'
manifestar sòb-rè as: questõesenvia-
das de Nòvá York pof uiiia «ommis-
são de representantes das casas ex-
•portadoras americanas; em reunião,•presidida pelo' cônsul 'brasileiro, na-
quella cidade, e entre' as quaes se
achava justamente uma providencia'
idêntica à. que se continha no pro-
jecto, .por elle, ha dias, apresentado
lio Senado, com a diffcrença apenas
de ser o' deposito dollar feito â taxa
de 4) e nos próprios bancos porta-
dores das cambiais com concessão
de -prazo ipara liquidação - da I diffe-
rença cambial ao envez do seu pro-
jectò.ojue mandava esse deposito aer
feito no Thesouro ou no Banco do
Brasil, * considerando, assim, respon-
didos todos os commentarios que ao
aeu 'projecto foram* feitos por orgSos
dá íiossa imprensa.'

Passando-se .1 ordem do dia e nio
havendo numero para as votações,
forain encerracías, a 2' discussão da-proposição da Câmara, fixando a
despeza do Ministério da Viação e
Obras publicas; a 2.* dlsoussão da
proposição da Câmara, fixando a
despeza do Ministério da Marinha
para ó exerciclo.de 1.921;" a 2* dls^
cussão do projecto determinando que
ná reforma do Io tenente graduado
reformado, do corpo de patrSesimo-
res j Josô ¦ Jovlnlano Freire será
computado, para'todos Os effeitos le-
£Ke's, o periodo de serviço activo. que
foi'omlttldo-*no respectivo calculo, de
liC cte maio de. 18.SC2' a 14 de novem-
bro ido 1894; a 2* discussão dO pro-
j^çto mandando contar, como tempo
de embâíqiie,' .para - ob effeitos da•promoção, ao capitão de fragata
Octavio -Perrjr o periodo de tempo
que menciona,' durante o qual com-
mandou navios do Lioyd Brasileiro;
a 1* discussão do projecto do Senado
n.'*8-2,"de' Í9Í2D, declarando que" os
uniformes militares mandados adr
Optar pelos Ministérios da Guerra e
iiii Marimba s<J poderão ser usados¦pelas pessoas a que se referem os re-
spectívos regulamentos; a 1» dis-•cussão dò projecto autorizando o go-
verno a fazer reverter ao serviço
activo ¦ da marinha o capitão de cor-
veta Milciades de VasconceIlos Al-
meida, ficando addido. ao. quarlro.e
sem prejuizo dos seus collegas de
posto; em 1? discussão o,projecto dò
Senado determinando que as viuvas
0 herdeiros dos officiaes. e praças de•pret do exercito, dá guarda nacional
e do voluntários da pátria e da ar-
mada, que serviram na guerra do
Paraguay terftò direito, mediante as
condlçOes que estabelece, ao ,'melosoMo da patente ,que Seus maridos e
pais tinham, quando terminou . a
nampanha, e em 1' discussão o pro-.
jocto equiparando os vencimentos
dos contínuos e correios*do Thesouro
aos do Ministério da Viação a Obras
Publicas. íi

O Sr. 'Mendes de Almeida oecupou
a tribuna para defender yarias eme*^-
das suas, apresentadas aos orçaiinen-
tos cm discussão.

Nada tnais havendo- a tratar, foi
levantada a sessão. :- ' •••")-¦¦:' cámãrà •¦¦:¦''

A sessão da Câmara, dos Depu-
tados foi presidida, hontem, pelo
Sr. Bueno Brandão, secretariado pe-Iòs Sra. Juvenal Lumartine e Ephi-
genio de Salles. A acta da véspera
fol"apprÒvada sem debate..

Lido o expediente, que constou dc
matéria a imprimir.e de uma mensa-
gem.do governo, transmittindo o pjfo-.
jeCto de promoções no.-exercito, fa-
laram o Sr. Nicanor Nascimento e o
Sr. Carios.de Campos. ..

Disse o.Sr. Nicanor Nascimento:"Tenho áffirmado que o governo
dá Republica, exercido pela vaidade

e pela insolencia ignorante, vai le-
vando o paiz ás derradeiras misérias,
e a politica Ss convulsões n/iis gra-

' "tildando a questão da exorblr
tancia das despezas publicas itum-
ptuarias, principalmente no Ministe-
rio da Fazenda, affirmei que "a onda
doa desperdícios encontraria um di-
que ho*"Tribunal de Contas e na re».
volta das consciências, honestas". Ga-
ranti ,que . a Insolente .displicência;:
deste homem nefasto e fanfarrão jâ
devera encontrar repulsa mais prom-
pta, mas que élfa viria certa e ln-
exorarvol.* . ;..

; A confirmação pelo facto accen-
túa-sc còm uma gravidade notória.
Nos contratos das "-seccas", ô-"i3r.
presidente recebeu* repulsa completa
do Tribunal de Contas, .onde .o .brio
dos'homens de bem • re-pelliu a InsO-
.léncla do'déspota;-Aqui.--o irmâbdo
!Sr. niinistro' da' faíéiídà.' pròvócóú si-
tuação gravissima.. Disáe S. Ex. que
b Sr. ministro "não deixava passar
nenhum negooio •&-sua revelia". Evi-
denclel e documentei que "nos con-
tratos das seccas", para os quaes a
lei exige conhecimento e assignatura
do illustre ministro, "a revelia, tinha
sido completa; pois', èstès' contratos
não traziam a assignatura do Sr. Ho-
mero Baptista". S. Ex. calou-se, com
a louvável prudência e derrota, mas
logo a- seguir, tive certeza de maior
facto: o Sr. ministro deixara de fir-
mar os contratos cuja nullidade 6
patente, desde que lhes falte o ele-
mento de authenttcidade' da firma do
ministro,. "por motivos de maior
ponderação"; S. Ex. negou-se a assi-
gnar os contratos que nada valem
sem a sua assignatura "por dissentt-
mento parcial com o resolvido".
Examinado debaixo do ponto de vis-
ta constitucional o caso, verificamos
duas coisas graves: a ignorância do
presidente, que acreditou na validade
dos contratos, aós quaes falta a' eon-
dlção principal e a sua despostez de
homem que quer governar e ajgir
contra expressos dispositivos -legaes.
Ignorante, não sabe que a fonte das
obrigações ê o assentimento das par-
tes. No caso, o assentimento das par-
tes, a • manifestação da vontade do
outorgante a Nação" — pelos seus
mandatários — tinha fôrmas expres-
sa» de mandato; de representação:
era a assignatura da ministro da fa-
zenda. * Este* negava-a "por dlssenti-
mento", justamente por não ter von-
tade de obrigar . a - outorgante —- a
Nação. Negava-o "por não assen-
tir".

NSo havia, pois, manifestação da
vontade da Interessada: não podia
haver contrato;, a outorgante não o
assigna va pela representação com-
pleta e de forma expressa que a lei
determinava; não havia* obrigação
assumida, pela Nação.

A vaidade do Sr. Epitacio pensa
que a sua personalidade hypertro-
phiada pôde supprir tudo.O Tribunal
de Contas ensinou-lhe que não é as-
sim. O contrato tríplice que a advo-
cocla arrancou & cumplicidade dó
Sr. Epitacio não existe- Delis sô fica
o documento da venali.dade e da
ignorância.

Outra lição acaba de receber o vai-
doso inconsciente do Senado da
Republica.

Na convicção de que a Republica
ã ó Sr. Epitacio, na jactancia do seu"poder pessoal", o ridiculo dictador
mandou para o Senado uns recados
mandando que lhe dessem autoriza-
ção para reformar os Telegraphos e
os Correios, vender o Lioyd e entre-
gar ao Sr. Arrojado, globalmente"duzentos mil contos eje réis". A ho-
nestldade infrangivel do Sr. Soares
dos Santos.como relator do orçamen-
to da viação, no Senado, tem emba-
raçado a acção delapidadora. do
Sr. Epitacio. O honrado e hispido
gaúcho soffre da dureza da espinha,
de modo que as bandalheiras polpu-
das dos apaniguados do Cattete tém.
encontrado resistência Invéncivel..
D'ahi, a Irritação dò. Sr. Epitacio.
Quando irritada a Vaidade dó "Rosas
de Café Concerto", ellè despautera e
dejecta pelas "Varias" uns desafn-
ros berrantes contra nós, oâ homens
livres que estão de pé no Brasil..

* D'ahi uma'' "varia" desmentindo"A Noite", na'qual, entre Insolericias
cruas á commissão de finanças do
Senado, "desmentia o relator". Hon-
tem. como ora esperado, o Sr. Soares
dos Santos subiu solemnemente á. tri-
buna do Senado, para declarar: "que
o Sr. Epitacio era homem de vaidade
doentia; que à noticia de "A Noite"
era verdadeira; ò governo tinha de
facto pedido aquellas medidas; que
ello, Soares dos Santos, nem admlttia

O puni» preterido
dns tiiniilius TRIANON Proprietário:

J. n. STAM-'A

Companhia Alexandre Azevedo
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HOJE - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJE
Repreivrntuçôes du engraçada romedla em tre» netos

A mais engraçada peç* de Gastão Tojelro
Proti gonista Apollonia Pinto
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Amunliã— Duas sei-t-õfs á- 7 3/-1 e 9 3,i Ultimus e definitivos
rejm-sent-.çõeí— A inquilina rio Botafogo.

Km eii.«iiios— Á casa tio -tio- PudPò-^A niúis linda bouoe-
diu rle ODUVALDO VIANNA.
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Teiça-feira—-\r auiitro* t'arvàIliitl — 0. irifdià etti 3 uctt»,
trufiucção de RE',GO BARROS. —Bilhetes á venda.

sm na

Electro-Ball-Cinema Empreza Brasileira
de -Diversões

51 - Rua Visconde do Rio Branco » 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital
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H OJ E ~ Programma novo - Hl O JI
>^^^^^^^»«»A^y»^^^^^^AAA^A^^^^N^^WA^A^^^^^^^A^^^^^^^^^^MVWM^MWXAAAAAft

A 6ufra Metade
Drama em cinco partes da SERIE DE OURO; protago-

nista, ZARA PITTS
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Ping-Ponff, Bilhares e outras diversões
, ArtiMieu . e «Itundnnte illutuin tf à» rirei ri-bu

SAN 'DE MUSICA MILITAR
Ao Electro-Hâll-(Jinema!

A5.divpr.-o*'S cnmi çmão ás 4 hora? da i.arde com um torneio
i-iii 20.pootps: «lulío e I.uiz versus UoenugH e Artliur.

_ * 9
»——^ .
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Esta Câmara Prestar-
lhe-ha Melhor Serviço
Na manufactura das câmaras de ar
Goodyear todos os esforços são con-
centrados no ponto de tornar as
câmaras de ar mais perfeitas e á
prova de ar do que qualquer outra.

A Companhia Goodyear forma a
borracha da melhor qualidade em
finíssimo lençol e constróe a câmara
com camadas desta borracha, sobre-
postas, vulcanizandp o conjuneto em
uma só peça.
À extraordinária espessura dessas
câmaras de ar é obtida pela quantí-
dade de camadas, cada uma das
quaes dá á câmara maior durabili-
dade e resistencia contra extravasa-
mentos.

Mesmo a ligação da válvula torna-se
uma parte integrr n'e da câmara. Esta
ligação é vujeanizada e não cimen*
tada, o que elimina desarranjos tão
communs com .outras marcas.

O resultado é uma câmara que con-
serva o ar, dura muito e dá todo o .
serviço qué delia se espera obter.

Use V. S. as câmaras de ar Goodyear
e assim obterá maior durabilidade ;,'\;:_[:^:;".-,y•;;;¦[<.>-..-.••..„¦..-.¦
dos seuspneümaticos.i : ; 

'•^.¦•k?;/*

The Goodyear Tire & Rubber Company of South American
',._.'.. Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco 253.

,.'-•-.*.:.. .-S. Paulo,-rua'Fiornnolo'dc Abreu*WS»' . .., ti-, -.',--

Peiaço dc uma.'cam.ua de ar Cno-
djcam com as- camadas scpaiads
pra mostrar a sua çòtislYiicção;
As camara.s de. ar Goodyear são ia-
nuiiMlas. Isto quer dizer i|iie são fa-
bricadas dc. finisiua> lâminas da me.-
"lhor liorraeha sobrepostas até á ne-
ciessaiia espessura é o canjiinclo in-
teiràmente viilcauisado.

comparação entre a sua palavra de
homem de bem o a de outros ainda
assentados na mais alta posição do
paiz;. que desde que a sua austeridade
estava incominodando o Sr. Epitacio.
por examinar a appHpaçâo dos dt-
nheiros públicos, elle, Soares dos San-
tos. abandonava o posto, e que o-Sr.
Epitafcio o fizesse oecupar por um dos
seus valetes e sabujos". Isto tudo
disse o saúcfao forte, "com o ap-plauso
solemne do Senado", qtie logo a se-
guir recusou, por unanimidade, a re-
n.u-ncla do relator da viaçâo, decla-
rando á ílscallsaçaò do gaúcho tndis-
.pensavel. Agora, que o Sr. Epitacl'»
'íestá sagrado como vaidoso -Impem-
tente, garantltlòr de patifarias pelo
Senado e mentiroso máximo", quem
poderá, attribuir aos deputadas oppo-
siciotilstas paixão iperturbadora de
credibilidade, quando affirmamus
exactamente o mesmo, isto ê, quo o'
Sr. Epitacio é um malfeitor, -cuja vai-
dade doentia o conduz aos maiores e
mais. inconscientes- dispautertos.

Agora verifica-selsto:* quo elle nâo
anda traindo apenas aos politicos
que tivemos a leviandade de o fazer
presidente; elle mente a todos o de
todos se burla.
. O Sr. Pires do Rio é um -homem
lllustre; Xão ha quem Ignoro que a
sua vida pro&ressa é um modelo de
virtude, trabalho, probidade e pru-
doncia. Sua gloriosa cultura faz de
cada gosto seu à captação de um
amigo. l>al por tradição de familia,
o jbven ministro faz um largo prose-

lytlsmo de affeiçSes por on-de passa.
Jamais foi apanhado em uma menti-
ra ou felonia.

Afflrma o Sr. Soares dos Santos
que !'a "varia" presidencial não foi
mostrada ao Sr. Pires do Rio"; e eu
acredito que o não foi.

Ha tres affirmaçOos; Uma, do Sr.
Soares dos Santos. Esta não póde sof-
frer duvida, e está garantida pelo
Senado. S. Ex. é um homem de vera-
cidade provada. O Sr. Pires do Rio
tanvbem não mente; elle deu ao rela-
tor as suggestOes alludidas. -Não ne-
gari este facio. Deu-as com plena
autorização do Sr. Epitacio, elle-, Pt-
res, que ê Incapaz de uma felonia.
Agora, 'o Sr. Epitacio desmente o. Sr.
Soares dos Santos e o Sr. Pires.

Quem ê o mentiroso? O que sem-
pre m-enliu, mais tora üe mentir.
Quem está traindo ao ministro, ao rpu
proiprio ministro ? o traidor dc's).*m*
pre. ' '

O mentiroso 6 sempre e inevitável-
mente este lamentável Júpiter 'il.:
farça, histrião vestido de Deus, á luz
da \ribalta. comediante qúe elle pro-
prio- não Ra'be quando representíi e
quando realiza a propria'.!pe-rson.'ilifla-
de de p*rú de roda, inchando opa.po
e soprando' os estouros das "varia-s"
-para fazer medo aos paipalvos í

-E'.este traidor que vende o Bratii! a
prestaçSes aos americanos, repartiu-
do as riquezas brasileiras entro oi
syndicatòs de Nova. York e de Nova
Orleans; Pf.de mentir, pôde vender,

sair do palaolo rico como um Creso I
Mas não poderá vencer a revolu

dos homens de bem. O Tribunal de
Contas aponta-o, discretamente, &
execração pu.blica. como vendilhão t» -
como inepto, até para as negociatas;
nfis o marcamos com a*flor de Liz da
Ignomínia .publica; o Senado acaba de
lhe ferrar na anca de podengo caça-
dor de dollar a marca do fogo de ne»
gocista « mentiroso !

Nem isto evitará que entre defini-
ttyamèntc paia a opereta e para as
oançfSos do próximo carnaval, sè o
mano do ramo milita-r não enaan-
guentar a cidade."

Falou, em seguida, o "lea.ler" da
niafi.'.'in, deelaianilo quo o seu-süen-
cio não' Importav4 em approvação das*
l>-ilavras do otador..

O Rr Mauririo de Lacerda apro»
(.eiiloiriiiu ieaiieiiniento do informa*
ções snbre. oceurrencias ópíirarlas.

O Sr. A.lindo Leono deixou Kol.it' %
mesa un. projeeto de lei enriSiL-üanila
o credito d;- fino contos iiíiríi ó vilin-
r.in dos dôrfnlòs e Telcgniplrus nn,
Balila -j— *. -

^\' ordem do dia não Jioüve' nuiii-i.
ró para a 'votaçã.-.da 

emenda 20, dífci
rpmmi8san.jp finanças, ao t-ic:)»*.....-
to da aiciiouCttini. oque se virifi-f-i. ii.'
leqiiertmftitò' db' Si- Páüío ile Ki-mi-
tih; : • '"¦

Encerrada a diseusuSo da m:ileiia
a isso destinada, foi K*'vai:lada a
sessão.

y-y.

y'V-

JARDIM ZOOLÓGICO
tyjxf_-\Sfjmijis\í^nfm'\rt^t^ --------------_-_fc.

Aberto todos os dias
A iiimaesde todas aa íaunas

Nus coliecçõcs de Coras, onde fi
g imiii f> ti«rr.*8 reaes, 3 leões,
ji.ii.irrs pintados, pumas, lobos,
hyoua, chames, etc, et.:., desta-"o 

RÀUISSIMO

JAGUAR NEGRO
DO BRASIL

(Unico cm c»xliibicão uo miiniUo)

Soberba e grande collecção de
AVES

H 3 JE - Domingo, 5 de dezembro
t-Vstiv;il em brneflei» do UiHpeii-

sario -S. José.
Conecrtu pria admirável «relies-

tt-:* itos

O TO J3ATUTAS

TH BATROS DA EM PREZA IPASGttQA-Tj SEQ-iR/ETO - - DIRECÇÃO: JOÃO SEGRETO
mmm*Sm*»A*mAmmli%A^0k^mmmmmmm,mm.m.mmmmlm - *|— - -|*|-|* -, ¦ -.->-**--*-Y*l-y»|--^--^-y^\iM-i-yV^vv1(-r-^^ mmm9*m*A*t»*tmitfm**Aini*i_**^^

CARLOS OQSVI^S
**ms*Fit^AtnAfi*t_1>}£*m^tm*^

Companhia Drninnlir» .\iirinnul .liri^iili» ¦ pelo «u-lor
l-KLIPPK IM1S S.^MOí»

Ultima noite ! Ultima noite!
r.i'|.ri'!e.ii..*,üi» do ilrrmn historio ei.) en-co aeloa u 1119 qu. .In-, or ^i«al

de l.iiriana dc i'ai ».lli<>, iulit.|li..l.

08 DOIS PROSCHÈPTOS
¦A(^^A^.*-*-^^i^^M^<^*SA/.(OUl AA*mmm\Am)_^_^^_mmt9m»_m_m_m^,^^

A RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL EM 1640
*^*^^*miS»,*i*t>A»tA»tffStt**mi*>^*^

ltrcvr..í«i.te — K-itrú.i da c iiii|.a..l.i i -!« ilMiult» e cjiinjú-a dirigi iu |n-l>i a.-i-.r
Uni /.nll... -ie i|Ui- í'.u |.a.te a (jiaL-iOsi. : .luz Km» do tSonxn 

"— 
O IltIVfICN

IMI t.Xl.

Ciruii lu l-uiiípaiiliU Naeiunal de 0|wr»iab « Utílodrniiift*) (ic-muto do Ihanlro
(VMot, <le Paris) - Direção ani**. ícads EDUAllDO Vll-.lllA - Ba-
üe.iie da ureliesirn, Paulino Saeram-hto.

_\.'m T SS/-4- ¦ t_ & SSi-m
HOJI

líei.rtíj-alaçoe»-ila-t-pereta em trai* «olo», ilt Ablia.li-í b'arit Ros-, coni
'unifica dr! P. ii'iii'.> y.crameaioBM

a'9* una ivia.t7iive:e3
l-.xtraídii pelo .iiitnr do coiucilin do mesmo lil ulo, com

150 represrntaeò •« no Trianon

GITAV-DE rug!òesso de toda a co.vípanhta

0IN6MA MODERNO A ensa dos myslerlns iii° r I :•) e a'
-t- «:- Ciioçã» do s»i*riso( i.lií) | •!- ¦:-

, *v*n*M%*>f*i Jy%*^V%%*t*M*i*if"i*T*if*itMt*i"i*ir*i*' * * *T* Pm**m W *i* »******¦*» -*.»_-__ ¦vyvyvy\i>-/vx/^xru>/vrLr><Vi

CsmpanbM Nacieul fmtfi.a 11 1 is jilk* it 1911 — Oirecçit artística de 1S(DR0 NUNES
- Regnte ia ereiMtra. BENTO MOSSURUNGA

E-Tres sessões—A's7,~83|4e 10 112-MO-J^
a*s st lia -

OENDIOSÁ
-A.S 2 liS

A rrvibta querida das f.-ui luis, ungiiml do» airó<es .Ia moda CAlll.os
II.KTIR.NCOUKT o CAÜÜOS-J M. MKNEZlv-í, umsi-a de SÍMIO

QUEM E BOM JA NASCE FEITO
At^MAMMA^^VMM^W^WVWWWVMVN«<^VWWWWVW^M^MM^^MMMM>

cnm « S«M quadro novo de -grando hilari.lade

2Q3.501 0 CAFE-DO PINTO 203.501
pessoas assistiram até hontem as suaj ri;, esentações!

Aseanfr-OS CA^GACÜIH» -.
I S 1*1 III ll( .

ire». ... i.... .jii.i.í, muíicf-ie Pauiiii-.

í '-,--.. ~:.¦+..-?¦,
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SECÇÃO COAA/HERCIAL
' Mercado monetário

CAMBIO E BOLSA
Movimento tio cambio

Hontem tivemos o mercado cm com-
pleto repouso; dcscançava das ultimas
fadigas para refazer as forças.

Realmente, sem a confirmação dos em-
píestimos de 40 milhões de dollars á
União; de 35 milhões de ditos a São
Paulo, c de 50 mil contos, também em
dollars, a unia Prefeitura, era curiosa
a actividade do nosso mercado, ultima-
mente.

Dos seus importantes trabalhos reali-
zados de banco a banco, para liquidações
ou entregas immediatas, bem como re-
matar, á vontade dos vendedores, resul-
taram variações de taxas, muitas vezes
apprehcnsivas.

Agora, que as versões sobre operações
de credito e que as emissões de papel-
moeda para redescontos e outros effeitos,
estão adiadas, resolveu o cambio suspen-
der a sua marcha accidentada, para re-
começar os seus negócios, que não podem
parar de todo, através de um novo pris-
ma de cores menos carregadas.

Em todo o caso, hontem tivemos o mer-
cado relativamente firme, mas completa-
mente estacionario, mantendo-se retrai-
dos os compradores e mais accessiveis os
vendedores.

A principio, era negociado o papel ban-
cario a 11 3[S e 11 7j 10 d.; mas, sem
procura, firmou-se o mercado ao melhor
preço contra letras de abertura a
11 r\i6 d.

A esses preços permaneceu o mercado
inalterado, sem movimento de interesse,
e assim fechando bem collocado.

Constaram as operações de letras ban-
carias a 11 3[8 c 11 7I16 d., contra par-
ticülaícs a 11 1 |j d., sendo o valor da
libra esterlina de 2i$oo8 a io$o83.

Tabelas officiaes
1 90 ci>.

Londres 11 í|t a 11 7|16
riiriH $375 a $38»

0-3 (J|v.
I/iiidws 11- n 11 ¦ 1|8
1'aris $378 a $381
1'iiriiiijiil $7110 a $780
ltiiílti .. $22.', a $2-in
Novn York '.. .... fl$'.'(IO a C$300
lliiinhiia- $o!i0 a $100
Ilcspanlm $820 a $sr>o
y.Hhy-:i $980 tt 1$020
Jaujio .. .. — 3$1!M)
Suoi-iii 1*230 a 1$320
Noruega $800 a $8115
Hollanda 1$9H0 a 1$'.I80
S.vrin _ $384
ltelalêa $400 • $412
Wlimiiiaica — $800
Áustria . — $030

Sobre tan :
Café, |wr franco .. .. $371 • $380

llln it-i Prata :
Itucnos Aires (ouro) 4$9I0 a ti$0!iO
Idoín (papel) .. ... 2$ 180 a 2$250
Moiitevideo 4$8S0 a 4?9(i!i

Por cabogrnmma :
Prata) ú vista

Londres 10 7jS a 10 ir,|io
1'arU $382 a $38.ri
Nova York «$300/» 0$38O
JtnllR — $U'32
Síria — $388

Banco do Brasil
Prurai : 00 <J|i-. a S d\v.

Londres 11 7|10 « 11 1|8
i'iirl.1 $330 • $383
Ilulln -— $228
ròrfiurnl — Í7.-ÍO
Nova York — «.$220
Hèspanhll — $S40
llucnos Aires — 2$2UI»
Moiitcvldéo — 4$03O

Vuka-ouvo :
Londres 11 23Í01 e 11 1|1

Caium-a Sj-ndlcal
a 90 dias á vista

Tniis $375 e ' 
$37!l

Italln — $r.>!i
Portugal $090 c $730Nova York .1 — C$197
ftluiitcridéu — 4JIIIIK1
Ifúeiios A ires._ (papel); — 2$210
Ideitl (ouro) — 4$!l(0
llcspimlia — ÍSÜtt
fiuissn — $981
Jãpjio — 3$lSO
Hclfíifn — $405llijtlánda — 1$913
Nyrln — $384rulcstina. . .., — $334

Taxas extremas
r«™ mal Ha 11 1(4 a 11 7110
Buui-nrlu 11 .-. j 10 a 11 3|8

0, de Seguros ' |T?í'
Brasil 80$000 w
Minerva C3$000 es

Estradas de {erro 1
Minas do S. Jeronynio , .- 82$000 80$00O
Sul Mineira. . . ....... 00$000 C9$000
Victoria e Minas. . ..... S0$000 80J000

Diversas:
Docas da Bahia .. .. TOÍ00O C0$000
Poi-as do Santos......... 4«!i$000
Ditas nominaes 470$000 4U6$(I00
Loterias. , . .,.,,...... 13$000 4$500
Terras 14$000 12*000

Debentures:
America Fabril. . . .... 202$000 200$000
Alliança. . . , .- 200$000
Bom Pastor . . ', 201$000 200$000
IJoiveJaria Brahma. . . 208$000 203$ono
Confiança 204$000 200$000
Corrovado 200$000 190$000
Docas da Bahia 130$000 134$000
Docas do Santos .- 200$500 109$500
Kspcrança 202$000 200$(KI0
Ediflcadora. . 165*000 —
Fiat Lux. . ... I02$000 198*000
Magéenso. . 18O$00O 150$000
Progresso Industrial . .. 200$000 —
Mercado 208$000 200$O0O-Manufactora 193$000 185*000
Mclli. em Pernambuco 150*000 —
Santo Alelxo 178$000 1601000

 m
Rendas fiscaes

RECEBEDORIA DE MINAS
GERAES

Arrecadação do dia  17:870$900
Do í» a-  72:386$30O
Km igual período do anno nus-
sado  97:843$300

VALORES DIVERSOS
Os soberanos

Essas niociln* regularam firmes, colando-sc alibra oui-ii, 80$I00.
Os vak-s-oni-o

O M;iiifn (In ltrít«jl ffirnyiMfl os vales-ouro A
rn/.m ile 3$r,.',0, papel, por 1$ ouro. sondo a infi-
dia do dollar na semana anterior do U$.">10.

FUNDOS PUBLI COS
Ainda hontem tivemos a Bolsa sem ne-

gocios de interesse; entretanto, são nu-
merosos os intermediários que funecio-
nam 110 mercado,

E' possível que haja muitos negócios
de praça, uma vez que os respectivos ne-
goeiadores'são muitos; mas não reper-
cutem na üolsa, o que quer dizer que
não se referem a apólices, acções e de-
beni tires.

Com effeito, o movimento nesses pa-
peis era reslricto, c, como assim suecede
todos es annos. os corretores bem pò-
diani declarar de férias o mez de dezem-
bro.

Além de pouco negociados os papeis
mais eni evidencia, os preços regulavam
frouxos, incluindo as apólices gera^j; e
municipaes.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

Diversas emiSKTes, 1917, porl., 2, 25 845$0no
Ideni", 1020, por!.. 10 .. .... .. 8-lüjuoo

Estaciones:
Blo, 100$, I ojo, 5, «, 20 97$000

Sluiilcipacs;
'Emp; ilioil; port., 27 179$500
Idem. 111  II 184$000
1'1-m, -TiO 180*000
Ideai, 11117, port., 50 171$000
Nilli.ro.v, 1» sírio', 1, 87$0OO
ICoíll, 88$000

Ac-(,-õí-s:

MoivanlIJ, ISO 250$000
CtHnpnxhtas :

Mniinfaélarn Klnnilqsnse, 20 .. .. looíOOO
Toe: ('oiifliiiiçá, 210$000

Dóbontiii-os:
DOèas dè Santos, 3S 199$000

PREGÕES DA BOLSA
Vendedor Comprador

Uniformlüadiis, 5 o|o • S20$000 810$000
Dia '-.as cwUsõvm :

3 917, port  S45S000 840$000
192:1. iK.it  SI5fOOO 840$'00
Noiitiuativits  —

Apólices municipaes:
1904. 5 o;,,, port  230$00Ò 230$00O
l>it:n 111,11,inativas  240$000 237$000
Kiu., inilU. nom  1O0J00O 183$000
Bitip. IllüO, íwrt 18OÍ00O 179$00O
1H14. port., 0 °|»  17S$000 177$Ü00
hnr., 1917, port., 0 °|o .. 172$UOO
Kijlletti)-, 1* serie  S7$500 8i!$500
Camiios  200$000 190$000

Apólices estniloaes:
listado <l,i Itio, 5 °|°. ... 97$Ü00 9(i$500
íliúilt; i :00U$, 5 »|". ... 875$000

Aeçõcs:
llaucos :

Hiail  2(i()$000 250$000
Coniiiiõrelol  1S1S0CO 1801000
Caíiiuiiirélo.  183$000
Lavoura  114$UU0 100t000
Mercantil  200$t)00
Ni '-tt»  'ÍIiiíhm
l'i,|tiiKiioi;  2l!5$000 250(000

/'. úc Tt fidnS :
AiiWíva 1,'alitil  300$000 295$oo0
Alliiiin.a  2IO$000 2205000
Ki i 1'nsioi  -jn^jt um
Cohflança  218(000 210Í000
•:<movnd  17OS000 HlOíoiio
Mamifaitora  180(000 1TO$000>'»|*«i>«! 1GD(000
I'r,':-'r  2O7ÍII0
lVtio|K)lllaiia  3uo$ouo 27u$oo0
ÍSanio An-lko  2Sj5$U00

.Semana de 5 & 11 do dezembro de 1920.
Modificação que soffrcu a pauta na parto re-

lativa aos gêneros abaixo mencionados:
Café, kilo.  $770
Ouro, gramma  2(460

Canhenho commerciai .
Sob a forma Marcos de Mendonça & C,

tendo o capital de 200 ;ooo$, estabelece-
ram-se em nossa praça, com o commer-
cio de arles graphicas, os Srs. Marcos
Carneiro de Mendonça, Alberto de Quei-
ror e D. Laura Machado de Queiroz.

Está organizada, em nossa praça,
com o capital de 80 :ooo$, a firma Sar-
mento, Erickscn & C, composta dos so-
cios Antônio Fernandes dos Santos, Hugo
Sarmento. Conrado Ericksen Filho e Do-
mingos Robert, para explorar o commer-
cio de coinmissõcs e representações.

Com o capital de 20:000$ c sob a
razão social de Silva & Cavallciro, esla-
bélcccram-se os Srs. Ozorio Antônio da
Silva e Manoel Cavallciro, para explorar
o commercio de pannificação.

Sob a razão social de Bittencourt,
Ferreira & C, estabeleceram-se, com o
capital de 15:000$, os Srs. Waldemar
Bittencourt, Manoel José Ferreira e
Tranquillino VVergnc de Abreu, para ex-
piorar a industria de preparados chimi-
cos.

Sob a firma Miguel Alie & C., es-
tão estabelecidos, com o capital de 5 :ooo$,
os Srs. Miguel Deiclunn c Alie Daher,
para explorar o commercio de armarinho.

Os Srs. José Gonçalves e Anna da
Conceição Loureiro estabeieceram-sc,
com o capital de 5 :ooo$, sob a firma Gon-
çalves & Loureiro, para explorar o com-
mercio. de botequim.

A Elcctro-Siderurgica está proce-
dendo, até o dia 15 do corrente, a 3"
entrada de capital, á razão de 30 "|° por
acção.

Acham-se suspensas as transferen-
cias das apólices do Estado do Espirito
Santo, as quaes serão reabertas em 1 de
janeiro próximo.

A COTAÇÃO DE TÍTULOS NA
BOLSA

A Câmara Syndical dos Corredores de
Fundos Públicos, em sessão de hontem,
resolveu admittir á negociação e respe-
ctiva cotação official da Bolsa, as acções
nominativas da Companhia de Fiação e
Tecidos Industrial Campista, em nume-
ro de 15.000, do valor nominal de 200$
cada unia, integralizadas, representativas
do seu capital social de 3.000:000?, fi-
cando cancelada a cotação _das acções de
capital anterior de 1.000:000$ e, bem
assim, o empréstimo contraído pela mes-
ma companhia, na importância de réis
1.500:000$, dividido em 7.500 obriga-
ções ao portador (debentures), de nu-
meros t a 7.500, do valor nominal de
200$ cada uma, juro de 8 "]" ao anno.
pago por semestres vencidos em t de
abril c 1 de outubro de cada anno, fi:
cando cancelada a cotação do emprcst-ino
anterior de 1.000 :ooo$ooo;

ASSEMBLftAS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia 6:

Banco do Brasil, ás 13 horas, para re-
forma dos estatutos.

Banco Luso-Brasileiro, ás 14 horas,
para eleição da directoria.

Cooperativa Predial, ás 17 horas,
para a sua dissolução.

Dia 9:
Extraclivo Mineral, ás 13 Iioit.s, para

contas e eleições.
Dia 10:
Minas de S. Jeronymo, ás 14 horas,

para reforma dos estatutos.
Dia 11 :
Industria e Colonização, ás 14 horas,

para eleição da .directoria.
Dia 13 :
Companhia Luz Stearica, ás

para ultimar o lançamento 'de

prestimo.
Dia 15 :
—Industrial e Agrícola do Torreão,

13 horas, para contas c eleições.
. — Emprcza de Cònstrucçõés Civis,

13 horas, para contas c eleições.
Dia 16:
Estrada de Ferro Victoria a Minas,

14 horas, para contas c eleições.
Dia 17:
Companhia C. das Docas da Bahia,

14 horas, para contas e eleições.
Dia*i8:
Companhia Nacional de Seguros Mu-

tuos contra Fogo, ás 13 horas, para elei-
ção da administração, •

Dia 23:
Companhia Industrial Fluminense; ás

13 horas, para reforma dos estatutos.
Dia 26:
Trajano de Medeiros & C, ás 13 horas,

para prestação de contas e eleições.

•Pelo prazo dilatado do deposito ali, Já
se acha sujeita ao processo de consumo,
todavia, esta inspectoria mandou sustar a
venda em hástã publica, aguardando bre-
ves providencias.

—O inspector enviou ao superinten-
dente do cáes do porto-o seguinte officio:

"Esta inspectoria, afim de regularizar
o serviço de inutilização das mercadorias
condemnadas pela Repartição de Saúde
Publica, pediu ao respectivo director pro-
videncias, afim de que-taes mercadorias
ficassem aguardando quaisquer reclama-
ções dos interessados, para cujo fim, se-
riam intimados estes por edital, e_ só fin-
do o prazo marcado, fossem inutilizadas,
voltando as relações á Alfândega para se-
rem feitas as averbações nos respectivos
manifestos.

Em resposta, o mesmodirector conwnu-
nicou não haver inconveniente em dar
assentimento ás medidas propostas, resol-
vendo-se, porém, os casos excepcionaes
em que para a defesa da saúde publica, se
torne indispensável a inutilização imme-
diata ao exame e condeinnação.

O que vos comntunico para os devidos
fins." -. .

—iFoi submettido a consideração supe-
rior, o requerimento' em que o a" official
aduaneiro desta Alfândega, Rodolpho
Nery de Carvalho solicita permissão para
prestar o concurso de 2* entrancia, a rea-
lizár-sè na delegacia fiscal do Estado de
S. Paulo.

—Por despacho de hontem, o inspector
autorizou as seguintes restituições de di-
rei-tos pagos a mais: I25$oq6, a Adolph
José Berga; 894494, a. Alberto fMendês
& C.; 63$668, a Alexandre Cazzani;
42$782, a Araújo e> Barros; io8$o23, a
Arp & C.; 254$g<>4, a Chás. A. Pope j
9i$i98, a Coelho Bastos «S- C.; 6S9$630, a
Clayton Olsburg & C.; s6$04Õ, a River
Plate Commerciai; 2i7$687, a Claude
Darlot; i22$798, a Ramos Sobrinho &C.',
9$8ç5, a Rocha Vianna & C.; 8i$8o9, á
Sociedade Commerciai Suissa; 322$473,
a Sampaio & Rego; 477$437, a S. Carva-
lho «S- C.; 58$7o6, a Silva Dantas & C.;
i27$7io, a Tomás & C.;. 6s$440, a V.
Silva & C.; e 52$437,- a Figueiredo Ro-
cha & C.
DOIS PEQUENOS CONTRABANDOS

APPREHÈNDIDOS
O official Virgílio Audeonico de Ne-

greitos, apprehendeu hontem, entre os ar-
ma/.ens 17 c 18 e 2 e 3, do cáes do porto,
respectivamente, 213 e 10 pares de meias
de seda para senhora.' jj

O ASSUOAiR '

O mercado desse produeto funccionou
ainda hontem frouxo e em baixa, com o
deposito em augmento e pequenas saídas.
Os negócios continuavam assim muito
tensos.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:

¦Entradas: '- 'Bteeoe
Campo». Ai »..*....ynwiMiíviVi! 8.874
Alagoas. '..«,.,,.".,,,..,,......* s-iPernambuco. . ^ ..•..;;...........• e-iSanta Catharlntt . .....;...,....., tri
Sergipe, -i.-Y •'••••«• •'• ?«••«'• • • • ? •• •' íHí

Süt',-: ¦:' •?**—'
.lotai * • j. «iftVÁttivi»i•*•'• * 8.374

Desdesq-.dia 1» do mei. . ......... 20.123
Saldas.'; .' . [•'. ....,;¦ ;;..... 3.839
Desde o dia 1» do mez. » ......... 13.104

Btoek: ¦•' •:¦¦-'
Em trapiches. . » .-,.'..•...-........•
Nos armazéns gerae

• ••#•• ¦ • • •'• • « •'« « 310.171

13 horas,
um em-

Centros diversos
O GAFE'

Esse mercado abriu e funccionou hon-
tem, em condições vervadeiramente ani-
madoras, por isso que logo no inicio dos
trabalhos se verificou um movimento de
procura bastante aotivo, com os compra-
dores se mostrando assim desejosos de
adquirir o gênero.

Em vista disso, o mercado se declarou
firme c melhorou de preços, apesar de ter
a Bolsa de Nova York divulgado alterna-
tivas muito desfavoráveis. Pondo de lado
essa circumstancia, que era aunica que
podia influir no mercado, no sentido de
baixa, tudo o mais oceorreu de um inodo
que lhe foi bem favorável.

Assim, melhorou o typo 7 a n$300 por
arroba, tendo sitio negociadas na abertura
3.726 saccas, e á tarde mais 1.821, no to-
tal de 5.547, contra 5.8000 de véspera.
Deixamos o mercado mais calmo, tendo
durante a tarde se tornado menos anima-
da a procura.

—'Em Santos entraram 41.896 saccas;
foram embarcadas 19.000, e não houve
saidas, ficando em deposito 2.832.044 sac-
cas. O typo 4 cotou:sc a 9$ e o. 7 a 7$5oo
pòr dez kilos, tendo passado, hontem, por
Jundiahy, 46.000 saccas.

—Em Nova York a bolsa aceusou na
fechamento anterior uma baixa de 13 a 18
pontos nas opções, e na abertura de hon-
tem outro de 9 a 15 pontos.

Movimento do cafó

tico do merendo liontemO movimento estu
foi o seguinte:

Hntradan:
Kstrndij do Ferro Contrai du Brasil
Estnuln 'k' Ferro LeüpoIúIiM*, .....Viu inni-ltlnia

rente.

lio'.".'

Total. . .
Desde o dia 1° dn
Mediu
I)o<do o dia I« d,.,
MCuln. . . .:

IJmbarquia;
Kstndoí Unidos
liurojin ,..
Itio »ln Prata
CiiliutnKçni
1'aèlfleo
Cabo

Total
Desde o dia 1» do corrente
Dosdõ 11 1II11 1" de jullio. .
Stovti nu iueronüo

Colações jior arroba:
Xj'í>o -i
Tipo •¦>
T.vno <J¦l-J-ivo 
T.vpo 
T.vim II

1.200
II. SOS

T.70S
21.210

li. 072
1.2(17.020

S.2S5

1.031)
1.740

SOO
710

-1.48!)
21.1)10

1.020. 7fí.'i
•180.500

. Total.
Regularam os seguintes preços
Qualidade»; . Por Mloo.

Branco, criBUl. . , , ...... $800 a 1720Idem, 2» Jacto ., ..... |540 a 1880Demerara» . ... — s_Masonvinhos. « . ....... $480 a $500Mascaro, t $300 a $440
FARINHA DE TRIGO

Esse mercado funccionou hontem sem
alteração apreciável, mas regularmente
firme, com os moinhos irreduetiveis nas
suas idéas de alta,

Por 44 ftüo»
1» qualidade. -. , 471000 a 47$500
2* qualidade. .  46S000 a 4C$S00
8* qualidade. . .  45$O00 a 45$600
Bemolina  47)000 a 47$500

OERBAES MOIDOS
Essas mercadorias funecionavam regu-

Iarmcnte movimentadas, com os preços
em posição de firmeza.

• ••••••••
Cotações

Fubá mimoso. . ...
Fubá nanificavcl, 17$ a
FubS panlflcarel ;,,
Fubá especial .*...
Fubá commuui. 
Araruta .. .. ..
Fubá do arroa .. .. .. .. ..

Outros seneroí!
Dextrlna ..
Fccula fina
Fecula 2» sorte

O XARQÜE
Regulou esse mercado ainda hontem

em posição de firmeza, mas inalterado.
Durante a semana finda entraram 3.604
fardos, saíram 4.604 e ficaram em de-
posito 5.500, com 495.000 kilos.

Regularam os seguintes preços

Por DO Tctloi
28$000
18$000
19Í000
141000
12$00O
38)000
38$000
JTHoo.
1$200
$600
$500

Procedências;
Hio da Prata:

Patos e mantas .. .
Puras mantas .. .,

Hio Grande:
Patos o mantas,. ,',
Puras mantas ;, ..

j Minas Qeracsx
Conformo a qualidada
Fubá Uno ..' .. .. ..

¦Kilo

2*100 a 2$300

1$800 a 2$200
1$800 a 2S200

1$700 a 2$200
. .. .. 10$000

Pauta

 12$500
 12Í100
 11Í700
 ii$aoò
 lll*SIII)

....... iü$aoo
¦eiiiaiuil, $700, por kliògrammâ.

Olit-i-iu.-õt-s n imiio

ásl

as

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arreca-

dou hontem 202:98S?38o, seiidõ réis
9S:586$990 em ouro, e io.t:4oi$39o em
papel.

De 1 a 4 do corrente, importou a renda
em 765 :o40$6>)4, e em igual periodo do
anno passado em 1.129 7"o8$8bs; havendo
uma differença para menos em 1920 de
364:668$! 11.

—No leilão realizado hontem, nos ar-
mazens 5 e 10 do cáes do porto, foram
vendidos cinco lotes de mercadorias cai-
das em commisso, que produziram a im-
poriancia de i6:35o$ooo. Os lotes princi-
paes foram arremetados pelos Srs. Anto-
niojLopes dos Cantos e Antônio A. Si-
mas.

—O inspector, por officio de hontem,
comnuinicou ao cônsul da Inglaterra, queda relação de consumo n. 67, do armazém
n. 2, do cáes do porto, consta um pacotes|n, com o letreiro "Consulado Britanni
co", vindo de Londres pelo vapor inglez
Glamoiyanslnre, em 20 de março deste
anno, e solicitou providencias, no sentido
de ser o mesmo retirado, afim de se evitar
a sua venda em hasta publica.—Ao director da Bibliotheca da Cama-
ra dos Deputados, esta inspectoria offi-

I ciou hontem, communicando achar-se no
j armazém n. -, do cáes do porto, desde
! 4 de maio deite anno, nina caixa sjn, com
Io letreiro "Bibliotheca da Câmara dos

Deputados", contendo, conforme o mani-
festo do vapor in;,-lez Vcstns, entrado na-
quella data, livros pesando 30 kilos, pro-
cedente de Nova York.

1USS0
12*000
12f:ino
I2S.-IS0
12?400

Funccionou hontem completamente na-
ralysado e sem negócios de interesse o
mercado de café a termo.

Assim foram apenas vendidas a prazo
2.000 saccas nas condições abaixo:

,líc:ra: Vend. Comp.
Dorenhro ' 

.'... Jl$i;oO lÍ$!Í50'i
••:iuclro (1020)  ll$:mi)
l-Vvoiuil-o.  12*100
Março  l2í>ioo
Abril  12SJ0O
Aflito.  Í2S550

Os jnoçxis rto café
Punccionarão como avaliadores de pre-

ços de café, na semana entrante, os nc-
-gooiantcs desse produeto Louis -Boher
& C.,: Eduardo Araújo & C. e Casimiro
Pinto & C. que terão como supplentes
Eduardo Johnston & C, Limited, Fraga
Irmão & C. e Cerqueira Soares & C.

O ALGODÃO
• Esse mercado funccionou hontem frou-
xo e com os preços na baixa; entretanto,
o movimento de entregas foi bastante ani-
mado, tendo-se registrado desenvolvidas
saidas dos trapiches.

Entradas: Ftrdos

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados
De Southampton, argentino Flecha,

carga a Wilson Sons & C.;
De Laguna e escalas nacional Dina,

carga a Rodolpho de Souza;
De Amsterdam' e escalas, hollandcz

Salland, carga a Martinelli;
Do Rio Grande, inglez Larne, carga â

Mala Real;
De Imbiluba, nacional ltancma, carga

a Lage Irmãos;
De Buenos Aires..e escalas, francez

Aurigns, carga á Chárgeurs Reunis;
De Londres e escajas, inglez Sillarus,

carga á Mala Real ;¦»-,.» :
De Bordéos e escalas, francez Sicrra

Ventana, carga á C. é Marítima; ^
Do Havre, francez Dusseldorf, carga á

Companhia Commerciai e Maritima.
Vapores saldos

Para Buenos Aires, belba Trevicr;'
Para Baton Rouge, americano Hera;
Para Rotterdam, americano Sundançe;
Para Macáo c escalas, nacional lia-

quera;
Para Buenos Aires e escalas, nacional

Dorborcma;
Pará Mossoró e escalas, nacional Cani-

pinas ;
Para Buenos Aires e escalas, inglez

Lord Ormond.

Vapores esperados
Furtos do norte, 3faijrlnk .,
fíítiitus, ThQnpü. 
Hitõnos Ãlrcs, ó escs., Jforíla lFnu/iiiin/oii
Portos ito sul, Atina
Partos do noríe, ;/ówo Al/iedo
Xovu York, La Placo
Liverpool « oscs., Pjulàroh .. .. .. ..
1'ortos do sul, 'A. Jaccghay
Portos do 6ul, Bcrnnlo Dourado
Itiienos AIros, Tomam ill Snvola
Hiimios Aires o escs., Prlncp. Ifa/alda. ..
Sòútliáinnton o e»es., Arou 
I)iiono3 Aires o oscs., Garantia
BlléW» AireR u üsi.'^., Amlcn
Iluenos Aires o cs.es., llrabanlia
Sòjitlmthptõn o est-s.", Highland llovcr , ...
Novn Vork, (Jàritonla
Piioiioi Alvos escs., Atittilulue
Anistorilaiii o esos,, Uvlria
Havro o pscm., Çclilan  ..
Huçiiòs Aires o iwi., roíilian. . . ."...
Novn York, Vestrls
Novn York, Tamtixxtm
Itlõ (íniiule do sul o esc, Jf^ion
I.ivorjHKi! o csrs., Grifa
Stoíikolmo ò esc»,, Suécia
Suj-Cln o fícs., llallma .. .... .. .. ..
Nova York, Aroluz.:
Hiionus Alrra o cses., Andes
Bilcilos Aires o cses., ncmcroio
lliiçiins Aires o escs., Formosa

Chatas diversas, com carregamento do
Lima, armazém n-. 2.

Vapor nacional Imperador, cabotagem,
armazém n. 2.'Chatas diversas, com carregamento dó
Bayard, armazém h.. "3. ^ -

Chatas diversas, com carregamento do
Rio de Ia Plata (armazém mixto n. 8), ar-
mazem n. 4.

Vapor, nacional Etha, cabotagem, ar-
mazem n. 4.

Chaías diversas, com carregamento do
Glenaffric (armazém mixto 4), armazém
n. 5.

Çha-tas diversa»;..com carregamento do
Scaldter' (armazém.mixto 8), armazém
n., .5, $5 . *:; y:.

Vapor inglez Monaiièsscs, armazém,n. 3%3 -^ :JChatàst diversas,' com carregamento do
M. J. Sclaon armazém inixto n. 8), ar-
mazem n. 7.

Chatas diversas, com carregamento do
Ango (armazém mixto n. 8), armazém
n. 9. .

Chatas diversas, com carregamento do
Macapá, armazém, n. 9 (o xarqüe descar-
regado para o entreposto do xarqüe).

Chatas diversas, com carregamento do
Sark (armazém mixto n. 8), armazém
n. 9 (a farinha de trigo descarregada no
armazém n. 3).

Chatas diversas, com caregamento do
West Munhan, (armazém externo 8), ar-
mazem 9.

Vapor nacional Campinas, cabotagem,
pateo n. 10. '•

VaporPamrrw, armazém n. 10.
Chatas diversas, com carregamento doBrabantia, armazém n. io. '¦ -

j Vapor inglez American Star, pateo 11
(descarregando material pára a Estrada
de FerroCentral do Brasil),...;

r Chatas diversas, com carregamento doTabor, (armazém externo 2), armazém
\5-
.Vapor inglez Gallier, (armazém mixto

4)1- armazém 16. 1
: Chatas diversas, com carregamento dotewmbume (armazém mixto n. 8), armaizem n. 17. B
^'Chatas diversas, com carregamento dlHuron (armazem mixto ní 2), ajmázem
n. 18 (descarregando cimento no arma-zem n, 3.

Superintendência
do Abastecimento

; Stocks dos principaes gêneros existeri-tentes nos trapiches do Rio de Janeirona manhã de hontem:"Arroz, 
37.754 saccos; feijão, 19.625;farinha de trigo, 23.911; farinha demandioca, 42.113; assucar, 310.128; ba-nha, 10.880 caixas; algodão, 32.154 far-dos; xarqüe, 5.500. ¦

ri

Vapores a sair

Movimento commerciai
NOS ESTADOS

: SANTOS, 4 (A. A.) — O mercado do eani-l)lo íeeliou hoje eoin as seguintes taxas: 11118â vista, o 11 3|8 n «0 dias. !
,. Franco: minimo, $370; máximo, 1376. Fo-ram Tendidos. 7-18.000 franco». ..

Lira: $250.— O café obteve no fechamento do merca-do^ as seguintes cotações: 0»075 para o typo 4,o iÍOi.i para o typo 7. Foram vcndldns 0.000sueca», ficando no mercado um stock de ..2.758.700.
SANTOS, 4 (A. A.) — Kntraram hojeneste porto os seguintes vapores: americanoMarina Washington; procedente de Buenos Ai-res, c. inglês Shcridan, de Nova York. Saíramos seguintes: inglez Swlnburne, paru o RioGrande, e hespanhol itartines Sacia, para Bar-colona.
Siiiram 10.700 escoas do enfó para NovaYork.
SANTOS, 4 (A. A.) — O mercado de cam-blo desta cidade abriu hoje com as seguintescotações: 11 3|10 a vista, o a 00 dias, 11 3|8.'< SANTOS, 4 (A. A.)*— O mercado de eafedeslu cidade hoje abriu com ns seguintes co-taçucs: cafí typo 4, 9*025, typo 7, 7?975.Nesta baso foram negociadas 0.000 saccas.BKLF.-M, 2 (Retardado), (A. A.) — Hontemhouve uma importante reunião do coinmerclantes

de tnbiico, desta praça, na sCdo da Associaçãol/oninierciiil. Nessa reunlilo ficou deliberado quefossem levadas a effeito varias medidas de nro-teccío ao produeto.

NO ESTRANGEIRO
MONTEVIDE'0, 4 (A. A.) _ O mercado decambio desta cidado abriu hoje eom a seguintecotações: 11.85 para os saques a vista.NOVA YOKK, 4 (U. P.) _ Mercado decafé: funccionou melhor.
Dezembro: 000; março: 740; maio: 776: esetembro: 824.
BUENOS AIRES, 4 (A. A.) — O mercadodo cambio abriu hoje a cotação de 18.80 fran-cos belgas para um peso, ouro.
O merendo de trigo abriu com a cotação de23.30 pesos e o do lil ntto obteve preço, Ti-

gorando a éotaçilo anterior.
O mercado do couro abriu com a cotação eu-tre, 9.50 a 12, 60, segundo os typos.

S. Paulo
T'c ni.vn tiiu-o  '' „
Natal"; . '..'.'.'.'. 3
Pamllybn. iou
i'arnlíybii  
Cearft  
Maranhão _
Pará _'

Total iü;i
Desde o dia 1» 2 4.4.S0
?ai<l!>s 1.01)4Desde o dia 1" do corrente 4.084
Btpe 32.510

Cotações:
Qualidades: rur 10 Ulos

Sertões  2H$U00 2!)?0001" sortes  24*500 25$500
Medianos  23S000 21*000Paullslus  28*500 20*000

CRUZ & LEMOS
{ oinmisstuís, cirnsitruaç. e-

o c.nla iiroj.iia
Saccos vusitt.'', iitjvoí- e usados,

pura >:alè e uéiouos, iniii.itius, ai-
irilllâf P 'llii llilúUíS.

Caixa Fostal 6B5 Hcd ieleyr. VA1KA0

9 Rua Municipal 9

Ií:t!ila e oscs.j Sumarv .. ,, ,. ., .."
lílq «ln 1'rntn, ffinru Ventana
Hnrre, Aurigny ,.
Portos (Jo norte», Mminou . . 
Itwift! e escs., Javnry
Calwiiellu e esc, Itapnan
Tortos do «sul. Httumct';
Holterilinii o IlainlmiKO, La Plane. . ...
Barcelona e Uéiiòva; Tomam dl Sai-nla
Nova YorU e escs.. ilartha Washington.
Portos dn sul. Imperador
Bnicclcimi a lienova, Prlncp. llafalda. ..
Buenos Airss. Salland. . .;
Anjsterdiiin e éscs., llrabanlia
Itio dn Prata, .tro»
Soiitlininptoii o escri., AtiücB
llôrdoos o esc, Garonna
Portos do norte, Macapá
Iteolfo e escs., Jacuhy
Laguna c escs., Dina
Portos do sul, llaltnba
liiu dn Prnla, liiuhland ltorcr
Recife s escs.', liagllia
Portos do sul, liam ma. , . Laguna o escs., Anua
Portos do sul, Ituprma
Aracaju e escs., Ithipaca
Portos do Hlo de Jiineiro, Jfarolai. . .Buenos Air, s c Montevidéu, Kcmmcl . .
Marscllia o escs., Aaullalae
Nova Yorl; c escs";'. Vanban
Rio dn Prata, Ccglan
ltucjiof Aires c escs., Gcirla
Portos do norte, Aracaty
Santos, ris/ris
Sá ii toai ToiihUiOH
Portos do Hio Grnnde, Ihiapaba . . .
Novn York, llgron
Buenos Aires o esc, Acolus
Portos do norte, Ctani
('nllfio e escs., Orita
Monteviílío e eses., Sirio
Itio Grande e Rio da Prata, Suécia. ..
Rio dn Prata, llallma
Llyernool e oscs., Demorara
Soiitlittinnton o escs., Andes .;*.. ..Ma rsellia e escs., formosa

5
5
6
5
5
5
5
0
tt
0
0
7
7
7
7

• 7
7
7
7
8
8
8
8
9
9

10
10
10
10n
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17

Movimento do cáes do
porlo

Acli.-iní-se atracados a este cáes, em
serviço de carga e descarga de mercado-
rias as seguintes embarcações:

Pontâo nacional S. Francisco, cabota-
gem, armazém i.

Chatas diversas, com carregamento do
iVorí/i Pacific, descarregando cevada no
armazém n. ? (armazém mixto S), ar-
mazem n. a.

Manifestos de importação
JIERCMJOniAS RECEBIDAS POU

MAR
Vapor brasileiro "Alanáos", cie por-

tos do- norte:
Do Pará:
63 fardos de algodão, á ordem; DO

amarrados de cognac e 12 de compo-
tas, a J. R. S. Pontes; 1 caixa de
cera, a M. J. AI. Clelland; 1 caixa de
sumentes, a D. A. Duke; 2 de borra-
cha, a C. I. Atlas; 1 de tecidos, a E.
Ashworth; 10 de produetos pharma-
couticos, a Rodolpho Hess, e 10 de
produetos pharmaceuticos, a M. J. 1\
Barcellos.

Do -Maranhão:
20 saccos de gergilim, a Irmãos Sa-

fadi; 60 de gergilim ei caixa de cri-
na, a M. Irmãos; 77 fardos de algo-
dão, a Affonso Vizeu; 500 saceos de
babassú, a C. M. I. S. Paulo.

Do Tutoya:
124 fardos de algodão, a Adorilas
C, ei de tecidos, a Matheis & C.

Do Ceara:
300 fardos de algodão, a ordem;

2 fardos de algodão, á ordem; 51 far-
dos de algodão e 1.100 couros a or-
dem; 1 caixa de gravatas, a A. J. An-
tunes; 1 caixa de chinelos, a Jorge
Bastos; 1 amarrado de pneumaticos,
a A. Mosqueira, e 5 volumes de mer-
cadorlás, a J. A. Sardinha.

Do Natal:
Cfi fardos do algodão, á ordem,' e

100, a R. Campista.
Da Parahyiba:
368 fardos de algodão, â ordem;
caixas de" vaquetas, a A. Trindade

Faria; 1, a E. do Aguiar, o 6 fardos
de raspas, a A. Trindade Faria.

—Vapor brasileiro "Amazonas", de
portos do norte:

TELEGRAMNAS COHHERCIAES
(Segundo despachos telcgi-aiilios tios nossos coiTospondciites especiaes)'

MERCADOS MONETÁRIOS
OS P.RODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO

ESTRANGEIRO
Informações diversas

TELEGRAMMA FINANCIAIj
Descontos?

Bole Ant. 1019
Em Londres, 3 mezes :

5|8 6 11(1(1 5 6|8
Em Nova York, 8 inozos :

4 3|10
Cambio sobre Londres:
Nova York (t. telir.) por dollnrs, libra :

3.47.25 3.48.87 3.80.13
Nova York- ífi vista) dollars nor libra :

3.50.50 3.48.12 3.88.37
Paris (a vista) francos jior libra :

50.50 57.41 40.20
Lisboa (A vista) pciice por mil reis:

7|10 7 7|8 22 3|4
. Madrid (a vista) pesotns por libra :

26.70 20.70 19.«6
Gênova (A vista) liras por libra :

flO.50 05.00 40.40

O CAFÉ'
SANTOS, 4—0 merendo de nare disponível

fechou calmo o inalterado.
Hoje Ant. 1019

1r&> i .  9$000 0J0OO 14$200
Typo  7»500 7$500 11$500

SANTOS, 4 — O mercado de cafí para en-
trega. a termo ua abertura lioje, foi estável,
permanecendo os preços na' base da véspera. Ve-
rifleou-se no fechamento mim pequena alta no-ral sendo o mercado estável, mus com vendas
totaes do 9.000 saccas durante o din.

« Jfoua 6osc
Hoie

Dezembro. • /. ...,..- 9$0"5
Janeiro . . * 9J275
Fevereiro. . ... 95425
Marco. . . 9J;000
Maio. . . .» -_

Vend»» ., « 9.000
j4»lcii'or

Dezembro. . , !)$025
Janeiro 1>$200
Fevoreh-o nj37:,
Marco. . . .. 0$500
Maio. . . _

Vendas. , . . ;;'....;.'...... 21.000
Para liquidação

Jlojo Ant. 1919
Dezembro . , ..... 8*100 8*000 12$050

t.'.o S-jiiíõs
Z.x. em 27 de novembro:

518.1100 2.:051:C00 2
Gnlrndns da sciiinno •

58.000 281:000
Saldas n:ira os Kl!. I U. :

5.000 111.000
Saldas mira a Ruriipii:

1 li. 000 53.000
Saldas, pav ¦ outros destinos:

111.000 7.1100
Existência boje:

530.000 2;859.000

000

«.000

Nil

3.000

i.noo
o 000

Janeiro. . . ......
FoTorciro. ..... —
Março  9Í175 9*175 11*875
Maio  9*175 9*175 11*475

Vandas .... nada 3.000 85.000
, SANTOS, 4 r-^ E' o seguinte o movimento

estatístico lioje, com os rrspectlvos confrontos:
1010

Entradas :

Embarque»

Despachadas

Saldas:
' Existência

Hoie

31.070

17.000

10.000

20.576

Ant.

41.81)1!

19.000

14.000

nada

2.832.044

0.090

13.000

19.000

nada

2.842.548 2.832.044 4.873.180.
NOVA YOltK, 4 — Na Bolsa official de café

cafí e assucar vigoraram boje, 1 ultima hora,
as seguintes cotações para o cafí a termo, re-
prescntnndo cents por libra :

Entrega em maio. ,
Entrcg-4 em maio. . .
Entrega cm Julho. . ,
Entrega cm setembro.

Ou soja uma baixa de 8 a 15
sobre os presos anteriores, que foram
gulntes :

Entrega cm manjo. . .
Entrega em maio ...
Kntrega em julho. . ,-Entrega «m setembro. ,
Na mesma data do anno
sé as seguintes cotacSes :

Hoje
T.35
7.70
8.00
8.25

pontos,
os so-

AuíeWor
7.43

. 7.80
. 8.15
. 8.35

passado registraram-

Entrega cm manja. . ,..,.,
Entrega cm inalo. . . vi...
Entrega cm julho. . '. ....,
Entrega cm setembro. . ...

; MO DE JANEinO, 4 —
movimento estatístico dos
de cafí, durante a semana hoje finda

Anno passado
 14.05

..,../... .15.05

.:....:... 15.16

......'... 14.90
Fõl o seguinte o

principaes mercados

' • itUStl.MO
.Sueca»

Ex. geral 110 Drasil, cm 27 de no-
vembro próximo Cliido 3.l:ir.noo

Entradas cernes Oli seiiihnn ;tJ •'. ilOO
Saldas geraes da semana HV.IiDn
Ex. geral 110 Brasil* hoje ij;427..()00

O AJjfíODÃO
NOVA YOltK, 4 — 0 mercado de nlgoilitó

para a cnlreca 11 prazo eneerrou-sc hoje em
camli(;nes firmes, retíistrainlu-se os Seglilü-
tes valores, que reprbsenlani cents por libra:

J/o/o Ant. 1019
Algodão "Aiiieiicono"

entregu em janeiro
Algodão "Americano"

entrega em maio .
Ou .seja uma baixa de

o fechamento anterior.
rKHNAJmUOO, 4 — 0 merendo de algcdS»

nesta praça esteve hoje ao meio dia estável.
A cotação dn l3 sorte foi por 15 kilos:

Hoje .. .,  :-.S.>000
Anterior .... 
Anno passado  ,. ,

As ontradas foram:
H0J0
Anterior , .
Anno passado

Ou sojn para a safra:
Hoje  ,. .
Anterior  .
Anno passado  .... .

; Sendo a. existoncia deste produeto
em: '
Hoje .. ¦-.. '.. 

,\ .. ..-
Anterior
Anno passado ..... .. ,. .. ;. .

A ultima exportação de algodão conhecida £
nenhuma. ,

O ASSUCAB
Í-EIIXAMIIUCO, 4 — São os segiilntcs n»

cotnijõcs officiaes de assucar, hoje, por 1G
kilos:

JIo!$
11?20C¦ 8*800

Seui cotiii.-ild
8*300
7*300
4*200¦

Anterior
i1*200

8*800
Bem cútaçUò

s*.-i00
7*500
4*200

. Anno passado
].",Í100
12*500

SSIOO
10*51)0-!
0*200
7*000

15.05 15.94 30.72

15.97, 10.25 32.75
28 a 29 pontos, desde

L-Síllüli
38*000

1.400
300
«00

21.200.
10.SOO
24.400

calculada

9.300
7.1I0U

51.500

Uzlnns superior e 1»
Itranco orlstnl .. .
Dcinerarus
3* sorte .. .... .
Somenos
Brutos seeeos *. ..

UziniiK superior
Ilraneo cristal
Dciiicrnras ..
!(* sorte .. ..
Somenos .. ..
Brutos seccos .

e 1«

Uzinns superior ei.» .. .
Branco cristal
Demeraras  . „ ,,
3» sorte 
Somenos
Bruto» BeccoK .. .. ., ,

As entradas foram:
Hoje  3.300
Anterior .. .... .,  17.000
Anno passado .. ..  iü.üOO

Ou seja para a safra:
Hoje ÍI57.000
Anterior 1153.700
Anuo passado  ,. 310.300:

Sendo a existência deste produeto calculada
em: •''"--. " '' ¦: Si ,-,. já
Hoje*.. .. ;,:... ..-."; ..'"¦.'.;'. 420.noo-
Anterior .. ,:y ,f ,. .... .. ., ;. 423ÍII0O'
Anno passodo ., ..  103.1100

A ultima exportação de assucar conhecida •
nenhuma.

AVISOS MALRITBIVIOS

WILHEUSENLI
Linha regular de cargueiros Noruegueses¦'"BBASIL-NEW 

YOUK

TAURUS
Carregaria na 1? quinzena de «Janeiro

THOOE FAGELUND
Carregará na á» quinzena de «Janeiro

TROUBADQR
. Canegará na 1 ?. quinzena de Fevereiro

JETHOÜ
Carregará na O? quinzena de Fevereiro

:. iras 11 in
65, AVENIDA RIO BRANCO, 65 Telephone Norte 240

CORREIO

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SBBVULO DOURADO

Entre Ouvidor o Rosário

Esta rcptrtlclo expedira malas pelo» seguin-
tes poquetes: .,

lioje:
.Vaiiiios, para Victoria e mais portos do

norte, recebendo Impressos atÉ as 8 horas, car-
tns para o Interior ntc as 0 1|2 e idem, idem
com porte «luplo ate »s 7.

.lavara, paru Victoria, Caravellas, Ponta da
Areia, Cannelrns, Illieos, Bahia, Aracaju'. Tc-
nedo. Maceió, o Ilecife, recebendo impressos até
as 0 horas, cartas para o interior até as 0 1|2,
Idem idem, com porte duplo até'os 7.

Itauvici", para Santos, rurauA. S. Francisco,
e Illo Grhifde do Sul, recebendo iaiperssos até
as C horas, caria» paru o Interior até as (!J|2 e
idem, ideai com porte duplo até 03 7.

Ainanliã :
Priríclpcssa Mnfaldá, para Dakar, Borcellona,e Gênova, recebendo Impressos até ns to horasobjectos para reslstrnr até ns 9 e carta» parao exterior ntfi ns 11.
Uarlha Washington', para Xova Vork, ro-cebendo Impressos até as 12 horas, objectos'pura

registrar até as 11, e cartn» imia o exterior>até as 13.

LINHA DO NORTE

O PAQUETE

MANA'
Sairá depois de amanhã, 5 do oor-

rente, para MANÁOS, escalando em:
Victoria, 6 de dezembro.
Bahia, 8 de dezembro.
Maceió, 9 de dezembro.
Recife, 10 de dezembro.
CabedeHo, 11 de dezembro,-.
Natal, 12 de dezembro.
Ceará, 13 de dezembro.
Tutya, 13 de dezembro.
Maranhão, 15 de dezembro.
Pará, 17 de dezembro.
Santarém, 20 de dezembro.
Óbidos, 20 de dezembro.
Parintins
Itacoatiára, 21 de dezembro.
Jlanáos, 22 de dezembro.

LINHA DO SUL
O HA.QUETB

SIRIO
Sairá no dia 15 do corrente, ás 19horas, para MIONTEVIDE^O, esca-lando, em:
Santos, 16 de dezembro.
Paranaguá, 18 de dezembro.
S. Francisco, 19 de dezembro.
Itajahy, 20 de dezembro. ''
Florianópolis, 21 de dezembro.
Hio Grande, 22 de dezembro
Montevidéo, 24 de dezembro.

Em correspondência no Rio Gran.de com o vapor "Diamantino", 
paraPelotas e Porto Alegre, e com o va-

por "Rio Grande" para Jaguarão obanta Victoria, na Lagoa dos Patoso na Lagoa Mirim.

AVISO-As pessoa! que q-ieírain ir a bordo dos paquetes, levar ou ra-ceber passngelrvs, deverão solicitar çartôti ae ingresso aa secc^o du tra-

1 -fc__ M*
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O PAIZ--DOMINC.O, 5 DE DEZEMBRO DE 1920 11

BI PARIS -A NOTRE-DAME DE PARI
De AMANHA, 6 io corrente, em diaflfe o DESCONTO será

^ÊÊ mmm^^ r \l 1.1 /mm.
Além da grande variedade de artigos em stock neste importante estabelecimento, a nossa freguezía encon-

trará tambem um lindo sortimertto de novidades chegadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das prin-ci pães casas de modas em totíèttés ú çl^ meias, sedas e muitos
outros artigos de fantasia. " \Èy^^£Ê$^êS\

RUA ^ÊÊÊmmm 
~^_^kw OUVIDOR, I62 ¦-'Vi**-_'/V 

.r.:t-\- 
' 

\:-^': „<* 
"j *

í.B

The Booth Steamship Co.
BRASIL • HA.MBURGO

Estes paqiiftes r cebem somente pa«"ogoiro3 da lí classe. < •• •>

O PAQUbllE INÜLEZ . » - iPanei» as
saiiá para ANTUÉRPIA, RO1TEKDAM /,.,..

e HAMBURGO; noPflm de dezembro

Aceitando carga para outros portos, com baldaação.

Pura cargas, trata-se com o corretor da Companliia, Sr. Liiiz Campos, 8
I rua Visconde de Inluuima n. 84;

Pura passagens e mais inloi-iiiaçòcs, oom os agentes

Wilson Sons & Co. Ltd.
37 AVENIDA RIO BÍRANC037

1'elephontisi Norte 1309''•> 43ÍO

Liverpool, Brasii and Kiver flate 8toamers

LINHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

HERSGHEL
Sairá na segunda quinzena de dezembro para

Este paquete foi expresãaioente eoàstruido paro transporte
de passageiros de 3Í olasse, em camarotes, com duas, quatro

í.ó seis; camas. / _j 7r' -¦¦¦ ¦ ;. • ' . S
!l? recorda pàssajíftein de terceira -l~a-~''Á&&#00'Ò,
\ ..... incluindo q.im». sto
I Para passagens e mais informações, tratar com os agentes

Norton Megaw &C. L.
RUA DÀ SAUDE, 29 - PRAÇA MAUÁ

! TELEPHONES—Piissagénsí Norte, .6671—Cnrga: Norte, 47

Companhias Francezas
de Navegação

Sud-Atlantique e Chargeurs Réunis

SERVIÇO -DÈ'. PASSAGEIROS
da europa' ,;»

CEYLANí
F. Esperado cm 14 ito corrente,

í sairá para

| Santos, Montevidéo e
Buenos-Aires

depois da indispensável demora.

PARA A EUROPA

Qaronna
Esperado ém 7 do corrente,

sair&para:

Bahia, Pernambuco.
Dakar, Lisboa. _.,.-.

Vigo e Bordeaux.
depois' da indispensável demora.

SKOCLANDS LINJE
O VAPOR NOURUEGUEZ

íarregará oo principio de
aovembro para

I
Para cargas trata-sc com

A. Ommundsen
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676

TRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. — Rua Pri-

meiro de Março n. 4.
LOTERIAS

Casa Guimarães —Agencia de lotv-
terias —• Rua do Rosário n.. 71, esqui:
na do becco d.-ts'Cancelas. ¦ .'¦¦¦ 

,' 
' •, DIVERSOS

Livros de leitura, do. Vianii;i,'.lío-
pke, Pulggari-Barreto, Arnaldo Bat-
roto, Abilio Mac. Epáminondns '¦' o
Felisberto de.. Carvalho. Ferreira da
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino 'o
Costa o Cunha o outros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vidor n. 166, Rio de Janeiro—Rua
de S. Rehto n. 65. S. Paulo—-Rua da
Bahia n. 1.065, Bello, Horizonte
Minas.

Passageiros de 1* classe, 21 classe, a* classe Intermediária e
3* classe. ,'

AC3-BNTE 
' 
GERAL,

Avenida Rio Branco 35 A. Telepbone 906 Norte. Caixa Postal 346
Rio do Janeiro

D.OEXÇAS DA GARGANTA, NARIZ,
OUVIDOS E ROÇA

* Dr. EuHco fie Lemos,'professor li-
vre. da Faculdade de • Medicina 

'.- 
do

Rio, com 25 annos de pratica. Cura
garantida c rápida do ozena (fetldea
nasal), por .processo novo.,. Cons.-.
rua, da Assembléa f. 3,,: sob., de 12 ús-
6 da tíirde. - • :

'ANALYSES 
DE URINAS, ETC: .

•César ' Diogo'," 'chimico; 'ánáiysta.'
Rua da Quitanda ri.* 15, esquina da.
de Assembléa. .

. ADVOGADOS1-

Dr. Rnnupho Bocayuva Cunlia —
Escriptorio, rua do- Rosário n. 65.

'Telephone n. 4.342, Norte. .'¦',',.'"..
Dr. Rubens Maxlnilaho Flguelrcao,

advogado—Commereial, civel e cri-
minai — Rosário; 157; Io andar—Tel.
5.738 Norte—Das 10 ús 13 e das 18
íis 17. .'-'„

Dr. Honorio, Coimbra—Civel, com-
mercial o criminal; adianta custas.

• Praça Tiradontes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.- ¦" ''• ,

HOTEÍS E RESTAURANTES
Hotel Avenida— O niaior ó- mais

importante dò Brasil ¦— Avçnida Rio
^Branco—Magníficas . accommodaçoes
a preços módicos. Asoensoress ele-
ctricos.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
¦ CÇÕES ¦-.- : •'

Antonio •Tamiuzzi & C, sociedade'mn commandita,. por .acções, com
serraria e carpintaria a vapor; aepôi

Jsito de madeiras, 'de forro duplo T.,'mármores, 
mosaicos de luxo, de ma-

deira, ládrilho, cerâmica e-azulejos,
:etc: encarregam-se da construcgilo
•de edifícios públicos o prédios.parj.'.particulares, por empreitada ou ad-
¦ministraçilo. • >. ¦ '
i .'Escriptorio teehnico: Avenida Rio
jBi-anco n. 144, telephone 773, Cen-
jtriil, é telephone particular, do ge-
tente, 774 Central.
! Tiram plivntas e.dão: orçamento
jp.àra qnaesquer .obras,..
i Í3scriptorio comiuercial e deposi-
to; praia de Botafogo ¦».. 20. .('.morro'da Viuva),, telephone. Beira' Mar,
i.S3o:: - - *.."].'':. ¦.-, -.":..

FLORES-E plantas 
' •

I Hortiilnnia — Casa findada em l'
!de janeiro dc 1885 — TelepHone nu-
mero 1.352, Norte—E, CARNEIRO
LEÁ'0 & C, sucoessòres do FickroCt
Carneiro Leão it C. Rua do Quvidoi'
Í1...77— Ch.acara, rua Santa Alcxan-
driná n. 134, Rio Comprido — Se-
pientes novas de, hortaliças, flores
fe íigricultiira —'.Plantas du ornamen
to,- fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para todos os misteres'1 dé jar-iihn-
gem.'Gaiolas; chás da 'índia. Rayi
Lal's,' Mineiro e Paulista. Alimento

.para canários,"pó da "TJersla, 
.: etc..

Cestas, ramos c coroas do flores ria-
turaes,"feitos coni íipui-atio "efóáto. ' .

I) iHÜLHUil KbK-
VAliOU NO 1WUNDOOTIS

MIDDLETOWN CIA. DE CARROS
~. ,".«50-lín.l. tolS-BADST4I\'D

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

Máxima Galvão-Toscano

to 

¦ Vioe-almirante Clemente
de Alcântara Toscano, Marieta
Toscano Gomes.Cápitãó de fra-
gata Tancredo de Alcântara
Gomes, Maria, do Lourdefe Tos-

cano Gomes, Yolanda Toscá.nó Gó-
mes e Arrifoldü Cardoso .Toscano
convidam <:eus''«parentes -è aimigois
•para assisti rem á- missa de 7o dia,
quo, por alma dè sua esposa, inãí,
sogra è avó MÁXIMA GALVÃO
TOSCANO, ma.nda.rn . rezar, amanhã;
segunda-feira, fl 'dõ'. corrente, is 10
horas, ria matHi,;a'a'Çandela.ria.

Viuva major Dias Júnior
(Sinhá)

Í'\ 

Sua filha manda celebrar a
missa dp ajino, amanhã, segun-
da-feirá, 6 do corrente, .íis
91|2 horas, rio- altár-mõr da
matriz do S. José.

Alice de Castro Moreira

tSua 

mãi, irmãos, cunhados
e sobrinhos mandam • celebrar
missa por sua alma, amanhã,
segunda feira, 8 do corrente, ás
9 horas, ria igreja de S. Fran-

cisco de Paula, 30° <lla de seu falle-
cimento, agradecendo a. todos que se
dignarem comparecer.

AVISOS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Mplestias
de olhos, ouvidos, nariz e; garganta.
Das 3 ás'5 horas p...m. Consultas A
rua S. José n. 51,. 1'. andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul. 1.986.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas em geral e especial-
mente moléstias das criança3. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S. Christovao n. 570í telephone,
.0 C.

Dr. Ubaldo Vclgn—Clinico e espe-
cialista em syphilis. doenças vene-
reas e das vi«is urinãrias. Cons.: R.
Sete do Setembro n. 81, das 3 as 5.
Tel. C. SOS. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário de Gouveia, das uni-
versidades de Paris e Heidelberg,
professor de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz e garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 fis 16 horas.
£i rua S< José n. 24. r:.,..'.

Dr. Humberto de Mello—Cirurgia
gerai, partos, moléstias das' senho»
ras e vios urinãrias. Cons.: "S. José
81. Das 13 íis 15 horas, fis segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 de Maio 35. Tel. V. 6165,

DENTISTAS
Dr. Octavio Eurico Álvaro —CÍ -

rurgião-dentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro de varias
associações scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital do
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia, etc. Instalação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapl-
dos o garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência;, rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

Zaira Mattoso Miranda

t 

Octacilio Miranda (ausente-),
fará celebrar, depois de ama-
•nhã, iterça-feira, 7-do corrente,
no altar-m6r da matriz de São
José, miasa por alfna de sua,

saneai esquecida . esposa. iíAIIVA
MATTOSO MIRANDA, confessando-
se" desde jfi, agradecido a todos os
pa!rente9 e 'pessoas de anilsa.de que
assistirem a esse acto,-religioso. ,

DECLARAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS MESTRES PIN-

TORES E ESTUCADORES

Rua dc S. Pedro n. 206

Sessão de conselho, segunda-feira,
6 do corrente, iis 7 horas da noite—
FRANCISCO DE OLIVEIRA E
SOUZA, secretario.

COMPANHIA NACIONAL DE SE-
GURO MUTUO CONTRA FOGO

Fundada cm 1854
De accordo com o art. 18 dos es-

tututos, o«3 Srs. associados são <:on-
vidadoa para se reunirem, em asíom-.
bléa geral ordinária, ás 13 honus do
dia. 18 do corrente, na séde da com-
panhia, á rua dá Quitanda n. 118,
atim de procederem á eleição dQ:.
conselho de administração, do ge-
rente e da coiumissão de exame de
contas, para o triennio de 1921-19.23,

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1920—DR. JOSE' DE OLIVEIRA
COELHO, director—H. C. LEÃO

.TEIXEIRA, gerente.

INICIADO ÉM 8 DE NOVEMBRO DE 1920
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D0 HOSPÍCIO N. ÍT0
Fandando-sc, hoje, domingo, 5 do oorrente, fis 15 horas, & rna do

Hospício n. 170, o Centro Hiim-utitnrio Sidonlo Paes, justa homenagem á
memória- dò impollnto' estadista portiiguc* Sidonlo Paes, a commissão
abaixo, no empenho dc tornar este Cei.ro um nucloo dc apologistas dos
ensinamentos dos ilidamos de tão illustre patriota, convida todas as
I)essOiiS'(itie^jíl.aBstghnrnm ns listas c òs admiradores.da alihà «grondlosii
dc Sidonlo Paes a comparecerem'a este acto, compartilhando dessa justa
e merecida homenagem.

A COMMISSÃO
João. da.Costa Fcrreh-a-r-João.Esteves do.parra]hp-—Joaquim TeJ-

xcira da Costa—Avelino Martins—Jomó Pereira Loureiro—Luciano da
Silva Moreira—José Augusto Geada—João Chrysostomo Cruz—Adriano
Soares da Rocha—Luiz Alves Vieira—João da Costa—{Manoel Firmino
Moreira—Albino soares da Costa—José Pereira Leite—Sebastião Elpidio
Guimarães de Azevedo—Manoel Joaquim Cerqueira—Francisco Garcia
dc Andrade—Abílio Nunes—José de Sonza—Antonio Rodrigues Cardoso.

•i06 consultas

18 consultas

78 consultas

: ; SÊCÇX4JO LI VT*E>
^Associação dos Empregados no Commercio do Rio

. :y:l' '¦¦ de janeiro
Fundada em 1880—lállficlos próprios, á Avenida Rio Brunco n. 118 c ma
,j .','¦'..' Gonçalves Dias n. 40

! ESTATÍSTICA DOS DIVERSOS SERXaço^iC
DURANTE O MEZ DE' NOVE31|BRO''•-':;": "¦V,'v,!;.;./'..;••''.. 

\" õírurgia .. ,.'. ,
DR Augusto Paulino (das 7 fis 9 horas)—188 consultas, 899 lavagens e son-

dagens,'496 curativos, I.I1S6 injecções divorsas, 176 injõcções dé "914",
18. operações e duas operações em domicilio. •¦

Dr. Augusto Brandão Filho (das 12 íis 14 horas)—784 lavagens e sondagens,
44*8 curativos, 9;73 injecções diversas, 2)3 injecções de "914" e tres ope-
rações. .'.-'..

Dr. Henrhpie Lacombe (das 119' ás 21 horas)—773 lavagens o sondagens, 374
curativos, 82-3 injecções .diversas,' 2«9 Injecções.'de "914" o cinco ope-
rações. '• ¦ '¦¦ • -• " •

ODHOS •'

Dr. Meira do Vasconcellos (das 8 ás-9 horas)—40-8 .consultas, 181 curativos
geraes, 72' curativos especiaes, nove operações, 1.1 refracções, 4<5 exames
no fundo dos olhos, 39 injecções -diversas o uma injecção de "914".

GARGANTA, NARIZ E OUVIDOS
Dr. Carneiro da Cunha (das 10 fis 12* horas)—713 consultas, 662 curativos,

• '. uma operação,- 43 injecções diversas suma injecção de "914",-
Dr. Carlos Rohr (das 113 fis 114" horas)-—2019 consultas, 319 curativos, duas ope-•rações, 23 injecções' diversas e duas injecções tfe "9*4";

;"; 
" ''". 

??%:[.". 
":'.,: '' 

sypmtis ' '
D»'. Zopiro Goulart (das 14 ás 16 lhoa-as) '.',.,.,
?'\ ...,.: 

''. ,'MIpl.fíSTIÀS DE SENHORAS
bjr. Óhapot Prevost.^ (no consultório ,pa«rticuíar)..........

.,....,. • ••• ¦. •'HOMÍÉÒPATHIA- '

Dr. Som-es Pereira (das .16 fis .17 horas),,...,........... ./_¦_
¦¦-¦¦ - BACTERIOLOGIA

Exames de urina, 138; exames do piuz, 34; exames de sangue, lí; .exames de
escarros, IO;, o exariie de fezes, um.

CLINICA; GERAL. ' . ..
Dr. Francisco Silveira (das . fis II" horas)
Dr.- Jorge Pinto (das li ^'s 13 horas)., _'..,:,:.,..,.,.....
Dr. Ramiro Magalhães (das 14 fisifl horas)

: Dr. Gerçon Lins (das 1>6 fis 4"t7 .horhf) ¦. ..*:,...' ;...
Dr.'Os5^r':Tromiiowsky'(d'à9.19 fi^ iijhora».,. vi'.......:.,.

• ¦- SERVIÇO- EXTERNO
Di-. Cypriano Carneiro.,....,.. ....'.
I>r. Aruiiiis Ahtòitio''Lopes...'.''.
Dr. Vnlmore Magalhães.  ;\ ,
Dr. Odorloo Antunes
Dr. Américo Baptista..(Subúrbios)
Dr. Baptista Pereira (Nitheroy)

FHÁRMAOIA •

Receitas aviadas
Fórmulas expedidas -.,

Total .'...'.' .'.; 3.248.
SERVIÇO DENTÁRIO

Dr. Calazans Filho (das 8 ás 11, hpras)—«688 tratamento», oito extracções/"14 limpezas, 55 obturações, seis operações e 11 consultas. 1
Dr..Sóiu-es de Meirelles (das 11 ás M(4 horas)—7«li0 -tratamentoà, 13 extra-

cções, 15- limpezas, 61O obturações e tres consultas.
D»-. Leite Gomes (das 14 ás 17 horas)—703 tratamentos, 12 extracções, cincolimpezas, 11 obturações, uma operação o tres consultas
Dv. Mayada Cunha (das 18 ás 21-horas)—588 tratamentos, 39 extracções,21 limpezas, &ã obturações, sete operações o seis consultas,*
Dr. Vizeu de Abreu (das 19 ás 21 horas)— aiO tratamentos, uma extracc-ão,uma limpeza, 36 obturações e quatro consultas.

¦ SERVIÇO JUDICIÁRIO •
Dr. Oswaldo dos Santos Jacintho—12 consultas commerciaes, 19 cíveis o seiscriminaes.

. . AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS
Benefleencias, 17i5i$; funeraes-, 6O1O1J; medicamentos, 4:774.700- pensões norinvalldez, 017.500, e pensÇes a familias, 3:2jj6$400. "

BIBLIOTHECA
Livros retirados, 1.63i5; livros entrados, l,4i5*7; livros offerecidos, nove e vi-sitantes e consultantes, 1,8-3 . '

7..._.;. .. .VICTOR RODRIGUES JÚNIOR, 1" secretario.

OFFERECE-SE uma-. moça par»
casa de pequ^^a familia, pa,ra ariu-
madeira; ladeira do Castro n, 68.

¦ '- •¦ m

OITE-.^CE-SE uma senhora da
moia tdi-.de*, p..ra uin casal sc 1 Cl»
lhos ou para lomar conta de crian»
c : á rua Marcilio IDias n. 8.
^_ ; ¦ . ¦' ¦¦" - ¦¦  T,wr+

OFFERIX1E-SE uma arrumadei-.
ra ou ama secca, para eu- íariijliàly
prestando a^ melhores Informações],
n.v.rua General Pedra n. UI.

OFFERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro. limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas o doces, pára
hotel, pensão' nobre ou familia .da
tratamento.- Tel. 1820 N.
__ —¦».

ÒFFERECE-SE uma criada parçi
cozinhar, dando do sua pessoa boá
fiança, para casa do tratariiento; or-
dtnado, de 60$ para cima. Rua d*
Riachuelo n. 78, casa 17.

OFFERECE-SE um boin em .te»
gado; escrever para João Ignacio";
rua dòs Arcos n. 60. ;*

"OFFERECE-SE uma cozinhpir.T,"
do-trivial, com urna filha de 10 .ari-
nos, não faz ..questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua dás'Laranjeiras n. 146, casa'2.

. OFFÉRECE-SE uma senhora', do
idade para dama de companhia., ou
para tomar conta do uma casa do «uni
viuvo; trata-se na rua Real Graridèir
«a ri. 252, travessa das Mangueiras

2, com D. Josephina. Zorelo.

481 consultas
234 consultas
288 consultas
US consultas
120..consultas

10 visitas
. 12* visitas

8 visitas
14 visitas
12 visitas
50 visitas

1.424
..... . . 1.824'

A «SAOP^ÚLO"
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

CAPITAL RS. 3.OOO:OOO$OO0
Séile cm Sin Paulo

2, Ruí di Quitanda
Succursal no Ri» de Janeiro

137, 2-Avenida Rio Branco
lelep. i-.'p-iitriil A422

tf

FADTAM27 DIAS

l As pessoas que desejarem entrar
para a Assooiáção' 'dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro
devem .mandar •" suas propostas jã,
pois a isenção de jóia só vigorará
até- 31' do corrente. \ -' '¦

Diploma  6$000
Mensalidade. . . ... .. 3»000

CLUB DOS DIÁRIOS . -¦

A directoria convida os Srs. so-
cios para comparecerem na sede, ás
2 horas da tarde de ho'Je, 6 ''dó
corrente, dia em que se çommemora
o 25° anniversario da fundação do
club, afim de assistirem fi.-inaugura-
ção do busto do primeiro presidente;
o Sr,' conde de Figueiredo. '

ANNUNCIOS

OFFERECE-SE um bom caixelro,
para hotel ou .botequim. Informa-se
com o Sí; João Ignacio, rua;dos Ar-
cos n.. 80<-¦'¦'¦¦ '•; : . -. j '¦ '• ¦ \

OFFERECE-SE um caixelro para
casa de pasto ou botequim; informa-
se com o Sr. João"Ignacio, .á ma
Evaristo da Veiga n. 140; açougue.

OFFERECE-SE . um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir parti fOra.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor d^ quartos; dá informações, corn
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.'

OFFKREOrc-SE uma senhora da
idade para, serviços leves; rua Eva-
rist. da 

"Veiga, 
n. 47, telephonò

5*310, com D;.--Maria'. « -'"¦

OFFERECE-SE uma' boa lavadel-
ra e e.ngommadeira-; trata-se á rua
Carvalho do Sá n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça coití
pratica de ama secca e honesta, para
ca.sa de familia; travessa Pepe n, 34,
Botafogo,

' 
OFFERECE-SE uma senhora para

cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as iniciaea
C. C.

OFFERECE-SE uma senhorn do
ida'dc para casa dè família ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
não dorme,no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

Casas para alugar
AUJGA-SE, por quatro mezes, em

Copacabana, á" familia de tratamen-
to, que não 'tenha- oriamça, uma ex-
cellente casa mobilada, com todas as
commodidades, próximo aos banhos
de mar. Para informações, telepho-
ne 1777-Ipanema. .;

ALUGA-SE a um casal ou a, dois
rapazes tim quarto mobilado, com
excellente pensão. Senador Dantaa
n; 19.  

DIVERSOS
PRECISA-SE de pedreiros 'e car-

pinwirod para construcção do predio;
ti-au-se (1 rua Euclides da Cunha,
lt". 72, S. Christovao.

OFFERECE-SE uni casal com
pratica do pensão.. o marido paracopeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

PRECISA-SE de um quarto;, sem
mobília, com pensão e banhos quen-
tes, em casa de familia que não te.-_
ivhtt" crianças nem outros morado-
res. Cartas a A. F., ao cuidado do
Sr'. "Queiroz, á rua dó Ouvidor ii.' fiã,.
iftja.'

PRECISA-SE de carpinteiros para
cònstrucções de prédios; trata-se á
rua Euclides da Cunha n. 72, São
Christovao'.

UM QUE FALA A MUITOS
Vargem Grande de Rezende, Citado dò Rio, 8 dé setembro de 1919.

•_ íllttio. Sr. Dr. Williams. 1
... ' 

Schenectady. N. Y. E. U. A.-• Amigo e senhor
' E" com muito prazer que lhe envio esta carta, afir- -. V. S. oi, mtnsinceros agradecimentos por haver ficado curado com as vossaa Pilulas Hosadas.

. Estando meu in.não gravemente enfermo durante um anno, usou o mesmo
preparado, e como elle ficou curado da sua anemia-chlorose, me aconselhou fazer o mesmo tratamento, pois soffria de uma debilidade lièral, eom dores no cor"?• ben?° Que comecei a melhorar em seguida que tomei as Pilulas Rosadas
so poderia attribuir a ellas esta melhora. Segui então tom-indò-as durante pouco•nais de_tres mezes, e sinto-me.hoje completais.«•-. curado.

Queira, pois, aceitar a presente e ni ostral-a, se desejar, a quem quizer." ¦ .. 
' 

io<i'i7} pi;-' .. 10

Pilulas Rosadas do Dr. Williams são o mellibi lonico para o sangue, e é
muito recommcndavel usal-as depois de çiialquer enten;¦¦-... ¦ -.. .«nu sejair
a.Influenza (hespanhola), febre typhoide. s;.rampão, febres gastriias, etc., e
quando o doente estiver no estado de convalescença, desejando recuperar a?
suas forças antigas.

Vende-se em todas as drogarias e olnrmacins.

m
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Qualidade superior; ipalá "SIL CLOTH" ingleza ou americana

11 para AUTOMOTO - ;*: L^^^^^^I^J||Ü
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MARCAREGISTR^ paraCAMAS e

para VELAS de
para BARRACAS
para TERREIROS

Fabricadas pela São Paulo Alparg
+**rV*t*e\A*e<iAr>eV**+e^

Unicus Hgenfes s «a

*+*+***t**iAr>**A/ie^^

Rio de Janeiro-Rna dé São Rento 1 26
¦» .... :':¦¦

São Paulo—Rua da Quitanda N. 12
ahia-Rna dos Ourives
llüi dos Andr

W$-S^SÊâSStâ^^/^SÊà^SÉ!^

& c* m
adas 259-261 m
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I ANTES A MORTE DO OUE' 1
T^iSÉTO SOFFRER  1

COMPRAM-SE moveis usados.mo-
bilarios completos ou avulsos, qual-
•quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas de costura e cofres do ferro;
-pagam-se bem; negocio decidido com
-brevidade; á rua Visconde de Itauna
157, Tel. 1297-Norto.

TURNOS a prestações, sob modi-
dida,desde líiOS.Entregam-se na pri-
meira prestação, de 5U$ a 100?. La-
vradio 23, alfaiataria,

TERNOS a prestações, sob medi-
da, entrega-se na 1* prestação. La-
vradio 23.

-SENHORITAS! Sejam previden-
tes! Aprendam a cortar e confeccio-.
nar seus vèstiíos no "atelier" de
Mme. Cappuccini, ri rua da Carioca
li. 6, sobrado. Telephone 3617-Cen-
trai.

A ELEGANTE offerece grandes
vantagens em ternos do casimha
ángleza e Palm-beach e brim. branco
C 120. Rua S. Josô n. 100, sobrado.

CURSO de chapeos — Ensina-se
coin a máxima perfeição e rapidez,
no "atelier" de Mme. Magda. Oito
lições, 20$. Pagamento adiantado.
Gonçalves Dias n. 56, sala F.

PERDEU-SE a caderneta numero
1SG.732, da 3* serie, da Caixa Eco-
ai-omica.

ULTIMAS novidades chegadas do
Paris, só ná Casa Mme. Salgado, á
avenida Gomes Freire n. 3,

OCOASIÃO—Vende-se linda cha-
cara, com bello ipoiiiai", em iplena
producção, com -magnífica vista,
•duas casae, água, electricidade, gal-
linhelro o .terreno todo cercado; fica
no u.lto e junto da estação d© An-
dileta. Trata-se á praia de Santa
Luzia n. 132.

A ELEGANTE offerece grandes
vantagens c-m vestidos finos. Ultima
moda. Rua S. José n. 100, sobrado..

0 maior amigo tia lavoura -
Formicida Paschoal. Esoriptorio.rua
Buenos Aires 120, sobrado.
pa — _-__- ..¦_.¦¦,¦¦—.¦¦ mm

Encerador
Calafet.ição e eiiceri-.mento em as-

eoalhos: Antenor Corrêa, ft Avenida
Passos n. 88, loja. Telephone Nor-
to 5830.

Insoliiçíio, Typho,
li remia

Nesta quadra de excessivo ca-
lor para evitai a tnsolaçiio, o
tlpho e a uremia. que quasi sem-
pre suo fataet. convém ter o ap-
parelbo uriiiarlo e os Intestinos
bem deslnfeot.iiios e para isso não
ha melhor do que a UROFOR-
MINA, precioso -intiseptico, des-
Infectante e diurelíco, muito
agradável ao paladar. — Nas
phanaacias e drogarias.

Deposito: Oróftáriá Giffoni,
rua 1? de Mario, n i7.

se o-onre oi
milhares de doentes

Um indivíduo neurastlienico tem insomnias, dores de cabeça,
pdlpi.ações, prisão de ventre, dores no peito, falta de ar, indispõe
sição para o trabalho, irrita bilidade. dores e enchimento oo esto-
mago, gasses, falta de memória, medo de. tudo e de todos. No en-
tanto, tudo isto corre por conta do systema nervoso. Nas senho-
ras, então, este cortejo mais se avoluma, trazendo iiinumeras per-
turbações no utero. ovarios e annexos, enfraquecendo estes orgãoB
e dando logar a dores, corri mentos, inchações e muitos outros

soffrimento-., e a causa é sempre a mesma, systema nervoso.
Est». doentes principiam por usar, para :'_s dores de cabeça,

milharas de cápsulas, para a prisão de ventre purgativos, que.
caca dia mais, os enfraquecem, para o estômago elixires e appe-
ritivos. que mais lhes relaxam ste órgão, emfim, usí.m mil e
uma drogas para curar estes symptomas, depurando a causa de
todo o mal,

E' por demais conhecido o t-xioma curada a causa zessa o
effeito; assim sendo, estes doentes devem tomar somente Dyna-'
mogv-nol —na dose de tres a qualro colheres.por dia- e ei
curto lapso de tempo estes incommodos desappareeem. voltando
a aaude, ale^-ria, boasTcores. augmento de peso, socego de espi-
rito e optima vontade na eterna lueta pela vida.

Em todas as moléstias nervosas o álcool é um veneno'; no
entanto, a maioria dos remédios aconselhados o contêm; o Dyna-
mogenol é um corpo phospbo-glyeeriuado, isento de álcool e que
os doentes tomam por pro*ei — perguntai ao vosso mediw a sua
opinião sobre este produeto e elle _erá o primeiro a aconselhar-
V"--.. *.

Deixai de usar drogas, tomfi somente Dynamogenol e encon-
trarei,, nelle Saude Força e gor.

£?69696S(9S9e9*S9SW969«KK3$9aC9S9»eS69»SS*!»*^". 
IIIHIBiNU

CO lli* A Ml IA »i_ UlU-LttOS
Mar Itlaioro Terrestres

r LINDADA' KM 1.888
Deposito no lhesouro 200:(i00$000

Capital  500:000*000
Reservas.... 431:224$505

Receita em 1019  2.407:994$+20
Miustro. |ia;;<>s «ti- 31 de i>u/,i!iiil<ru
de 1U1U _____» r,...4(_;.r>l lSOí-,.1

ACiliNCIAS. . ....

8, Paulo •
Santa Catharina

Rio Grande do Sal
Rua da Quitanda 126

_U(1, Itilogr. I -IHi.-i *l*,100li_l
ielepliune Norte _5_:>

< ni\a uu (Jorreii ul-i

RIO DE JANEIRO

SELLOS DE CORREIO
Pre(os sem competenci»

Catálogo Grátis e Franco
Remessas para escolha

POULAIN FRÈRES
44, Rue de Maubeuge — PARIS

Chaves perdidas
Perdeu-se um amarrado com cha-

vos, na nua do S. Christovão, entre
na r,uas Fonseca Telles e Figueira
de Mello. Quem as achou, se as qui-
zer entregar á rua de S. Christovão
n. 539, botequim, será. bem gratifi-
cado.

Cera pára assoalho
A 4$, ogua-raz a 2S900, oleo a

1$800 o alvaiade a 1$S00, na rua
de S. PcUro n. 180. Tel. N. 4810,.

Moveis a prestações
Visitem a Casa Sion, que vinde os

moveis por pregos baratissimos e en-
traça n? primeira entrn ia fl* *'Ò "l",
telephone. Beira-Mar 3.790, rua do
Cattete ns. 7 e 9.

Moveis a prestações
Visitem o grande "stock" de mo-

veis da Casa Sion. Rua da Carioca
n, 3». Entrega na 1* prestação, 20 T
Telephone 6.586 Central.

Vendedoras
Grande casa commercial precisa de

vendedoras que falem o inglez ou
allemão. Cartas a S. A. C, nesta re-
dacgão.

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se o concer-

tam-se, na joalheria A Turmallna,
ma Uruguayana n. 222. Tel. Norte

;3418..

V-_

M»o

LEILÃO DE PENHORES
EM 13 DE DEZ» DE 1920

Dn OLIVEIRA & O,
Rua Chile n. ^8

Fazem leilão dos penhores voa»
cidos e 11 visa in uos Srs. mui ti u rios
qm. podem reformar on resgatar
suas cautelas atô a horn do leilão.

DE PENHORES
*.*** v. Em 16 do corrente

Delgado, Silva 11
179 lu SM Mota 179
Rogam aos Srs. mutuários re-

loi-iiiai-üiii; atou ves|i..r_ du leilà»,
as suas cautelas vencidas.

•¦*¦ nmawm. mi liwtiu*

OB
Ernesto Soozo

BRONCHITE
losfiidio, áslbM.-

Tibemltie pilsuar
6RAHDE T6NIC0

an • j*phm t mon •
km muxaSt

ESTÔMAGO
O Ti iiii^estivo Cru/, e o uuieo

remédio cufia/ -lu curai iodai, ua doeu-
va. lio tíiio.naqo e intestinos, taes
como tlyi|ie|i.ia, iuiíi digeatiles, dores
do oiioniago, digestões (lillicei.*, Mia-,
yoMi.io. iln pimitiez edas crinnjaii j iu-
|di_Íjeusilv.el na coiivulesceiiya^ dan tuo»
le.tia.- yraves.

OEPOSITAI.IOSi

OLIVEIRA & CRUZ
Rua du Assemblea .5 — RIO \

Luiquidagão coni 30 0|0 de desconta
em roupas finas feitas a mão paríj
senhoras e crianças próprias parj^'
presentes. '\1!

RUA SETE ©E SETEMBRO Kf. 13T

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SUL
Lnlca que distribuo 75 °/u em prcmlos

PAGAMENTO.IMMED1ATO E INTEGRAL

Ordem das extracções em dezembro de 19<!0
UAIA

UA liXTIUCÇÀÜ

6 dc deziiubru..,.
13 » .....

24 » »: • ..
»i 

Premio maior
Valoi Uo
bilhete

Vaiot da
frnoçflô .

Billiutc-

qua jogam
ÍOO.OUOJOOO
lOÜiOÜÜÍUOO

200:0008000

aoauoo
3ÒÍOO0

608U00

3$UUÜ
31000

151000
63000

18.000
18.000

12.000
18.000

QUEDA, 
CASPA, CABELLOS

BRANCOS—A logão Juve...
quas será tamem! 8* maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gesteira & C).

Costuras
Acelta-sè qualquer costura, indo-se

buscar e levar ã casa do freguez; &
rua ltapiru n. 68, sala da frente.

Informação útil
Póde-se comprar ou vender jóias

sem receio de ser enganado, na Joa.-
lheria Valentim, rua Gonçalves Dia»
37, telephone SIM-Ceatral,,

ELIXIR DE NOGUEÍftÀ
Eapi-fatocM

iKcmi tiitr»:

Ulceras
Tumores
Sarnas
CfysUet "
EscroptinlU
Darthrú..
Boubat.

| Boubonl
e, finalmente,
todas as molestf- -
as provenientes
-Usaogus.

«AUE 1EP0MT1T0 BO UM

LFiLÂO DE PENHORES
Leilão em 14 de üszembro de 192o
GUIMARÃES & SANSEVERIN0
5 Travessa do Tlieatro 5

E
1-A Rna Luiz de Camões 1-A

das camelas vencidas, puüauuu s.'f raioi-
madai ou resgatadas Mi u hora do liili.Õ.

LOTERIA DO NATAL
Sexta-feira, 24 de dezembro de 1920looo:ooo$ooo

Inteiro.; 3Òo#OÓO--Vigésimo.. 1 £>$000
JOGAM 19 JVIIUIAKES

A vossa sorte eslá no ¦"""'^^^^^'^^^^^™^W>WWW,^^AAAWS'

CAMPEÃO DO SUL
toerias-, Commissões e Deacantos

BA1JL C. Iil-IRÃO, ex-gerenle da Casa Gaúcho'CAIXA POSTAL Sitie - KIO Dii jaNEIKO - Rna Vieira
Fazeuda 69 a Süo José 93

PREVIDENTE
Companhia de Seguros

FUNDADA BM 1872
Rua Primeiro de Março n. 49

1° andar—Bdificlu próprio
Capital integrallza-

do, 2.600 aecoeu
oo 1: 00$. . 

'. 
.Reservas. . ...

immoveis e apoll-
ces d© sua pro-
priedade e ou-
tros- valores. . ,*Deposito no The-
souro

Sinistros pagos. \Div' ndos e b.iius
distribuídos. . .
Seguros marítimos e terrestres ataxa. moedas
Directoria: João Alv.s AffonsoJunior, pretidente, e Joaé Carl s Newves Gonzaga, director.

TINTÜRARIA eOíLtíEHME TELL
79-fíiia d« Ouviilor-79

ANTIGO _4l_r
Unica tinturaria diplomadn
oo Uiu do Jatioiro, uo Uiasil * eni uai»sslrangéiro,

iiara cima o baixo do níosa
liara t'..rr:v .dlaa •-> iir-itoluiras

CASA SEGURA
Fabrica de Moveis de"Vime

RUA SETE DE SETEMBRO, 84
i*o°utrc ->v.-uui.,i> U0uy'alvcs «jIa»)

2.500:0005009
l-.649:044$,!)0fli

4.2U4:308$70O

200: *000'
10.3O5:5J**?695

••!-959:5OOÍ00«

Dinheiro
EJIPRESTI.MO, sobre penhores dòjóias, moveis e tudo que represente;

valor. Avonida Passos n. 29 A aolado do Thesouro Nacional. Teleoho.
ne. Norte 6923, v 

"

yt*.. i;
'jim* 'iV, .:¦¦-." ... \- *,-,
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Deve figurar na bibliotheca de todos
os estudiosos

Tenho a dizer-lhe que a "Encyclo-

pedia" é um trabalho que. pela sua
utilidade, deve figurar na bibliotheca
do Uilos os estudiosos, porque nella
encontrarão elles, de um modo claro
e synthetico, os mais eruditos infor-
nie.", sobre todos 03 ramos da activida-
de humana. ;'

Lúo de Affonséca,

Director da Estatistica Commercial
do Ministério da Fazenda.

Rio do Janeiro,

Çma carta do Chanceiler do consu-
lado da Bélgica

1 am Indeed very pleased to possess
àíé "Encyclopedia. e Diecionario In-
ternacional".', 

Very often I consult thosè volumes,
ftlways wlth because 1 find what I am
Iboking for.

t wish you suecess In the selling
fo this beàutiful work and l recom-
¦ii-end it to ali my friends and ac-
Qimintárices.

\ G. Tan Tliiclcn,
' Chanceiler of the Bolgium- Consu-

Jate General. ,. 
'

.' Iiio de Janeiro,

Finai economia de espado, tenipo e
dinheiro

¦1'enho a dizer-lhe que, não obstan-
te pequenos senões, a julgo uma
Obra de grande valor, indispensável
aos estudiosos de qualqjuer profis-
suo. . , ,

A Encyclopedia Internacional e
nma obra tão vasta' que todos os as-
sumptos nella contidos só poderiam
ser conhecidos por quem dispuzesse
de uma immensa bibliotheca. Assim,
possuirá é fazer economia de espa-
gp, tempo e dinheiro. ¦

AWcríco Felicio tios Santos,

Medico.
. Rto de Janeiro.

Utilisslma a todos que cultivam a
língua Pátria

Estudante que sou do idioma da
minha mui querida Pat*ia, tenho a
subida honra de manifestar-lhe o
meu contentamento de ter adquirido
a Encyclopedia e Diecionario Inter-
nacional, pois, acho uma obra utilis-
sima a'todos que cultivam a lingua
Pátria; maximé seguindo os conse-
lhos do meu grande Mestre Dr. An-
tonio Affonso de Moraes, rosldente
em Hello Horizonte, que diz sempre
ein aula: toda vc/. que nos vier aó es-
pirito, duvida na ortographia de qual-

- quer vocábulo, não devemos- escre-
vel-o sem termos a certeza de não es-
ta.rmos incorrendo em erro, e, a ma-
neira -tle termos esta convicção, se
não sabemos bem o Latim e Grego, é
consultarmos a um bom diecionario,
tanlas vezes quantas nossa memória
vacilar. Ora, mesmo na mais fina
flor social brasileira, pequena por-
centagem se tira quo tenha profun-
dos ifonhecimentos dos dois idiomas
alludidos; logo, a referida obra, nada
deixa a desejar afim de seguirmos o
conselho e os ensinamentos do abali-
sado illustrador da mocidade Mi-
neira; fi, portanto, uma. obra do grau-
de proveito a todas as classes so-
Ciaes.

.Enrico Villela,

¦-:¦:.'' Cirurgião dentista,
Curralinho,  -. ••• —-—.

Minas Geraes.

De utilidade pratica extraordinária

Declaro que a Enpyeliipeilia é, a
meu ver, uma optima obra e de utili-
dade pratica extraordinária .

Estou certo que veiu .prcencKer
lima lacuna.

Luiz Leonel de Moura,

Industrial,
Rio de Janeiro.

Monumento .seientifico

Ávido de curiosidade li attentamen-
te o precioso conteúdo da vossa En-
cyelopertia e Diecionario Internado-
nal". .lii de tradição o conhecia como
optlmo, porém, desejando conhecel-o
de yisfl próprio e, já que pessoas con-
Sideradas pelo saber, me attestavam
o seu alto valor in.strucUvo, resolvi,
para usó meu e dos meus (que todos
estudam,) possuir este monumento
seientifico; comprei-o e eis, que me
não arrependo. E' superior ao que
julguei, penso que quasi se pô.dò pôr
(fle parte: Historias, Chimica, Peda-
gogla, Physica e mais livros de ensi-
na mentos, porque, tudo que se ne-
cessilr para o "saber", encontrar-
se-á nos volumes dn "Encyclopedia
e Diecionario Internacional", como
julguei eu, logo após tor lido os seus
bellos (èsthetiòameiUe) e (na essen-
cia.) instrúctlyòs volumes.

Cometteria, caro Sr,, unia desin-
téljigência, si não nttestasse o pre-
cioso valor destes livros que ha soes
passados vim de aceusar o recebi-
mento.

Attestado estou <$ de e>)levo pelos
tons ensinamentos que, gradas, a vos-
sa "Eiicyclo.pedía", terão d'hora
avante meus filhos; mas" só me fal-
tam vocábulos bastante expressivos
la minha alta admiraçáç e reconhe-
«imento.

. pCapitãfio Atitoitfiio Joaquim Ramos,

ÍRIO 'io Janeiro..
'• sir'. Plenamente satisfeito

Contém minuciosos dados
ao Brasil

relativos

Af firmo que a "Encyclopedia e Di-
ccionario Internacional" é uma dos
melhores publicações do gênero.

Além de grande cópia de informa-;
ções modernas, a sua Encyclopedia-
contêm dados minuciosos relativos à
homens e coisas do Brasil, o que a tor-
na para nós' verdadeiramente pre-
ciosa.;

Tenho ficado satisfeito' com aa con-;
sultas até agora feitas. _.

Otto Prazcrct,
Secretario da Presidência .da

Câmara dos Depütàdoa ,:

Rio de Janeiro,

Presta um serviço ao Brasil

Felicidade para todos

Como encarregado que sou de uma
Sociedade Bibiiothecaria, pelo de.s-
tino da qual' me acho directamente
responsável, não teria, por certo, ad-
quirido a vossa Encyclopedia se não
a considerasse uma obra do real
valor.

Antes de mais nada, se trota de
uma collecção brasileira de grande
vulto, unica no gênero.

Só^esse caracter da voss E. D. I.-
bastava para a tornar indispensável
nas nossas Bibliottoecas.

Acresce, porém, que ella repre-
senta, a concretização methodica, In-
telligente e pratica, a concretização
admlravelrrverite útil, de um gigan-
tesco o árduo, trabalho.

Qual é o coração bem formado que
não recompensa o trabalho honesto?

Apenas se leve em consideração os
vossos esforços na confecção da
grande Encyclopedia, ficar-se-â, por
essa obra, fartamente captivado. -

Dou-vos - consegui nte men te, os
meus parabéns pelo útil emprehendi-
mento que com tanta profiencia le-
vostes a termo.

Já tendes a gratidão de todos,
aqueiles que se interessam, pelas, cou--
sas intellectuaes. O que desejo, agora,
é que sejaes sob o ponto de viata ma-
terial longamente recompensado.

Podeis descançar satisfeito. Pres-
tastes ao Brasil um serviço que mui-
tos editores, em suceessivas gerações,
não conseguirão .prestar.

Osório Túyuty de Oliveira Freitas^

. Bibliothecario da Sociedade Aca-
demioa.. Escola Militar do Realengo.

Rio de Janeiro.

Preenche nina lacuna

A acquisição <iue esta Escola acaba
do fazer da "Encyclopedia e~DIccio-
nario Internacional", por vós edtada,
proporcionou-nos oceasião de aprer l
ciar tão bella obra, não só pela sua japurada confecção e nitida impressão,
eomo tambem pela sua grande utili-
dade.

Por isso e porque veiu essa publi-
cação preencher uina larumi exis-
tento em nosso meio litterario, com
satisfação apregoamos a sua excel-
lencia » ., -

Escola dc Phqrnwcia c de Odonto-
loyia do Pindamonhangaba.

Vem concorrer para o desenvolvi-
incuto <ias lettras: no Brasil

Devo dizer que na minha opinião,
a "E. D. Í.~" é uma obra de real
valor e que muito vem concorrer
para o desenvolvimento das lettras no
Brasil.

Mario Alces Aa llòcha Paranhos,

Dro fessor,

Tenho-a consultado freqüentemente,
com proveito, é exprimir uma verdade
grata de enunciar a quantos amam a
cultura do espirito na acquisição dos
mais variados conhecimentos humanos
a quem as ling.uas.yivas de outros po-
vos cultos não são familiares, .pois que
no idioma portuguei, e versando espe-
cialrhéhte os assumptos das duas na-
ções irmãs — Portugal e Brasil, não
só nenhuma publicação se avantaja â'. fifsuav co-nio nenhuma! outra, se lhe pôde
•~)lnparàr na tòpià de nqtrdias úteis e
ua riqueza, como. na belleza da. do-
cumentáçãò graphica .pelas iílustra-
ções. üdtfltítSi como.as-coloridas dè1 ver-
(ladeira sumptuoaidade artistica sem
precedentes ha bibliogarphia popular
dos dbisi paizes da mesma lingua. _.

Quandp .outrp.hão fosse O seu me;
réciménto, íbastatía esse para impor tal
obra,-, duplamente tbenemeritá pelo ;pro-
cesW Aá ftcquisiçRo accessivel aos-'me-
nos remediados, á sympathia e ao suf-
fragio de todos os brasileiros ávidos de
enriquecer com a maior facilidade .os.
seus conhecimentos "usúaes sòbrê tudo
quanto interessa a vida do homem no
século pratico e realizador quo ê o
nosso, e no propicio momento nacional
do triumpho pela systematica reacção
da cultura generalizada como conquis-
ta. da liberdade, do saber e da fortuna.

Tal ê, a largos traços, numa synthe-
se forçada pelas aperturas do-tempo
o do espaço, a minha sincera opinião
d» velho amigo e convicto patrono da
iditfulgação dos bons l'vros. fontes in-
exhauriveis de felicidade para" todos.

- '-.'Alfredo Sòúsa,. 
'

' :¦ Advogado e publicista
Rio de Janeiro.¦'¦'""—¦-

Um trabalho de valor

Tenho o máximo prazer e eniiíe-
nho, em declarar-vos que, realmente,
considero a "Encyclopedia e Diccio-
nario Internacional", um trabslho de
valor, fecundo de ensinamentos pra-
ticoa e proveitosos, não (tesourando
siquer, no terreno das sciencias, artes
e lettras, os menores detalhes expia-
nados até a actualidade.

WaWcmnr Peckolt,
Medico,¦âRio-de. Janeiro:, í- ¦ i f

1 I .' 
' 

S s T" . '¦¦¦ 
| *

lfi ...Dç; utilidade e srau(l,é proveito'
Pelo prospecto da "Encyclopedia

e Diecionario. íniternacional", quo
V. S. teve a gentileza de enviar-nie vi
que era de grainde utilidade o possuir-
se tãó gigantesca obra, e tão bem re-
conrmtendada por seus abalisadissi-
mos col-laboradores.

Providonciando sem 'demora a ac'-

Tem-nic sido patenteada cm mais dc
nma emergência

Respondo a sua carta de 22 do fin-
dante, declarando não me ter arrepen-
dido da acquisição que fiz da sua obra,
cuja utilidade me tem sido patenteada
em. mais de uma emergência.

Carlos Seidl, -¦

Director do Hospital S. Sebastião
Rio de Janeiro.

Trabalho de incontestável valor -

Minha •opinião sobre a "Encyclo-
pedia o Diecionario. Internacional"
dè^üe V. S. é ecfitbr ê, de tõdo.~favó-
ravel a esCa, magnífica obra. '

Tenho-a, ha alguns dias, em mi-
nhas estantes; e, pelo que jfi, tenho
podido ler, verifico qúe se. traíç. de
um trabalho 

' de incontestável valor.
Dilermanda Cruz

Membro perpetuo da Academia
Mineira de Lettras e advogado*

Rio de Janeiro.

Impressão nítida, linguagem cuidada,
lavores artísticos

Meus instantes quefazeres não me
permittiram ainda um estudo cohaci-
encioso e demorado dessa grande pu-
blicação.

Entretanto, o que nella tenho pro-
curado, consultando-a sobro os mais
variados assumptos, — tudo tenho
achado com uma abundância e. segu-
riinça dè esclarecimentos, que sobre-
modo me satisfazem.

Julgo-a um livro indispensável a
todos, que mórejamos em tarefas lit-
torarias.-Ademais ai impressão nitida, a lin-
guagem cuidada, os lavores artisticos
desse trabalho dão, à sua parte pu-
ramente material, incontestável re-
alce. -. .. -

1-llpidio Pimentel

Lente de portuguez, litteratura
e pedagogia da Escola
Normal

Victoria.

Todo brasileiro estudioso deve
adqulrll-a

Faitu-me competência para avan-
çar uma opinião sobre uma obra tão

importante, obra que' é um thesou-
ro de saber, obra que nos põe ao par
do tudo' que ha acontecido desde o
principio do mundo até hoje.

A apreciação da E. D. I. já eslá
feita por homens notáveis como o Dr.
Mario Alencar e outros, pelos grandes
diários cariocas "Jornal do Com.mer-

-, Rooommendo-o aos amigos

Tenho muito prazer em lhe declarar,
para qualquer effeito, achar-me plena-
mente satisfeito com a acquisição que
fiz de um exemplarão grande "Diccio-
nario e Encyclopedia Internacional",
de sua edição, cuja utilidade, além de
todo o elogio, só poderá ser perfeita*-
mente' avaliada pelos que-tiverem a
fortuna d»"o poísuir.

! Faço dèlle a devida usança, em as
minhas horas de recreio, é^ etn sigual
da; gratidão, que lhe, devo, pelo prazer
.que me proporóiòria, íecómmendo-o
aos amigos que me distinguem, com as
suas consultas, a seu respeito., ,

Ántimio Figueira de Almeida,
Docente-regente da E. Normal; da

Sociedade de Geographia
' . at '• T

; Rio de' Janeiro. ..

Quem possuil-a não tem o direito de
se denunciar inculto .

' 
Após rápida consulta feita em va-

rios artigos.da "'Encyclopedia e' Die-
cionario Internacional", tenho a hon-
ra de vos confessar a minha intensa
satisfação de possuir hoje como
;'Diccionario" — o que ha de 'mais
completo e rico em vocabulário, e
como "Encyclopedia" — o que tenho
visto do mais -aperfeiçoado, Instru-
ctivo, .variada, utll * intoressante.

• Muito tenho apreciado- o capricho-
So e escolhido trabalho de impressão
e •bellas' estampas cbroh.olithogra-
pliadas, pelo qu.o apresento-vos os
meus justos cumprimentos, aconvpa-
nhadts do meu franco e modesto
conceito.

"Quem possuir a "Encyclopedia e
Diecionario Internacional", não tem
o. direito de se denunciar inculto, e
nem tão pouco o de permittir que a
sua. familia se apresente alheia aos
conhecimentos de outrem".

Honorio Bicalho Hungria
Engenheiro fiscal.
Curitiba.

Multo completa sobre o Brasil

Consideramos a Encyclopedia In-
ternacional como uma obr<i completa
no gênero; unia verdadeira Encyclo-
pedia, tendo a vantagem sobre as já
existentes em ser esta escripta na
nossa lingua, é ser muito completa
sobre o Brasil, encontrando-se de-
scripçõea interessastissimas sobre os
grandes homens da nossa 1'atria e so-
bre tudo ao que diz respeito ao nosso
paiz.

E' uma obra que prestará reaes
serviços não so ao homeni de nego-
cios, ao commerciante, como ao littera-
to, ao jornalista e a todo e qilalqucr

Nenhuma outra em portuguez se
npproxima

De posse dos vinte volumes da "En-
cyclopedia" que adquiri e após varias
consultas a ella feitas, posso dizor que
a V. S. cabem merecidos louvores pela
publicação de uma obra de tamanho
vulto.

Em portuguez nenhuma outra co-
nheço qu» se approxime da "Encyclo-

pedia e Diecionario Internacional",
editada por V. S. Èsmerou-so quanto
devia, o conjunto de collaboradores,
no sentido de attender a todas os
exigências do saber humano e. se o
seu'esforço não attingiu á máxima
perfeição, todavia produziu um traba-
lho de incontestável valor, que deve
entrar em todos o.s gabinetes de es-
tudo.

Geraldo Tlatma
'Presidente 

do Congresso Legis-
' :_. ._teiiV.O..i ...--. i-— - - ¦,-'¦

Victoria;

Tem-me prestado relevantes serviços j

Satisfaz a curiosidade humana

Hemos em mão, por compra que vos
fizemos, e manuseando vamos com
interesse, a obra de grando vulto, por
vós editada, sob o bem cabido titulo de
Encyclopedia e "Diecionario Interna-
cional", que, em seus vastos volumes,
compendia tudo que de saber universal
advir possa á curiosidade humana.

Mui de particular ahi figuram vnl-
tos e. factos attinentes ao Brasil e a
Portugal, cquilibradamente condensa-
dos em linguagem puritana, o que
muito vem despertando' a nossa atten- ¦
Cão e captando a nossa sympathia.

A-la-par da riqueza do vocabulário,
largo se salientam a ordem e o metho-
do que presidiram a essa grande obra.
não lembradas no momento virtudes
outras que a granel avultam nella..

Gratos, pois, pelos effeitos fecundos
e salutares que a-leitura da "Encyclo-
pedia e.Dlwxlonario Internacional" nos-
vem proporcionando, com as nossas fe- jlicitações, e estas sinceras em ex- .
tremo.

; . "H'. L. -Ahlrirlno,

Não hesitei em tomar assignátura,
achatuloriiie de posse da obra desde
30 de Agosto do fluente anno. Hei
manuseado a Encyclopedia sobre cer-
to assumptos, bem assim recorrido ao
Diecionario, ficando plenamente sa-
tisfeito.

Xüo posso emittir conceito alguns
porque me falta competência para
tanto, porém estou contente dé abrir
espaço na minha estante e collocar
a Encyclopedia entre os meus livros
qu:; são os meus melhores amigos.
A' !• mi" tiveram a Idéa ou lembran-
ca de dotar a litteratura brasileira
com uma obra de tão alto mereci-
mento. as minhas sinceras felicita-
flf.es.

Antonio Hibciro Pacheco -d'Avlla,

Advogado,
Caratingai

Minas Geraes. .-*

Feliz Idéa tive cm po.suil-a

A sua Blblioth"'*'! •'• a obra mais
perfeita e útil o,"- ' *ho até hoje en-
cpíitrndo.

Feliz idéa tiv -i
meus amigos ç ó ' •"
mesmo fazerem .

Examinando^ roni
tenção, acho-a nova
necessária. ¦ Josó Braga Xcito,

Estudante,
S. 1'aulo.

Ríq de Janeiro.

Meus filhos preferiram dchnicar-se
sobre os livros a divertirem-se

Embora estejqL;.de posse dossà ad.;..
miravel'.oíira (jue o Amièo editou
«.penas ha um. mez, posso já"formu-
lar.o melhor é o mais cemplelo jui-
zo sobre ella.' Realmente a nossa
lingua .resentia-se de uma obra dc
tal fôlego, uma obra que contenta
mesmo'aos mais sábios, mesmo quo
seja um encyclopedista consumado,
porque podo-se obter, embora resu-
midamontfie, um pouco do conheci-
mentos de toda ardem, por mais in-
siguifiçante que seja o que se desejar
consultar. Comniigo mesmo deu-so.o
facto de necessitar saber uma certa
qppjíeaoã/p de a.cido sulphurico numa
composição do banho de nickel, pois
temos uma n'ckellagem e; por meio
dessa obra, sobro que tenho a feliz
opportunidade de externar o meu
melhor juizo, consegui resultados quo
só pofmeló de um chimico poderia
obter.

Além disso contem. íeita- tantos eri-
sinitméntos para collegiaes que po-
de-se hoje em dia dispensar o ensi-
no dé certas matérias nos collegios,
e meus filhos entretiveram-se tanto
com ella durante suas pausas, pois
moram agora no Rio, que preferiram
debruçar-se sobre os livros a diverti-
rem-se. Eu pessoalmente gozo-a co-
mo se fosse um livro de qualquer es-
pecie, desses que nos prendem dias
Inteiros, dizendo isso deixo já dito
tudo quanto se é possivel dizer sobre
os méritos da-Encyclopedia".

Eduardo ¦ Fareis Domingues,
Industrial,:

Friburgo, ¦<
Est. do Rio. . - »

A chave dc inesgotáveis conheci-
mentos

A "Encyclopedia e Diecionario In-
ternacional|í 6 uma obra do tiil ai-
cance que todos os homens amadores
das lettras e Sciencias Naturaes, de-
vem possuil-a.' 

'. '' ¦
Possuindo-a têm ás mãos a chave

do inesgotáveis conhecimentos scien-
tificos de utilidade inestimável..

Com a publicação da Encyclopedia
vieram seus coílaborãdores' muito en-
grundecer o .noso querido Brasil de-
vido aos diversos ramos de sciência
que da mesma se desenvolvem. •?'¦

E' esta a opinião que posso emit-
tir sobre a Encyclopedia o Dlcciona-
rio Internacional, que; ufano-me cm
possuir e não poupo esforços para a
sua propagação neste recanto pouco
conhecido de Minas Geraes, que se de-
nomina Guaraciaba. ,

Que espécies dc categorias de pessoas ad-
quirem a «Encyclopedia e Diecionario Internaeio-
nal» ? Como resposta a esta pergunta publicamos
nesta pagina algumas das cartas que o editor tem
recebido de compradores da obra. Um simples
Tolvér de olhos mostrará que a «E. D. I» é inter-
essante e eminentemente proveitosa para todas as
classes sociaes de pessoas, quaesquer que sejam a
profissão, a categoria social, a cultura, os gostos,
as preferencias, a mentalidade, a edade de cada
leitor ^,

âggfi.; As cartas ipxlicaraCrlambem qua,l ô conceito
em que os compradores teêm a «E. I). 1.» Cada um
deverá, claro é, julgar por si mesmo do valor de
semelhante livro; mas estas cartas poderão servir
aos leitores deste jornal para avaliarem da utili-
dade que para elles terá a obra,e lhes farão consi-
derar a conveniência de aproveitar as vantagens
da nossa actual ofíerta de uma edição introduetoria
a preço reduzido, commodamente paga vel em pre-
stações mensaes.

sstiil-a c aos
aconselho o

máxima at-
obra completa e

Faustino Cândido de Araujo,
Pharmaceutieo.

Guaraciaba — Minas Geraes.

Dc grande fôlego

Ha dias, que estou de posse da
vossa "Encyclopedia e Diecionario
Internacional", é sempre que a ma-
nuseio, sinto indizivel prazer, pois
vejo que é uma obra du grande for.
lego, e muita utilidade. . .. . •

Lamento, quo não viesse á luz a
mais tein.po, pois a considero de gran-
de necessidade, para quem ama as
lettras. ¦-.¦-¦

Aqui, neste pedaço do sul de Minas,,
ter-me-ít prompto para o "reclame"
de tão bôa obra, c daqui mesmo en-
vio as minhas sinceras felicitações
pelo exito dos seus esforços.

•quisição de um exemplar, ine ê for-
ígoso confessar que cada veü mais me
ícapacitò' de' sua utilidade' e grande
proveito aos homens dados -às lettras.

João Baptista dós. Reis,
. , - Saperdote.-

j Lage doMuriáhê'—B. 
'do!Riò. ¦

Pratica e clara ...

: < Meus conhecimentos são i demais
.pequenos papa podçr avaliar uma
abra de graiüle alcance, como o é o
("Diecionario Eiicyclopedico".

Outrosim, tenho o grato dever de
iscientificar-lhe' que muito ine tem.
jagradado a.'.maneiry pratiíae clara
•por qué são deBcrllVtos os iniumiorós |
fivòcabulos da nossa bella.l.ingua.
•;. •' • Franlçllii Spencer Bittencourt,

- . ,' .. Banco .Ultramarino".'-
i Campos.  "¦¦- *' ••

KxplIciiçficH cxaclas . .¦ -

fi informo-vos que reputo esta obra
de. um grando valor é utilidade, prin-
jcipaimente para os estudiosos; até
p. presente nioniento, ainda não re-
corri & Bncyclcpedln, que não en-
.contrasse uma explicação oxactu do
que procurava, o que muito mo sa-
tisfaz, e por esse motivo, tenho acon-
selhado a, diversos itmigps. pára que
adquiram tão' útil Encyclopedia, que
tem áijj.ãa a vantagem dc -Ser 'éscri-
pta em' portuguez. :;

Confesso-vos. 
'qüe.antes*.' 

do recc-
bel-a./tive receio quo não. fós^eo que
realmente ê, e cheguei ntósrrio/a-ar-:
repender-me' da èncornmeftdlç- cjiie ti-
nha feito, sem conhecer -Ap "visu-a

obra, hoje estou satisfeltissimct com
a acquisição .que fiz, não. só"'.devido
ao precioso conteúdo fiuç>: ehcerra,'
como tanvoeni devido i -Ã ,'magnífica
encadernação de ,seus 20" volumes. .

Gustavo Pereira,

Ajudante de procurador
Republica.

da

Passos.
Minas Geraes

! ,Paulo 'Américo. Silvado,

,. In.spçctpr Agricola Federal.
Victoria. -' *.' ', " '.'-..... ..-',"

Indispcusuvcl cm toda casa ou cs-
... crlptqrio ,.. . ; ..-•.:.;

Estou satisfeitissimo com a Ency-
clopedia.e Diecionario internacionai,
que-V. .9- 'teve.a",bondade 

*de >ne.
enviai*. • ' - -' > -": •' ¦ ¦ '--¦ '•'" ' • •

Aeho que esse Diecionario é uma-
obra de grande vnlor e indispensa-
vel,em toda casa ou escriptorio..

JO(7o Baptista Martins de Almeida,
Lavrador.

S. Paulo.

cio". "Correio da Manhã", "impar-
ciai". Direi que todo brasileiro es-
tudieso, ha.bitante da cidade ou do
fundo dos nossos sertões deve adqui-
ril-a- hoje mesmo.

José Custodio Pinheiro,
. ..... , Lavrador,

Guaranesia.' Minas Geraes.

Prof lindamente" liistrnctivo

Queira considerar-me um dos mui-
tos apreciadores da excellente Obra
"Encyclopedia -e Diecionario Inter-
nacional".

Possuidor que sou deste bom trá-
balho, considoroi-o profundamente
Instructivo o de leitura amena.

Julgo-o, emfim, bastante utll, por
rc-puta'-o, actualmente. (tn.s publica-
ções "Vernáculas,- a .de.nlaior fôlego na
espécie" '-' " '. '

.- _; . - -Bento Hibciro Acvastro, z
-'• -.- •• ¦'¦ .'¦ '-•'¦",' Medico.- -

Rio'-'do Janeiro; '¦ ^ -'

Poiitc iSÍ^xgoíiivCl cié preciosas ." ';
"','" " r lnforinsi{,-õt'w 

' 
,

CUmpre"-nos, com grato prazer,
declarar iqué; pelo; que- temos aprç-
ciado .sobre- a "Encycloiiedia e Dlcf
cionario Internacional'", de que sois
editor, è esta- uma obra de grande
utilidade pratica e uma fonte inex-
gctavel de preciosas informações.

Américo Key <f Cia.,
Negociante.

Campos.

Elucidações valiosisslinus

Cumpre-mo dizer-lhe que tal obra
representa para os estudiosos e mais
pessoas que careçam de seus ensi-
namentos uma fonte inexgotavcl de
elucidações valiosissiihas, concatena-
das, seleccionadas e expostas com um
critério technlco digno dos espiritos
de eleição que de tal tarefa se encar-
regaram. ¦

José Carlos de Montreuil,
Advogado,

Palmlra —. Minas Geraes.

Fornece boas horas de prazer

Não ha duvida 
"de 

que a "Encyclo-
pedia e Diecionario Internacional" é
uma obra de valore que presta gran-
de serviço a tódo.s-os qúe a possuem.

] Para .mim, çocresRondeu a especta-
Eiva;' pòís, nella tenho encontrado
muito qüe aprender e boas horas de
prazer.

João Alves Carneiro,.
Lavrador,

Jnlui — S. Paulo.

artista, pois sobre todos os ramos da
actividade humana é uma obra com-
pleta. Acham-se 03 sócios compo-
nentes da nosa firma, os Srs. Antônio
Camacho Filho e Américo Camacho,
satisfeitissimos com a acquisição- que
ambos fizeram da vossa Encyclope-
tlia.e autorizam V. S. ;i publicar a
presente carta.

Camacho d- Cia,,

' Importadores

Rio dt Janeiro.

Uma obra pcrftflUi

Tenho a dizer-lhe que, não obs-
tante ter lido pouco em vista da mi-
nha occupacão nn. casa commercial
pnclè-trabalho, não posso deixar rte
affirmar que estou immensa niente
satisfeito com sua. obra. B' uma obra
perfeita e de muita utilidade. Sõ ago-
ta que tenho um exemplar da obra
i qúe estou apto para dizer.que não
caberia o que ia perder se não tivesse
^eito a acquisição da mesma.
1

. Luiz de Oliveira Grijó,
Commerclahtat

j.Saúde — Minas Geraes.

À competência e sabedoria de seus
organizadores

Caprichosa e ricamente encaderna-
da, representa a Encyclopedia e Die-
cionario Internacional um objecto de
grande valtfr, e, dii sua compilação,
resaltam de modo incontestável a
competência e a sabedoria de seus
organizadores.

José Brandão Junior,

Secretario e Vice-presidente dq
Syndicato Regional Ferro Viário de
Queluz de Minas.

De sua diffusãõ só Ücncflclos poderão
resultar

Compplsamdo os elegantes volumes
da "Encyclopedia e Diecionario In-
ternacional", editados por V. S., pa-
rece que lhe será confortante decla*
rar a minha inteira satisfação por ter
adquirido aquella obra, que reputo
de immensa utilidade e de cuja dif-
fusão, pelo nosso paiz, sõ benefícios
poderão resultar. Essa é, pois, a. ra-
zão que me move a dirigir-lhe a pre-
sente, externando o meu modo de
ajuizar em relação aqueiles volume»
dados .1 publicidade.

Octaviano Pinto Ccsar,
Contador.

S. Paulo.

Com immenso prazer venho exter-
mar a minha desautorizada opinião
sobre o valor de sua "Encyclopedia".

Apesar de ha pouco tempo pos-
suil-a, jfi m» tem ella prestado relê-
vantes serviços, pois como professor
tenho delia me utilizado innumeras
vezes para illustrar as minhas aulas,
mormente de Geographia e Historia,
n&o somente mostrando aos meus
alumnos as bellisslmas, e artísticas
illustrações relativas á matéria ex-
plicada, como tambem lainçando mão
das informações e dados nella conti-
dos para tornar mais attrahentes c
não menos úteis as prelecçõèá

Na aula d©' "Lição de Cousas" a
"Encyclopedia'* tem-me> sido dum
valor extraordinário, .pois nã. ha.
uma só noção' dè cousas necessárias
ã vida praitica. que ahi não se encon-
tre exposta fiel e magistralmente.

O meu enthusiasmo pela sua collec-
çâo tem me levado a fazer-lhe pro-
paganda entre meus amigos e colle-
gas de niagisterio, dos quaes alguns
jíi a adquiriram o se manifestam
satisfeitissimos.

José Joaquim Lucas,
Professor. "

Parahyba do Sul.

Um excellente campo de illustraçfo
geral

Não me é nada difficil externar
minha opinião sobre a "Encycloi-e-
dia e Diecionario Internacional".

E' na lingua portugueza o tiaba-
lho mais completo, no gênero.

E' uma obra dc alto valor,-.consci-
ericlosamente organizada, e, onde dc
prompto, em termos explicativos e
ao alcance de todas as intelligenclns
se encontram todas as informações
verdadeiras, necessárias ao desenvol-
vimento de quallrfiicr these.

Embora naturalmente inclinado ã.
analyse da obra sob o 'pontp de
vista didático, como habitualmente
exercendo funeções de magistério,
quer na Escola Naval de Guerra, em
que vejo o curso de Direito Penal
Militar, quer' na Escola de Marinha
Mercante, onde mo pertence a Cadei-
ra de Direito Commercial e Interna-
cional Maritimo, não posso desconhe-
cer . que a "Encyclopedia" é, ainda,
um excellente campo de illustração
geral, ao alcance do todos que fallem
a lingua portugueza.

Galdino Pimentel Duarte
fiAdvogado.

Rio de Janeiro.

A sua utilidade para o commerciante

Comprámos a sua "Encyclopedia e
Diecionario Internacional" para uso
de noeso escriptorio, e com intuito de
facilitar a consulta sobre...0. çxacto
sentido de alguns termos teehnicos
e informações de alcance industrial
e commercial.

Embora não a tenhamos folheado
completamente, julgamos, entretanto,
que a mesma corresponde satisfato-
riamente ao fim qua a destinamos.

Amorosa Silveira <í Cia.,
Commerciante,

Rio de Janeiro.
Complot issimn

Recebi os 20 volumes do seu Die-
cionario e Encyclopedia os quaes já:
tive o prazer de examinal-os, procu-
rando biogrdphias o alguns pontos
que me interessavam, deduzlndb des-
se pequeno exame, ser essa obra de
uma utilidade indispensável a todos
os que pretendem estudar e ter co-
nhecimento on noção dos assumptos
por mais insig.Vicantes que sejam,
tornando-a portanto, uma obra com-
píeíissima em os nossos tempos.

André Pagano,
Negociante.

Rio Branco,
Minas Geraes.

Director do Collegio Aldridp»

Rio de Janeiro.

Satisfaz a Qualquer pc.sttoA
Ha dois mezes que tenho em meu ,

escriptorio a "Encyclcpedia e Diccio-
nario Internacional", qu*.' poi- meu
pedido me enviastçs. E' um trabalho
completo que saithyz a qualquer lies-
soa, não importando siia profissão.

Como professor de mathematica jmuito me tem agradado o qus desse .
ramo nella so encontra, mórmevite
quando entre outros nomes de gran-
de valor se vê o do mestre Llbcruta
Bittencourt

Vergilio de Carvallio,

Director do Gymnasio Parahybano.
Parahyba do: Sul.

:- Ao nloaiide dc todos í

Estou satisfeito com a acquisição
da Encyclopedia e Diecionario Inter-".
nacional de que sois editor.

Todas as vezes que tenho tirtu ne- '
cessidade de consultal-a para esclare-
cer qiia1i.pier assumpto, satisfez-ma
plohahieiitc; e não só isto, muitas
outr,i«, tenho notado que como uma.
lâmpada mysteriosa ella irradia da;
somma da habilidade dos seus com- 1
pilladores como que um crescendo de
esclarecimentos sobro os assumptos
mais subtis. Basta isto, pura nie con-
vencer de que o traballio que acabuis
de dar á publicidade representa o I
máximo esforço intellectual dos seus
collaboradores da lingua portugueza,'
com o fim patriótico de dotal-a com
uma obra tão preciosa ao alcance do
todos, quer intelleatual quer pecunia»
riamente,

.EnKuii Pl-vatelll,

Friburgo

Official de Marinha,
¦ Estado do Rio.

Uniu universidade no lar

A meu ver, a "Encyclopedia o Die-
cionario Internacional",.no seu gene-
ro, é obra de subido.valor. Pelo que
já percorri nos seus explendidos ar-
tigos, satisfazendo os meus desejos,
considero-a, como um grande profes-
sor e um verdadeiro amigo dc pales-
tra. De todos os pontos de vista, co-
mo artistico, histórico e seientifico,
merece toda preferencia pela sua ri-
queza, e em summa. deverá propor-
cionar a todos os queNd'ellá fizerem
uso, um excellente resultado.

. Sentindo multo satisfeito;. • em. pos-
suir no lar uma universidade, recom-
menda-se a todos a importante obra.

Antônio Luiz de Souza,
': '-' Industrial,

Paraisopolis,
Minas Geraes.

A melhor obra no gênero

Não poderei deixar de. com satls-
•facão declarar que.é, a Encyclopedia
a melhor obra no gênero, que se edi-
tou em portuguez; já pela selecção
de seus collaboradores, bem como
pelo òptimo material emprego.

Merece pois, felicitações o empre-
hehdèdor de obra tão útil. :

Arlsteu Texeira Basto,
Estudante de Engenharia.

Itajubá, Minas Geraes.

Satisfeitissimo

Devo declarar a V. S. qúe estou
saeisfeitissüno com a acquisição. por
conter a sua obra assumptos brasilei-
ros que não encontro no meu La-
rouspe. ,
;. Adriano de Souza Quartin,

Official do ministério das Rela-
Cões Extenues.

Rio de Janeiro. ....._•

E' optima

E' uma boa acquisição que todo ho-
mem lettrado deve possuir.

Dizer, que a "Encyclopedia e Diccii-
nario Internacional' é uma obra boa,
é dar logar a outra melhor; o que n;y>
pôde ser, porque esta é optima.

Cornelio rin Xasc';i' ;;;.v
Director do Col'.e;_::o |: .-.-. ::;•;.,-

Rio de Janeiro.

10' uma Iwm acquisição

Quanto a minha opinião sobre a
"Encyclopedia e Diecionario Interna-,
cional é a melhor que se possa inía- ;
glnar, porquanto, esta obra é coin-
pleta no gênero em que está im-
pressa.

Dr. João Maia,
Medico

Rio de Janeiro

Todos os assumptos explanados

Tenho o maior prazer em foliei»
tar-vos pela ideia de editar em por- .
tuguez uma obra de tanto valor co- '.
mo o é a "ENCYCLOPEDIA E DIC-. -
CIONARIO INTERNACIONAL " a
qual corresponde a toda a minha es-
pectatiya com respeito a sua utilid;,ir •
de, composição, mão de obra etc-.-' -. :

Todos os assumptos sc acham alli ;
explanados e até de factos históricos- :
os mais raros a "ENCICLOPÉDIA ";

dá noticia e descripção.

Jeronymo Moreno Garcia, ¦':
Guarda-livros, ;

Rio de Janeiro.

Um livro optlmo

Em mou fraco sentir a "Encyclo-
pedia e Diecionario Internacional" é
um livro optlmo que das muitas ve—
zes que a elle tenho recorrido, tem-
me-satisfeito plenamente.

Jo«o Marques da Silva Castor,
Professor,

Rio de Janeiro.

Interessantíssima

E' uma obra excepcional e interes-
santíssima, tanto pelo gosto do seu
Editor, pela encadernação, pela im-
pressão, como pelas gravuras e pelos
seus collaboradores.

E' uma obra até hoje conhecida
por mim das mais interessantes que
tenho visto.

O que um homem de.poucos estu-
dos ignora, possuindo a "E. D. I."
estará ao par dc tudo.

Scrgio Garcia,
Negociante,

fisga

:..-'-;»

' :':Hi
¦¦'•fwK

- Jí
'¦'-.-'

Bias Fortes.

Minas Geraes.

Conhecimentos uteis e variados

O valor quer artistico quer littera-
rio de vossa obra intitulada "Ency-
clopedia InteiVacional" 6.immensa-
mente grande, pois, suppre coni enor-
me vantagem a consulta de iiVnunie-
ras obras. A acquisição delia se im-
põe a todas ns pessoas que' precisam
illustar o espirito com eonhécimeii-
tos uteis e variados.

Deodoro Mendes da Rocha,
Engenheiro,

Rio de Janeiro.

Uma obra colossal dc liimienso valor
Com indizivel prazer, manifesto a

minha opinião sobre a bem 'elãbórã- '

da Encyclopedia. .
- A meu ver, ê uma obra colossal de
immenso valor para todos que dese-
jam cultivar o intelleeto c-, sinto-me
feliz por tel-a adquirido

Iria Carolina- Dutra,
Professora, Petropolis.

Louvores á parte relativa ao Brasil

Tenho o grande prazer dç infor-
mar-lhe, que me acho plena mente
satisfeito, com a acquisição feita da
"Encyclopedia e Diecionario lnler-
nacional".: Julgo-a dc grande utilidade paia
todas as classes sociaes. Compulsan-
do-a sobre diversos assum pios. ob-
tive optimos esclarecimentos o infor-
mações que desejava, maravilhando-
me o meticuloso cuidado que tiveram
seus diversos collaboradores ein sua
aprimorada confecção. :

Apreciei immensamcnte a parte
relativa ao Brasil, que acha-se bem
desenvolvida, excedendo a- minha ex-
péotativa por tratar-se de Uma obra-
em seu gênero.

7'.'¦.".'.•)',','o ítrirbosa da Fonseca,
',;.' '¦:¦¦¦'¦ ••¦ Conceição da Bôa Visla.

Minas Geraes. .

m
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O Tractor UNIVERSAL MOLINE impõe-se pelos resultados posi-
tivos em experiências praticas. Os maravilhosos resultados obtidos com
esse tractor na fazenda do "Jaguara", Estado de Minas Geraes, de proprie-
dade do Dr. George Chalmere, despertaram a attenção dos dirigentes do
Estado, os quaes acabam de fazer uma visita a essa modelar propriedade
agricola. O "Jornal do Commercio", de 16 do corrente, noticiou essa ex-
cursãò em telegramma assim redigido.

BEIjLO hori
tura, Drs. Affonso Pe
director du flscnllznç
ordens, o Dr. Artliur
director das minas d
quelle engenheiro, co

Essii experleno
arado commum rever
apenas do seu conilu

A excursão fól
rida, Int-lulndo Id» e

ZONTE, 15 —• Acompanhado pelos
nua Junior, Clodomlro de Oliveira,
üo, e Theophilo Ribeiro, communda

Bernardes, presidente do Estado, a
e ouro de Morro Velho, visitou a fa
m o fim de.all assistir á experiência
ia foi coroada de completo exito, poi
nivel pôde arar e destocar um alque
ctor.

feita em automóveis, tendo sido de
volta.

si*;-..

secretários do interior e dá agricul-
chefe de policia; Dr. Jullo Octaviano,
nte Vieira «Christo e seu ajudante de
convite do i Dr. George Chalmers,

zenda Jug-uura, de propriedade da-
de um tractor agricola.

s a machina a que se adapta um
ire o melo por dia, com o auxilio

150 kilometros a ext são percor-

s**l*\***'VV**'*ss**'V'^

Extrncçõcs publicas sob ã fiscalização do governo federal, ús 2 1|2 horas,
e aos sabbados as S horas, na rua Visconde'de .Itaborahy, 45

^¦•VVVVV-W11*^^

Amanhã
359 - 70? '

20:000$000
Por 2$400, em terços

Quinta-feira, 9 do corrente''-;36õ — 75» r

20.OÜÜ.SO0U
Por $800, em inteiros

Sabbado, 11 clp €OiTente^A'^3 jioras da tarde)
J09- 184" 

'

Por 4$OO0
Em quintos50:000$000

SABBAI>0, 18 DO ÇOKKKNTE g
Grande extraordinária LOTERIA DO NATAL

Novo plano — A'9 3 horas dt** tarde — â62-áí"'; ,) <£jw

500:000
;.¦' Vor -MSOOO em vigésimos

Este importante plun», além du prcinio iiiuior, disiiibue mais :
1 de lttU:(IUO$, 1 de r,«:«MMi$, » <le 1<!:(MIO$ IU de ».0(MJ$, S5 de
2:000$, «0 d« 1:üOO« e ÍOO de 5OO$O0O.

¦ Os pedidos de bilhetes do Interior devem vir acoitipanlindos de mais
700 réis, para porte do correio e dirigidos nos agentes gentes: NAZA*
RETH & (*., RUA UO OUVIDOR N. 94, Calxun. 817, End. tule*;. MJSVKL.
e ha cnsu F. GUIMARÃES, rua do KOSARIO n. 71, esquina dc beceo das
Canccllas, Caixa do Correio n. 1.273.

$000

«a^fls^*** •»¦ --*-**...». *.*mam^_' fcLrw V^^aa^^^RÉ^^S^E^mSSlBÊBr^aG^^^^^t^y^^B^^^^nat^^Kml^mll^^^a^^fti* Em mÊF - m '" -"r**^
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Informações, catálogos e mais detalhes com

P. S. HICOLSON <Sc C.
(Agentes geraes da MOLINJB PLOW Co.)

Rua Visconde de Itaborahy n. 8
RIO DE JANEIRO

S. PAULO
Caixa postal n. £07

CAIXA A»OSTAL N. 91
¦$•*&•*• .EMiO.HORiZONTE 

' • ,.¦;« .i.<*j "%•

Caixa postal n. oi

i^^•s-jm^****^**^^

Acabamos de receber um lindo
sortimento de legítimos tapetes da
Pérsia.

A' caridade publica
.Tacintha S. Brandão, velha, alei-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
Ia. Deus recompensará.'. Esta reda-
cção se presta a receber qualquer es-
portula, ou rua Joaquim Pinheiro:
n. 51, Parada ,tocas-.. ¦;- ..;. . *

Na vossa Bagagem
indo on campo, «o mar ou para

a serra, nfto deixem úe levar
algumas caixas de'ASTIIMS VULDi

' Tereis assim •** mAo duranto. a vossa estada no campo".
jSlíijS'} bunbon volátil, 'unico dos Broncbios e dos Palmo»»!

i^^B que vos preservam dos inconvenientes do humidade. I
^^-g1*» correntes *J« ar, dós resfriamentos; e de tortos os perigost

I aos quues n nossa imprudência nos expõe diariamente f

as Pastilhas VALDA
WW?:

torio ainda o bom, o verdadeiro remédio respir-aval
quu COMBATE EFICAZMENTE

[t TOSSE, ai CONSTIPAÇÕES, ai O0RE8 IEQJtfiANTA,.
a- 6R0NCHITES

• I0D/.S aa OOIMÇaS ou VIAS RESPIRATÓRIAS
Não partam sem Pastilhas VALDA

MAS EXIJAM SEMPRE A8
VEB0A0EIRAS

vendida» soments
EM CAIXAS

COM O HOME

VALDA

m

wplia mmk Mu i: tanb liii
lua Visconde ds Itaborahy, 47

Rio de Jaueiro - Caixa Postal 1121 — Telephone N. 888

CABOS
electricos

J^lElL%&
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il DO RIO GRANDE
UfllUA -QUIS DISTi.lIiUlí. 7r> '„EM PRÊMIOS

A.txi.sirt.Yíêios ooo
Inteiro, 308000 - «uecimo, 3$000

Jògnin síiiiiente *I8 mil bilhetes
ir^A>>yv,v'**yv,vv*v**^^

1 Loteria do Natal — Sexta-feira, 24 de dezembro
I .OOO-OOOSOOQ per 309$000 em vigésimos

a 15$000 —Jogam 12 milhares à

CASA RIO GRANDE
AUKNClA UJ£ LiOTKKiAS—Auende a qualquer pedido Uo bilhetosde loteriai*
-PKHIIBA4 COELHOS—'Çaiií Pmtai n. 169—•Kii*» Sache. 30—Uio deJaiieiri

'**\/tsjbt./)x .A,

Oo
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'reJephone — JNortc 1 OÍ53

RIO DE JANEIRO 1•o <>
^Importadores de todos os typos de maclnnismosg
*y AltiolTiinios -pcAi-t» fabricação d© meias —

AI no Iii netas I3ni-e*t molharia -— IVIaoliinaas para
fabricação cl© gelo — Serras automáticas

— A-Iaterial para Estrados d© Per»«o

O
i>ooooooo
•A
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IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA
STOCK PERMANENTE:

TALHAS — BALAs-ISr-ÇJA.S — TO-ROSTOS — SERRAS DB
FIT A - MACACOS - GUINDASTES TRANS-

PORT A VEIS - MOTORES -BOMBAS, ETC, ETC.

1
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O
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PARA ENTRUáA IMMEDIATA¦ •..•?**¦'•".'¦• liA"t
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0 CARRO IDEAL PARA EXCURSÕES
Resistente^EIegante— Conforta vel—O mais veloz

—- ^-r-.
Soeicdude Industrial e de Autoni»veiu Bom Retira.

Ávenldu Bia Branco, 110—Central, 5.4G!>
Endereço Tel«|-rtJiphica—Higlituutit

Vosto de scrwitja
. Avenida Men dc Sú, 258/00 - Centrnl B.4«»

Otpiljos Saboneiei
«lílCuilrv-Rio,

ELIXIR BE INHAME

mm.

Moveis a prestações
¦ Quem quizer comprar mo.vis oa»

rfaiis: 'mos, deve vlsltiir a CASA
SION, a rua Senador Euzeblo ns. 117,
11 n 111. Td' ¦•hiine n. 6.2 ' NorL-5,

DEPURA

FORTALECE
ENGORDA

c^a^K\ I É^tsraSilMHWBTI;
Jt^ jnB^^^ér^tf^^^jbA. ^!a wm Systema do urnas e esplicras - Fiscalizada, pela B :

M^^. -^ssT W «b* ^*»*^x m -Inteiro 1$200, Meio 600 réis II
K. M 18 í^^ríÊ LOTERIA r>«0 NATAL |
™m&&ar mmmmtn wSmmm ^NwBBW §M Sexta-feira, a** de dezembro de 19BO.. \WM

80:000$000 
¦ Inteiro, 3HOOO; ¦¦

BB VENDE-SE E-Nrl TODA. PARTE I
«B I ¦ CoanemionuriuCOMPANHIA 1!*«TEüBÍUADEFIiIJIII1\E«18E ¦¦ :
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jTexcitaqões nervosas!
S •» O*»*»! mXAOOBCsU. INtPHMU, .1

3 COHVDLSÕa» BAS CBIA«C*e ¦'"TODA» I
AS MOLÉSTIAS NBMV«SAS I

ALUIVIADÀ» • CUMDM p»!o . I

TRiBROMUREip*drA GfOON 't"
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péiualteravel, nistuiitainjamente solúvel
no momento de tomal-so u'um liquido qualquer
(tnfsislo de tilia, «gua «isucarads. etc.)
DosagemfaeU,eoneereação tndeftntca.
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4ím memnatural a$

VICHY #]*-T.&

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

VICHY CÉLESTINS
tm gamfaa t Aifecçfies dos Rins e da Bexiga
el/2g*mtu)Q9to, Pedra na Bexiga. Artbritie

VICHYfiRAHDKRIllE.aS.tt
VICHY HOPITAlM'%-CSSr»0

tosconfíar a» SttMltulçies • toslgnar tim • HanancM
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A MELHOR MACHINA OE COSTURA/
SOLIDANENTE CONSTRUÍDA 

'
^A*f*l»^lii*^s|»**sat*y^ .

A' venda nas principaescasas importadoras
dp Brasil

Rexagon Sewiig Maehine
Company

M^sT>r>^Ar^**s*n*%^ít,

AVENIDA 1 BRANCO 109
(Caixa postal 1.294)

•RIO IDE JANBIEO

ME SALVOU yiDA
20 de outubro de 1907 — Am», e Sr. .Eduardo

Casino do Rio Grande,
Sequeira. Pelotas.
Factos. ha quo não devem ser silenciados, porque, alfim de grandeingratidão para com o preparado que salvou das earras de uma mortocerta, o doente tom lestricta obrigação moral de não es onder um facto

quasi milagroso e do qual muitos outros podem igualmente retirar grandebeneficio, qual o da conservação da vida a restituição da saude. Achava-me em condiçOes mais quo precárias, quasi tísico, sem poder trabalhartendo febre continua, tosse com pon tada no peito, escarrando catarrhoamarelo esverdinhado. falta absoluta de appetite. pois a comida atê repu-gnaya-me, quando um camarada me fez presente de um vidro do seuabençoado preparado para tosses "Angico Pelotense".-. . Com o uso. todos os symptomas foram desapparecendo e hoje que
^mf-f tfftS^^ 3frt°i tiiaba,1-ar e prover a ^sis-encla dosmeus, venno trazer-llie esta mmlia declaração para informação aos quecomo eu, doentes do mesmo mal. podem, como e„. ficar curados e viver'Ainda uma vez: viva o Peitoral do Angico Pelotense. que me salvou avida!'De Vmce. Am. o Crd. Obrmo.. Pedro José da Silva.

. Como ei) rstou* Oomo cu cstavi»
ü^eeÊimitassí^sBbatLm

Vende-se em tochs as pharmacias. drogarias e casas de commercl<>.
Fabrica e deposito geral: i Drogaria Eduardo C. Sequeira — PE*LOT\S. .-•-.
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Cbeguei a tiear crua^i asaim:

Soflriii horrivalmente-.dps pulmões: mas grii-na ¦»" Xuròiu
rrrto «• .h.tahy pre|Hir»,tiJ peloiiliannoutiiiiie llonorio ilo
lusi. remédio ouniri- MisagiÇjtóriiieniies, -nthnin, roi.qni'1:

. Consegui tiear s»,s»sr;i*n.(

e Peitoral de .\loa-
Prnilo, o mais po-le

C.muiitiiehe. .;; :'
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CJom;ple>t£4,nae>xite curado e toonito
,.r UOAOHiü iM^tfKAt><A:*-. Vidro «iSOtKJ» : /

•nici.>"ilepu9Ítario.t:.;Ai;».niiai:Freitiis A C.'—lina dwCOiirive-, *i —S. Pe<ln>, 101'

A idéa da morte não
deve mais inspirai* leu»-
mnmmtmmmmm^i^mmmmmmmmgmmmmBmé&agmimaEmtmê^ «aror» nos af teclados de

BOEBÇAS A8THBIT1C&S
A cura do Arthritismo
A cura da Ârterio-Esclerosp *
A cura dos Rheumatísmos
A cura da Gotta, Eczeraa e nerpes
A «ura de Colicas Hepaticas e Nephriticas
A cura de Cystites e Gatarrhos da Bexiga

Sempre que os orgiiiiismos allectados
por estas doenças sejam susceptíveis de
restabeleci meu to, obtêm a Cll a A li A Dl-
CAL ECURIFLEI A usando o mais pode.»
roso eliminador do ácido urico, o

PIPÉRATOL
«SOLIDÃO AS8LCAKAÜ-A)

REMÉDIO OE SABOR DOCE E DIUBETICO SUAVE
AAAAA^A' ¦ • ^WM^AA<>

Cura cias doenças «los Kins, tSexijjfsi, j
Urcthra e |f i"-:iclo

-w^^s*^^>*m> -

IIUIUU r;i|>l lumeitlc u aCid-
UUAl'U$ e OX A I.A TOS

limpa js IUN3, u Kl tí A 1)0 o
í'Ilui.a<;0i-:s

AMACIA AS AttlKRlAS E EVITA
UUKSIDADE

• uri oo,

as A K>

Nenhuma ioxidez — Nenhuma contra indicação
0 Pipératol a"
0 Pipératol
0 Pipérato!
O PÍÔératol iea^u UIU MIPdl.WW-Mte ?."! lórmn liquida,
ilo suliü, nem <: .culos oilricu e '.urlario... oum qtle siK f-iiua
uilo; js gniiiniadu- ijiio ai- desunam ;i ouru <io urilintisui , uoj
íjuoe-i a doi/iiçi-m sempre .luvidusa.

Nu I'll-'BUA I CL a liiainriii uòtivn uoliu-se perlu.t itnoiiie
dissolv ilu,-a.-iid'., pul issu, g reineiliu m.u«- be.u dosealu « tule.
raUu, puit-i|uv iii vida au ES10MAi.it», AOS tUNS, AO CO-
ÚAÇÃO E AO CKIiKHUO.

Fórmula do Pipératol:
UUOIKUPINA.
1MPEUA/.INA i ^W a0,her„(J
AUIÜO HENZOICO B Oá BBNZÜATÜSí } *??* 0U"U!", U":
UEKMirOL < l,B11? '.'!Í«,-Jr«i

;iO DE PICHI I nW
;to de aijacaieiuo { cm,,vEXTItAC

KXTKAC

Cada oolher de"iü

e
dé.1' cf," o.

extraetu. i
A i»»socim;Ao «lestes |irinri|iioN uolúu de uma

lArina iiniilo mais elliru» ile que «min iiui.ilos cilm-
|)«ii<-nti-s lomados s» |tarailaiuente.

dissolvo u acidu uriuu couk a água
qiiatiio dissolve ) ossuoar.
soriiundu ucula a uri.niu e uni excellente
ti-isulveiiio dus pli ji|)IuUu;.

aos casus de catfiiirru veslcal aeifin ouiik
aiulgusicu e iiMttpnsinudiuu. • .
o benelicu mira u . duea.;ii dos ItlNS,
KIOADO, COUAÇAO o J CEKEI5UO.
DA' VIDA ao tüliAÇAOe ús AR.
TEltlAS.

Pipératol
Pipératol
Pipératol
Pipératol
Pipératol
Pín^ratftl " u Ulll0° renioiüu poderoso para a curi>r ipci «iwi do urlhriiismu.
Venda em todas as pharmaclas e drogarias

Deposito: GRANADO & C.
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* EXPOSIÇÃO DE -
INDUSTRIAS

BRITANNICAS-ÍJ21.
è-| rr-.) ¦ J%;: -í— . -.'

LONDRES I GLASGOW a B1RMINGHAM
De 21 de Fevereiro a 4 de Março.

,--s-oe
A;-: \

Organ.- »1a pela Secção de Commcrcio Ultramarino
.,-^r jffPARTMjBNT OK ojvERSÇAS T^E^ : ;
?. .:¦.!. v-AA^U-A ':¦. •;. d» t»«*«»iio BrtUnaico. • ;-.;;;;
r,£ttt? -f!'»-&; ';':-i---'-y-v" 
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A GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL DE COM-
MERCIO BíiíTANNICO offerece um ensejo
excepcionei aos commerciantes^e importadores
do BrasH para lazer inspecção M escolha de
uma collecçâo completa de MÁNUFAÇTÜRAS
BRITANNICAS, entre as quaes achaihse as

es: Ul ,' •£¦•

Técidei ie laia* M flu«lid«de».
R«up> feita, inclu.ive de mel». ¦
Chapiut * bonés*.
Calçada • luvai.
Iniiallatio para lui electrica, itini

kcroiene, etc.
FogÒcs dc cotinha e ulcntilio» mclusivo

& -de «luminium, etmaltadoi, etc.
Artigot de quinquilharia, inclusive fer.

ramenta de Iodas as claises para
còmtrucloret, de marinha e par» uso' "4òmé»iic«.' <•••''

Ferramenta Ide mão) de Iodai ai claisei
.e «ccenorioi pequeno» da macbinai.

Movei, da melai para uts domeilico,' 
. indutiva cama», • para arwanm,

.- ateriptofi*. jardim a campai
.TinUi, varniiai a materiaet para pintor,
Tialai 'para linturaria e anilinaa. ,
OMiclai da barracaa paia ata induc

•: Wial;.a d^nceUc»...,;. '¦
MalocjiclaUí • bjcycletaa.
Accenanai para aalamovei», bicyeleUt

a aaraplanar
Encanààiani» da cab**,- chumbo, brenia

a aco, a |U*faifàa* a nulerial para
initallefitt bygianicát.

Balancat a. iaaUumenlea da m<HÜ<Ua.
Carreame pára Iramminia de machin*

afia. •***¦• /¦•.- .**:-*-'.*¦ **"»¦•'¦'

Cat" da aca a canh»rao, cordoalba a
kaiáant* -¦- -.- -•>

Cutelaria, prata e alectra.prata..
Joalheria • relojoariai *

Miudeiat.
Criilici de toda» ai qualidades,' j>4r.'

ccllanai, louça de. barro • louça.
branca.

Movei»
Papelaria e icctitorioi de escriptorio.'
Artigos de imprensa
Artifoa da pbantaiia, inclusive ártiftfl

de viagem e pjr* fumantes. . . .,
Coure» para arlitot da phantasia, ei».

cadernaçSo e movei*
Vassauras e escovas. :».¦;¦'.'- "A"A

Brinquedos e artigos para jofoe.
Artícoa para iporl.
Instrumentos •científicos e oplícos* 

'."\

Óculos, lünetas. arlígts para crtabcV-
«cimentos aplicas, ate.

Apparelboi e accessorios para pbot*.
graphia a cinematograpbta. -

Drogas a artigos de dragaria.
Inslruraentos de musica, '

Tapetas, alfaias V artigos "i* 
tspeteriu,

Conservas alimentjciss (preparadas a
em latas) e bebidas.

Artigos' chimicas (pesados • leves) •
; para uso dqmastic*- _.A.

- htilrumenles a" ápparclku nedicoa r.
cirúrgica»

»' ¦^CAs-V^Vk* v' 0i,
EfTAS EXPOSIÇÕES DE INDUSTRIAS BRITÂNICAS
nao tão organuadás para.divertimento, ma* no intuito de
servir ao» compradbre» extrangeiros que' te~ interessam na»
industria» que dellas fazem parte. Póde-se obter no Con-
sulado Geral da Grão-Brctanha no Rio de Janeiro catalogo»
deteriptivos e cartões de ingresso,.

LONA PARA FREIOS
ECONÔMICA^

porque é dura *.

O seu peso é de 40 °'a
mais do que qualquer
outra. À sua duração
é tres vèzès maior

''1^'i^^PM^^P^y SEGURA, porque é resistente
Amiantho — Fios de
Latão e borracha in-
timamente ligados na
lona e comprimidos
por Super - Pressão -
Hydraulica tornam a
sua efficiencia inigua-

lavei
-ÀGKBIsrTES EXCLUSIVOS :

Estabelecimentos MESTRE & BLATGE - Sociedade Anonyma
UUA DO PASSEIO 48/54-HIO JUE JANEIRO

RICHARD WHICHELLO & C a
ENGENHEIROS B IM^ORT-ADORES

*MáXJm*lomé — "-¦~"[-TÍ-"~—VT*—-i

íp ff K *

ALEXANDRE
0 MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CABELLOS!

Kxliiiüin*. h cuspai eiii (rex iliaj*. Um cuIiuIIom itnuieoN Hcam
.pretos. Não «iiiointa, não uiMiielia ü -.peitou

A JlVKNTLtll'. dá viüoi, tiiocidaile e creMtiiiiêiito nos
ca hellos. Kvitui. iiiiiíu^õtt , podindo -tmupie

JUVENTUDE ALEXANDRE
J'i-«<:o, 3ii»uü<>; -\iviiv .v/órnuti, 5t?t'<)0. Mas boas

Berilo CA8A ALEXANDRE-Rua do Ouvidor 148

áraiaraEiEôs 1 impoutadores i ^
G-flACTDE: STQGK £>p

Machinas e Màkrws pata Jnihsfms, Officinas, Estradas de
Terio, Mrtom;Ayapar^ Caldeiras, etc.
S vESPÉilSTAS% EtEfRlCIDADE '

Fornecedores de OIcíos, Correias; Si0t6res Marítimos, Algodão
; eiu Uaina, Accessorios «para Fabricas, Aiiilinas, Drogas paraIndustrias, Machinas para Serrarias, Carpintarias, La-

validei ias e Àpparellios para Lacticinios
LOCOMOVEI5 BOMBAS

FERRAGENS E FAZENDAS POR ATACADO
>í„, .ENDEREÇO TÈLEaRÀPHICO « W III 

'çf,fi''IflÍJ 
È O

MATRIZ: -MA W D£ MARÇO 112 ) .

áuCCURSAL : -AVENIDA RIO BRANCO 35 ) "lw UL> "/Hntmu

Cll IAITQ.— S.PAULO, 1'OHTO AlluGRE BAHIA
r ILI A tb I Huu José Uonitacio 18 j Bua dus Andi-adas 1H7-A, 489 | Cães Miguel Calmon SS--I?

Casas
Papeia pintados, sortimento novo

e variado, a comeyar rte mil réis a
peça, na rua Marechal Fioriano n. 7,
próximo á Avenida. Casa Souza Car-
neiro. Tel. Norte 3022.

* W> W ^^Hk. OBB^^ka. «MHH HM^. fWBrVHM ifilá ... HOBERT i
Biej-cletns Inglcxas, ullimos módulos do luso, paru homens,

senhoras e-crlnnças.
AeeetiSorioN em gerat. ''',''
Peçam propostas á CASA IIAHI.KY

RICARDO SIL-VA & O.
..' X%u.d. cio c:s*trtete rx. 1^^mo ois jAAUàuO

Ao commercio
Arrenda-sc o predio acabado da

construir.da rua da Alfândega u. 124
(esquina da de Uruguayana.)

Z -'.«jlé ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mi^m^^^^^^^^mm'mmmmmmmmmmmmmmmmmm'mnm*^

AUTO-CAMINHÕES

EM STOCK
Ünicos representantes: -

lyi. HILPERT éV O?
HIO DE JANKIRO

musi, da Alfândega, 99. Caixa 2026

"Gi EÜ0

mjjfy/VViJMtàm&mTÊitM

, .. CAFCTF.IRA,.
BRAiCI^BIRA

PATENTE N.
5Ü«2 50GS.'

; .ar.;] re.vstrada ;

Álvaro dc Castro Carvalho
IlHl Db IAM.1P.U

QUALQUER
terragista intelligente
dirá a V. Ex. que esta é

A MELHOR MACHINA
para fazer o melhor café

EM 3 MINUTOS

FAHKICAt

• UHlll lPVIIIilt£.IU
TELEPHONE VILLA 1347

RIO DE JANEIRO

N 0 - 4 Chiearas H. 2 - Chica li A' Vendü dll t0(la ü
!í. I •- 6 Chiearas N. 3 - 12 Chicara» i.

N. ir - IB Chiearas pdriC
JjífâgÍgm>ÍNWm%VÍW

Um sO frasco cura, em poucos dias. qs corrlmentos, para homens e
senhoras. O GONOEfMIENO é o unico especifico que cura radical, qual-
quer gonorrhéa. O fabricante garanto o seu resultado e da provas. Depo-
sito, rua P.enoral Pedra n. 88, pharmacia. Vidro, 3$. Remette-se polo cor-
ruio; vidro, 5$l)00.

,??CflSfl
'¦!¦«¦ IIW-1

FÃBBICA DB HlUS-t' OBJECTOS DE TIME

flOVkiA\i ri devimee1 tapeça-
tia,- 

'r.A-
N. 39 paraPocker

N. 12 para
Baccarai

p. \s Wi ,\tB \zi, wm,

i?-para ...òinia^ *
. bai^u de-iuí;'5íi,

r para Ijrrar.ialas
.'_« lualelèiri^',' ril Foot-balls e

mais artigos
oara sports

Imm de pelluctaj
capachos è
passaüelras. i \\tikj

tar tigo i
para colle-
glàes.

VALHAS PRE 5IDENCWE3
'A:

\

i'i^-a

m

^Segura Campos & C.
84. RUA SETE DE SETEMBRO, 84

(iiiiirt. Aveiiula e wouyulves uiam

O Senhor Presidente faz mal em servir-se novamente de lagosta...
pois ainda tem jantar de gala esta noite !Não se inquiete, meu caro, tenho meu Carvão de Belloc para digerir.

. O wo du carvât de Belloc em pó on
em pastilhas basta etiectivuiiiente paracurai dentro de alguns dias as doèti(,-af
de eüioinago, niesiiii. as uittis autiga? a
aa mais rebelde» n qu.ilquei auiruaa mais robel..„ .. .,u,...,..t. „.
mediu. 1'ruduz uma sensação agra-
davel nu tidtiiiiugu, d;l uppetitc, acce-
lera a digesi/ii. e lai desapparecer a
pri sã r dif VBinre. li' s-jberiuo contra o
pesi- nu rrstoinagu depuis das reiei-'.¦(.(-s, às eiM.-ii|iicc-as pr.ViUieuies de

mis digestões, arrotos, e toaas as af-
tiicyóes uervosus do estômago e dos
inttistinus.

Võ — O meio mais simples de to-
mai o pó de carvão de Uulloc ó diluil-o
uuni copo de água, pnra un assaca*
rada, que'se bebe á vontade, de uma
ju mais vezes. Dose: ama ou duas
collieres de sopa depois do cad» re-
foiofió.

1'astiliius Belloc — Ai possuas

que u préfeiem poderão tumar o Car*
vüo de Bulltic sob a lormo de Pa»-
tilhas Uellue. Uóse: uma on duas pos-
tillias depuis de cada refeiyüo e Iodas
os vezes qae a dor se manifeste. Ob-
ter-se-hão us mesmos «Beitos qae com
o pó o uma cara uáo menus certa.

Basta. pôr aa pastilhas aa boca, dei-
xal-ag desmanchar-3e e eogulir a sa*
Uva.

A' veada em todas as pharmaeias.
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StiUlr" U.M I.I.MK..I FUNDADO EM 1864

BANCO EMISSOR í CAIXA OE ESTADO NAS COLÔNIAS PORTUGUEZÁS

Únicos agentes no Brasil e colônias portuguezás dos se-

•guintes grandes bancos inglezes

London County Westminster & Parr's
Bank, Roval Bank of Scotland

e
Colonial Bank

Contas correntes limitadas a juros
íe 4'/.

(Caderneta com talão de cheques)

.' L: lftO*mMJTml

mm ammmmmmWmWmmWmj

\l ET ITÂLíl
L*AMERIQUE DU SOD

SEDE SOCIAL: PARIS, RÜA HALÈVY 12
Capital les. 50.000.000 - Reservas res. UI.OOO.OOO

BUCCIlltSAES NO JllUBIM S. l'anlo,
ttio Jt Janeiro, 1'nrti. Alegre, Santos,

OurltyOn ° Boclfo.

AGNNCIA9* Mt.eirão Preto, 8. Carlos.
Botuontn. Hstilrlto Santo do Pinhal, Uo-
cftoa S JobP ilu lllo Pardo. Jalirt, Pnnta
Grossa. Araranunra, Caxias, Barreto* »
Paranábd*.

BNDBRISÇUS TELEGItAPHICOS:

SUCUUKSAL EM BUENOS AIUES* Can-
gallo — Esqnlua 25 de ilajo.

Agentes geraes nara o Brasil e Argea-
Una. dei

Coniinerclale Italiana, Mililo.
Londoo Cit? k Midland Bank Ltd

Londres.
Soriêtê GGmjrale pour favoriser, ito,,

Paris.
De Paris .• do Brasil; SUDAMEIUS.
Da nuccnrsa) de llueiins Aires: D*ItAN(UT4i,

correspondentes em todas as maiores ctdades do Brasil e do estrangeiro

¦¦¦HIIHIMI'IIIW II"III III i. li lil I T~
í*-*-*-****---***********'-**^^

JÓIAS Unas, oliieclos ds ouro, prata
e fantasia de gosto, oa impor-
tancia dc 350$. a prestações
tle 5§000 semanaes. £ .**&&

Depósitos £t, praso fixo
S mezes juros €Lo -*. °/0 jao anno
«3 » 5 °/0 »

-ia » 6 °/0 >
.Depósitos á, -triste 3 °/0 ao annfl

CONTAS CORRENTES LIMITADA'»
Até Rs. 10:0003000 juros de 4°/0 ao anno

Bio de Janeiro- Bua da Quitanda III • Caixa Postal 1211 - Tel. 64001

iâiOODOHlOOE
JAHEieO

127 Rua da Quitanda
a,

Faz todas as opera-
çoes bancarias. Recebe
dinheiro em conta cor-
rente, dando os seguin-
tes: juros 4 o/o ein conta
de movimento; 5 o/o em
conta limitada até.......
aO:OOÜ$OOÜ; 6 o/o em
conta de aviso prévio e
8 o/o em conta ou letra
de Vi mezes.

Facilita aos depositai.-
tes quaesquer transac-
ç..es. Começa o expedi-
ente ás J.0 horas e en-
cerra ás 5 da tarde.

Brevemente chegarão
os

Automóveis de alto luxo

KISSEL
8

Wo

«-.e-vui*' t>< osítfi
.to*

Puteiito n. 53

Sorteios próprios

UVA DO OUVIDOl*. 143
TelcntiiuiC, Norte, o. 0.280

JOALHERIA AUMAR

Esta casa não tem agentes nem filiaes

Com nsslginiturns «le «listiuctns ROnhoraj e
earnlliolros, (lo ínrallloa «lu mais elevado des-
tnquo socliil, quo multo nos honram, ns "CIuIih
Afiliai'" são owinlznilos cóm ÜUl) sócios cadu
club, sorteados em 71) semiu.as.

Ré-j-tiltado dos sorteios de hoie
1" Cl,tll! Foi sorteado o N. 115.
1!" CMJ1I Poi Bortcndo o N. 73.
H" C.1,1111 Foi sorteado o N. 71.
4o UliUll Foi sorteado o N, 84.

Ilio de Jimeiio, 1!9 «le novembro de 102» —
O íisenl «lu governo Dr. i/onuiiiiu/i (ÍO Oliveira.

Itoccbem-so nsslgimturaa para o n» Olub, quo
piimliiiji no «lia li ile dezembro próximo (tom
pouco números vagos).

t, HSBBIBA DE AGUIAO.

Companhia Brasil Cincmatographica

1'clu ULTIMA VC/, se poilerâ ver
esla estrella radiante

ALICE BRflDT
cm um mai{nilico traballio da

SELECT-PICTURES

A' mercê
¦j*VVVVVVV^^^'^^**,^'^*-^^*-^^AA>M>i*^>^^»,,rt^A^AA .

«doshomens
•*¥V*v*«>yv*****y*'rf***^^

Itwniaiiett lindo, do scenas
emocionantes, de momentos de ati-

mira vel anciedade
E leremos mais um trabalho

de SUJTT E iI.liFI?

Uma tragédia telephonica
Seg*un(Ia-feli*a — A linda o elegante

KITTY GORDON, da Selcct IMctu-
res, em uni graiule trabalho de luxo:
FASCaNADÒRA FATAL o mais o 8"
episódio dc BABRABA-S.

THEATKOS DA EMPREZA JOSÉ' LOUREIRO
PALACtO THEATRO

•**VN»^*>*V**V***)rf*1-*»»»SA»*«V*'-*»*^^

Companhia Põrtugueza de Operetas SATANELLA-AMARANTE
Direecao musical do maestro WENCESLÁO PINTO.

HOJE! - DOi^Ei^rcs-o -HOJE
DOIS BS-PBCrrA.CULOS

A's 21/2 - íesperal
Del*nitivãmente ultima repre»

sentação da opereta cm
tres aclos

MI88 DIABO
Nina ¦ LUIZA SATANELLA

Magistral creação do actor ES-
TEVÃO AJIAISA.ME no

i'a n deliria

A's 8 3/4 ia noite
SUCCESSO SUCCESSO

da opereta em tres aetos

Paris Monte Cario
(novidade piira o Rio)

NANiV ....... Lui/.a Satanella

Luxo—Arte—Elegância—Mu-
sica deliciosa

THEATRO REPUBLICA
«t/«V**-*»»**--^S**'>*^N^**i.>'^^

Companhia Põrtugueza de Operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

Oe que fazem paru- liaria Abrau-
ehes e Almeida Cruz

Grande orebestra sob a direcção
do maestro Assis Pacheco*.

AMANHÃ- PARIS-MON'1'E CARLO
ja^<pr^ra=tc>isa-j!â. -s-w-o-oo

Rilbctes á venda nas bilheterias dos theatros das IO horas eni diante.

HOJE -^%%fJt- HOJE

A DUQUEZA DO
BAL TABARIN

Frou-frou — CREMILDA DE
OLIVEIRA

Grande suecesso da companhia
Misc-en-scene de ANTÔNIO

GOMES
****m*>a*^m1*Ji**i*S**\f*a****^^

AMANHÃ — A DUQUEZA DO
BAL TABARIN. A SliGUltl — A
O.RINCEKA WANDA.

os mais formosos e po-
derosos carros que ja-
mais vieram ao Brazil

«

Repí*esentãnt«5s eéra-ea para b Brasil
ÇOBipanhln Ti*ani»ooeu.nlc-t Fiulnndeza dc «Oomraercio, Iiinit«dA

SUA VISCOINDE DE ITABOnA.HT N. -17

KIO DE JANTCIRO
.. Caixa Tostai u. 1.121 — Telephone n. 888

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —••—¦«¦ .

OÍIS8ÉIV1ÍÁ OL-VIV1RIA,
Rua Visconde do Kio Branco n. 53 Telophone, Central, n, 5.057

HOJE ma EoTREA D;M EbTUPEIJÜÜ FILM EM SERIES! 00 HOJE
Apresentado por I'AU1':-í'I.AY'*J, iniciamos hoje

a seiisiieioiui lissiiiui serie

O pacto infernal
Enredo admirável assombrosamente interpretado

pelo querido artista

ARNOLD Oa^lUV
O l» 111 «so e inesquei-itcl .HiSTTNÓ CLA1ÍEL dos MYSTERIOS

ltl*. MI.Y.\-YORK
a I? episódio - A TELEPIIONADA .llYSTi;«IOSA-*2 partes•Z? episódio - A CARTA VERMELHA — !í partes

No mesmo pro«;raniiiia ..'prcseiitiiinos um bellissimo trabalho
interpretado pela querida artista dc todas a mais expressiva

GLADYS BROCKWELL
Simplesmente extraordinária no desenrolar do grande drama

SUPREWÍO SACRIFÍCIO 00 AilOF
!í aclos exira-dramatieos proiln/.i.los pila grande EOX-EII.M

<rAA»V>>1^\A-<V>>*>^VV<i/VV<J|f*t>>,>^^ '

SM.» \l.,*»-t "'li-.V-MEDICO HA.-» I.Oti CAS —áí e ullima Cpocns.
-CM ROMANCE HE AMOU E AVENTI «*.A*-)-Hrsuiia em 5 aetos o-
\01Ti; HU CASAMEATO—comcdiji em S parles, por ClIlCU IIOIA.

«Ii d
Av. Rio Branco 168-Tel. 4218 C.

Emp. P1NF1LDI

HOJ E
Conspiração

ou

ia Thereza
HOJ K — Dlllmo dia deste foiinldavel traballio do

"3L-.XJG"Y* *C3-EJI_,I_iE:^*l1,

Na interpretação do portentoso film intitulado:

ONSPIRAGAO
ou MARIA THEREZA
Historia, ila soberana incom paravcl, que soube governar esse co-

losso, que foi o império austro- húngaro. Riqueza, gosto, arte admi-
ravelmente oppostos, oncTe haja uma scena. A maior verdade nisto-
rica. Montagem magnífica.

JIO.TE, "MATINÉE" ÍNEANTUi

Os permanentes só têm valor na ".matinée", até as C horas.

DIA 0 —Pola Ncgri em um novo gênero — A CONDESSA DODDY.

BREVE — Francisca Iícrtinc em o "film" MAIS DO QUE ALEI.

ai**»*»-/AMANHA
Um progranima excepcional! *

Um progranuua monstro l
Dois "filma" do maior suecesso

'«'•••^¦••*'*,V%-*%A^»***>-^»***V'V*V>»>

0 crime de Cravinhos
>*~<*+*jt>*****m1*<t*m**i>*,*a*^

Cinco actos da maior actualidade:

JOU-JOU
Deliciosa comodia, em seis actos,

interpretada por

Camillo de Riso
CONDESSA FATHMA DEYS

LOLA JULIAN

Fazer rir, swíi ser ridículo
Fazer rir, sem ser Inverosiniil

jyywwityiyw*^^

!^-wia»ai5sc*v«w-^^

íp™L«MPP»+h-*iÍ7ihSiTi''
Fox 1'iun Sjiccijil

*Al^'VV^'VS»*«yvVNA^^^

1IOJ lil O melhor e mai.» celebre trágico d * Oiuema ÜOJ lí

illiam Farnum
o expoente supremo da arte muda, o actor nolavel e -vigoroso, '

que Iodas as platCas applaudcni o admiram, na sua ullima c at- :
traente creação :

VH MM ifll l' llfbil PI li
I lUlvIiiv- fjvlüil li 1III Mi vil liv fl

•v**--.««SWMíaSa^^

CINEMA IDEAL

Seis actos da FOX^FlLaM SPECIAIi PKODUCTI ON
l.:ui como cor di* roso, uma rliimera, um sinilni passado cm í

uma das mais lindas e agrestes regiões da Califórnia. K
WKXIÀÍM rAK.MM o heróe de mil lji.-iinluis excêntricas o £

perigosas desafia a cólera dos inimigos, mantendo a proveruial U
linlia dc valentia, dc bondade e de coragem j,

^ta^*>*ja*>«j^c«*c«*4^

r:imr

ITPATHE'::
ImanhÃ 

~~~~

WMlm^G^t

I rSÉáS-iv. -" ^«w

n

— DOIS FÍLiaS lí*á(0Oííí*PARÃVEIS
A CO*li:iUA AI.KUHK E «HOTKSO

ICES
irloi (l:i 8UXSIIWB FOX COS1UDY, plenos

de diabruras, façanhas cômicas c ns mais ra-
rimiüs rcoiuis burlescas, nus quaes tomam parte
um Intelligente IfACACO ]1 nosso conhecido,
t! ii (roupeé íIiih formosas "siris"* que tanto
realce dito aos films um que trabalham,
E o drama de amor e sentiinenta-
lismo

¦ ¦¦¦ata¦¦¦¦¦¦

BNNOCENTES
Cinco actos da FOX FITAI COR-
POHATIOX, interpretados pela au-
blinte

GLADYS BROCKWELL
quo imprime fi. peça rara elevação.
O duplo amor conjugai e materno
são incarnados com tal emoção e ter-
nura, quu furão palpitar a alma da
nossa platéa.

AM AISTECÂ WO PÂTME,'

*t*^*»»*-«*-*^*.****«-*»»****-t.i*'^*-*.^-*****>A*A¦ia ir U»> ««vo 1'rojçramniii simpi suiente estupendo da Uf> |CnUüC. classe—Kxtra-üspecial !—u maior suecesso do anno! nwüd
ft^(^^A-j--jVV^^v>-^y/^/^/»»t/»^^ VVV-<*'*iAA>M>,\>-**A^^A>>*<><**t<^^

Interpretando uni drama sensacio-
nalissimo, apresentamos, em estréa,
o maior vulto da cinematographia
contemporânea :

willm nmm
o incomparavel trágico americano,
cuja admirável arte o consagrou su-
premo ante as maiores celebridades
dá tela. Hojo tel-ò.-hemoa na sua ul-
tima creação, intitulada

Jovial
turbulento

Seis actos momin.entaes, agrada-
bilissimos, desenrolados sob um íer-
tilissimo enredo, como o são sempre
que reajppareco o qucridlssimo WlTi-
MAM FAltNUM !

Producção EXTRA SPEOIATjFOX
FII«M.

IA*VV«^«k»*«/V,l/lrA/*V*«-«*»^^

No mesmo prògrámmà exliibimoa
um segundo lavor EXTRíV, interpre-
tado por uma notabiliilade mundial-
mente applaudi«i> L,™-^™

Henry ^V^xltHall
secundado, superiormente, pela formosa estrella, insinuantissima

THEATRO MÜNICIPA Lá

Concessionário: W. MOCCHI—Temporada official de 1920

COMPANHIA HESPANHOLA DE COMÉDIAS
io Tlieatro "LARA" ie Madriil

Ernesto Wilches
«V*--»'*VNi*Arf***V*-«***»-**N»--^^

Estréa da 2.a quinzena de Dezembro
t**r\SS.***m**mmia**r*\.r'iia*%i***t+ia*St*^^

\.° Actor e Director: Ernesto Wilches
1/ Actriz: Irene Lopes Heredia

ACTRIZES
Maria Teresa Aiulvinni, CutaÜna Antonet, Caiincn Cuclict.

Concepoion Oongosto, liuisa Fausto, Inicia Miirtin, Marta Oyai*r/.a-
bal. Carolina Oi-tega, Julia líctiero, Esperanza Bivas e Iíuz lloincii.

ACTORES
Manuel Arbó, Ernesto Campos, Manuel Galliri, Ramiro cie Ia

Matta, Alejamiro Maxinilno, Pedro Oltia, Ignacio Ortega, José Vi-
osca Soviano, Pedro Valdlvleso, Agoslin dei A7alle. Meninos: Sole-

dadi Alvarez e Conrado Tome.

RTORIO
EL CORAZOM MANDA, AMORES Y AMORIOS. EL COME-

DIANTE, LA MUCHACHA QUE TODO LOTIENE. KIT, WU Ll
CHANG, ETERNO OON JUAN, JIMMY SANSON, LA CASA DE
LA TRUYA, LOS DE CUOTA, LLUVIA DE HIJOS, PRIMERO-
SE, LA CENA DE LOS CARDENALES, POESIA tM ACCION.

, Na bilheteria do Theatro (lado da Avenida) abre-se
amanhã, ás IO horas, a assignatura para t£>

ITÂS aos seguintes preços;
FRIZAS E CAMAROTES RE **, 40S00»; CAMAROTES DE S\

1S$OOU; l*OITRO\AS, 40$000; BAI.CÒIS A. B., S$000- BAI -
CÕES OI TUAS FII.AS, 4$«00.

*1^W»|W**<WM*W*»*J^^

"¦*¦***>

ou soja «ni par incomparavel, quo, com extraordinário relevo, <íes-
empenha o formidável drama

Olho por olho... Dente por dente!
Sete actos de fortes emoç ões, desenvolvidos ante um enredo

originalíssimo, dc elevado valor e luxuosíssima montagem.

AVISO—Km. virtude de já se adiar quasi completa a lotaeão
para as se*ík*.s <la *'soii*t*e--, aentinrélhainos i*o ivsiieitavel publico as
<la "mjilintjV. ¦ '*••*
A prinlcliji sessão çomcí-ará a 1 hora. j

.AMANHÃ — A mais dosí-jada do todas as "róp.ises"
— TARZAN; O HOMEM MAÔACÒ — Oito actos maravilhosos csensacionalisslmos, o verdadeiro o primitivo "film", interpretado
jkIji bi Ila figura máscula de ELMO l,I.\COI«X. Xo mesmo pro-gramma apresentamos a quei*i*dis«*ímá GLADVS niíoCKWKIil; na¦protagonista do csplendUo "film", da Fox — MEXTIRAS DíXO-OENTBS — em cinco actos.

ff>*VM-»-'lV¥lat***^^CINEMA PARIS
HOJB — Termina este programma! — HOJ E

Inicio de exhibição Jo empolgante "fiím» de "aventuras, em duasépocas, que tem por protagonista LUCIANO ALBERTINI o famosoactor athleta :•.

Primeira época, em seis grandes e atrebatadores actos !
'«•-^¦•^•••^'¦••'¦«¦•••«•'•••••VV*'***^'-^-*^^

SEMANA MESSTER
Ultimas novidades da Allemanha.

;-£-*s*n***^^

AMANHA — «TOU-.TOU, interessante comedia, pelos conhecidos ar-listas italianos Camillo de Riso, Fathma Dcys e Lola Julian e continuao grande suecesso do "film" policial OS LADRÕES DO GRANDE Mü\DO', com a exhibição do 3o episódio: Os alvores de justiça. " 
"

**>M*>»«\-*t^*»A^

QUINTA-PEIRA
» DESSA DODDY.

— -*¦*¦ —-—-—^ ¦ ¦¦«W-J»UWWV*|
Pola Negrl, a celebre actriz allemã, em A CON-

?a,m*,mm»a>,., T ¦'-•«¦'"'«*¦•«¦»•«*«•«¦«»*"••¦*f*"^ -J
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