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literário e noticioso

Os primeiros ministros alliados, apesar da interação conjuncta do Brasil, Hespànha e Estados Unidos no litigio entre turcos e armênios,
discutem as probabilidades de na eíiiente intervenção armada na Ásia Menor
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O chefe da delegação peca declara que o proceder dos delegados argentinos é
anti-liberal e affirma |íiâ;o ser esse o meio adequado parg, que a Argentina
- — consiga a adopçâ^das emendas propostas 

"pelo Dr. Ptiyerredonr ^ ••%-
-a.

Dizem de Genebra qii-é- o Paraguay, hoje, acompanhará a delegação
-¦ — - — argentp», retirando-se da \Égà das Nações — — — M

Almoça hoje á bordo do couraçado % Paulo" o soberano jelga. §faso de guerra brasileiro partirá para Cherburgo no próximo dia 9
âô 
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A BOCUMENTAÇÃO SOBRE A RE-
TIRADA DA DELEGAÇÃO Ali-
GENTINA SKRA' E«U BREVE
•CONHECIDA

BUfEpbs AIRES, 5 (U. P.) — O
jornal officioso "La Época", diz que
opportunamente serão «publicados
todos os docunvientoe relativos á re-
tirada ila delegação argentina da
Aèsembiéa du Liga das Nações. Essa
folha diz não 'haver motivo para te-
mer que esteja em perigo o respei-
to íl nação nem a circtimspeeção de
seus aictos. •
vm còauirüinóAibo semi-offi-

CIAL SOBRE A DECLARAÇÃO
DO SR. PUYERREDON
G EiWEBR A, 6 (OJ. T.) — Os jor-

naus publicam! um communicado eo-
mo-officia-l que diz ser a declaração
dò Sr. HÓnpriò Pueyrredon, chefo
d:», delegação argentina, na Liga das
Nações, considerada peles -membros
daquella aésémíbléa, como unia vio-
lação fla cláusula do Convênio da
mesmo Liga que estipula que qual-
qu&t* najjílo dese-josa dc- retirar-se d.i
Liga, deve dar prévia sciencia desesa
eua intenção com dois annos de an-
tecedenciti'.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉA

NADA PODE DECLARAR, POU
EMQUANTO
CELEBRA, 5 (tí; P.) — Resipon-

deíulò ao .pedido que lho dirigiu a
Uniter Press, relativamente ao' boa.to
que teve ultimamente cur.so da reti-
rado da delegação argentina-fla Liga
das Nações, o presidente ila Assem-
iblÇhf, Sr. Paul Hyvr.ans, reelarou o
seguinte : "Não posso, ho momento
actual, fazer <*ualquer declaração
ílcerca da retirada dá delegação ar-
•gentina, da Liga das -Nações. Só-
niente após havei- sido o assumpto
subm-ettido & assembléa, e quo mo se-' rá dado dizer algo a esse respeito.
A REPERCUSSÃO EM LONDRES

LONDRES, õ (U. P.) — Os jor-
naes da manhã, publicann hoje, bre-
ves eommíntarios fo*rnéc!doe pelas
agencias de Genebra, sobre a retira-
ila da delegação argentina da As-
sembléa da.Liga das Nações! Entre-
tanto, não conimentam na parto
editorial de suas folhas a situação
que esse caso poderá crear no seio
da Liga, esperando, multo natural-
monto, quo essa informação vonha a
ter uma confirmação, paia cm ce-
gúida emittir seu parecer sobro a po-
«ição assumida pela delegação ar-
gentina em Genebra.
a palavra do sr. puyérre-

don sobre a retirada da
delegação Argentina do
seio da assembléa de ge-
NKI5RA
GENEBRA, 5 (A. A.)—O Dif. Ho-¦fioírri Puyerredon fo! entrevistado

.por alguns jornalistas com quem o
representante da Republica Argenti-
nn já "tem tido algumas conversas,
sobre so, a retirada ,da delegação
argentina da. AsaemblOa da Liga das
iNaçf.os eqüivale ü retirada da Ar-
gentina do seio da Sociedade das
Nições,

Em resposta a esta .pergunta, o
illustre ministro das relações exte-
riores da Argentina, respondeu que
esso assam pto corresponde natural-
monte a uma decisão iposterior do'
seu governo, pelo que seriam prema-
turas todas as euos palavras sobre
«o sim op não a Argentina deixa-
irrt, de fazer parto da Sociedade das
tNações.
A DELEGAÇÃO ARGENTINA EM

SEUS ACTOS OBEDECE A IN-
STRUCÇúES IMPERATIVAS DO
SEU GOVERNO

facto, o a carta do Sr. Pueyrredon,
quo será. lida pelo presidente da as-
sembléa, d.trão logar a debates curió-
sos.

Póde-se assegurar que serão apre-
sentadas novas emendas; especial-
mente uma do .Sr. Dóhorty, represen-
tante do Canadá, quo pede, de con-
formidade com os desejos dos Esta-
dos Unidos, a eliminação do pacto da
Liga das Nações.
A SITUAÇÃO CREADA PELO GIOS-

TO ARGENTINO E OS ESFOR'-
COS CONCILIATÓRIOS DO PRE-
SIDENTE HYMANS

. PARIS, 5 (A. H.) — O correspon-
dento do "Herald44, em Genebra,
communica quu o ambiente hontem.
á tarde, nos circulos da assomblPâ",
lembrava os dias agitados da Confe-
rencia da Paz.

O presidente, Sr. Hymans, tinha
empregado todos os esforços pura
salvar a situação decorrente da reti-
rada da delegação argentina, mas
todas as suas tentativas foram vãs,
o, muito embora tn-esse promettnlo
que a questão das emendas ao pacto
da Lig.i seria novamente encarada
na próxima reunião da assemblÇá,
não havia podido evitar o "ultima-
tum" do Sr. Puyerredon.
O CHILE, POR SITA DELEGAÇÃO;
ESCLARECE A SUA A'ITITD1)E

GENEBRA, 5 (A. H.) — O chefo
da delegação do Chile junto á as-
stmblC-a geral da Liga das Nações,
falandr. r-; roíiresçiuanta especial da
Agencia- Havas a propósito dá attl-
tudo que acaba de tomar a Republica
Argentina, lastimou a resolução da
grande Republica Sul-Amcricana de
retirar-se da 'assembléa e disse: —
44Não C- chegado ainda o momento
dc modificar o 'pacto da Liga; é in-
opportuno alterar a fôrma oiiginaiía
da Liga das Nações ainda rocem-
nascida e, portanto, recusámos o nos-
so apoio ás emendas, mas, apesar
do tudo, pensamos qne a Liga tem
direitos inalienáveis para aperfeiçoar
mais tarde o pacto por que começou
a reger-se."
OS JORNAES ARGKNTINOS

ABSTfcM-SE DE COJUMENTAR
O PACTO
BUENOS AIRES, 5 (U. P.) — OS"

jornaes abstèm-se de commentar o
caso da retirada da delegação ar-
gentina da Liga das NaçOes, esperan-
do a palavra official.
os Representantes sul-ame-

RICANOS PENALIZAM-SE COM
O INCIDENTE, QUE ATI RIUUKM
A Um MoviMi..\ro precipi-
TADO DOS D1LKGADOS AR-
GENTINOS.
GENEBRA, 5 (A. H.) — A noticia

da retirada d.a Republica Argentina da
Assembléa da Liga das Nações causou
o effeito de trovoada no céo sereno da
assembléa, porquanto nada fazia sup-
por que a grande Republica Sul Ame-
ricana chegasse a tal extremo.

Os meios officiaes da Liga não dis-
simulam rts suas criticas á situação
jurídica, que é qualificada do equlv.O-
ca, em que se collocou a Argentina.

As demais delegações sul-americanas
ignoraram completamente até o ulti-
mo momento as intenções dus repre-
sentantes argentinos, putou consterna-
do, disse o embaixador do Brasil, o
Dr. Gastão da Cunha, referindõ-se ao
incidente. O delegado brasileiro acres-
centa que se sentia duplamente pesa-
roso com «aquella súbita determinação,
porquanto era um velho o sincero ami-
go da Republica Argentina.

O delegado uruguay Medina expri-
min os mesmos sentimentos que o
Dr. Gastão da Cunha. Disse que re-

GENEBRA, 5 (A. II.)  Estão ' ceiava muito que a Republica Argen-
sendo feitas negociações officiosas
junto da delegação argentina para
que reconsidere o sou acto. No mos-
mo sentido estão agindo junto dos
delegados argentinos collegas de ou-
iras nações curopéa-s e sul-amcrica-
nas.

A todas as pessoas que para esse
fim o têm procurado, o Sr. Puyerre-
don responde que a delegação não é
senhora dos seus actos e nada .mais
fez do que obedecer a instrueções im-
perativas do seu governo.

Nestas condições pergunta-se se
6or& ainda possivel achar uma for-
mula q.uo possa remover as dlfficul-
dades e impedir que a delegação ar-
gentina abandone de vez a assemblfia.

O delegado sueco, Sr. Branting,
conversando hontem sobre o assum-
pto, exprimiu a esperança de que no
decurso da sessão de amanhã os re-
presentantes solidários com a these
insustentável do governo de Buenos
Aires, promovam qualquer manifes-
tação que permitta d delegação ar-
gentina retomar o seu logar na as-
sembléa.

Na sede da delegação da Argenti-
na ainda hoje, ao meio dia, sc decla-
rava que desde hontem nenhum facto
novo tinha oceorrido que permittis.se
prever qualquer modificação na at-
titudé da delegação. A assembléa se
encontrará, pois, «amanhã, numa si-
tuação estranha. A' frente da ordem
do dia apparecerá uma moção que a
delegação argentina apresentava no
mesmo dia om <iue resolvia abando-
nar os trabalhos. Estará, assim, em
discussão, a emenda que a delegação
argentina, voluntariamente ausente,
são -poderá defender. A situarão, de

tina tivesse cedido a um movimento
de máo humor ou impaciência. Cum-
pria ter confiança na Liga das Na-
ções, observa o delegado uruguayo,
porque não se edifica num dia uma
constituição.

Nos circulos da conferência, entre-
tanto, subsiste ainda uma vaga espe-
rança de que a delegação argentina,
rendendo-se a instantes solicitações
que lhe estão chegando de todos os Ia-
dos para que aprecie a situação por
um prisma differente, acabará cedeu-
do e voltando atraz do passo dado.

O PONTO DE VISTA BRASILEIRO,
DEMONSTRADO PELO DR. RO-
DRIGO OCTAVIO.
GENEBRA, 5 (A. A.) — O chefe

da delegação brasileira junto da As-
sembléa da Liga das Nações, Dr. Ro-
drlgo Oetavio, foi entrevistado pelo
correspondente do jornal argentino Ln
Nacion, Sr. Echague quem disse estas
palavras:"Tenho summo interesse em expli-
car a- attitude da delegação brasilei-
ra na- votação da moção Balfour. In-
teressa-me fazel-o, peio temor de que
possa parecer que exista qualquer des-
intelligencia entre o Brasil e a Argen-
tina, neste assumpto.

Conforme declarei recentemente nu-
ma entrevista, a delegação brasileira
apoia em principio, o programma ex-
posto pela delegação argentina, pois
julga sinceramente que os princípios
sustentados pelo Dr. Honorio Pueyrre-
den, chefe da delegação argentina, as-
sagnalam a orientação que, necessária-
mente, mais cedo ou mais tarde, tem
de evolucionar no organismo da So-
ciedade das Nasões. Alas. » deleita-

ção argentina representa um paiz neu
trai e tem, por esse facto, toda a sua
liberdade de acção; emquanto que, a
rietegaçilo brasileira representa um
paiz signatário do tratado de paz de
Versallios, tendo, por isso mesmo de
apoiar todas as grandes potências allia-
das e interessadas.

Antes de tudo, a delegação brasilei-
ra tem de ser fiel á execução das clau-
sulas do mesmo tratado.

Esse tratado é um documento, quo
não aceita, neste momento e na pre-
sente assembléa, nenhuma alteração
ao pacto da Liga das Nações, ainda
que, alguns paizes se mostrem confor-
mes com a necessidade de futuras mo-
dificaçõos, eomo o prova o facto das
emendas que foram agora apresenta-
cias.

Essas emendas, comtudo, não foram
definitivamente repeitadas e a 'prova
está em que se nomeou em troca uma
conimissão especial para estudar e.
formular o seu relatório «obro as
emendas propostas, o qual sei-á ri pre-
sentado na próxima assembléa, isto é,
;t.i setembro do* anno vindouro.
O QUE PENSAM VÁRIOS DOS EX-

MINISTROS EXTERIORES DA
ARGENTINA, SOBRE O UCCOR-
RIDO NA LIGA DAS NAÇÕES.
BUENOS AIRES, 5 (A. A.) — O

jornal "La Nacion" publica varias re-
port.igens realizadas junto das pes-
soas dos ex-ministros das relações èx-
loiiores, sobre a retirada do Dr. Ho-
norio Pueyrredon da Liga das Na-
ções. Ein syntliese, o Dr. Drago de-
clarou que se deve espériir u.ma- att:-
ludo definitiva da delegação argentina,
pata depois poder Juigai-a. Seria in-
teressante tambem conhecer cm que
caracter participa a Argentina na As-
sembléa.

O Sr. Rodriguez Larreta disse que I
seria necessário conhecer primeiro os ;
antecedentes d plomaticos sobre se a !
Argentina não tinlia uma esperança |
preliminar nas emendas que foram
propostas e que agora foram regula-
das, a Argentina não devia con;:oner .
á conferência, porém so a situação
actual da Inglaterra e dos par/os i ii-
dinavos lho pormiltia acreditar o et a-
trartò-, então, o Dr. Honorio Pueyne-
don procedeu bem, sendo a sua atl -
tudo lógica. Se a Liga se não consti-
tue do todos o.s paizes, essa .mesma
Liga não nos interessa.

_ O Sr. "ZéBallos disse que a retirada
da delegação argentina constitue um í
episod o diplomático muito ingrato e
grave.

O Sr. Bo.sch, sympathisa corn a po-liliea dii (lelegução argentina, pro-curando obter a incorporação de to-
dos os paizes, difont-ndo porém da fôr-
ma como procedeu o Sr. Pueyrredon.
que devia inspiraf-sfi na ctlsçreção,
como o fizeram as outras delegações,
que naturalmente sentem como o cho-fo da delegação argentina.

O Sr. Muratui-o declarou quo ne-cessita saber os antecedentes; v'sto
quo a discordância que encontra cn-tre a adhesão, sem reservai-, ao pactoda Liga das NaçOes, e, a altitude cieagora, oppoudo-iiic- reparos á delega-
Ção argentina não permitte fazer um
juizo segu?ò. 'Sustenta que era na
assembléa constituinte que se devo-riam ter feito as concessões reciproci.s
para formar o estatuto, com todas asopiniões, agora; retira-se, porque umdos pontos do vista dos argentinos nãofoi aceito.

O Sr. iiecu acredita que a chancel-lana nao esteve presente nem foi con-
yiaada para a assembléa preparatóriaconstituinte, senão para tomir pa<*teiQa0 na

paquelle nrgilhisnVò, cujas modalidades 
" '"

tinhnm aceitado a maioria do.s paizesLeveiam ter-se realizado negociaçõesdiplomáticas prévias*. È* lamentável
que .so tenha p.rercindfdo da op"n;-*io
publica argentina o «lo.s órgãos con--;-tucionaes encarregados de manifè&tara. vontade nacional, em tal riiatérià

COMMHNIütóHLEGHAPilICi).
de Íf|9;W00D*n:

A reíiraêm Ârgesi-
fa dáliga das

Os membrQS da assem-
bléa empí-fegájn esfor-
ços pará^rínpedir essa
reti r:;*i|ja — Decla-
rações dú Sir., Pueyrre-
don. !:w.''f;
GENEBRAS Çflgjü'.. P.). -

meinbros da AááMnfcléa AS "Lis Os
ga das

Nações coníihijtárain^/liòje, a em-
pregar seus estofços- no sentido de
impedir a Argentiija de se retirar
do se'o da Liga. ..*'f"»

A maioria dos .^lçgados teme
] que a Liga venha á passar por

uma crise fatal*'*-^- tal retirada se
der, pois receiam. *.<quJB' muitas ou-
trás nações làUritòamericanas, se-
guindo o exenjpl&^ifo Argentina,
proponham.- a pásswem -ãe certas
emendas a serein/^trçguzidas no
convênio to;Lj&^i*rahte a pre-
sente sefsá^^a^fe-iwléa, que não
possam ;aè*j,r(>y(i.«^^)èl't hiijsma as-
sembléa'/ 

'.'"¦

A situação aggravou-se ainda
mais com o facto do Canadá tam-
bem exigir, a passagem da emenda
apresentada por esse dominio da
União britannica, supprimindo o
artigo dec'mo do Convênio.

O Sr. Honorio Pueyrredon, che-
fc da delegação argentina, fez a
seguinte declaração:

44A retirada da- delegação argen-
tina foi promovida pela minha ini-
eiativa, com o completo benepla-
cito, porém, do meu governo. Pen-
samos permanecer em Genebra até
terça-feira proxma, para ultimar
assumptos pendentes, partindo na
terça-feira á noite, a menos que a
Assembléa resolva approvar nossas
emendas e passe assim a revogar o
voto proferido na quinta-feira ul-
tima.

As emendas que propuzemos e
submettemos ft consideração da As-
sembléa são as seguintes: a admis-
são de todos os Estados soberanos
na Liga e a conseqüente entrada
dos respectivos delegados no se o |
da .assembléa da Liga, a eleição de
um conselho da Liga pelo voto da
»\t'semblêa e uma jurlsdicção com-
pulsoria do Tribunal Inlarnacional
da Liga sobre certos o determina-

[j.dos casos de contendas Internado-
naes.

HENRY WOOD
(Correspondente especial

da United Press.)

concessões que a Argetina pedia. So
licitamol-as porque suppunhanios
ellas serviam em melhores intoresst.
da Liga e do mundo.

O PARAGUAY .ACOMPANHARA» A
ARGENTINA

PARIS, 5 (II. P.) — O oblfesiion-
dento em Genebra do jornal ''LTn»
formatlon", refere quo provavelinen-
te amanhã, o Paraguay seguirá o cx-
eniplo <lu Republica Argentina reti-
rando-sc. da Assèiiiblíii da. Liga.

O rcfcrlilò coiTospoiuIonle Intòrvls-
tou o Dr. Pue.vrredon chefe da dele-
gação argentina que declarou: "Nós
consideramos ser inútil continuar n
tomar parte nos trabalhos du liga."

Acerescenta o correspondente que
nos circulos da assomlilóii, recca-se
que no caso dc ser admitüda n Rulga-
ria, sc retirem as delegações da Ser-
ria, Rumania e Grécia.
O CHEFE DA DELEíiAOÃO SUECA

PAZ UM-A ANALYSli í>0 PROCE-
DER DA DELEGAÇÃO ARGEN-
TINA CRITICANDO-A ACRE-
MENTE.

• GENEBRA, 5 (U. P.) — O doutor
Brantlng, chefe da delegação da Sue-
cia â Assembléa da Liga lias Nações,
concedeu unia intearview á Uniicií
Press, em que criticou severamente a
delegação argentina pela sua decisão
de retirar-se da Assembléa da Liga.

O Sr. Branling declarou que a atti-
tude dos argentinos "não é demoera-
tica. Coinqiiiuito cu não possa foriiiu-
lar unia opinião sobre os méritos das
emendas apresentadas pela dtílesa-
ção argentina ao pacto du liga, des-
approyo a attitude adoptada pelos
ajgeiiUiios". declarou o Sr. Bfaíftfng^."A condueta da Republica .Argentina,
«5 decididamente auti-deinocraliea.
Esse nãoB<5 o meio adequado para
conseguir a adopção das emendas
propostas pelo Dr. PucyiTedon,quae.s-
quer que sejam ellas."

O Sr. Branling tàr, notar que as na-' eões scandinavas tambem haviam
I apresentado cortas emendas no pacto
I que a assembléa recusou aceitar nu
{actual reunião, e a.s referidas nações
acataram a opinião da maioria, por-
que ellas eomprehendeni que a liga
não será coroada de suecesso se os
kc-us membros não estão dispostos a
sacrificai' seus interesses individuaes
pclo beneficio geral dn sociedade.

A política eur-tpéa
UMA NOVA ENTREVISTA DO PRI-

MEIRO MINISTRO ITALIANO

LONDRES, 0 (U. P.) — O jornal"Sunday Times'4 publica uma entro-
vista com o condo Cario Sforza, mi-
nistro dos estrangeiros da Itália, em
quo esso estadista insiste na urgência
dos governos europeus ajudarem fi-
nanceiramento -as emprezas manufa-
ctureiras dentro dos limites de suas
fronteiras e do adopturem medidas
«adequadas, no sentido de ficar asse-
guiado a maior producção do generos
do consumo.

O intercâmbio de artigos manufa-
cturados o de cereais deveria ficar
assegurado por negociações entabola-
das pelos vários governos, acerescen-
ta o Sr. Sforza.

Por esta fôrma vamos reviver o

-A ADMISSÃO DE NOVOS PAÍZESA' LIGA; POR PROPOSTA DEÜM lU-irRESlONTANTE BRASI-
LEIRO.
GENEBRA,r5 (U. P.) — A quintacomnitssao da L*4gã das Nações, porproposta do Dr. Menezes, do Brasilreçommendou a admissão na Liga driFinlândia, som .prejuízo da que.Uãodas ilhas Aaaland. Tambem nomeouuma siih-commis-ão incumbida de es-Uidar a participação na Liga da Li-thúanla, Ksthpna, lÀtünla, Geórgia!eArmênia, do uma formal compatívelcom a constituição actual dessas na-ções. A entrada da Albânia foi adiadante que a sua constituição haja sidoapprovada pelas demais nações. VUkrania concedeu-se o direito de re-

daTÍg"P0(lkl0 C'e SUa íulm'ssao n<> ^io
PARA EVITAR UM NOVO COMI»!

ÍJ)NIa'TKK A RUSS™ k *vV£
GENEBRA, 5 (U. P.) _ A questãodo solucionar a disputa entro a Polo-nia e a Russia continua a causar

grande desasocego na Assembléa daLiga das Nações.
O Sr. G. N. Barnes, da delegaçãoingleza, pronunciou um longo discur-so sobro o assumpto, perguntando

qual a razão por que o Conselho daLiga nao tinha intervindo logo qu^ a
guerra russo-polaca teve inicio.

Tambem insistiu na necessUad; »»j.liga intervir nas actuaes negocia-ões
entre a Russia c a Polônia em Riga,
porque em caso contrario a gue»*r:!entre esses dois paizes estalaria nova-mente em 1921, por cujo motivo pe-dia ao conselho de tomar uma ur-gente medida, no «entido de preveniressa amca-jadoi» calamidade.

Membros do Conselho da Liga ex-
puzçram que se a liga não tomou re-
solução alguma n.a*Tecente guerra, foi
porque nenhuma das duas partes
contendoras solicitara a sua interven-

contenda e, tambem, porque
o governo dos soviet recusou-se a
aceitar qualquer investigação por
parte tia commissão da liga quo havia
sido encarregada de ventilar outras
questões;

O.s membros da liga tambem de-
el'ira:*im que a liga achava-se impôs-
siljilit.-ida de fazer respeitar qualquer
decisão, uma vez que não podia dis-
por de exercito algum para pôr em
vigor suas decisões, o tambem por
achar improficua qualquer gestão
junto ãs grandes potências, no senti-
do de fornecerem tropas para inter-
vir na Russia'*'

O Sr. Lgnace ,Ian Padcrewski, che-
fé da delegação polaca na assembléa,
disse quo a Polônia havia recorrido
.Is armas apenas para defender a in-
vnsão do sou terri.torio pelas tropas
bolshevistas da Russia.

"A Polônia4', disso o Sr. Paderewsji,"só alimenta sentimentos de paz,
mas, defender-se-ha até o seu ultimo
homem, no caso do ser novamente
atacada."

De conformidade com a declaração
do Sr. Honorio Pueyrredon, chefe da
delegação argentina, nenhum dos de-
legados argentinos assistiu fi. sessão
de hontem na assembléa.
O DR. PUEYRREDON MANTÉM

FIRMES AS SUAS DECISÕES
GENEBRA, 5 (U. P.) — O Dr. Ho-

norio Pueyrredon, chefe da delegação
argentina á Assembléa da Liga das
Nações, em intervit-w que concedeu
hoje ã United Press, declarou não ter
sido alterada a decisão da delegação
de retirar-se da assembléa, se as soas
emendas ao pacto Tião fo*»sem aceitas
pela assembléa."A nossa decisão continua irrevo-
gavel", disse o Dr. Pueyrredon, "ou
a assembléa aceita as nossas emendas
ou nós nos retiramos. Não podemos
ficar nas circumstancias actuaes. Nâo
ha razão para que alguém se surpre-
henda da nossa attitude. Poucos dias
depois da nossa chegada a Genebra,
demos a conhecer as nossas emendas
aos principaes membros da Liga, e
insistimos em que as mesmas deviam
aer adoptadas. Essas eram aa únicas
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IMPEDINDO A RESTAURAÇÃO DO
THRONO HÚNGARO

BUDAPESTI-I, 5 (U. P.) — O par-
tido que apoia o actual governo da
Hungria adoptou uma medida pola
qual é abolido o direito de suecessão
ao throno da Hungria, impedindo por
essa fôrma, a possivel restauração da
monarchica o, bem assim, a volta ao
throno de algum membro, da familia
dos Habsburgos.

E4 crença geral,4-aqui, que esse pro-
jecto de lei foi apresentado pelo par-
tido que faz opposiçao ,1 "Entente" e
íl "Pequena Entente", que guerrea a
volta do qualquer membro da familia
dos Habsburgos.
CHEGA A LONDRES A RESPOSTA

DE MOSCOW SOBRE O ACCOR-
DO ANGLO-BOLSIIEVISTA.
DOND-RiEiS, 5 (A. H.) — O "Eve-

ning Standard'I informa que jã che-
gou a Londres a resposta de Moscow
sobre o projectado accordo commer-

commercio" inTernaci.VnaiJobre^o^qu.aí i cinl. ,;ntre a Inglaterra o a Russia dos
se baseia a paz o»supplantar a expio-
são de futuros distúrbios."

Com relação á Russia, o conde
Sforza disse o seguinte: "E' meu pon-
to de vista pessoal que todos nós
deveríamos reatar immediatamente
transacções commerciaes com a Rus-
sia, porque precisamos das matérias
primas de que dispõe esse paiz assim
como o seu povo necessita de nossos
productos mais manufacturados. A
Europa não pódc viver em paz dei-
xando tamanha área como a que so
acha actualmente no soviet russo,
completamente separada dos demais
paizes do seu continente. A Itália es-
tiniaria poder trocar artigos manufa-
cturados contra cereaes de quo tanto
precisa no momento actual.

O REATAMENTO DAS RELAÇÕES
CÒM A RUSSIA. A CONPERENf-
CIA DE BRUXELLAS SOBRE SE-
PARAÇÕES, A SUÇÒÈSSAÍJ GRE-
GA, FORAM OS PRINCIPAES
ASSU.MÍI-TOS DA REUNIÃO DE
LONDRES.

LONDRES, 5 (U. P.) — Um com-
niuniçado official da conferência dos
primeiros ministros alliados, que in-
clue a reunião hontem realizada nes-
ta capital' ,diz o seguinte: "As re-
uniões dos delegados francez, britan-
nico e italiano continuaram hontem,
&b 10. l|2 horas da nianhã, teve logar
nova reunião' dos delegados francez,
britannico e italiano, ha qual sc tra-
tou de varias questões que não ha-
viam sido resolvidos nas reuniões" an-,
teriores, entre as quaes figura a que-
stão das relações commerciaes com a
Russia, a projeetada conferência de
peritos a realizar-se om Bruxellas so-
bre reparações e, finalmente, as me-
didas financeiras a tomar na even-
tualidade do ex-rei Constantino ser
reposto no throno da Grécia.

Tendo essas reuniões chegado ao
seu termo, o primeiro ministro da
França, Sr. Leygues e o das relações
exteriores da Itália, conde Sforza, re-
gressaram hoje aos seus respectivos
paizea.

soviets.
Segundo o citado jornal, a resposta

não eqüivale absolutamente por uma
rejeição ao projecto inglez, mas foi
acolhida com certa tibieza, porquanto
o governo dos soviets suggero que se-
jam suspensas as restricções que pro-hibem aos particulares commercla-
rem em caracter privado.

O que se passa na
Allemanlia

O ESPOLIO GERMÂNICO — A EN-
TREGA DE .ANIMAES AOS AL-
LIADOS
BERLIM, 5 (A. H. (official). —

•Segundo o accordo estabelecido com
a commissão de reparações, a Alie-
manha fará entrega aos alliados de
1.740.000 aves domesticas, 27.10G ca-
bras, 15.250 porcos e, antes de seis
mezes, de 50.000 cavaílos, 125.000
carneiros e 60.000 cabeças de gado.
Findos os seis mezes acima referidos,
os alMados farão com a Allemanha
novos accordos sobre a entrega da
quantidade restante dos animaes que
o governo de Berlim está obrigado a
restituir por força do Tratado de
Versailles.
O PARLAME.VTO ALLEMÃO VOTA

CRÉDITOS PARA CON.STRUCÇÃO
DE NAVIOS DE GUERRA
BERLIM, 5 (A. H.)— O Reiehstag

votou o credito de cem mil libras es-
terllnas parn construcção de um cru-
zador.

Os interesses
italianos

INQUÉRITO SOBRE A MORTE DO
DEPUTADO GIORDANI

BOLONHA, 5 (U. P.) —"chega-
ram a esta cidade os deputados Si-locchi e Bianchi, que vêm fazor in-dagaçõos sobro a morte do deputadoGiordani, assassinado nos recentesconflictos entre socialistas e naciona-
listas. ¦

Foi noticiado que o Sr. Armando
Bocchi, membro do Conselho Muni-
cipal, e o professor Martemli, tntstre
de escola, fugiram «para a Republica
de San Marino. Ambos são suspeitos
tfe cumplicidade no assassinato de
Giordani,

O NOVO A.TUDANTE DE CAMPO
DE VICTOR MANOEL

ROMA, 5 (U. P.) — O St\ Vittorio
Mola foi nomeado ajudante de cam»
po do rei Victor Manoel.

APPREHENSÃO DE MATERIAL
EXPLOSIVO

TRIESTE, 5 (U. P.) — A policia
deu uma busca na Câmara do Tra-
balho de Pola, apprehendendo 40*
bombas e grande quantidade do ex»
plosivos.

FALLEC1MENTOS NA ITÁLIA
ROMA, 5 (U. P.) — O coiid» Livio

Guatina falléceu hoje, nesta cidade.
O cavalheiro Antônio Colizzi tambem
acaba do morrer, em Rocca San Gio»
vanni.

f

MATERIAL BELLICO. DESTINADO
A ROMA, E' APPREHENDIDO
INNSBRUCK, 5 (U. P.) — As au-

toridades desta cidade ai^prehonde-
ram um carro carregado de metra-
lhador.ás, rovólvors e fuzis. Acredita-
se que essas armas eram destinadas
aos conspiradores do Tyrol. O carro
achava-se ostensivamente consigna-
do a Roma.

OS NOVOS SENADORES
ROMA, 5 (A. H.) — Na sessão de

hontem do Senado prestaram jura-
mento os novos senadores pelas re-
giões redimidas. O acto teve especial
imponência e realizou-se sob enthu-
siasticas acclamações a Trento, .
a Trieste o especialmente a Zara o &
Dalmacla. O presidente, Sr. Tittoni,
entre applausos goraes, pronunciou
um discurso allusivo.
O MONOPÓLIO DO COMMERCIO

DE CEREAES
ROMiA, 5 (A. A.') — Na Caniara

dos Deputados foi iniciada a dis-
cussão do projecto que autoriza o
governo a continuar a monopolizar O
commercio dos cereaes, destilados ao
abastecimento das -populações -do
reino.

SERVIÇOS DE AERONÁUTICA
ROMA, 5 (A. A.) — O Sr. Turatl

está elaborando e apresentará porestes dias ao Parhamento um pro-
Jecto .para facilitar o amplo desen-
volvimento dos serviç-03 de aeronau-
tica, de que se encarregarão empre-
zas civis.

O projecto cogitará do transporte
da correspondência postal e de car-
gas pelos aviões.

A MUNICIPALIDADE
DE BOLONHA

ROMA, 5 (A. A.) — Communicam
de Bolonha que, devido á renuncia
de vários membros, a Municipalidade
não tom podido reunir-so para deli-
berar sobro os mais urgentes uiisum-
«ptos da administração local.

Acredita-se que o governo tem de
intervir, baixando um decreto de dis-
solução da actual Municipalidade.

Mevimento maritimo
LONDRES, 5 (U. P.) — O vapor"Almanzorra" procedente do Brasil, 9

do Rio da Prata, passou por Usth. O
vapor "Sabor" em viagem para o Bra-
sil, chegou a Rotterdam no dia 3 d»corrente.
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depois de vários mezes de succcssl-
vas bohferencias, entre os delegados
russos e polacos.
A REORGANIZAÇÃO DOS KXER-

CITOS DE WRANGEL
LOXDRES, 5 (A. H.) — Consta

ao "Observei-" que os remanescentes
do exercito do general Wrangel vão
ser reorganizados por officiaes fran-
cezes em Constaritinopla, ao sul do
mar Negro, nos arredores de Tcha-
talja.

O governo do soviet, ao quo tam-
bom ile assegura, espera, a cada mo-
mento, a invasão do sul da Russia
e da Crimô.á..
\ DERROTA DO GENERAL BALA-

ROVITCH, NARRADA POR ELLE
PRÓPRIO.
VARSOVIA, 5 (U. P.) — O gene-

rai Balakovitch, com man dan te das
forças anti-boishevistas, chegou a
esta capital. O general soffre dos fc-
rimentos que recebera na lueta final
com o exercito vurmelho.

Referindo-se â sua derrota, disse o
general Balakcvitch que pá eampone-
zes, na retaguarda de suas tropas,, o
atacaram. Depois de tremenda lueta,
em que as suas forças foram com-
pletamente dispersas pelos verme-
lhos, Balakovitch conseguiu ésçalpar
pela fronteira polaca com 1.000 ho-
mens. As suas tropas foram dosar-
niailns e internadas pelos polacos.

Noticias de Portugal
fio emTELEGRAPHO sem

TIMOR
O Ministe-
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A nova phase de
fiume

HA DIVERGÊNCIAS ENTOE .O
PRÓPRIO POVO DE FILME E O
DIRIGENTE DA REGÊNCIA DE
QIARNERO.
ROMA, 5 (U. P.) — O jornal

«Epocá", commentando os boatos da
exoneração dos directores da regou-
cia de Quarnero, declara que esse
acontecimento prova que entre o po-
vo do Fiume o Gabriel irAimuiizi...
existe uma profunda divergência de
opinião -com relação á aceitação do
tratado de Rápallo.

"O povo de Fiume esta, inclinado a
aceitar o tratado", diz a "Época".

O mosmo jornal accreseenta saber
que o professor Pantaleon, consultor
financeiro da regência, estfi tambem
disposto a apresentar sua exoneração.
APELLO a d-annunzio, por

PARTE DOS . SENADORES ITA-
MANOS:*
ROMA, 5 (U. P.) — Oitenta se-

nadores, incluindo o patriota Attilio
Hortis, do Trleste, enviaram um tele-
gramma a Gabriel D'Annunzio, feli-
citando-o .pelo seu "recòrd" guerreiro
e a entrega de Fiume. Os senadores,
entretanto, aconselham a D'.Anriun-
zin a usar de certa moderação em re-
lação ao antagonismo que move ao
tratado de Rapallo, nos seguintes ter-
mos: "Receiainos as conseqüências
que os seus actos possam acarretar,
para a sorte da .Italia, a mãi idolatra-
da de vosso gehio, o sinceramente es-
peramos que saerificareis, agora, vos-
ea generosa determinação."

LISBOA, 5 (IT. P.)
rio das Colônias coinmunlc.a a inau-
gur.tção do' posto telegrapiileo sem
fio na capital do Timor, tendo, sido
aberto o sarvicó internacional.
o presidente da republica

17 CONVIDADO A ASSISTIR As
.EXÉQUIAS DOS IMPERADO-
RES DO BRASIL.

IU. P.) ;.-. Bel-

O SR. QUART1ERI FAZ DECLARA-
GÕES, MAS NÃO EM NOME OF-
FICIAD DE D*ANNUNZlO.
ROMA, & (U. P.) — O engenheiro

Quartiori chegou aqui procedente, de
Fiume, tendo declarado que o delta
do-Couy Barros é indispensável fi, ci-
dade do Fiume, por razões do ordem
econômica, e, devia, ém consoquon-
cia. ficar sob a jurisdição da regência
de Quarnero, e, bem assim, affirmou
não estar absolutamente agindo na
qualidade de agente de D'Annunzio.

A SITUAÇÃO ATE' O DIA DE
IIONTEM

ROMA, 5 (U. P.) — Ura despache
da Fiume diz que a situação ali man-
tem-se em .plena calma até o dia de
hontem-, apesar de circularem rume-
res do que o Sr. Zanella o seus par-
tidarios, estavam preparando um gol
I'0 de Estado.

Um vapor que procurava forçar o
bloqueio.no canal de accesso, dou á
costa antes de alcançar o porto de
Zara, para onde pretendia dirigir-se.
O MANIFESTO DE DWNNUNZIO

TRADUZ A INABALÁVEL RESO-
LUÇÃO DO POETA SOLDADO UE
NÃO ABANDONAR A SORTE DE
FIUME.
ROMA. 5 (U. P.) — O ultimo ma-

mifesto de Gabriel D.Annuhziò aos
arditl, acaba cle chegar á Roma, dei-
xando uma profunda impressão no
circulo de seus amigos.que a acreditam
estar o poeta-avlador atravessando
uma crise psychologica na sua vida o
\retn confirmar a crença que profes-
sam, do quo D'Annunzio está pvo-
curando em Fiume o mesmo fim tra-
gico que tempos atraz procurou nos
campos doibatalha, nos ares e no mar,
isto ó, a morte gloriosa a quo todo o
homem de gênio aspira.

O appello do D'Annunzio aos seus
partidários é concebido nos seguintes'
termos: "Somente aque-les dentre vó3
que estiverem promptos a seguir-me
por toda a parte e compartilhar a
minha sorte e morrer da mesma mor-
to a que aspiro, podem permanecer,
os demais, devem abandonar Fiume.

A Pátria está em perigo. Sua cau-
6a nos está. confiada o se todo o mun-
do em Fiume a.bandonar-me, estou
disposto a permanecer sozinho, mes-
mo que seja contra o mundo inteiro,
e, por isso, preciso somente de cama-
radns a mou lado, dispostos a enca-
rar a morte do mesmo modo a que
estou nlisposto a fazel-o, quando soar
a ultima hora. Pretendo sortear meus
legionarios duas, tros e mesmo qua-
tro vezes, parn somente íis mais pu-
corações, ser permittldo permanecer
ao mou lado."
CONFIRMAÇÃO DO AFUND.VMEN-

TO DO "CORTELLAZZO"

ROMA, 5 (V. P.) — O eorrespon-
dento do jornal "Messagero" repete a
noticia de ter sido afundado o vapor"•Cortellazz.-." no canal de Fiume,
afim do impedir a entrada nesse
porto.
PRISÃO DF. DOIS LEGIONARIOS

DE DWXNUNZIO
TURIM, ã (U. P.) — Foram pre-

sos nesta cidade dois legionarios do
D'Annunzln. Cada um desses indivi-
duos leva uma bomba.
•TENTANDO DESVIAR D'ANNUN-

ZlO DA NORMA QUE SE TRA-
COU.
ROMA. 5 {V. P.) — Corre o boato,

ainda não confirmado, de que o nota-
vel pintor Mlcbetti; velho amigo de
Gabriel D'Anni:nzio. vai para Fiume,
afim de empenhar-se com o poeta,
para que aceite os termos do tratado
de Ra palio.

Diversas secções da Liga dos Vete-
ranos telographaram a p'AnnunzIo,

miinifeslando-Ilio syinpathia pela su;i
causa o pedindo-''.lie'qtie procure evi
tar derramamento de sangue.
NÃO SE REPETEM OS PROTESTOS

DE TRI ESTE
ROMA, 5 (jV. A.) —• Noticias do

Triesto dizem que não mais se repe-
tiram os protestos contra o bloqueio
de Fiume.

Os ex-combatentes nacionalistas,
porém, ali residentes, reservaram-se
para ultoriormente manifestar o se..
modo de vêr. >
VÁRIOS FUNCCIONARIOS BA RE-

GEXCIA SE DEMITrEM
ROMA, 5 (A. A.) — Está confir-

mada a noticia de quo vários cida-
dãos que oecupavam cargos no coiirit-
lho da regência do Quarnero, apre-
sentaram sua renuncia.

O problema turco
O ARMISTÍCIO ENTRE, ARME-

NIOS É OTTOMANOS
CONSTANTINOPLA. 5 (A. H.) t-t-

Os armênios e kemalistas iniciaram
no dia 22 de novembro ultimo as no-
gociações parn o armistício: As con-
(lições propostas pelos kemalistas
tornam a situação na Geórgia muito
delicada.
DIZEM OS TELEGRAMMAS QUE O

ÓDIO MUSULMANO AOS ARME-
NIOS FINALMENTE SE ACAUÃ
COM A ADOPÇÃO DAS LEIS SO-
VlETISTAS A' REPUBLICA DA
ARMÊNIA
LONDRES, 5 (U. V.) — Um rádio-

gramma do sòvlet russo, commüni-
cando o estabelecimento de uma Me-
publica sovietista na Armênia, diz:

"De um sõ golpe foi, finalmente,
destruiria a secular inimisade que
existia entre armênios o muaulmanos
pelo estabelecimento de uma amísa-'
de solidaria entro os operários turcos
e Azer-Baijan. Nem as promessas da
Grã Bretanha, nem os bons desejos
do presidente 

"Wilson e os pacíficos
officios da Liga das Nações pode-
riam jamais salvar a Armênia do uin
horrível massacre e de uma inevita-
vol ruina.

Somente o espirito que anima as
leis dos soviets veiu finalmente tra-
zer a paz fi soffredora Armênia,
quando na quarta-feira ultima o.so-
viet de Azer-Bajan renunciou ex-
pontunoamente ás províncias que
eram o pomo da discórdia e que fo-
ram entregues á Armênia nesse mes-
mo dia. tendo, por essa mesma ocea-
stão, o soviet armênio recebido uma
mensagem de congratulações do
comnv.ndo turco."
A ACOÃO FRANCO-BRITANNICA

PARA RESTABELECER A OR-
DEM NA ÁSIA MENOR
LONDRES, 5 (U. P.) — Os jor-

naes britannicos revelam considera-
vel cnihuslasnío eni seus. coinnientii-
rios da alliança formal entre n Tngbi-
terra e a França no Oriente Próximo,
proposta por Lord Derby, enibalxa-
dor brltiiiiuleo cin Paris;

Sabe-se qne o Ministério das Rela-
(«ies Exteriores é favorável a esse
plano. Acredita-se, porém, ser pn-
matara u discussão dos detalhes da
alliança.

Foi noticiado que o emir Felsal,
soberano dc Hedjnz, quc se adia
actiinlinentc em Londres, será cha-
mudo ii discussão da questão dn Ar-
menlii c dit Asla Menor.

Circula tambem a noticia dc que
ns grandes potências estão tomando
eiti consideração n idéa de crear uma
gendariiieria Internacional para do-
minar a situação na Asla Menor. Em-
quanto esse plano, provavelmente, sc
relacione com n mediação conjunta
do Brasil, Hespnnhn e os Estudos
Unidos, no litígio entre os naclona-
listas turcos e os armênios, conside-
ra-se significativo quc os chefes al-
liados estejam agora discutindo a ln-
tervenção armada no Oriente Pro-
ximo.

A situação no oriente
europeu

CONTINUAM SOB PROTECÇAO
FRANOEZA OS NAVIOS DE
WRANGEL
PARIS, 5 (A. A.) — Segundo se

annuncia, a flotilha do general
Wtrangel estfi. sob a .protecçao da
França. Os navios de guerra serão
recolhidos íl base naval de Bizerte e
os navios transportes .fundearão em
Toulon.

OS MT3M,BROS BA DELEGAÇÃO
POLACA EM RIGA RESOLVEM
RESIGNAR OS SEUS CARGOS

. PARIS, 6 (A. A.) — Communica-
ções recebidas do Varsovia informam
que o Sr. Dombaki, presidente, e ou-
tros membros da delegação polaca á
Conferencia da Paz, que se deve rc-
unir em Riga, apresentaram suas
renuncias.

A attitude da delegação polaca foi
motivada lielo facto do ter a Dieta
da Polônia resolvido designar uma
commissão parlamentar para acom-
pan har as negociações entre os rc-
presentantes da Russia e daquelle
paiz.

O govorno polaco vai constituir
uma nova delegação.

Acredita-se que as negociações vão
ser demoradas, prevendo-se quc a
paz definitiva só será estabelecida

Lisboa
fort Ramos, acompanhado fla com-
missão brasileira, promotora (Tas ex-
oquir.K dos Imperadores ' do P.vnsil.
ronvidini; e:n Belém,-o presidente da
Republica, para assistir na eeremn-
uias. tendo o chefe da nação aceita-
df. t. coíivi.t.0 q prome.Uíd.0 compare-
c.t a essas sqíemni.laçles.

A AMNISTIA
LISBOA, ã (IJ. P.) — O governo

tonciotia subinettor bveven.o.ute a
questão dá amnistia íl' decisão do
Parlamento.
DEBITADOS EM MirS.lO OFFI-

- CIAL XO ESIRANGFIRO
LrSP.OA, 5 (ti. P.) — Cs deputa-

dos .lajli.e de Souza e Velhino Cor-
roiii [oram encarregado:; de uinlt
missão official no estrangeiro.-
UM. CNÒJBNDIÒ EM LISBOA — SUS-

PEITAS KE NÃO SEU CASUAL
LISBOA. 5 (U. P.) — O incêndio'

que lavrou hontem, fi noite,, nesi..
capital, foi rapidamente oxtlnolo,
causando, entretanto, grande pânico
o havendo sido detidos- yaMõWj. indi-
vldtios por . suspeita • de haverem
ateado criminosamente- o fogo.
ENTRE A ALLEMANHA E l^VR-

TIIGAIj — ENTREGA RECIPRO-
.CA DE' BENS.
LiSBO.V 5 (II. P.) — Tendo ft

Allemnnh.i pedido a entregn" a seus
cônsules de bens - om . reciprocidade
ao erilerio adoptado naquelle paiz.-
.•om relação aos cônsules portugue-
zes, parece que- o governo vai dote-
rir f n vora ve lm ente ossa pretensão.

A SITUAÇÃO POLÍTICA
LISBOA, i> (A. II.) — Os parla-' inenlares dos diverso», partidos- ryoY:-

lieos vão rcuuii.-se, para tratar da
itetiiiil situação polilicn. ,.

A FAMÍLIA IMPERIAL EM
LISBOA - .' 

LISBOA, 5 (A. A.) — O condo
(l'Eu, o principe D. Pedro e o barão
de Sliiritiba, que apenas perinanoa.-
rão nesta capital ?A horas-, embar-
carão no doiirífi ado brasileiro "Sâo
Paulo", acompanhando os restos
mortaes dos ex-imperadores do Ura-
sil até o Rio de Janeiro.

A ESTABILIDADE POLÍTICA
PORTO, 5 (A'. H.) — O jornal "A

Montanha"; qne se publica nesta c\-.
dade, ao tratar das constantes crises
miiiisteriaes, rectama n dissolução
dos partidos, como meio officáZ de
tornai- estável a politica interna do
paiz. ¦ . -
TENTA-SE NOVAMENTE O RAID

L1SBOA-MADE1RA
LISBOA, 

"5 
(I.r. !'.). — A. guarda

nacional republicana òfferceo um ae-
roplauo aos aviadores Biito Vives e
Beires, afim destes ¦ tentarem nova-
moine o "raid" Lisboa-Madeira.
VACCIX AÇÃO OBRI G ATOR IA

PARA OS INDÍGENAS DÉ MQ-
ÇAMBIQITTO.
LISBOA. 5 (A. A.) -— O governo

da Republica acaba de decretar a
vaccinação obrigatória para os indi-
genas do Moçambique.
DEMUTE-SE O DIRECTOR DOS

HOSPITAES CIVIS
LISBOA, 5 (A. A.) _ Demittiu-se

o director dos hospitaes civis, por
discordância entro S. S. e os demais
membros componentes-do corpo cli-
nicò dos mesmos estabi-loeinientos.

DESASTRE NO HL\R
LISBOA; 5 (U. P.) — Xa barra

do rio Douro, um grande vaçallião
voltou uma eüihai'cação, da qual
morreram afogados nove remadores.

POR CAUSA DOS GREVISTAS
LISBOA, 5 (U P.) — Por causa

dos grevistas, a villa do Barreiro foi
militarmente oecupada. paia garan-
tir a liberdade do trabalho.

CASAMENTO DIO ARTISTAS
LISBOA, 5 (U. P.) — Acabam de

contrair casamento, os actores Ro-
bros Monteiro o Amélia Cntlaço.

REFORMA TRIBUTARIA
LISBOA, 5 (A. A.) — O Sr. Cunha

Leal, ministro da fazenda, compa-
rocerá amanhã ao Parlamento,apre-
sentando • um projecto de reforma
tributaria.

Segundo o projecto, varias contri-
buições que ora são cobradas, serão
refundidas em uma unica. Além
disso, o projecto trata de um impôs-
to que recairá, sobre a riqueza mo-
vel.

AS DECLARAÇÕES MINISTE-
RLVES

LISBOA, 5 (A. H.) — As declara-
ções ministeríaes do gabinete do co-
ronel Liberato Pinto são, com ligei-
ras modificações, idênticas ás do
programma com quo se apresentou
ao Parlamento o eifemero ministério
presidido pelo Sr. Álvaro de Castro.

A soprano Sra-. Rosina Storchio me-
receti calorosos applausos da platéa.
sendo chamada ao proscênio varias
vezes.
AS AGITAÇÕES BARCELOXENSES

MADRID, 5 (A. A.) — Telegram-
mas de Barcelona trazem informações
sobre a agitação que ali reina e que
traz a população em constante sobre-
salto.

Os syndicalis-.as continuam a pra-
ticar attentados, exercendo sua vin-
gança contra as forças policiaes e da
guarda civil, contra as quaes fazem
fogo. Por seu turno, as forças são con-
strangidas á defesa, havendo frequen-
tes tiroteios. De uma e outra parte
contam-se numerosos feridos.

A pol'cia tem effectuado numerosas
prisões de indivíduos implicados em
attentados.

A .suecessão
helteniGa

ESTÃO TERMINADOS O.S PREPA-
RATÜVOS PARA O REGRESSO
DO REI CONSTANTINO A' GltE-
CIA. - ¦
LOXDRES, 5 (A. H.) — Commu-

nicam de Lucernar
"Os preparativos da partida do ''oi

Constantino para Athenas estão vir-
tualmente terminados.

O ex-soberano grego não se utili-
zarfi do cruzador "Avei;oi£", posto fi
sua disposição pelo gabinete Rhal-
ly.-»: Ao que se diz. Çõnsíantiiío em-
barcarfi em um vapor meccanle-gre-
go, que serfi escoltado, P.or contra-
torpèdeii.os.

' ^*
TERIA O GOVE.yXJCXj&GLV.:-:; CE-

DIDO .V PRE-PtíO IRLAN-
DICAA? .•,;.;...-.¦ ¦- •'

PARIS. 5 (A. A.) -r- Tení causado
enorme ruido a noticia que circulou,
ltoiitcin, segundo1! - a ijiwl os sinn-.
fr.inérs toriiun ccisc-ntido em nego-|
ciar com loyd George. que mostrou j
ckásojqs tle se en.i.oudo'.' • com., o .se:- j
nhor G ri Ef ith. --.,..
co.\t:em'm.vn'7:o os M'Kr:.roDOS

pE Bl-jPÍÍSWAI.tA POLICIAL
LOXDRES. r, (A. H.> — O tx-

!Ír«Hide.i!e do euu^Ulio de niiiiisivos,
Sl-. Asqulth, diseuvsiindo honlem em
Alliprl-Hal!, nà vç^íHÒ ,do conselho
para a paz na írlandrv, condemnou
us assassinatos e .. inelhoilo de i-e-
pi-esiutla.s o p'.;.'-.'..ni'/.Hti, - comn solu-
..¦áo satis-faloria; da questão irUuule-
/.a, o arii.isli.á.i o o c.oii.tucto intimo
f.u.-e os. governant;1» inglezes e . os
repiesfiitunl,'* da opinião doniliian-
te na Irlanda.

veram bom exito,' devido fi. escassez
das colheitas naquelle paiz.
ESTENDENDO AO ESTRANGEIRO

A CAMPA'-HA ANTI-ALCOÓLICA
NOArA YORK, 5 (U. IJ.) — O cor-

respondente do "New York Herald"
disse-nos saber que o senador .lunes.
do Estado de Washington, apresenta-
rá uni projecto fi deliberação do Con-
grosso, ria próxima semana, prohibii.-
do. a Iodos os cidadãos americanos,
que são membros do corpo dipLomati-
co o consular, residindo no estrangei-
r'o, a servirem nas recepções officiaes
que derem, licores ou bebidas que con-
tenham álcool o a fuzarem parte de
clubs onde taes licores são postos fi
venda em publico.

¦.^

..¦...!,,I —

COMMUNICADO TELEGRAPIÜCO

de WEBB MILLEE

IP 1T1TES PROBLEMAS SO MHHENTI

desço
a

tá dõ es-
tr«ito
ESi^es.

ds

^-Mlcfes da America
DA ARGENTINA

BUENOS AIRES. 5 (U. P.) — 'Rea--
Uzou-se hojt de m.-.nhã, com grande so-
leiiinid-iilc a .ceremonia dc cn.Iocaçfio da
placa commemonativa no .túmulo de Fran-
cisco P. Moreno, finv.laíer da Associa-
ção dos. koyscout 

'Argentinos.

HUSNOS AIRES. 5 (A- A.) — O
diário Ultiuui Hora, cm sua. cdiijão de
hoje, publicou um ai tigo elogiando a
ac.;ão do Dr. L. il. Camilo, enumeran-
do os serviços por elle prestados a esta
cidade, durante o primeiro anuo da sua
admir-istiagão.

BLEXOS AÍRES, s (A. A.) — Está
mai-cada .yara terça-feira- próxima o
mal^b. interna;ional do box, que será dis-
pt-t ido pelo boxeur argentino Firpo e pc-
io nortc-aiv.erici.no Davemilis, que se na-
luiraLi::ou cidadão, ehricno, O nialch vai
despertando grande interesse.

BUENOS AIRES, 5 (A. A.) — Pe-
rante numerosa assistência realizou-se
Uojc o- sorteio para distriuuigão do pri-
meira grupo de casas baratas,., mandadas
consi ruir pelo governo para serem ad-
..uicidas pelas., classes., menos .favoreci.-
das. • .

Ao sorteio concorreu grande numero
de pretendentes.'

Bl.TvMOS AIRES, 5 (A- %Í — A
Con-.niissãó Nacioual da -Juventude que,
(lurarte a-guçi-ra- eurc.néi. promoveu in-
tcii-ja. campanha em favor (los alliados,
pretende reunir-se novamente e [o.niu-
lar um protesto contra, a resolução do
governo relirando a delegação argentina
da assembléa da Liga das Nações.

BUENOS A1UES, (A. A.)' — As di-
versas- associações de cscolt-.iros desfila.-
ram .pelas ruas desta cidade, cm direcção
r.o cemiSerio.onde foi eregido o mausu-
léo do sábio educador nacional Fran-
cisco Moreno.  .

Ali chegados, foi inaugurada a placa
de bronze mandada collocar .pelos esco-
itiros. falando -por essa oceasião o pro-
sidente da Liga- Patriótica Argentina,
oue fez o -elogio da obra realizada- por
Moreno, em favor da infância-e (la mo-
cidade argentina. , ....

FESTEJOS A'S EMBAIXADAS E
DELEGAÇÕES

PÜNTA. ARENAS. õYu. ?-)—Tra-
balha-se activamente nos preparati-
vus dos festejos ein homenagem ás
embaixadas o delegações que assis-
tem á eommemoi-açao do centenário
da descoberta- dó estreito, de Maga-
Ihães. O monumento que se erige y.a-
ra perpetuai' o grande acotitecimon-
lu1. acha-se quasi terminado, assim
.•ónio os arcos de triunipho. o as ou-
Iras constru cções: A en-baixada por-
tir.ü-ieza, dirigiu uniç., nota ao governo
.Io List.oa. congratilando-se pelo
honroso logar que oecupou. a repre-
sen taça o de,-Portugal1 nos f03tcjos em
Sanliago. ... ...... • ¦

nO.;; zz:
estrangeiro

A mediação no confiicto entre armênios c musulmii-
nos apresenta-se com uma serie de difficiildades
— O prestigio influente dos primeiros ministros
alliados é superior ao da Liga — A infiltração
sovietista na Armênia antecipa a solução do pro-
blema.

DO CHILE

¦«3

as novas'' 'ê-mt*W&W^$i
DO LLOXD BRASILEIRO

BUENOS AIRES, 5 (U. Pi) — Por
oceasião da chegada, na .próxima
terça-feira, do vapor "Ubentba'V do
Lloyd Brasileiro, inaugurando a na-
va lhilvi de navegação entre Nova
Tork e Buenos Aires, o commandan-
te do navio, em nome da companhia,
offerecerá uma festa' a bortío. segui-
da do almoço.

O "S. PAULO" NA BÉLGICA
ANTUÉRPIA, 5 (A. A.) — Já. está

organizado o pi.ogramma das ftsstas
¦eni lioiuenngem ao couimnndiitttc e
òlíiieiaês do conrmjnilo brasileiro
"S. Paulo".

Amanhã, sua magestade o rei Al-
ln.ru» Irá a bordo do roítrat-ittlo, sen-
do-Ilie bffèrcfeido um almoço pelas
aiiloriiliiiles brasileira». A' noite, o
«•ovornailor da cidiide, Sr. Vim de
Werte, nffcKcccii*i, cm seu palácio,
um l>auí|iiete á oifieinlidiide do "São
1'aulo".

Terça-feira o connniiiidiinte e of-
ficlaes brasileiros partirão paia Bru-
xellas, hnvendo uma recepção em
sua honra-, no palácio da Miiuicipa-
lidade. A' nBfte jantarão 110 iialncio
real. <'f>tn suns inagesnulcs o rei Al-
bci-lo. :i i.iiriha Eüsnbcth co prin-
ri}),' Leopoldo.

Quaila-feiiu. <w offklacs regressa-
rão a esfil cidiiiic, visilauilo (liu-anle
o (iia as instalações do porto. A' noi-
le assislirão no baile offciec-ido pela
Mirnicipalidade, e antes dessa festa,
visllarão 11 Sociedade Real de Zoolo-
gin.

O "S. Paulo" pnrüni para Clicr-
burgo na próxima qninta-fclrn.

^©tas diversas
MEDIDAS RÜMENAS CONTRA OS- JUDEUS

PARIS, 5 (U. P.) — Viajantes re-
centemenle chegados da Rumania,
declaram quo as autoridades rumai-
cas estão det.endo todos os judeus,
que viajam com passaportes america-

! nos..

A Hespanha
NA ACADEMIA DE SCIENCIAS
MADRID, 5 (A. A.) — A cademia

Real de Sciencias procedeu á eleição
para preenchimento da vaga do senhor
Cavia, fallecido recentemente.

A maioria dos suffragios recaiu no
Sr. BonlIIa de San Martin.

A TEMPORADA THEATRAL DE
INVERNO

MADRID, 5 (A. A.) — A Opera
inaugurou hontem, fi. noite, sua tem-
porada de inverno, estando camarotes
e cadeiras oecupados pela alta socie-
dade madrilenha.

O rei Affonso XIII e a rainha Vi-
ctoria, acompanhados de seus camaris-
tas e damas de honor, assistiram ao es-
pectaculo.

Muitos desses judeus têm. sido en-
carcerados sol) a aecusação de serem
agontos bolsbevistas, esperando-sc a
todo o momento que os judeus apre-
sentem um protesto formai contra
o procedimento do governo rumaico
junto ao Departamento de Estado om
Washiagton.

Sabe-se quo todos os judeus ame-
rlcanos têm sido avisados do ae afãs-
tarem da Rumania.

A TEMPESTADE NAS COSTAS
BRITANNICAS

LONDRES, 5 (U. P.) — Communi-
cam que mais de 20 pessoas perderam
a vida em vários pontos ao longo da
costa das ilhas britannicas, devido
aos temporãos que, durante todo o
dia de hontem, se desencadearam na-
quellas paragens. Grande numero da
pequenas embarcações. naufragaram,
e muitos vapores quo se achavam an-
corados nos .portos, quebraram suas
amarras e desgarraram para alto
mar.
PROVOCARAM DESORDENS E FO-

RAiM PRESOS
VENEZA, 5- (U. P.) — Foram pre-

sos tres marinheiros do vapor inglez
"Trinidad", por terem provocado um
confiicto num bar. Um dos marinhei-
ios atacou um policial, ferindo-o gra-
vemente.
A BÉLGICA ADQUIRE CEREAES

NA YÜGO-SLAVIA
BRUXELLAS, 5 (U. P.) — As aU-

tóridades belgas estão agora fazendo
grandes compras de cercies na Yugo

SANTIAGO. 5 (U. P.) -v Foi marcado
o dia if, do corrente para o recensea-
mento da população ein toda a Repu-'
liliea, - ."¦¦ •¦•-'¦¦-'. * ''::;;. 

.-1)0 ÜftüGUAY
MONTF.VJDÊO; 5 (A. A.) —Os offi-

ciaes e tripol_nnte9 do- cruzador italiano
Roma continuam sendo, alvo de carinho-
sas atfeiições por parte' das autoridades
n.icionaes. da aoloniá. italiana' e- A'A so-
ciedade. desta capita]. .. , .

O ministro da Italia aliriu os salões- da,
legação pára uma recepção em honra dos-
seus compatriotas, á qual compareceram,
entre outros, os Srs. Dr. Luiz Guima-
rães, ministro do Brasil, e o conselheiro
d:t legação, Õr. LuciBo Bueno..

- F.m. honra' aoS 'hospedes italianos' hõd-
ve tambem grande- festa: iio Club Italia.

—' Já se acham nesta capital qs se-
guintes...delegados ,á Còpferencia, Sanitn-
ria internacional,' nue'se reunirá 

'anuí

na próxima semana : Srs. Fernandes Es-
piro; Vida] J,- Fuentes, Salterain. Brusco.
Fernandes Oliver. Ricaldoni. B:. GajuSiari
ra. Gonzalez RodViguez Martinez Mang-
non. Scósecia. e ScliTafino.

Os jornaes continuam registrando
as demonstrações de estima de,que fem
¦Sido cercado o Sr. EiiTt-nin Garzon. em-
baixador especial da Ur.uguay.. que parte
a 15 do corrente para'o Chile ;tfim dt"
representar o governo nacional uo aclo
da posse d,Q..noro presiclentc chileno.

No (lia 8 db corrente rcnlizr.r-se-ha o
lianqufetc que a-' S. Ex. ófferécc um grupo
dc personagens de alfa, figuração poli-
rica e social; • • " \

O ban(|uete que o íiiinistro do-.Chile
e outros diplomatas inm offerecer ao se-
nhcir Gàrzón foi, a- pedido deste, adiado
para depois de seu regresso.

O presidente da Republica sancein-
nou á resolução-legislativa que isenta de
direitos dc' importação o trigo em grão
e a farinha de trigo.

O cônsul urugtiayo cm Concórdia,
na Argentina. Sr. Thevenet. foi transfe-
rido para Valencia, na Heipaiiha, sendo
substituído pelo Sr. jConracta Ecliegoycn.

—¦ O governo, attendendo ás solicita-
ções quc IJie foram dirigidas, resolveu
conceder permissão para a remessa de
u-ina partida de farinha de trigo, compra-
da aqui, e destinada ao abastecimento
dn população de Jaguarão, no Rio Gran-
de do Sul. .

O- capitão de mar e guerra Capon,
coniniandartfe do cruzador italiano Roma,
acompanhado do ministro dà Italia, foi'
recebido em audiência especial pelo se-
nhor presidente da Republica.

Amanhã. S. Ex. receberá em andien-
cia privada o principe Aimone de Sa-
boia. que apresentará seus cumprimentos
ao chefe do Estado.

Hontem. á noite, houve uma brilhante
festa no Club Uruguayo, em homenagem
á officialidade do Roma e ao principe
Aimone.

Os agentes financeiros do governo
inglez entregarão ao Thesouró do Uru-
guay, na próxima semana, a importante
sonima de 1-4 milhões de pesos, ouro, sal-
do dos adiantamentos feitos pelo governo
nacional á Inglaterra.

O governo pretende reorganizar o
Conselho Nacional de Hygiene, dando-
lhe niaÍ9 amplas attribuições, de inodora
tornar mais efficaz e rápida a sua acçáo
em beneficio da saude publica.

MONTEVIDÉO; 5 (A. A.) — Está
dec'dida a ereção de um monumento
destino a perpetuar a memória de
um dos proceres da nacionalidade
uruguaya, o general Fructuoso Rivera,
primeiro presidente da Republica.

LOXDRES, S (U. P.) — A não ser que o Brasil, a Hespanha e o?
Estados Unidos não apressem a mediação na Armênia e assumam uma
attitude firme e decisiva, tudo leva a indicar que os esforços dessas
tros nações, ati sentido de fazer a paz entre a Armênia e os- nacional is-

H tas turcos, serão annullados pela intervenção antecipada dos alliados,
'•' 

em conseqüência da. conferencia dos primeiros ministros, realizada em ,
Londres, na ultima semana. |

A United Press obteve esta informação 
'de fonte muito ligada ao ;

conde de Sforza, ministro das relações exteriores da Italia. ,
Embora a noticia seja negada insistentemente em círculos officiaes,

sabe-se que um dos resultados da conferência serfi os alliados conside-
rarem a Armênia eomo um penhor de seus negócios com a Grécia e a
Turquia. A Grã-Bretanha,. França o a Italia não desejam reconhecer

.. qualquer fronteira determinada da Armênia, ate s_-.ber-se o quo fica

5 depois de terem satisfeito os desejos de Mustapha-Kcraal-Pachfi, chefe
dos nacionalistas turcos.

Esta conclusão ê tirada de. uma informação corrente om círculos
bem informados desta capital'.

Admitto-se que se suscitará desaccordo ,nas discussões dos allia-
dos- 

"na 
sexta-feira pnssada, na questão relativa á Armênia. A Italia

concordou com a França na necessidade de fazer certas concessões fi
Turquia, porque a Inglaterra não aceitaria o plano previamente for-
mulndo pelos francezes de despojar a Grécia da parte de Smyrna e
Thracia, que lhe foi concedida pelo tratado de Sevres.

Esta situação explica as instrucções que foram enviadas fis dele-
gações da. Inglaterra, França e Italia fi. Assembléa da Liga- das Nações,
em Genebra, dc se opporem fi admissão da Armênia na Liga, 110 mn-
mento nctual. Os aUiados desejam plena liberdade na jVrmcnia, polo
menos atê f(car determinado o que a Grécia resolver sobre a volta do
ex-rei Constantino..

Nenhum dos alliados concorda nas fronteiras traçadas pelo pre-
¦ sidente Wilson. Por este motivo, acredita-se não haver probabilidade

de suecesso nos esforços combinados de mediação na Armênia, pelos
Estados Unidos, Brasil1 e a Hespanha.

Faz-se Lambem notar que o desenvolvimento dos suecessos mos-
trarfl. que o conselho dos primeiros ministros e ainda mais forto que a
Liga das Nações.

Ainda complica, mais a situação o radiogramma recebido de Mos-
cow, noticiando a organização de uma Republica Sovietista na Armênia.

Se o governo do soviet tiver sido fortemente organizado na Arme-
nia, acredita-se que os alliados se considerarão livres para proceder
com o sou plano de estabelecer novas fronteiras da Armênia, devol-
vendo A Turquia & parto de território que reclamam os armênios em
troca de que os turcos concordem com o restabelecimento da paz no
Oriente próximo.

Alto funecionario ligado ao conde do Sforza tambem declarou que
. os alliados se achavam agora de pleno accordo cm sua politica, rela-

tiva ao Oriente próximo.• "Q-nosso primeiro passo será. sobre a Grécia", disse o funecionario
' referido. "Estamos., preparados para duas contingências. Primeira, a

l. de ser reposto 110 throno o rei .Constantino, e segunda, a de não vol-
tar o ex-sóberano a reinar. Nào nos ficaria bem indicar qual serão os
nossos actos, emquanto não- virmos as condições que tivermos de en-
frentar".-

Informado pela United Press, o funecionario em questão da reti-
rada da delegação argentina da -Assembléa da Liga das Nações, disse
elle sentir-so interessado no caso, mas, abstinha-se do fazer qualquer
«O-nmentavio.

 .. .WEBB MILLER .
<:v- ¦„ (Correspondente especial da United Presa.)''

MARANHÃO

Noticias dos Estados
PARA'

BELEM, 3 (A. A) Retardado -*-
Na noite de 28 de outubro, por oc-
casião das arruaça» quo se verifica-
ram na passeata prô-Malcher, o ge-
neral Joaquim Ignacio mandou dois
officiaes procurar o senador Virgilio-
Mendonça, afim de abrigal-d no
quartel-general. Este facto foi entáo
noticiado pelo jornal "O Estado do
Pará". 

' 
;

O senador 
"Virgilio de Mendonça

não solicitou garantias; dellas não
precisava nem nunca precisou, tendo'
sido encontrado tranqüilamente pa-
lestrando na Sociedade Me.dico-CI-
rurgica.

Aquclle sonador aceitou o convi-
te espontâneo do general Joaquim
Ignacio, tendo os opposicionistas, es-
timulados com este acto, sé aprovei-
tado do nome do general e do exer-
cito para exploração politfca.

E' assim que o deputado conserva-
dor Mello Cesar, mostrando ao elei-
torado a noticia do "O Estado do
Paifi", percorreu toda a zona bra-

THÊ.REZI-NA, 4 (A. A.) Retardado
—Continuam as queixas contra á
enorme demora da chegada das ma-
las do sul,, que transitam pelo Mara-
nhão. Essas malns vêm em vapor flu-
vial, cujas viagens cada- vez mai» es-
casseam. O administrador dos Co.r-
retos daqui jâ. solicitou providencias
ao se ucOUega do .Maranhão, , o qual
respondeu estar agindo no sentido de
crear-se um serviço de conducção do
malas pelo porto de Rosário e respe
ctiva estação. . ::';._

O commercio piauhyenseíaiSíieila
para o Sr. ministro da viação, no sen-
tido de ser esplanada taoi- .viioinin
tido.dé ser-aplainada a difficuldade'apontada,, que traz prejuízos não sô
aos conimerciantes' como tambem aos

. particulares.—Foi offerecido honteni tim lauto
banquete ao Sr. bispo desta diocese, o
qnaí acaba de regressar do interior

—O» politicos dfc destaque desta,
capital' aguardam, anciosos, o regres-
so do senador Antonio Freire,, seu;
chefe-potlMco-, o qual, segundo consta,
embarcará ahi amanhã.

—Tem feito calor insuportável es-
tes ultlmda dias.
• —-Falleceu no extremo sul do Es-
tudo o padre Elyseu Cavalcante, viga-
rio e influencia politica, tendo sido
sua morte geralmente sentida.

-—Corre como certo que 
'os amigos

do- senador Pires Ferreira.não podem-
do reelegel-o nas futura* eleições,
apresentarão se unome para depu-
tado federal.

RAMA
S. SALVADOR, 5 — Reuniu-se a

commissão .executiva do partido repu--
bl',cano democrata apresentando a se-
•guinte chapa para a renovação do
Congresso Estadoal:

Prirneiro districto — Drs. Álvaro
Augusto da Silva, Egas Moniz Barreto
de Aragão, Edgard Ferreira Barros,
Carlos Fernandes Gonçalves Ribeiro,
coronel Odilon- Alves Peixoto, Athay-
de- João Teive Argollo e Dr. Oscar Pe-
reira da Cunha.

Segundo districto — Aloys:o Lopes
Pereira Carvalho, Drs Ângelo Autran
Dourado, Carlos Lima Pedreira, coro-
nel Cecillano Gusmão, Drs. Francisco
Pereira. Sodrê, Euzebio Passos Cardo-
so e coronel José- Pedreira Lapa.

Terceiro districto — Drs. Gileno
Amado, Ruy Penalva Faria, Pedro
Fontes, Chafnete Conteiras, Srs. Car-
los Seabra, Theotonio Martins de. Al-
meida, Vilobaldo Campos, Demetrio
Urpla, Geraldo Leal, João Costa Pinto
Dantas e Alfredo Rocha.

Quinto districto — Drs. Cândido
Villasboas, Rafael Spinola, Vietoriano
Tosta, José Carlos Pinto, Barreto, Lan-
dulpho Rocha Medrado e- coronel Ma-
noel Alcântara Carvalho.

Sexto — Drs. Archimedes. Pessoa,
Francisco Rocha, Armando Fragoso,
Francisco Flores, Pedro' Teixeira,, Edu-
artlo Leite Velloso e coronel Amphilo-
phio Castello Branqp.

Para senador foi indicado o Sr. Fe-
linto Sampaio e reeleitos Antonio Pes-
soa, Alexandre Cerqueira, conego
Cruz, João Martins, Campos Franca e
Eduardo Velloso.

S. PAULO

Slavia, tendo-se conhecimento de que ganlina. assegurando que a força do
as tentativas de so fazirem acquisi- exercito que aqui estaciona ê fran-
ções de cereaes na Rumania, não ti- | cameiue feofttía o governo do Estado.

S. PAULO, 5 (A. A.) — Hoje, de-
poi» de terminadas as corridas do
Jockey CMb, Germano Fernandes; do
37 annos, casado, natural da Argen-
tina, aleijado das duas pernas, e tra--
tador de animaes, teve: uma forte di*.
cussão com Firmino Benedicto, tam-
bem argentino e tratador de animaes;.
porqne esto fazia algumas allusões
contra .0 Sr. Eduardo ¦ Pratea Filho,
Firmino não gostou do procedimento'
do seu. collega, e, furioso, jurou vin-
gar-se. Germano, temendo uma ag-
gressão por iparte do seu"colIega, em»
barcou no automóvel do Sr. Prãtes
Filho com um outro companheiro, fu-
gindo. Logo adiante, porém, Germano
encontrou sua esposa, que se dirigia
.para o Prado da Mooca, e temendo
fosse ella desfeiteada por Firmino,
correu ao seu encalço, para fozoJ-a
retornar A casa. Nessa oceasião cb.;-
gou Firmino, que, tomando de algu-
mas pedras, atirou-as contra Gemia-
no, ferindo-o. Germano, exasperado,
sacou de um revólver, disparando tres
tiros' contra Firmino, que caiu mono, [ p-o.s Çóiiüsceitacé*

com ferimentos no •peito, no flanco
direito e na região escapular direita.
A policia,, comparecendo, prendou o
criminoso, fazendo remover o cada-
ver para o necrotério, onde será aa-
topsiado amanhã.

S. PAULO, 5 (A. A.) —O Dr. Can-
dido- Rodrigues, cx.-vico-.prLSÍd'..nte do
B.str.do, quo ha. dias foi victima d^; ura
desastre de automóvel, continua ob-
tendo sensíveis mollioras. nc seu esta-
do de saúde. S. Ex. tern sido limito
visitado no Instituto Paulista:, oii.le -m
acha em tratamento.

Si PAULO. !í. (A. AV) — Falfeceu.,-;
hoje nesta caipita-l o sr..Toaquirn Vran-.
cisco de 

"Azevedo, decano dos typo-
grnphos .paulistas.

SANTOS. 5 (A. A.) — -.lealizar-se-
.ha no dia- íl do corrente, a extraiíção
da grande .tombnla em beneficio da
"ViUa Vicentina", destinada -X mora-
dia das famílias pobres. Nessa tom-
bola serão extraídos prêmios do grau-,
de valor.

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE. 3 (A. A.)—Re-

tardado—Está a-qul o rebocador "Ca-
xlas". que o governo deste Estado
adquiriu, convprando-o á Companhia
de Navegação Costeira, para o ser-
viço de dragagem, nas obras do porto
de Porto Alegre.

.  Na carta que o vice-almiranto
Jeronymo lüelhmare, pai do aviador
Delamare, escreveu ao capitão do
porto (Testa cidade, mostr.T-se pro-
fundamente penhorado pelo modo
por que o se>u filho foi aqui recebido,
quer pela população, quer pelas au-
tóridades, quer ainda pela imprensa.

Durante o- mez de novembro
passado a Alfnndega desta cidade ar-
recadou \A4Tr:tim%., sendo 4S:f>47$:
em ouro e 96G;0'01__i$!)99 om .papel.

Reina nesta cidade grando en-
thusiasmo pela próxima visita do
Grêmio Sportivo Ideal, campeio pe-
lotense, e que vem aqui, afim da
disputar o match com o Grêmio Por-
toalegrense, segundo campeão local.
O encontro entre os dois- denodados
grêmios promette ser renhido, dada
a igualdade de forças do team loc.I.
que se apresentará completo e onde
rea pipa rocerá o ponteiro 

'de ataque,
afamado forward Lagarto-, que 11^0

participou! no- campeonato estadoal.
PORTO ALEGRE, 4 (A. A.)—Re-

tardado—-Está circulando anui outro
folheto de desaggravo contra o ba-
charel' Wencesláo Escobar. O vtsBi'-
rido folheto, sob o titulo "Mesquinha
diframação", foi escripto na cidade
dp Livramento, sendo seus autores e
signatários tres; filhos o um genro do
revolucionário féderalista de 1883,.
general David José Martins.

O dito Urabalho assim começa:"Esto modesto livro foi escripto em
desaggravo da memória d'0 generalDavid José- Martins,, victima de ata-
quês injustos o do ódio estúpido do
Dr.. Wencesláo Escobar".

PORTO ALEGRE, 4 (A. A.) Retar-
dado: — Respondendo ao requerimento
apresentado, pelo advogado Dr. Ores-
tes Burronl. o qual solicitava certos
favores, a fim- de combater o—anar-
chismo nesta cidade, o Dr. Borges de
Medeiros, governador do Estado deu o
seguinte despacho:

"Deixo dé' tomar consideração o re-
querimento, por não- ter o nosso orça-
mento verba especial para subvenções,
como' a do- caso enr questão e ainda por
ser aqúl desnecessária qualquer pro-
paganda sysíhematica contra o anar-
chismo que n&o existe e que nüo lo-
grar* jamais a adhesão do operaria-
db) geral;

PORTO ALEGRE. 4 (Á A.) Retar-
dado. — Foram concedidos 15 dias do
licença ao Dr. Samuel do Figueiredo,
chefe da policia desta cidade, assumiu-
dò o seu'cargo, durante o tempo da
licença o Dr.. Valentim de Aragão, sub-
chefe da primeira região.

PORTO ALEGRE, 4 (A A) Retar-
dado. — Recomeçará no próximo sab-
bado a readopção da semana ingleza
pelo commercio oxp.ortador e impor-
tador, que vigorará durante a estacio
LUlMlU-lí.

POKty ALEGRE, 4 (A. A.) Ratar-
ii-id--. - Communicam de Alegrete que
ri,.s'e mez on diante a carne verde
S'"'. ali vendida- ao preço de $700, $900

j a Uuii» réis o ki.o, áe aecordo eom a
jçeéjiefctlVte u.a. :.!fie.i..;.i.o, «alabelecid*
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0SELF-C0NTR0LL
O illustre engenheiro que actualmente

dirige a iEstrada de Ferro Central do
Brasil endereçou ao honrado Sr. Presi-
dente da Republica um extenso telegram-
ma, no qual, ém scu nome e no dos de-
mais funecionarios seus subordinados,
felicitava ao chefe do Estado pela reso-
lução, já conhecida, de se levar a effeito
a electrificação dc algumas linhas, e emir-
tia considerações sobre o mérito da pro-
videncia, que encarecia.

Julgo naturalissimo que o distincto
profissional se alegre com o importante
-.jiíllioramcnto decidido p&ra a via fer-
rea, confiada á sua capacidade technica
e ao scu zelo de servidor do paiz, como
natural me parece que na expressão do
Seu júbilo seja S. Ex. acompanhado pelo
pessoal ila estrada, c não dissimule, na
esphera das manifestações sentimentaes
permitlidas, seu justo contentamento.
Mas esse júbilo transbordou no telegram-
ufa passado ao Sr. presidente da Repu-
blica, porquanto nelle o Sr. director
applande a deliberação do governo.

Ora, o direito de applaudir suppõe o
direito de patear, e ninguém dirá que o
eminente engenheiro, na hypothese de
discordar de qualquer acto do governo,
se reputasse autorizado a lhe telegra-
phar, censurando-o...

A resolução referente á electrificação
das linhas alvejou a satisfação de uma
necessidade publica, de um progresso ad-
ministrativo, no ponto de vista do trafego
e da economia; c o governo, que a ad-
optou, cumpriu simplesmente o scu de-
ver. Se sempre que. o governo fizer o
que llie incumbe c compete, os directores
¦dc serviço ç demais empregados du Es-
tado se lembrarem de compor, em hor.ic-
nagem ao chefe do executivo, que os no-
meia e conserva, tciegrammas congratu-
latorios e primores dc literatura apoio-
gctica, é muito de recear sc descuidem
elles das suas obrigações, embriagados
com o desejo de se notabilizarem na ini-
ponenfe arte dos enconiios, c vencerem
uus aos outros no desporte das mesmas
e bons ditos; assini como será dc temer,
que por uma éxquisitá inversão do ra-
ciocinio normal, cheguem a capacitar-se
de (jiié a providencia attinentc uo aper-
íeiçoaiiicnto do serviço publico não pas-
sou dc um beneficio feito aos funecio-
narios, que deva ser agradecido com
phrases de reconhecimento commovido.

E' possivel, talvez, que ao governo
agrade o saborear os condimentos do pa-
lavreado telrgraphico ou epistolar, tão
de moda nos tempos que vão correndo,
em que o sclf-conirolt desmerece com ra-
pidez c a olhos vistos, e quem quer subir
depressa a primeira coisa que faz é des-
calçar ns bolas, para calçar tamancos, —
que cansam maior ruido e são de indole
mais democrática; mas quero crer que a
natureza contingente creou limites para
tudo, e á própria victima das apologias
desmesuradas lia dò oceorrer a idéa de
oppor um dique á torrente dos engros-
samentos.

Claro c que não me refiro aqui ao te-
legramiiia ilo Sr. director da Central,
que, comquanto exorbitante, ir.-.da tem dc
bajulatorio; falo cm these, alludindo á
mania intolerável dos agradcc.lincnios,
que se alastrou e sé alastra, com patente
depressão do amor próprio pessoal, em
casos nos quaes motivo para agradecer
não ha.

Assim, se o chefe do Estado, súperin-
tendente niaxilup de todos os ser-
viços administrativos; vai visitar, no
exercicio d.o scu direito, um instituto
offieial, e pelo scu bom funecionamento
mostra interessar-se, c promette refor-
mas, e procede ii indagações, — é raro
que no dia immcdiato o director do in-
stituto se não metta em despezas de au-
toniovcl paia ir ao Cattete confessar-se
penhoradv pela honrosa visita qüe S. Ex.
sc dignou fazer aquella repartipão pu-
blica, e de lá não saia orgulhoso por se
haver aproximado do sol.

Seguramente, o presidente da Repu-
¦blica não foi fazer uma visita de corte-
zia ou amisade ao pciihorado na sua rfsi-
dencia particular, levando bon-bons para
os pequeninos c bonecas c chromos para
os mais crescidos; foi a uma repartipão
do listado, onde pôde entrar sem pedir
licença, fiscalizar uni serviço da Nação,
ou providenciar sobre negocio publico.
Não tendo o chefe de serviço recebido
favor, nem beneficio, nada tem que agra-
decer, nenhum motivo tem para .elo-
giar...

Entretanto, a abstenção, a discreção,
o srlf-con!roll sc evaporam com extre-
ma facilidade, e o tal desporte das mesu-
ras, que apontei acima, se desenvolve
amplamente nesta deliciosa republica de
protocollos, princezes e pistolões...

Provavelmente porijue o regimen dos
pistolões c princezes sc amplifica, e aca-
bará por dominar irrestrictamente, não

. ha ambição temerária, pretensão abstru-
sa. candidatura monstruosa, -que se não'
repute com forças para se expandir em
pleno meio dia, avocando cm defesa da
sua legitimidade todos os depoimentos do
universo. O mundo sc habituou a duas
íittitudes tinicas, — a sobranecira, de
quem manda, e a acocorada, de quem é
mandado — e a tangente das cabeças
freqüentemente invade a linha do rachio
e vem alcançar a região inferior...

N.o tocante ás nomeações, escolhas e
fy-omoções se nota igualmente a anciã
das peiihòras...

Bem se comprehende que um posto de
confiança, para a investidura no qual é
dc regra a precedência do convite, o es-
colhido se julgue objecto de uma distin-
cção e proteste seu reconhecimento ao
eleitnr; observando-se que, em não pou-
cos casos, o escolhido é quem presta um
serviço, em vez de scr quem o recebe,
ou aceita.

Explicá-se, por isso, que os senhores
ministros se solidarizem tão completa-
mente com o presidente, que abdiquem a
sua vontade, o seu sentimento, e a sua
intelligencia para manter, na integrali-
dade real c formal, as exccllcncias do
regimen presidencial, em sua pureza
theorica c pratica; e bem assini se ex-
plica que, uma ou outra vez. andem a

! 
gresso, pedindo segredo, e compromettam
as responsabilidades do presidente, sem
comprometter as suas, que aliás são con-
stitucionalmente nullas. O ministério é
um posto de confiança, para o qual não
é mister nem a exhibição dè precedentes
notórios, nem de actualidades reconheci-
das. Nas promoções, porém, por mereci-
mento, por antigüidade, o governo que
as determina, limita-se a cumprir a lei,
que define as condições do mérito e or-
dena o exame arithmetico do tempo, que
se não subordina ás fantasias do alvedrio.
Não ha porque agradecer a (Pedro ou a
Paulo...

Contaram-me, ao tempo do império
(ominoso tempo!...) que um velho fun-
ecionario de fazenda procurara o minis-
tro para sc apresentar, por ter sido pro-
movido, de accordo com a lei. Os minis-
tros, então, eram depositários da con-
fiança da Nação. Acolhendo o funecio-
nario, disse-lhe o ministro, com* sinceri-
dade: ** Recebo sua visita e seus agrade-
cimentos com prazer..."

— "Peço perdão a V. Ex.: não vim
agradecer coisa alguma, porque minha
promoção estava ordenada ein lei, e não
foi nenhum favor... Vim, só, apresen-
tar-me ao meu superior hierarchico, e de-
clarar-lhe, com perfeita hombridade, que
procurarei servir no meu novo emprego
ao paiz, e obedecer ús ordens legaes do
governo, com zelo igual ao de sempre
na minha vida de empregado publico."

O ministro apertou-lhe a mão, silen-
cioso, acompanhou-o até á porta do ga-
binete, e... no primeiro despacho propoz
ao imperador que sc lhe conferisse o
officialato da Rosa, que foi concedido.
O sclf-controll... bi-lateral I

Nuno de Andrade.

PEIA SIDERURGIA
Uma das mais características nií_n_-

f«stações da incompreíhensão dos raais
vitaes problemas econômicos, por
parte da maioria dos nossos dirigen-
te3, e a attitude do Congresso e do
governo, om rekção aos esforços do
Sr. Cincinato Braga, para promover
a creação da siderurgia no Brasil.
Oom luna tenacidade admirável, o
eminente deputado 'paulista faz, todos
os annos, o 6eu benemérito apostolado
ira commissão de finanças; de itempo3
a tempos, pronuncia, no plenário da
Câmara, um discurso, que repercute
cm todo o paiz, levando a impressão
do valor intellectuail, da sagacidade
econômica e da vis'ão política do ho-
mem illustre, que se tornou a pri-
uieira figura parlamentar da aetuali-
dade brasileira. Todos sentem a pre-
stigiosa influencia da mentalidade do
Sr. Cincinaito Braga, mas raros são os
que se compenetram dn importância
pratica das suas lições parlamentares
e rarissimos os que se dispõem a 'tra-
zer uma contribuição pratica paira a
realização <]as idéas, tão luminosa-
mente formuladas .pelo relator da
agricultura.

Comtudo, o Sr. Cincinato Braga
discute assumptos de palpitante valor
¦pratico, examina problemas, do cuja
solução dependo a nossa independeu-
cia econômica o politiça, o apresenta,
para essas qúòstõèà. soluções simples,
e que poderiam tornar-se realidades,
desde que nos compenetrássemos de
que, se náo seguirmos esses alvitres,
seremos levados a uma humilhante e
inevitável escravidão econômica, quo
será, certamente, o preâmbulo á sup-
pressão da personalidade política da
nossa nacionalidade. Estas considera-
ções apresentam a maior opportuni-
dado, a propósito do recente projecto
do Sr. (Jincinato Braga, sobre a sido-
nirgia, e, sobretudo, pelas circum-
stanciiis do momento, em que o omi-
nente representante cie S. Paulo sub-
metteu á (.amara aquella medida.

Quando se tratou do contrato Far-
qnhar, sob a sua fôrma primitiva,
contra, o qual 0 Pah, no cumpri-
monto de um dever de jornalistas
e do brasileiros, rompeu uma cam-
panha, impedindo que se consum-
ninsse, precipitadamente, o proje-
cto de conquista do nosso futuro
siderúrgico, por um syndicato amo-
ricano, tivemos oceasião de accen-
tuar, nesta columna, a extrema im-
poriancia econômica e politiça da si-
dorurgia, como eixo, em torno do qual
gira a e\istencia autônoma de um
povo soberano. Sem siderurgia, todo
o resto do npparelho industrial é pre-
cario, a própria agricultura fica su-
jeita ao estrangeiro, e cada vez maior
se torna essa subordinação, porque,
rfe dia para dia, os .processos mecani-
cos vão assumindo preponderância
nos methodos da lavoura.

Se toda a vida econômica é despro-
vida de estabilidade, se, porventura,
lhe faltam os alicerces siderúrgicos, a
defesa nacional c a independência po-
litica, que só sfto uma realidade quando
apoiadas na força militar, tornam-so
uma mera sombra, sem valor effe-
ctivo, nos paizes que não -podem, ou
não sabem crear ns industrias do
ferro e do aço.

Infelizmente, esta é a situação do
Brasil, que dispõe, aliás, de amplos
elementos, para sc tornar, rápida-
mente, um importante paiz metalur-
gdeo. Temos ' vastíssimas jazidas de
minério de forro; possuímos o man-
ganez; somos dos povos mais favore-
cidos, no tocante ás quedas de água,
capazes de servir de formidável fonte
de energia hydro-eleetrica.

Mas, exactamente, porquo a side-
rurgia é a fôrma básica das activi-
dades econômicas, porquo delia de-
pendem todas as outras modalidades
de acção produetara, porque cm torno
da metalurgia do ferro gira n exis-
tencia econômica c politiça de uma
nação e a possibilidade delia poder
defender-se, efficazmente, contra os
inimigos externos, é que so torna in-
dispensável a máxima cautela na as-
sociação de interesses estrangeiros a
essa industria, sobre a qual assenta
todu a estnietnrn da nacionalidade.
Não podemos, portanto, encarar, sem

das nossas jazidas do ferro e de man-
ganez, entregando-lhes as estradas es-
trategicas da zona do ferro e os por-
tos mais adequados para a exportação
do minério.

Tanto mais perigosas so tornam, es-
sas concessões, quando, em troca de
exorbitantes favores, os concessiona-
rios não 6e obrigam a estabelecer, no
paiz, mais do que um simulacro de si-
derurgia. Não temos o minimo inter-
esse em exportar minério; o nosso
objeetivo deve ser o estabelecimento
do usinas siderúrgicas, a creação, em
larga escala/das industrias do ferro
e do aço. Esse alvo nunca eerá attin-
gido por concessões feitas a syndica-
tos, cujo fim é, apenas, adquirir o do-
minio das nossas jazidas de ferro,
para poderem, assim, alcançar o con-
trôle dos mercados niundiaes, cercear
o nosso desenvolvimento industrial c
exercer uma fiscalização política 60-
bre a organização da nossa defesa na-
cional, que só Berá uma realidade
quando conseguirmos fazer a nossa
emancipação 6-dierurg.ca.

Muito difíerente é o plano concre-
tizado no exeellente projecto, que o
Sr. Cincinato Braga apresentou, ba
dias, á Câmara. Abordando a questão
de um ponto de vista nacional e com-
prehendendo os múltiplos aspectos
econômicos e politicos da questão da
siderurgia, o eminente representante
do S. Paulo atacou o problema ca-
pitai, isto é, a creação da metalurgia
do ferro no no6so paiz. Não procurli
o Sr. Cincinato Braga fazer favores
aos especuladores, que visam, apenas,
obter o controleÁs nossas jazidas de
ferro, e que não eão, talvez, meros
homens de negocio, mas possiveis in-
etrumentos de nm pensamento poli-
tico, que não nos pôde deixar tran-
quilos.

O projecto do Sr. Cincinato Braga
offerece, apenas, vantagens de isen-
ção tributaria ás emprezas que esta-
belecerem, no Brasil, as industrias da
metalurgia do ferro e do aço. Esses
favores são genéricos, .podendo delles
ee aproveitar os industriaes, tanto na-
cionaes, como estrangeiros, que satis-
fizerem os requisitos, claramente es-
tipulados na lei. Não se trata de uma
medida de favoritismo, não se cogita
de uma concessão. Convertido em lei,
o projcdto do illustie parlamentar
ser/v o grande estatuto básico da side-
rurgia brasileira.

Estipula o projecto Cincinato a
isenção de direitos de importação e
dos outros impostos federaes, relati-
vos ao material ¦destinado á primeira
instalação de usinas de fabricação dc
ferro e aço no território brasileiro.
Esse favor é estendido, tambem, ao
material que as emprezas, já insta-
ladas, importarem para o estabeleci-
monto do 6ecçõos novas em usinas já
inauguradas.

Favores idênticos são concedidos,
em relação aos materiaes e machinis-
mos, que se destinarem aos serviços
de captação e de conducção de «energia
liydro-electrica para uso -das usinas
metalúrgicas.

Todas essas regalias serão retira-
das, desde que 6e verificar, em pro-
cesso administrativo, que uma .em-
preza deu ao malterial importado fim
diverso do da applicação na monta-
gem das suas usinas e instalações hy-
dro-elcctricas.

Figuram, ainda, no projecto, ou-
tros favores á siderurgia, taes como a
concessão do fretes minimos nas es-
Iradas federaes, para os machinismos
o material destinados ás usinas o para
o minério, que para ali for condu-
zido; a isenção do imposto de con-
sumo, emquanto o capital não der aos
accionistas um dividendo minimo de

o|o, e o direito 'de desapropriar,
por utilidade publica, durante os ein-
co* pritueiros annos da vigência da lei,
i\s torras e as quedas de água neces-
sarias ao estabelecimento das usinas
de ferro o aço.

Esta exposição summaria do pro-
jecto do Sr. Cincinato Braga levará
a todos que se interessam .por esta
questão vital da cpeação da siderurgia
no Brasil a convicção de que a ine-
dida proposta pelo eminente depu-
todo paulista satisfaz todos os inter-
esses nacionaes, salvaguarda o paiz
contra todos os perigos que podem
advir de concessões levianas om ma-
teria de siderurgia, e encerra a fór-
mula mais completa e mais efficaz
para darmos á questão da siderurgia
uma solução verdadeiramente nacio-
nal.

Nenhum interesse é ferido pelo
projecto Cincinato; os scus adversa-
rios só podem ser aquelles que têm
interesses menos claros em embaraçai*

emancipação econômica do Brasil
pelo estabelecimento da siderurgia.
Mas essas influencias anti-nacionaes
não podem ter peso no Congresso,
que desapontaria a Nação, se mão
convertesse em tlei, na actual sessão
legislativa, o admirável e indispen-
savcl projecto, em que o Sr. Cánci-
nato Braga concretizou a solução vor-
dndeira do problema da siderurgia.
0 assumpto, além de vital, ó urgente
e o adiamento da solução, quando o
Congresso tem diante de si a fórmula
quo o resolve, integralmente, e sem
ônus parn a Nação, seria uma inépcia
criminosa e imperdoável.

3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço tclcgraphico, cm geral,

bom. .
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Votações
O anno está findo. Delle nos restam

vinte e cinco dias, sendo que desses ape-
nas vinte, são uteis. 12, 19 e 26 são do-
mingos; 8 ' e 25 são santificados da
Igreja. Caminhamos, assim, apressada-
mente para o carnaval — porque o dia
de S. Sylvestre marca o inicio da tempo-
rada carnavalesca nesta capital. A pas-
sagem do anno é sempre motivo para
umas passeatas em homenagem a Momo.

Sc, pois, ha apenas duas dezenas de
dias uteis, o Congresso precisa ultimar
nesse prazo a votação das leis orçamen-
tarias. Para o 'Congresso não ha nem
vinte dias uteis para deliberações — pri-
meiro, porque o dia 31 tem sido apenas
destinado ao encerramento das suas ses-
sães; segundo, porque é commum verifi-
car-se não haver numero, no Senado, ou
na Câmara, para votações.

O projecto do orçamento da agricul-
tura, que conseguiu, na- Câmara, urgen-
cia para a immediata disoussão e vota-
ção, ein 3" discussão, ha quatro dias que
está em ordem, do dia... Não ha nu-
mero. A lista de presença, no Monroe,
lá pelas duas horas,-denota o compare-
cimento de m(ifs de 107 deputados.
Basta, porém, uma simples verificação de
votação, para sc ver que vários represen-
tantes do povo desertaram, uns do re-
cinto, outros do próprio edificio, sem
cumprir o velho dever regimental de
communicar á mesa a sua retirada,..

O clamor contra isto é geral. Todos os
jornaes registram o facto e o commentam
coin apreciações que não representam
louvor, antes pelo contrario.

Agora, que nos achamos ás portas do
anno novo, essa situação, nas duas casas
legislativas, é inexplicável, a não scr pelo
desejo de atropelar votações, á ultima
hora, afim de passarem, ao apagar das
luzes, sem discussões, alguns bons gatos.

Que. o Senado e a Câmara dêem nu-
mero para deliberações, ao menos nesses
últimos dias dc sessão, que o são, tam-
bem — c bom recordar — da legislatura.
Que se rccominendem os congressistas
assíduos, os que cumprem o seu dever
votando, ao apreço do eleitorado.

jo e Silva ex-chefe de trem de 2" classe
da Estrada de Ferro Sul de Pernambuco,
solicitando os favores do montepio—De-
ferido;

D. Maria Monteiro Marcondes e ou-
tros, viuva e filhos dé João Marcondes de
Oliveira, telegraphista de 3* classe da Es-
trada de Ferro Central do Brasil fazendo
idêntico pedido — Deferido;

D. Maria Martins Carvalho, viuva de
Manoel Leocadio de Carvalho,'. ex-conta-
dor da 'Administração dos Correios do Pa-
raná, fazendo o niesmo pedido—^Prove,
por certidão que o ex-funecionario pagou
todas as jóias e contribuições devidas,
desde a data de sua inscripção á do óbito,
e faça reconhecer por notario publico as
firmas dos signatários das certidões apre-
sentadas;

D. Rosa Braga da Costa Lima e outras,
viuva e filhas de 'Manoel do Nascimento
Costa Lima, telegraphista dc 2* classe da
Repartição Geral dos Telegraphos, fazen-
do igual pedido —¦ Façam rectificar a cer-
tidão de óbito do contribuinte quanto a
seu verdadeiro nome.

—Acham-se quasi concluidas as bases
para a concurrencia administrativa que o
governo vai fazer para a siípcrstructura
da ponte sobre o rio Paraná.

Na semana corrente serão expedidos
os avisos-convites ás mais importantes
firmas desta praça que terão á disposição
todas as plantas, caderno de encargo e os
mais detalhados informes, no escriptorio
da 5* divisão da Central do Brasil, á rua
Senador Pompeu.

O serviço da nionta-gem dessa importan-
fe ponte será superintendido pelo doutor
Arlindo Luz, director da Noroeste, com o
auxilio de vários engenheiros da mesma
via-ferrea, os *quaes já se acham á fren-
te da construcçao de pilares,- fundações
e outras obras preminares.

Na montagem do material metálico vai
servir a turma de caldeireiros da 5* divi-
são da Central do Brasil, que é composta
de dez operários, competentes e práticos
em taes trabalhos, e que constitue na mes-
ma estrada um dos elementos mais se-
guros e de inteira confiança do Dr. Carlos
Euler, sub-director da 5* divisão.

Ministério do Exterior.
O addido com.merciial em Buenos Aires

coinmtinica haver interessados na compra
de cem mil kilos de oleo de mamona lu-
brificante, com a entrega dc vinte mil ki-
los no prazo dc um mez, e o restante den-
tro de tres mezes.

O pagamento será feito á vista, contra
a entrega de documentos. Cada entrega
deverá ser dc vinte mil kilos, carga de
um. vagon.

Aquelles que desejarem entrar em ne-
gociações deverão remetter os seus preços
e condições directamente á legação do
Brasil em Buenos Aires, ou por interme-
dio da directoria dos Negócios Commer-
ciaes e consulares.

—Tendo o Sr. Eduardo Schneider pe-
dido a este ministério providencias para
que o cônsul geral de Assumpção acautele
os bens deixados por'*seu irmão Carlos
Schneider, 'faljeçido 110. Paraguay, foi fei-
to o expediente VíeSsé setítido.

Aquelle cônsul.gerarem resposta, pede
que sc indique, pelo menos, o anno e o lo-
gar do fallecimento dé Carlos Schneider'
pois o registro civil nada encontrou quan-
to á capital.

Sendo ignorado o endereço do peticio-
nario, é elle convidado a comparecer a
este ministério para dar, com a possivel
brevidade, as necessárias informações.

CARTAS DA ALLEMANHA

Sebo&t
jocfaf

appr-ehensões, as concessões feitas a
f;'.zer .coisas junto ás coiiimissões do Con-I (^trangeiros, dando-lhes 0 controle

•O tempo.
Probabilidades Jo tempo alé as 16 horas

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

muito máo a principio, instável após;
temperatura, á 110-ilfc mais fria, ligeira
ascensão de dia;

Districto Federal e Nitheroy — Tem
po, incerto e máo a principio, melhora»-
do, sensivelmente após, sobretudo tle
dia (1); temperatura, noite piais fria;
ascensão de dia (1); ventos, prcdolliinãr
rão 0.1 do quadrante sul (1) frescos to,).

A temperatura média da capital ante-
hontem foi _6 "o 011 2.°3 acima da nor-
mal.

Escala de probabilidade!:
1) muito provável;

O orçamento da fazenda.
iFigura na ordem do dia de hoje do Se-

nado, em 2* discussão, a proposição da
Câmara dos Deputados fixando a des-
peza do Ministério da Fazenda para o pro-
ximo exercicio. ~

Instrue este orçamento o parecer da
commissão de finanças, um dos mais com-
pletos em informações, que (Fali têm saido,
com a circiim-stancia de ter sido apresen-
tado no interregno da votação da re-
dacção final na Câmara á' sua leitura
00 expediente da sessão do Senado, o que
evidencia a operosidade do seu relator.

E, de facto, o trabalho do Sr. João Lyra
saiu das normas communs dos pareceres
daquelle genero, para tornar-se uma apre-
ciavel monographia sobre assumptos da
maior opportunidade, com idéas e sug-
gestões dignas da meditação esclarecida
dos nossos homens publicos.

Ha ali um exame detido da situação
dos nossos Estados, sob o ponto de vista
dos seus recursos, em face de suas despe-
zas, além de. uma larga explanação sobre O
valor da moeda em diversos paizes euro-
peus, com apreciações próprias sobre a
situação do nosso dinheiro, agora séria-
mente desvalorizado.

Outro assumpto que lhe mereceu uma
judiciosa apreciação, foi o que se relacio-
na com o Lloyd, cujo estado actual ana-
lyza com clareza, para salientar a necessi-
dade urgente de uma providencia, qual-
quer que ella seja, de modo a que o The-
souro não continue com responsabilidades
que só uma organização defeituosa lhe
pôde acarretar.

Aborda a questão palpitante da reforma
das tarifas, chamando, numa abundante
cópia de apreciações pessoaes, a attencão
do Congresso para o perigo dc uma re-
forma, precipitada, sem o tempo preciso
para -que os nossos importadores se pre-
parem a receber as modificações iittrodtt-
zidas na nossa pauta aduaneira, sem o
que serão victimas de prejuízos incal-
culaveis, E muitos outros assumptos me-
receram carinhosas referencias e aprecia-
ções do illustre relator daquelle orçamen-
to. Para nos referirmos a mais um delles,
lembramos o que discorda de novas tribu-
tações para suggerir outro imposto addi-
cional, de melhor effeito pratico.

Emfim, é um trabalho que confirma O
justo conceito de que goza o Sr. João
Lyra, qual o de uma noAvcl operosidade,
ao par de um escrupuloso e intelligente
exame das questões que são confiadas á
sua competência. Se já havia relatado
com relevo os orçamentos da marinha e
da justiça, o da fazenda, cm que é especia-
lista, o fez além da espectativa dos seus
collegas. que por proposta do Sr. Alfredo
Ellis, presidente da commissão de finan-
ças, fizeram inserir em acta um significa-
tivo voto dc applauso.

Ourso de enfermeiros.

A necessidade de escolas para a for-
mação de enfermeiros é da máxima evi-
dencia para os que conhecem a vida das
casas de saude e dos hospitaes. Náo se
pódc improvizar um enfermeiro, como
não se pôde fazer, sem aprendizagem,
theorica e pratica, um medico, um enge-
nheiro, um advogado, ou mesmo um
padre.

Por mais intelligente e dedicado que
seja um individuo não pôde ser transfor-
mado em enfermeiro de um momento
para outro. Poder-se-ha, no máximo, ap-
plicar-lhe ei cuento, recordando a alti-
tude de quem fora interrogado se sabia
tocar violino: " Eu nunca experimen-
tei..."

Sc a necessidade da formação de en-
fermeiros é evidente, consequentemente
o será a instituição de cursos para essa
formação. Entre nós, o progresso, sob
esse ponto de vista, é precário. Nada
houve, officialmente, durante largo tem-
po, a respeito. A iniciativa particular,
que nos tem valido, é escassa, deficiente.

Agora, porém, a colônia de alienados
do Engenho de 'Deptro estabeleceu nm
curso de enfermeiros. E' iniciativa de
seu director, o Dr. 'Gustavo Riedel, com
a collaboração de vários médicos, entre
os quaes o Dr. Adoipho Possollo, chefe,
ali, do serviço de cirurgia.

Para facilitar -a aprendizagem theorica
e pratica, o Dr. Possollo organizou um
magnífico trabalho, com abundantes il-
lustrações, dc modo a tornal-o verdadei-
ramente didactico.

A sua materia, precedida de noções
sobre hygiene, abrange largos capítulos
em que se encontram noções geraes de
anatomia, de anatomia topographica, de
physiologia, das funeções secretorias, de
propedêutica clinica, de curativos, de pc-
quena cirurgia, de esterilizações, dc bal-
neotherapia e de serviços sanitários de
campanha, abrangendo, ainda, capital os
sobre os cuidados especiaes requeridos
por certas categorias de enfermos, sobre
o material necessário ás operações mais
communs e sobre a administração interna
e a escripturação do serviço sanitário e
econômico das enfermarias.
, O Curso dc Enfermeiros do Dr. Pos-
sollo, que é um antigo collaborador dc
O Pais t um dos mais operosos contri-
buintes para o enriquecimento da nossa
literatura medica, tendo já dado á pu-
blicidade mais de trinta volumes, vem
prestar inestimável serviço, attendendo
por completo ao fim a • que se destina.
Pela sua publicação o scu autor merece
sinceros parabéns.
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ícaro, o grande symbolo mediterrâneo,
foi victima do seu próprio engenho, da
sua audácia desmedida. O moderno pro-
gresso humano, que tão alto ergueu o
voo, sente que lhe desfallecem as azas, e
teme cair das alturas em que o librou
o genio. É o philosopho, vendo que a
sciencia armou o homem para a si mesmo
se destruir, fica hesitante em declarar
se isto será um bem ou se isto será ura
mal.

Ninguém ignora o papel que, na indus-
tria e na vida, desempenha hoje o car-
vão. Aquece o lar e movimenta as fa-
bricas; desloca transatlânticos no mar e
comboios eóbreos trilhos, e, a maior
parte das vezes, aviventa os dynamos que
produzem a energia electrica. O carvão
concentra, na sua força millenaria, a luz,
o calor e o movimento, as tres grandes
energias do Universo. Apoderando-se
dellas, o homem dominou a terra. Mas
ficou, ao mesmo tempo1, dominado pela
dependência em que está desse produeto,
cuja extracção é tão penosa. Os minei-
ros, vendo que as outras classes ope-
rar ias dominam, á superfície, não que-
rem mais sepultar-se nas entranhas da
terra, cobertos de uma camada negra dc
pó metallico que lhes dá um aspecto bar-
baro. Seus olhos procuram a luz, e ar
puro, eeus pulmões. Attrae-os a grande
vida meridiana. Por emquanto, fazem
apenas exigências pecuniárias, demandam
salários altos, ganhos em poucas horas
de trabalho. O dinheiro lhes patenteará
a larga porta dos prazeres di vida, e o
trabalho das minas será abandonado, com
a repugnância com que se repellein as
coisas vergonhosas. Este abandono en-
volveria o descalabro das grandes indus-
trias, seria a volta aos tempos primiti-
vos de agricolas c de pastores.

Dar-se-hia apenas uma -renovação da
historia.

Estas complicações futuras não interes-
sam muito os homens de hoje; mesmo
porque não lhes faltará, aos homens dc
então, o engenho sufficiente para deri-
varem, por caminhos novos, as forças
oceultas da natureza. Depois, temos a
eleetricidade, que bem poderá emanei-
par-se do carvão.

Entretanto, a crise deste combustível
complica não pouco a economia mun-
dial. E' o terror dos pobres e dos ricos,
para o inverno que vai entrando. Os
chefes de familia perguntam-se, com an-
ciedade, se poderão agasalhar scus filhos,
quando as roupas escasseiam e custam
preços inauditos. O aquecimento central
é hoje uma instituição, no centro c norte
da Europa. A agricultura diminuiu em
muito os terrenos florestaes. E a hulha
substituiu a lenha, nas cidades. O povo
acostumou-se já á quasi falta de luz, na
illuminação publica e particular; mas
terá mais difficuldade cm acommodar-sc
ao frio, que cnrcgela e mata.

— E esta perturbação na vida domes-
tica estende-se a toda a vida social. Por
falta de carvão, iém-se fechado nume-
rosas fabricas. Ora, este facto oceasiona.
para os paizes industriaes, uma desorga-
nização econômica de conseqüências fu-
nestas.

Cresce a legião dos sem trabalho, acar-
retando a fome e a desordem. E' este
o caso dc algumas cidades da Allemanha
c de outros pontos da Europa. Sc a greve
dos mineiros inglezes continuar, esten-
der-sc-ha a novas regiões esta calami-
dade sem precedentes, visto como da ln-
glaterra sáe, para o resto do mundo,
grande parte do combustível precioso.

Seria o caso da Allemanha se levantar,
dando impulso á extracção da hulha, de
que possuo grande jazidas, com a disci»
plina que caracterizou sempre o seu tra-
balho. Mas a França, que tem e deseja
continuar a ter na Allemanha uma gran-
de conta* aberta, deriva em seu proveito
o carvão germânico, o que vem ferir o
patriotismo e a boa vontade dos mineiros.

Narram- os jornaes um só gazometro
de Paris possue mais reservas dc carvão,
para este inverno, que todos os gazome-
tros da Allemanha juntos. Será verda-
dc ? Será mentira ?

Accresccntam ainda que a França ven-
de carvão para o Canadá, do que lhe so-
bra da sua industria. O certo é que tudo
isto sc reflecte penosamente no espirito
do povo, ennervando-o e entorpecendo*
lhe as energias.

Em particular, porém, -dizem alguns
allemães que tal propaganda dos jornaes
não indica propriamente uma crise de
carvão, levada a um ponto agudo, mas
sim politiça, com o fim dc impressionar
os paizes alliados que lhes são mais sym-
pathicos. Devo notar que em Berlim não
se nota essa falta absoluta de carvão;
as ruas c os edificios são razoavelmente
illuminados, e o aquecimento central já
começou por toda jt. parte. Dizem que
esla falta se faz sentir principalmente
nas cidades do Rheno.

— Esta dependência do carvão, a pos-
sibilidade do seu esgotamento nas minas
e as difficui.lades de extracção c mani-
pulação do mesmo Jcvam os homens de
sciencia a lançar mão de novas forçai
naturaes. Lembram o petróleo c, sobre-
tudo, a chamada hulha branca, de que
os jornaes, por vezes, se oecupam no liio
de Janeiro.

Os francezes notam a riqueza que dé
suas quedas de água lhes pôde advir. Co-
gitam ainda da hulha azul, força tirada
do movimento das marés. Neste parti-
calar, poucos paizes se podem gabar,
como o Brasil, que possue quedas de
água numerosas e potentes.

A Allemanha, por exemplo, tão copio-
samente dotada dc carvão, é pobre desta
grande força do futuro. Ora, o Brasil,
que tão ciosamente cuida do scu pro-
gresso, deve dar nisto um grande passo
á frente. A electrificação das estradas
de ferro libertal-o-hia dos embaraços de
fornecimento de carvão, que só podem
ser cada vez maiores.

. Bem sei que não faltam ahi terrenos
carboniferos; mas subsistirá sempre a
difficuldade da extracção, pela repugnan-
cia que inspira um tal .mister, A vida
no Brasil é demasiado fácil, para que
seus filhos vão sepultar-se nas entranhas

.da terra, a respirar pó negro. Outra é
a lueta pela vida, na Europa, e os ope-
rarios caminham, a passos largos, para
o abandono das minas.

Felizes, pois, as nações que possuem
a grande força natural que' despende ai
vida em cantos sonorosos. Cantos que se-
rão movimento e luz, cruzando em todas
as direcções activando o progresso,, ale-
grando as almas, sem cníarruscàr os cor-
pos. Não será mais uin trabalho, subter-
raneo dc vermes tumulares, rasgando en-
tranhas, e devorando a sua própria-vida.

A luz que illumina a cidade, a ma-
china que rodopia nas fabricas não se-
rão mais que um echo longínquo, uma
vibração prolongada do hymno immenso
das cataratas, na selva. Dignificar-se-ha,
dest'arte, toda a existência humana, c a
paz da Republica não dependerá da justa
revolta dos que a miséria sepultou em
vida.

J. Ai. Gomes Ribeiro.

Ministério ila Viação.
Requerimentos despachados:
D. Mjr:a Alves da Silva e outros, vm-

va e filhos de Francisco Gomes de Arau-

Ministério da Fazenda.
O Sr. ministro nomeou Francisco Bei-

léza Filho, para o logar de 2° offieial
aduaneiro da Alfândega do Ceará.

—Já deram entrada no Thesouro os
papeis referentes ao concurso de 2" en-
trancia para empregos de fazenda ultima-
mente realizado na delegacia fiscal do
Thesouro Nacional em Matto Grosso.

Inscreveram-se nesse concurso sete fun-
ccionarios de i" entrancia, dós quaes tres
foram reprovados, só logrando approva-
ção os quatro seguintes:

João Cyrillo Salles, José Leite Pereira,
Mario Aureliano da Costa Lima e Manoel
de Cerqueira Caldas, ein i", 2°, 30 e 40 lo-
gares, respectivamente.

—'Pelo procurador geral da fazenda pu-
blica foi designado o Dr. Gurriti Pessoa
para representar a fazenda nacional ria in-
specção de saude a que serão submetti-
dos, a 8 do corrente, os seguintes candi-
datos a aposentadoria.

Em 1* inspecção, Leocadio Monteiro da
Costa e Souza, Ernesto Walter iMee e
Alberto da Nobrega Lins c, em 2* inspe-
cção, José Antônio de Carvalho e Gabriel
da Costa Ferreira.

—O Sr. ministro deferiu o pedido do
4* escripturario da delegacia fiscal em
S, Paulo Alcides Antônio da Costa, no
sentido de ser a sua antigüidade-de classe
contada da data em que tomou posse dc
idêntico logar na Alfândega do Rio Gran-
de do Norte.

—O Sr. ministro resolveu conceder 60
dias ao escrivão da 1* callecloria de ren-
das federaes em Campos, Estado do Rio
de Janeiro, Julio Nogueira para promover
a prestação de sua fiança, e de 15 dias,
improrogaveis, ao' despachante adnanei-
ro da Alfândega desta capital Francisco
Antônio Mendes Junior, para idêntico
fim. -

—O Sr. ministro autorizou o delegado
fiscal no Paraná a providenciar, no senti-
do de ser ali lavrada, mediante a apre-
sentaçâo dos necessários documentos, a
escriptura de doação feita pela Câmara
Municipal de Coritiba de um inimovel des-
tinado ao aquartelamento do 5* batalhão
de engenharia.

—'Em virtude de determinação do ee-
nhor ministro, o Thesouro Nacional .to-
mou providencias no sentido de serem
suppridas urgentemente as seguintes re-
partições fiscaes: delegacia fiscal na Ba-
hia, 300:000$; Alfândega de Parnahyba,
300:000$; delegacia fiscal em Parahyba,
100:000$, e delegacia fiscal no Estado do
Espirito Santo, ioo:ooo$ooo.

—O director da receita publica propoz
ao Sr. ministro a designação do agente
fiscal do imposto de consumo nesta capi-
tal, Silvino Cavalcanti Paes Barreto, para
servir como inspector fiscal da 1* zona
do Estado de Pernambuco,

—O Sr. ministro approvou o acto do
delegado fiscal na Bahia, aproveitando,
nas horas disponíveis do seu trabalho, os
serviços do 2" escripturario da Alfândega
de Manaos, Alfredo Clodoaldo Vieira,
mandando servir como conferente dns
eneommcndas postaes na capital daquelle
Estado.

O inspector fiscal Joaquim Liberato
Barroso apresentou ao director da receita
publica o seu reiatorio, referente ao ser-
viço de inspecção a que esteve proceden-
do ultimamente nos estabelecimentos fa-
bris e commerciaes, situados em diversas
ruas do bairro de S. Christovão.

Segundo esse trabalho, são satisfato-
rias, em relação ao ponto de vista fiscal,
as condições cm que se encontram, em
sua maioria, os estabelecimentos inspe-
ccionados.
. Accentúa o mesmo inspector que fo-
ram encontradas algumas pequenas ine-
gularidades c falhas, conseqüentes á in-
observância dc disposições do vigente re-
gulamento do imposto de consumo; mas
isto àttribue antes á ignorância por parte
dos infractores das disposições infringi-
das do que, propriamente, ao intuito de
lesar o fisco, tendo auxiliado tanto quan-
to possivel a correcção das deficiências
notadas. *

Poucas foram as casas,que encoutrou
em atrazo com o pagamento da taxa de
registro, e que, por esse motivo, foram
autuadas.

O escripturario Cicero Guimarães,
da directoria da despeza publica, levan-
tou duvidas sobre se devia ou não scr
cobrado o sello do n. 2 do § 8° da ta-
bela A do novo regulamento do. sello, ao
i° sargento do corpo de bombeiros João
Baptista Pessoa, reformado com o posto
dc 2" tenente, embora com as vantagens
pecuniárias apenas de 1* sargento, visto
sujeitar aquella disposição ao pagamento
do sello os titulos de reforma dos offi-
ciaes do exercito, marinha, brigada poli-
ciai e corpo de bombeiros.

Ouvida a respeito pela directoria da
despeza publica, a procuradoria geral da.
fazenda publica acaba de opinar pela ne-\
gativa, visto que o art. 107 da lei n. 2.924,
de 5 de janeiro de 1915, revigorado pelo
art. in da lei n. 3.089. de 8 de janeiro
de 1916, veda a aposentadoria ou refor-
ma com vencimentos maiores que os per-
cebidos, reduzindo as vantagens dos re-
formados ús simples honras dos postos
immediatamente superiores, não sendo
assim devido pelo inferior de que se trata
o sello acima alludido.

A' vista de uma representação do
sub-director Belens de Almeida, sobre de-
ficiencias notadas na actual lotação dos
cartórios e serventuários da justiça do
Districto Federal, em face da nova lei
do sello, o Dr. Vossio Brigido, director
da recebedoria, resolveu constituir uma
commissão de funecionarios para rever a
actual lotação dos mesmos cartórios e
propor nova lotação.

Para essa commissão forain designados
os escripturarios Leopoldo de Mendonça
c Graciliano Müller.

Pela fazenda nacional foi ajustaiU
a venda, á razão de 111$ por metro qua-
drado, dos lotes dc tirrtiio 140 e .ui
da quadra 11. 9 da t*.!'! o.ula tio Pr
11.Í1.1. a D Adél-ii'!- I'!.;n*.h. t.an.o--.
por 3o:_i-S.5é, c Jj ioie de terrêni

n. 342 da mesma quadra e esplanada,
aos menores Gastão de Oliveira e Di-
narte de Oliveira, representados por sua
mãi, Ermelinda Cândida Mendes, pelo
preço de i6:66,?$33. Na procuradoria ge-
ral da fazenda publica vão ser lavradas
as respectivas escripturas. »

Fora evitar o ridiculo.

O regimento da Câmara dos Deputados
contém uma disposição das mais saluta-
res: é a que torna a renuncia ao mandato
popular effectiva e irremediável, desde
que seja enunciada.

Quem não quer mais ser deputado basta
declaral-o da tribuna ou numa simples
communicação escripta á mesa. E a me-
dida é tão iboa que, se a memoriai não nos
trae, desde a sua adopção, sobre a qual
alguns annos passaram, já, ninguém mais
se lembrou de mandar a cadeira á fava...

E antigamente esse gesto era dos mais*
freqüentes. Conspicuos representantes da
Nação, por dá cá aquella palha, por entre
arroubos rhetoricos, exliibiam sensibilida-
des feridas, melindres exacerbados, e far
ziam a sua fita (o nome é esse c não ou-
tro) de desinteresse e de independência...

. Posta a renuncia a votos, uma ou mais
vezes, era unanimemente rejeitada. Até
commissões eram designadas para pedir
ao susccptibi.lizado pai da Pátria que con-
sentisse em renunciar á renuncia. E está
claro que elle acabava se submettendo,
docemente constrangido por tantas de-
monstrações de apreço dos seus pares.

A disposição do regimento da Câmara
a que estamos alludindo devia ser esten-
dida, numa e noutra casa do Congresso,
aos logares das commissões. Porquê agora
a moda é, por qualquer motivo, renunciar
a esses logares. Para tanto é sufficiente
uma simples votação contra qualquer pae
recer.

O espectaculo de taes renuncias, porém,
se multiplica, sem que qualquer deilas
logre converter-se em realidade.

¦ O cavalheiro faz a sua fita e por mo-
destia, mal a dá por concluída, procura a
sala dos chapeos. Porque é infallivcl que
alguns dos seus pares se levantem, peçam
a-palavra e o crivem dc elogios.

A renuncia é rejeitada, e a commissa*
não fica privada das luzes,* do patriótico
esforço, etc, do notável parlamentar...

Ora. á força de se repetirem, esses ca-
••os tornaia-n-oc dc um immenso ridiculo.
E seria jircciso pôr-lhès cobro, adoptr.ndo

io SenaCJ, sciii . .'.ricções, a boa disposi-
i ;ão ..ui- " icii.ii.eiit.o da Câmara já co««' léiu. c cuj . .*¦: -:.cia se acha perfeita»
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PALESTRA FEMININA
EVOLUÇÃO PERNICIOSA

«tathieu Montmorency escreve á sua

tia Mane. dc Nassau cm 1805 >; .
" Nenhum interesse pelas idéa.-. muitos

pelos logares e proveitos do momento;

um arfar continuo em todos ¦aquelles que
correm atrás da fortuna; uma indifíeren-
-ça absoluta nos que nao tC-tu necessidade

.de -.oirer atrás delia; um grande orgulho

«aquelles «iue nada obtciu, um leve Sorri-

so de ironia nos lábios dos que alcança-

ram o que quizeram, como sc elles esti-

.vessem muito, acima do suceesso obtido

e temos o Paris desses tempos."
Com as mesmas palavras, poderemos

retratar o Rio de Janeiro nesta época em

que o seu progresso civilizador e a evolu-

ção moral dos seus habitantes chegaram
ao ponto determinado uessa carta do il-
lustre fidalgo realista;

Kítectivair.cnte, os bons hábitos brasi-
leiros estão numa agonia dolorosa e defi-
nitiva. A' generosidade, ao altruísmo do

povo carioca suecedem um delírio de
maldade, uma convulsão de egoísmo, uma
esfalfante lucta atrás de objectivos qiraS!
incoiiipreliensiveis e que despertam o cs-

pauto dc algumas almas claras e simples,
quando são desvendados. As mulheres,
então, como nesses dias cin que Mme. de
Stael .triumpliava entre intrigas, couspi-
rações e irrequietas altitudes que a leva-
vam au exílio, mostram-se denodadas
guerreiras tin arte da jferiitlia, da caria
anonynia, da telephon.ul.i em i/Oi falsa,
que amea«*a, offende e insulta Os limites
que ii dignidade impiuih.i uutfora a eer-
tos actos. a i.irgos cetravasamentos de
linguagciii; a prováveis receios dc perigo-
sos di-senlact-s, miram por terra, ao cia-
mor lio intenso desejo de virigjiny.i, de
delação, de calumnia e, não raro, de
pura maldade. Tudo serve nesse plano de
¦infâmia, tudo é util nesse di-liijúiò da
vergonha. A moda está na carta não as-
signada, escripta á machina, no aviso
ou rio arremesso que o telephone trans-
tiiilte, certa a sua autora da impunidade
«¦¦ inconsciente ou indiffcrente diante da
su.i covardia, -., muitas vezes, do seli cri-
¦me. Ah ! as mulheres, quando querem
Ser cruéis e perversas, sabrin sel-o com
uma petleicân que desorienta o mundo e
o perturba ! São tremendas 1: deliciosa-
mente monstruosas ! Ha tempos uma en-
Cantailora senhora, que amava um cava-
llu-nu casado c que queria oecupar ex-
cliv.silamente todo o logar vasio desse co-
r,i«,'ào dc homem, resolveu por meio dc
duas telephonadas anonymas, escanga-
lharlhe ile uma vez o lar,-que ella leu-
ttimeiite roia como um pe«|iieno e invisi-
vel cupim. Telephonou a um gentil me-
divo da rival, pedindo para esta us seus
cuidados profissionaes e luarcaiido-lhc
uiii.i hora exacta, cimiuaiito (|in-, com a
voz dc mascarada, voz «pie cheira a fal-
sidade, a infâmia e a torpeza, avisava o
amaiile que losse em casa á hora deter-
minada, pois que lá encontraria um i.-spe-
ctaculo interessantíssimo'. Ainda existem
esposos sensíveis e que não linncain com
certas sensações. Eslt, entrando repeti-
tinaiiicnte c encontrando um joven es-
cuiapio ao lado da mulher, quiz dttonar
o icvólver sobre ambos, mas, afinal, uca-
bou tudo com a explicação que os m-s ti-
icratii terminou o cômico vamlcvillr,
que se podia ter transformado em trage-
di.«, num ionipinientu dc amor eutie a
aurora da tcliplionada facilmente desço-
berla e a sua victima. O cavalheiro, tão
ardentemente amado e para cuja posse
integral ia-se até ao enine, procurou,
com» de razão, a quein este aproveitai ia,
e. \erificandii o, aliandonoii os uiiibnícs
do adultério, voltando ao doce e mono-
tono affccto conjugai; que lhe pareceu
delicioso depois da cscanituiiclie que sof-
frera.

No lempo de M.ithicu de Moiitmo-
rency náo havia ti-lephones, e se elles já
tivessem sido descobertos naí|üéll.i época,
em que se inventou Bonaparte, o aven-
tureiro corso, nunca teria sido uupciadoi.
Verdüde é, que as infames cartas ano-

nyuias constituíam, já tiesse tempo, uni
habito social, e tenho a impressão que
quein as inaugurou deve ter sido uma mu-
lher. da «piai a perfídia é, apesar de todo
o mal contido no caracter masculino, uma
perversão bem feminina.

Se o' illustre fidalgo francez, cuja af-
feição por Mine. de Stael era um mimo
de doçura, de religião e de devotamento,
revivesse lioje, entre nós, debaixo desse
grande e luminoso céo do Brasil, elle-de-
veria accresccnlar ao quadro «pie faz de
Paris cm 1S05, quadro que devemos ad-
o*ptar para a nossa serventia, pois que
parece feito para nós, :, inclinação que
nasceu agora nos cérebros brasileiros, de
se servirem dos telephones como instru-
•trientos delatores, calumniadores e af-
frontosos.

' O estado d'alma que esse vil proceder
demonstra nega a evolução moral e so-
ciai- daquelles que delle sc servem, tama-
nhas são a covardia, a indignidade e a
criminalidade nelle contidas. Todos esses
<ltsc«|úilibriós são filhos das mi/ntalidades
doentes que se agitam entre nós numa in-
coltercncia. num illogismo. numa verti-
gem pcrhtrbatoria, e, sobretudo, numa li-
«herdade dolorosa e que escapam aos olhos
dos médicos, por não serem lesões phy-
sicas, mas, sim, lesões moraes. A maior
.parle dos deshunianos, dos máos, dos
qúe sentem prazer em calumniar os ou-
íros, em maldizer do próximo, é doente,
ou imbecil, que é uma fôrma de doença.
A pessoa sã e intelligente é sempre boa,
indtílgeiitè e generosa.

Ao Dr. Juliano Moreira, ao celebre me-
dico obrigado á psychologia pela sul
ecienei.i, eu pergunto se não tenho razão.

Clirysanthéme.

amanhã, ás 13 horas, 44 lotes de merca-
dorias diversas, carneiros e caprinos ap-
prcliendidos de accordo cum as leis e pos-
inras municipaes.

— O orgain offiei.il da Prefeitura está
publicando edit.ies chamando' OS proprie-
ri rios. cm debiro com a Prefeitura quan-
to ao imposto de calçamento, para saldar
os seus débitos.

Partindo hoje para o seu paiz, o con-
Je Bosdari, illustre embaixador da Ita-
lia uo Urasil, deu-nos aontem a honrj
de sua visita de despedidas. .-'

'Pref clima.

¦Pagam-se, hoje, 6 do corrente, as se-
guinte.-: folhas de vencimentos, rcícreii-
íes ,;ij n.ez de nbvciríbro findo:

Directorin geral ile higiene (própria-
iue:re dlln), contencioso e aposentados.

Vtnciniér.tos dos adjuntos" de 3." classe
.de ietras J a Z e de guardiães, relrien-
lcè ao mez de outubro (indo.

Srrão pagas tambem as rolhas do oes-
soai operário do mez de outubro: 1 * "cir-
ciui.-eripção dc viação, reis í£8;:'s$4$goo,
próprios municipaes suppli meutar reis
ã(ii%yi% e do pessoal das pOliü-s da rua
Fhnieini dr Mello, rie ;> '_•,* 15 jou.

-*-- No deposito ceíural tl.i municipa-
lidade serão vendidos' em liasu pública,

Para attender ao bem publico.
Fui simplesmente para attender ao bem

publico ijue ss aventou a idéa da inepr-
poração á Central do Brasil da Estrada
dr Ferro Rio d'Uuro, administrada pela
repartição de águas.

Nesse sentido, c para attender ás ve-
lhas reclamações da populosa, zona ser-
vida por essa estrada, existe o projecto
do deputado Manoel Reis.

li, entretanto, a repartição de águas
mostra um extraordinário apego a esse
íerro velho, a que a sua niá gestão re-
duziu a «io d'Ouro. Para esse ponto de
vista anula agora foram prestadas infor-
inações .10 Sr. ministro da viação, in-
ioi inações pelas quaes se deprchende que
a situação da estrada é das mais preca-
rias.

Uin unico motivo dá a repartição de
águas iura justificar o seu desejo de não'
abrir máo da llie d'Ouro : o de servirem
as suas linhas., principalmente, para o
transporte de pessoal e material para o
serviço de conservarão e reparos nos
grandes aduetores que abastecem esta ca-
pitai.

Ora, se incorporada á Central e par-
ticip.imlo dos recursos da nossa maior
ferro-via, a Rio • d'Ouro tivesse a sua
ellicieucia, extraordinariamente augmen-
lada. ó positivo, que muito.mais fácil e
rapidamente altenderia, não só ás neces-
sulades communs tio trafego, como ao
.serviço da repartição de águas.

Como «este Jiioniento se tncontra, é
impossível continuar a Rio d'Ouro. E
o caso que essa estrada representa não
pode deixar de ser resolvido de accordo
com o interesse publico.

Ministério da Agricultura.
.Requerimentos despachados:
Centro Industrial de Fiação è Tecela-

gem de Algodão pedindo autorização para
opvrar cm seguros contra accidentes no
trabalho — De accordo com o parecer da
commissão consultiva, satisfaça as exigen-
cias do decreto n. (.637, de 5 de janeiro
dc 1917.

Henrique Lage. Roberto Cardoso e
limili- llignon, pedindo autorização' paraoperar em seguros contra accidentes 110
trabalho «*., «bem assim, que seja arbitrado
o lundo de garantia especial — De aeeor-
dó tom ó parecer da commissão cônsul-
liva, di-rerido. ficando arbitrado cm réis
100:000$ o fundo de garantia e obrigando-
se a sociedade a communicar preliminar-mente a este ministério, todas as medidas
ijue empregar, demonstrativas da separa-
ção «-ue deve fazer entre os seguros contra
açciilcntcs «Io trabalho e quaesquer outros
«|ue realizar.
'— <mma m* *m —-—_-

NA ESCOLA DK CUUMUTKS

A Uií-irü.iili.-ãi- dc (nvinitis nus aluamos
. .luiurcaiios 110 anno

«Conformo havíamos ntitcclptido, ra-
alizuu-so untc-hiuiusm, 4 tarda, nu «6-
de da Escola du U minutes, na i(hu
das E-lxSiías, ti distribuição de prêmios
aos iiliiiiiiius daquella escola e da de
apreiull/.us marinheiros, ua ilha do
Governador, o que mais se distingui-
rum nos estudos o comportamento
durante u. corrente anno.

(Jurai du i;i horas, chegou á ilha
das Enxadas, afim de assistir á so-
Imunidade da entrega desses prêmios,
u Ur. Ferreira Uliavos, acompanhado
dü capitão-tonuuitu Manoel Augusto
1'eKoira do Vaseonuollus e do Dr. Beo-
olcciò Dantas üuarto, íespèctlvamen-
tu, ajudante dc ordens e official de
gabinete daquelle titular.

Naquella ilha foi S. Kx. recebido
pelo almirante Fonseca Rodrlg,u«s,
iuspector dc marinha; capitão dc mar
o guerra Aristides Vieira Mascare-
nlias, commniuUinti*! do üorpo de ma-
riiiiulios nacionaes; capitão de fra-
£atã Ainpliiloquio lieis, commandan-
to du ICscola dc* Orumctes, o officiaes
da mesma escola e do capitão de
corveta Augusto Durval da Costa Gui-
muiDiiis, coiiimnndíuite da líscola de
Aprendizes Marinheiros e respectivos
officiaes.

Dado Inicio â solcmnidade, o capi-
tão do fragata Amphiloqulo Reis, dl-
rector da Kscola du Grumctes, leu a
•seguinte ordem do. dia, de n. 70:"Um cumprimenta ao disposto no
ri.gulamento desta escola, o Sr. .mi-
nistro da marinha fará agora entrega
dos prêmios "Marcilio Dias" e "Alu-
xandrino' de Alencar", aos aprendizes
que os conquistaram no corrente an-
no Taes prêmios foram creados paraservirem de estimulo entre os alu-
mn«us, proporctonandú-lhes exeeilen-
tes recompensas pola dediqaijão ao
estudo e 'boa compreiiénsão das nor-
mas da disciplina militar; o primeirofoi creado pelo decreto ni 8.U7G, de
-3 de Juaiho de 1910, commemorando
n memória do MnreilPo Dia», 11 o se-
gundo, instituído pela Associação B.
do Corpo ,de Sub-Ofriciaes da. Armada,
em honra ao. almirante, seu grandtíbiniifultor; foi approvado por. aviso
n. 4.308. de 13 de dezembro do 1915.

O marinheiro qu»; traz Seibre o pul-
to a meduHia de Marcilio Dias jamais-podorít esquecer o acto valoroso quelinmortallzou t3o destemido maruj.i,
trocandg sua vida pela defesa da
bandeira; o que mereço o prêmio,"Al*xaiidrino dc Alencar", terã com-
sigo uffectiva lembrança dc um chefe
amigo, ih-dlcadissimo ã profissão, e
dotntlo rio mais sagrado e inquebrán-
tavel amor pula marinha.

Com satisfação torno publiao que o
prêmio "Mareilin Dias" cabo ao
aprendiz n. 82, 2o sargento Lcstos
Son fes. de Pirapora, o o do "Alexan-
drinn dc Alencar" coinpetc ao apren-
diz n. 511, sargí*nto-rijudante Sebas-
tião Ayrton Jucá da Paz, dV> CearA,
ambos com a mnls distineta applica-
çío o exemplar comportamento ter-
minaram o curso desta escola.

O aprendiz n. 252, cabo João Alves
tle Sant'A.nria. desta capital, estft em
Igualdade do condi«;i5es de seus colle-
gas citados, porem o regulamento
marca apenas dois prêmios. iíin me-
dalha tle ouro, razão porque deixa de
ser tambem contemplado. ea'bendi>-
lhe. no i«ntretanto. o primeiro dos
prêmios arbitrados pelli Sr. ministro.
Estou cerlo que esses aprendizes, na
vida que vãn abraçar indieuiãu sem-
pre aos seus camaradas o rumo ex-
acto do dever, como ha escola pro-
curaram sorrir d«; exemplo aos seus
coTlc-gíts.

Km !:" í f.ir foram classificados os
.*cprinili/«s ii. tr.1, Tleollttrto dos San-
tos V:.||«. <• n ri02. Uaymundo Nuna-
Io* e cm S" •'««si'- Moreno de Souza,
que ti>n* rIJrídto .'1 prêmios arbitradns,
d<* ,'ircovrlo «-«.ni 11 [>;ir;iiír;iprt«. unico
do tirtlio". "n «l«. regulami.Tilo.

Outro» «íiaiinhinus iilitivi-ram o pro.
mio de ¦.c.-i's-*., :i riuiniiliflrui* «l«- 2'
Cl/isso íõtriei,'iiiido, assim, a carrètrii
no si-gundo iligrfi,i. da escala liiinir-
chíca o que Jft rei*iis«.iita largu passo
na vida.

Finalmente, aquelles que menores
esforços fizeram na escola, e que por
isso mesmo deixam dc gozar as van-
tagèns já apontadas, tambem - con-
¦juistaram o valioso prêmilo. de in-
strucção primaria e edtienqão militar,
com cujos elementos poderio,' sem
esmorecimentos na vida, procurar
melhor collocação,. entre os câmara-
da$,*"réeuperundio, pela dedicação ao
trabalho a amor â marinha, os logà-
res que lhes competem na defesa do
enorme é invejável Brasil. Aos àpren-
dizes, • hoje desligados desta escola,
imanhã formando no corpo de:marl-
nhéiros, .'para guarnecerém a, esqua-
dra. aqui ficam as despedidas do
commandante,--que espera, sempre a
satisfação de os saber felizes e con-
tentes, .nas vàriaa funeções da carrel-
ra —'¦ Aníphiloquio Reis, capitão do
fragata icommandante."

Após & leitura -_a ordem do dia
Acima, o Dr. Ferreira Chaves collo-
cou no peito dios alumnos premiados
as medalhas que lhes haviam sido
conferidas.

Por essa oceasião, dirigindo-se aos
jovens mar.ujos, disse S. Kx. que
aquelles prêmios significavam multo,
mas não eram ainda tudo, significa-
vam muito, porque constituíam re-
conhecimento formal, publico, so-
lemne, de mérito, isto é, de esforço In-
tolligente, de respeito A disciplina e
de applicação ao estudo. Não eram
ainda tudo, porque para Correspon-,
der fi distineção concedida, fazia-se
preciso perseverar na affirmação dos
predicados de intelligencia e de ca-
racter, de que deram provas no curso
do anno lectivo. K de que assim acon-
teceria, com applausos de mestres.e
condiscipuíos, todos estavam certos,
pelo <jue cordialmente . os felicitava,
pondo-lhes no peito as medalhas que
merecidamente conquistaram.

Terminada esta ceremonia, o c.tpi-
tão de. corveta Durval Guimarães,
commandante da Kscola de Aprendi-
zes Marinheiros, desta capital. leu a
ordem do dia que dam|os a seguir,
passando-se á entrega dos prêmios
aos alumnos de sua escola, e que foi
tambem feita pelo Sr. ministro. da
marinha, que teve novas palavras de
applausos aos premiados.

A ordem do dia do commandante
Durval Guimarães é a seguinte:

"Pára dar cumprimento ao que es-
tabelece o artigo 23 do Regulamento
para as Kscolas de Aprendizes Mari-
nheiros e de Grumetea, acha-se esta
escola reunida no local do honra da
Ilha das Knxadas, para das mãos do
Sr. ministro da marinha e em pre-
sença das altas autoridades receberem
os aprendizes que mais se distingui-
ram durante o anno o prêmio de seus
esforços nõs estudos, na aptidão pro-
fissional e cultura moral.

Conquistou o primeiro logar o apren-
diz marinheiro n. 231, Feliciánò Bene-
dicto da Costa, com direito á meda-
lha "Marcilio Dias"; ò os prêmios con-
stantes do paragrapho unico do mes-
mo artigo, os aprendizes números —
2«l«$, Oetavio Alves Pereira; 215, José
Delvecchio, e 212, José Alves de Santa
Atina.

Estes prêmios representam, portan-
to, o coefficiente mais alto das boas
qualidades. Cabe a todos võs, premia-
dost, o dever de pr-ovar para o futuro
o acerto da escolha de vossos nomes
para figurarem na solemnidade de
hoje, ji-mais desmerecendo da honra
que vos «ê conferida..

A cada um de vós cabe, de hoje em
diante, uma responsabilidade muito
grande. Por serdes os primeiros pré-
mios da escola desta capital, tendes o
dever de manter para sempre uma
condueta exemplar, irreprehensivel, O
de **r o guia de vossos camaradas,
manter o bom nome da vossa escola e
sobresair, no fim, entre todos os vos-
sus -novos camaradas da Kscola de
Grumctes. para onde ireis.

Não doveis esquecer que quem re-
cebo distineções como as que vos são
conferidas agora tem a obrigação de
ser correcto 'para sempre, isto £\ o
que diz respeito a cada um de vós, in-
dividualmente. A todos vós aprendi-
zes, e especialmente aquelles que se
retiram agora para seguir seus des-
tinos recommendo mais uma vez pro-
ceder como vos foi ensinado.

Dentro de pouco tempo terois jurado
ft bandeira o sacrifício de vosso san-
gue e perante ella tereis tomado o com-
promlsso de servil-a com honra, com
disciplina e abnegação.

Honra é a virtude no proceder: mas
honra militar-é tambem saber morrer;

Honra é o dever militar.
Disciplina é o respeito, é a obedien-

cia, é a ordem. K' a aeção de todos
em todos os momentos, ou seja no eur-
bo normal da vida, ou seja nos mo-
mentos mais difficeis. E' a obediência
absoluta nos momentos mais graves.

Disciplina ê o dever militar.
Abnegação ê a renuncia da própria

vontade; é cada um proceder désinter-
essadamente, no beneficio de seu ca-
marada, de seu navio, no beneficio da
corporação.

Abnegação ê tambem o dever mili-
tar. ' '

O vosso dever, portanto, ê proceder
sempre com honra, disciplina e abne-
ga«;ão.. -.*... v

Fiz o que era possivel para vos dar
uma còmprehensao * u-feita da sigtnfi-
cação destas palavras; e para que pu-
desseis bem compreliendel-as tivestea
o meu exemplo, o dos vossos offlciaes e
de vosssos professores.

Ha um outro dever ainda para cum-
prir — (o de estudar. Pelo estudo
alcançarels tudo e chegareis a com-
prehender o que vos cumprirá, fazer no
dia que a Pátria precisar de vós para a
deresa de sua honra eé para isso que
ella, vos educa.

Estudando sereis uteis fi. Pátria e a
vós mesmos.

Ides seguir agora o vosso destino
na marinha, nesta marinha, mais uma
vez vos lembro, que vos recebendo cri-
ancas incultas vos transforma em ho-
mens uteis e a quem deveis todo o
vosso esforço, toda a gratidão e uma
dedicação sem limites,

Se eu vos falo esta linguagem ê
porque sei que a comprehendeis. Te-
nho a esperança que ainda vos encon-
trarei na marinha servindo-a dom le-
aluada e gosando da e3tima~ e da con-
fiança de vossos superiores."

Logo depois todos os alumnos gru-
metes e aprendizes desfilaram em
frente ao palanque onde^se achava o
Sr. ministro da marinha7 prestando a
S. Kx. e fts demais autoridades navaes
as continências do estylo.

Km seguida, realizaram-se diversos e
interessantes exercicios pelos alumnos
da JOscou de Grumetes.

O capitão-tenente Eugênio da Rosa
Ribeiro, instruetor de torpedos da mes-
ma escola, te_ ú lançamento Uo dois
lürpcdus eom magníficos resultados.

Para terminar a festa, houve uma
regala, promovida por um grupo uc
apremUzu.s marinheiros.

Compareceram ft festa vários ofíi-
ciaes da armada eom suas*respectivas
familias e íumillas do alguns maru-
jos grumetes e aprendizes.

O Dr. Ferreira Chaves retirou-se
cerca das lá i;2 horas, excellenterrieiite
impressionado apó.s lelicitar os com-
mandantes Amphiinquiri lieis e Durval
l.iiiinar.ie.**, pelos optimos reirultiiiluü
coiiseguiUos nas escolas uue d rigem.

--S&-'.
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Conde de Bosdari
Deixa hoje o Rio de Janeiro, em via-

gem para a Italia. o conde de Bosdari,
que tão fulgurante destaque soube impri-
mir, com grande proveito para os dois
paizes, á alta missão que o seu governo
lhe confiou junto ao Brasil.

O conde de Bosdari não tem apenas
eminentes qualidades de diplomata: é
ainda um homem que se impõe pelas ex-
traordinarias qualidades da sua admira-
vel intelligencia e da sua brilhantíssima
cultura.

Um homem com essas formosas quali-
dades desperta, naturalmente, estima e
admiração profundas. E o illustre embai-
xador italiano tem hoje, de facto, uma si-
tuação excepcional de prestigio, não só
perante os seus compatriotas, a cujo con-
curso a nosso progresso tanto deve, como
nos mais elevados circulos da sociedade
brasileira.

Desempenhando-sè da sua missão, o
conde de Bosdari tem trabalhado infati-
gavclmente. Basta .recordar que, aqui
chegando, emprehendcu elle demoradas
excursões por todos òs Estados onde os
elementos italianos se.'fixaram, para co-
nhecer minuciosamente:!as>.suas condi-
eões de vida.e de trabalho, ,E a súa
aeção tem sido ininterrupta *e- efficacissír
nia, no sentido de desenvolver todos os
interesses de ordem material e moral que
•nos ligam á gloriosa nação mediterrânea.
E foi cumprindo com zelo e patriotismo
os graves deveres do seu cargo, que .0
conde de Bosdari se fez um bom amigo
do Brasil.

Disso exliubcrantes provas existem. E
por isso mesmo, no dia da sua partida,

os nossos votos não são apenas de boa
viagem, mas para que S. Ex. regresse
breve ao seu posto, aqui.

•Para um diplomata das complexas qua-
lidades do illustre embaixador italiano,
não ha commissões a que não dê o mais
caba! desempenho. Coma sua passagem
pela Grécia, por exemplo, prestou elle
assignalados serviços aos vultosos inter-
esses que a Italia possue no oriente da
Europa. E a*, continuação da sua pre-
sehça aqui, garantiria que do modo mais
proveitoso caminharia a grande obra de
•aproximação e fraternidade da Italia com
o/Brasil. •'; •¦ '" ' "¦¦¦ • ¦ • • ¦ ¦.

f/O paquete, italiano Princlpessa-Mafalda
amanhecerá em nosso porto, hoje, em via-
gém para Barcelona e Gênova,^ tem sua
saida marcada para hoje mesmo, ao meio
dia.
.0 embarque de S. Ex. o conde Ales-

sandro de Bosdari, embaixador da Italia,
effectuar-se-ha ás 11 horas e 45 minutos.
mi

I A propósito da partida dò conde de
Bosdari recebemos a seguinte continuai-
CmSoí-. .,..,;.-. ;, ;. . Jk -.-^.¦..-..¦.i*.*'.* ~'.:*t'-' ¦

"O ' :enib»Íja'dor Ôi' tiaiia';' 'còitile' ^ât1
•Bosdari, tendo de embarcar: hoje; a bor-
do do paquete Princlpessa Mafalda,. yem
por este meio agradecer a todas as pes-
soas que lhe enviaram condolências pelo
fallecimento de sua esposa, qué, segundo
noticias que foram espalhadas nesta ci-
dade, se verificou ha alguns dias.

Cumpre, ao .mesmo tempo o dever de
esclarecer que, até ao presente momento,
•nem o conde de Bosdari, nem a embaixa-
da italiana receberam ¦ nenhuma noticia
que confirme a espalhada.,",.

briand. coronel Carvalho Rego, Dr. Ar-
thur Castello Branco, Dr. Mario Abreu,
coronel José A. de Araujo, Dr, Edison
Metídes' de Oliveira, Dr. Elitiano Cardim,
Alberto Barbosa de Magalhães, Dr. Lu-
dovico Burlamaqui Dr. Francisco Coelho
e coronel Alberto de Oliveira Carneiro.

Seguiu hontem para o Maranhão, onde
reside, o coronel Ignacio do Lago Braga,
sogro do ministro. Viveiros de "Castro.

*
O deputado Oetavio Mangabeira. illus-

Ire relator do orçamento d.t marinha, re-
gressará para a Bahia no próximo sab-
bado, a bordo do Rio de Janeiro, acom-
panhado de sua Exma. família.

*
Partiu honteni para o Maranhão o ca-

pUalistà coronil Deocleciano Ribeiro, que
toi acompanhado. de suas filhas.

*
Seguiu hont-MTi pelo vapor Jlíüiiiioi,

com destino ao. Amazonas, o marechal
Thauir.aturgo de Azevedo, indo em sua
companhia o Dr. Raymundo Thomé Be-
zerra, poiitico daquelle .'Estado. ¦

Ao embarque de S Ex., que se verifi-
cou ás 10 horas, no cães do porto, com-
pareceram por parte da Sociedade de
Geographia do Rio de Janeiro, da qual
é S. Ex. presidente, os direcíores almi-
rante Gomes Pereira, Dr. Couto Fernan-
des, Dr. Simoens da Silva e Dr..Mello.e
Souza; pe!o -ccn'.vté organizador do
XX Congresso Intirnacional de America-
nistas, do qual é S. Ex. i" vice-presiden-
te, esteve presente uma comniissâo com-

.posta dos Srs. Domingos Sérgio de Car-
valho, Dr. Antonio Carlos, Simoens da
Silva, Dr. Luiz Palmeira, Dr Mario
Moura Brasil do Amaral e varias outras
pessoas.

Segundo telegramma que- recebemos,
chegou hontem a Pirapora. onde se acha
à ponta dos trilhos de linha do centro da
Ceat.-al do Brasil, o Dr. Raul Soares de
Moura, ex-ministro da marinha.

S. Ex. regrissa de uma excursão, a Ca-
rinhanha, na qual se fez acompanhar dos
Drs.. «Clodomiro de Oliveira, secretario;da
agricultura do Estado de Minas; Mello
Vianna, sub-procurador do mesmo Esla-
do, e outras pessoas.

Os excursionistas'.partiram liontem
mesmo de Pirapora para a capital."de
Minas.

9

S. PAULO.' s (A. A.) — Pelo primeiro
nocturno de hoje seguiram para essa.ci-
dade os Srs. Manoel Affonso e familia,
João de Amorim Mello, "Dr. B. Gámjj.
Manoel Moreira, Augusto Correia t-'ii-
milia, Heraclito Ferreira. Álvaro Pires.
Walter Azevedo, Dr. Rogério Pentagná,
capitão Eürico Rocha e familia. major
Joaquim Pinto e senhora, Dr. Antônio
Ferrara de Souza e Dr. Avelino Ro-
drigues.

Pelo comboio de luxo seguiram :os
Srs. conde Ribeiro do Valle e senhora,
Heleòdoro -Couto, Dr. Noior Galvão.
M. L. Goldsmith, Dr. Luiz Pereira, com-
mendador Eduardo Freire, deputado Pi-
res Rabello, Dr. Astor Pessoa. Luiz Alve3
da Silva, Samuel Crase, José Crace Làiri-
preia,, Francisco Antunes, ]osi Antunes
Cardoso, Benjamin Faria e commendador
Alberto Dias da Silva.

Cliib dos Diários.
-.Conforme aiinunciámos, o Club dos

Diários commemorou hontem, ás i«i ho-
ras, o 25" anniversario *da sita fundação,
inaugurando em seu salão .de honra o
busto em bronze do seu i." presidente,
o conde de Figueiredo, trabalho do pro-
fessor Rodolpho Bernardelli.

A essa ceremonia compareceu elevado
numero de sócios.

O- Sr. Eugênio Gudin; actual presi-
dente, convidou o Dr. Carlos de Figuei-
redo, um dos filhos do «homenageado, pa-
ra desvendar o busto, o que foi feito
debaixo de prolongada salva de palmas;
em seguida, o Dr. Villela dos Santos
tomou a «palavra, em nome! dos sócios
e com eloqüente; improviso enalteceu as
qualidades e os serviços prestados ao
club pelo conde dc Figueiredo.

Festas.
Apezar do tempo duvidoso, realizou-se

o festival annunciado para hontem, no
Jardim Zoológico, em'TSehcficio dó Dis-
pensario de S. José. O .programma foi*
cumprido' á risca. Realizarám-se os dois-"matches" de football. . '..

| O espectaculo '.infantil obteve grandeêxito, assim como o concerto da orche-
stra dos "Oito 

patutas".Tocaram as bandas, da Escola Quinzede Novembro e do 1" regimento de cavai-
laria.

Ais barráquinhas estavam bem orna-
mentadas c denoininavani-se Bosque das
Rosas,- Bosque dos -Crarvos, As Margari-
das, íris, 'Papoulas, '•Chrysanrhémos, 

«Ly-
rios, Jacinthos, Pavilhão da Creche e
Bosque das Cravinas,

As festas tenniinaram ao anoitecer,
sendo apenas de lastimar que o tempo
não tenha concorrido para maior fre-
«juencia.

Commemorações.
Os diplomados em 1890 pela Academia

de Direito do Recife deliberaram conv-
memorar o 30o anniversario da forma-
tura, assistindo a missa solemne no dia
7 do corrente, ás 9 horas, na matriz da
Candelária, em homenagem aos 43 colle-
gas fallecidos. Além disso, resolveram
reunir-se no dia seguinte (8), em um al-

moço, no Palace Hotel, sendo por essa
oceasião batida uma chapa photographica
dos presentes. 

' :

A comanissão organizadora dessas' ho-
menagens é composta dos parlamentares
Hcitordè Souza,'.'Olegario Pinto, Tlu-nus-
tocles de Almeida, Buarque Nazareth e
dos Drs. Arthur da Silva Castro e Diogo
Soares Cabral de Mello.

Conferências. ¦
Na sede dá Sociedade Nacional de Agri-

cultura, o Dr. João Rodrigues realizará
na quinta-feira próxima • uma conferen-
cia sobre assumptos econômicos e sor
ciaes, de palpitante actualidade.','

1 wiaiiles. ,'¦'.'.
Partiu hontem para.M.iqáos o Dr. Rego

Monteiro, que vai assumir a presidência
do Amazonas.*

S. Ex. faz-se acompanhar,de sua Exma.
familia, e foram innumeras as pessoas
que se dirigiram ao cáes de embarque
pára lhe levar os seus votos de boa via-
Keui . .....

*
Segue hoje para a. Villa de Monncrat

o Sr. Armando ivleini; agente de coleetor
naquella localidade, e que aqui esteve a
serviço.

* ,
A bordo do paquete nacional Aíitiiiín.^

seguiu hontem para o Piauhy, vi.i Mara-
nhâo, o Dr. Autonino Freire, senador
pelo Eslado do Piauhy.

.0 embarque de S. Ex. effectuou-se ás
y horas, no armazém n. íà1 do cáes du
porto. * ,.

Dentre as pessoas presentes ao embar-
que do representante piauhyense, pude-
mos notar as 'seguintes: •' ¦ ". '

Senadores Álvaro de Carvalho, Cunha
Pedrosa, Antonio Martins, Abdias Ne-
ves, Felippe Schniidt, dcpuiados Está-
cio Coimbra, Vicente Saboia, Pires Ue-
bello, Juvenal Lamartine, José Augusio,
Collares Moreira, João CandVlo, Arnuii-
do Burlamaqui, João Elysio, Felix Pa-
checo, Oetavio Mangabeira, Olegario
Pinto e Marcolino Machado; Dr. Jost-
Bezerra, governador de Pernambuco;
Dr. João Pessoa, Dr. Píratinino dé Al-
meida, Dr. Alves Câmara, Dr. Magalhães
dé Almeida, coronel Alipio Teixeira de
Souza, Julio Freire, Dr. Fonseca Ribeirc»,
Dr. Firminó Paz, Dr. Getulio Nuhrega,
Dr. Mario Rodrigues, Dr. Assis Chateau-

Baptizados.
No próximo dia it do corrente, ina

igreja de Nossa Senhora da Penha, em
Irajá, realizar-se-ha o liaptifcailu de Car-
Ios Alberto, filho da Sra. D. Regina Ro-
drigues de Souza, professora municipal
e do Sr. Gaspar Guilherme Ferreira de
Souza, guarda-livros das firmas O. Mó-
reira ,üt C, c Silva Araujo & B.vptista;
da nossa praça.

Anmversarios.
Faz annos hoje o Dr. Pereira Nunes,

t^-d.fRtiEadA\*Í£derul. -..- - ^.-. . . ¦„ v'v ¦'•'
«-,.„» * •¦ Y':* -:¦?¦• ¦¦ -.**v/^«*f ,:.'•'
i Completa annos fiojé a Êxiná,' fyiuva
Astolipho Dutra. ' *•

Passa hoje a data natalidia da
Exma. §ra, D. Nicola de Teffé, tsposa
do Dr. Álvaro de Teffé.

* ¦ 
- '

O Dr. José Eust.iqiiio dc Lima Bran-
dão, .engenheiro da fiscalisação das es-
rradas de ferro, vé passar hoje a data
do seu anniversario natalicio.

*'
Faz annos hoje o Dr. Chrisiiano Bra-

sil. do Tribuii.il dc Contas e éx-deputado
federal pelo listado de Minas.

Completa annos hoje o Sr. Antônio
Gomes Pereira, ' «lo coiumercio desta
praça.

A senhorita Carmen Paranhos cMuple-
ta atiuos hoje.

• *
Passa hoje a «lata natalicia do Dr. Os-

car Gttanali.iriiio Maia Fone.
*

E' lioje o Jia do ..anniversario natali-
eioYda ' st-iilior.ii*;! l.aura Correia Mo-
reira. *

.*\ Exma. viuva Nicola Murinelli, vê
pissar lioje a .«ma il.ua natalicia.

Festejou hiuirrm o seu anniversario
o Sr. Friincisefi M.iitíik- da Kocha T)o-
ria, emprei:adi> no aliuoxarifailo do Jor-
noi do Uni.ii!

O cabido metropolitano, do qual fazij
parte monsenhor Pio, mandará celebrar
solemnes exéquias dc 7" dia, ná calhe-
dral metropolitana.

Missas.
Celcbra-sc-ha, amanhã, 7 do corrente

ás 8 i|2 horas, no altar mór da matriz ,íé
S. José, missa por alma de D. Zaira Mat-toso Miranda.

*
A família Alcântara Toscano faz cYe-

brar hoje, ás 10 horas, na Candelária
missa de 7.° dia, por alma de Máxima"
Gaivàt Toscano.

Pelas escolas.
Serio «•'ninados nni.iiii.ri. tm Enruta Llrre dn

Od«>nto!,)cia, íi 8 liomn, a csumc pratico 1- mil
de t«'liiii«*a-u ptotliue, o» iiliiniiioíi Hiiçíifil taiij
Dii.IUí EstrnJn, Aotonlo Guu'.'«lres ilu Clints,
Carius Augiuto da Sil«» Lisboa, JofrWsoii \«.
lente e Mnrlo 1'lnlo iVreirn.

Sc-ru,. ..•ii.iini.loi is 1.1 lioras, 11 cia 1110 n-nl
Je tliorapeútlca o liyglenij, 05 nluiniios ,i.,,,-.
Ferr«*lia Alvos, Wilson Pinto Itibíirn, tli.ttsr
Fonseoit «la Cunlia, Álvaro üus.uliis Ferumii,'<,
o Plínio Moreira Sentia. Tilr.ua tll|)|.le •:!jr,
\"ir?".;io Lemme, lleitur Máfrtué- Btbelra Al-
jindú da ltoclia Tlii>>«.,.>, IUijíiis Iinrbn . ,ia
Crui o Nelson Srido de Arlátldea Coei lio.

*
Iteallíam-sc liojj. 0 d*j corront,* as ¦«. '.,,-,.

ras, no Coílüjlo Militar tio Illo 1I0 .lanolro, nj
eeguintes oia.T..** oraes:

1» anno — 1'ortUíUíi, afuninffi n<.: "o,
441, 493, OS?, 71«, 731. 713. 74ÍI, 7ãll 7."«7
o 753.

Io «!ino — Anthmètícii, nlümnos »s. • «12,
121. ins: 0S3, 6sí. oas, «32. 701, ua, 732,
e 7s5.

t** anno — Gepgraphin. uluinnos «.*.. : ."Si,
073. 723 750. 731), e 7Ü0.

¦i-1 un;io — Geometria, aluiunos ns.: 83, 133,•98. 313. 333. 418; e 324.
Realizam-«e tambem lioje, tis 11 horns. oa

seguintes exames escrlntos:
l» iirao — Grapltico ile desenho.
.H° nnno — Franrez.
A' anco — Praneez pnra os nilumnos «1pih.ii-

«tentes.
I' anno — Portuguez p.ira oa nliiinnos de.

nocJenres.¦ li" uano — Geometrin.
Hoiiluani-se atnnnhft. 7 do corrente, íis 10 ho-

ras. «ii «eguiutes waiue» oroes:
I" anuo — Praiirex. nluilllios ns.: 121, r«St,

034. liTJ. 07B. 082, fi'Jf>, 733, 737. c 183.
1" anuo — Aritltiiivtli-a, iiliininoti ns.: I1G,

731. 713. 748. 750. 7r>0. 75S, è 75D.
t» iiniiii — Geogriiihíii. nlnninos ua.: 44t,

103, 513, 087. 74», 701, ç 772.
Aviso — O ponto or-al parn os Mames dn ma-

MíeiiiiitiCii u «cteneias pliysii-as e nalurnou .orá
dado As 8 lioras, na secretaria,

NAo poderio entrar em exames ornes os a'n-
niuus t|ue nao cstlíeroiii iiuites tom o colle-
gio.

PELO INTERESSE
DO PUBLICO

A Casa Vieltas nar têm na sua
secção de óptica, íi rua da Quitanda
99. um gabinete para exame da vis-
ta, o qual é .gratui**o.

Ministério «ln Guerra.
Serviço para hoje:
Dia á região, capitão Ildefonso Esco-

bar; dia ao posti, medico da villa, z" te-
nente Alcibiades Schneider; auxiliar do
official de dia, amanuense Manoel Atigus-
to de Azevedo Falcão; a í* brigada de
infanteria dá as guardas deste ministério,
intendencia da guerra, hospital central e
Escola Militar, patrulhas para o novo ar-
senal e á disposição do official de dia.cor-
iteteiros para o Collegio Militar e para
o quartel-general, bem como as quatro or-
denanças para a divisão, e a 2* brigada tle
infanteria, á' gúa'-4ii c reforço para o
palácio do Cattete.

Cniforine, 6".

Falíecinwnlos.

LIVROS Ames de c limiar vi.i u
V. I*.x. a "l.,i.ri-rii l-.'-p •

ila a" Aiiaiiii gu, il IAs 

ultimas novidades da Estação 1
frecos reduzidos |

Despachos tflesráphícos recebidos nes-
ta «-apitai tr.irisiiMiteiit.',! iiòticiá dc haver
talln-iilo na lialia ,iiin dos mais illustres
prelados brasileitos: o luouseiilior João
Pio dos Santos. ! *

[•'igura ile indiscutível rcloio no clero
nacional, devendo o, prestigio grangrado
priiuipalnirnlc aos seus doies de'.«¦jjráção
e aos privil«-i;io5 de íiin.i «¦spkiiilidri orga-
iii/.a«,-ão itilrllrciual. o inciiísèiiliiíi- João
l'i«> dos Santo* ile.seiiipenhou íiiciuiibcn-
«•iasHle grande valor, çuin.uisuiulo a ad-
niii.i«;áo e o respeito dos «jiie o (nuierani
cunlircer.
j O saudiiso òVailór 'Sacro, éuj.i ":palavra
rirlpiilgou por tantas ".vezes 'V sociedade
calholica do 'Uio. estava encariegado rièla
giaiide eouiiiiissâo «Ias.obras ila .i-athedral
Mieiropoliiana; ile comprar os lióvos alta-
íes e tinaifeiis que seráo coilocados na
calhetiral, depois dc sua n-torina. -.

IJ' monsenhor João Pio dm Santos
nasceu cm 14 de novembro «lc 1SS0. nesla
capital, tia lrcjíiteKia dc ÇilttiijihyOrdenou-se presüjiero em 1*7 de juuhode HJ05, no seminal iu do Kiu (.««uiprido.

Fur provisão de 1 de ícVircíro de
íyo», fui nomeado conego e; cm ra de no*
vembro de 1 y 13, foi deilo piclailo «I..-
meutieu de sua santidade u papa.

Em 28 de ievereiru de íyuS, lui ttuutea"
do mestre de ceremonia do coro da cathe
dral metropolitana e, em 15 de julho de
lyõs», mestre de ecromonias do solio c;lr^
dinalicio.

Por decreto de 4 de junho de rgri;,'
foi nomeado pur S. Em. accessor ¦ da vi-
sita diocesana, sondu eleilo cm S ile na.
vembro do mesin.i anno presidem e dlUbra das Vocavoes.

;Era o extinclu procurador do patrirrío-nio do .seniiiiarto, cargo para o qual fui
nomeado ein 21 de janeiro de n^ij; the-
.-.oureiro da Caixa Pia, capelão d.i lifnai.i-
dade da Salete Cruz dus Milit.m,. niM1.
tre de ceremonia:. do cabido iut:ii-,.poli-
tano e presidente da cóimiussáo das oljnis
da cathedi.il tuetropolitaim.

Altini desses caryus. oecupou os de ca-
pelão cantor c in.iu»ionario da inetropu-'
',j,ah''*. .e' f*.* 

'S-^peJái} de varias *irmaiidad«;s
dcsia àrclndiocese'

UXIOOSIÇAÓ »E inSTORIA E AUT13
BEtttOSPECWVA DA ÉPOCA
MONAUCHICA NO BRASIL.
A oommisaão encarregada da expo-

dlçi\o do historia e arte retrospectiva
da época mònarohiea no Brasil, qu»
deverá, inaugurar-se em cliaa desta
mez 110 ed íicio do Club dos Diários,
•tem .'continuado,- diariamente 03 seus
traibalhoa naquelle- local, onde-já .co-
meiíou. a. chegar grande quantidade do
objecto» de arte pertencentes a diver-
soa colleccionadorea.

A commissão composta dos senho-
rea conde de Affonso Celso, R. de Cas-
tro Maya, Affonso de Taunay, Galeno
Martins, A. C. Simoe'ns da Silva, Al-
tredo Maia, Fernando Guerra Duval,
José' Mariano Carneiro da Cunha, Ber-
nardmo Bastos Dias, ,fosê C. Velloso,
Raul Barreto, José üborlo, Carlos
Américo doa Santoa, Ilodolplio Bernar-
delli. Lui- Oastdo d*.Escra'ghpllé Doria,'litigenio Oudln e Joáo do Rego Barros
esti envidando os maiores esforços
para quo a exposição tenha um grande
exito... •-• ...'..,..

i.'utita a. commissão com o concurso
tle grtinde "numero de"possuidores do
objectos que pertenceram ás casas lm-
penaes de D. João V"t, D, Pedro 1 o
D. Pedro II, ou que datem da época
desses monarchas

Como" jâ fòi resolvido, o produeto das
entradas reverterá em benef'cio do
"Recolhimento de Desvalidos de Pe-
tropolis" de que .são sócios fundadores
SS. AA. os senhores condes d'Eu.

A directoria do Recolhimento dc
Desvalidos de Petropolis, representaria
pelas Exmas'. senhoras Knéus Martins,
Eugênio Gudin, Eduardo Ramos e Fl-
gífôíra de Mello é encontrada, diária-
riisniè, das 14 ás 17 horas, no edficio
do Club dos o, Diários, afim de receber
os objsstbs a expor é attender ás pes-
soas que necessitarem de informações.

A todos os expositores será dado utn
recibo dos objectos entregues.

No re.iinto da Exposição, em dias
previamente annunciados. serão reall-
zadas tres co'nferenc'as, sendo a pri-
n-eira sobre* D. João VI, por Carlos
Malriero Dias; a se-íündá, sobre o rei-
nado de Pedro I, por Arfo.nso de Tau-
ítay, de S. Pqulo, e a terceira, sobre o
remado Ue Pedro II, por D. Maria f\u-
genia Celso C. de Mendonça.

Diariamente publicaremos a lista, dos
objectos Ji recebidos, inkfiando pnr
parte da colleeção do Sr. Bernardino
Bastos Dias. *

Duas estatuas do mármore cins-ento
(egípcias); uma estatua eqüestre, cm
feiro, liY«íder'eo III; uma estatua do
prata ila princeza Isabel; um relógio
Japon.^ (paço de S Christovão);
«¦tos «íiagérês de jacarandá (pa«;o «Io
S. Cliristiivão); ura busto de matnore
d« Napoleão (paço de S. CÍu-isti>v;'i«i);
grupo de um .relógio o doisu't'iiiii;l<*iu*
bro°s/representando a múslcaf uniu!-
logio armário, trir.iítio e brotiüe, «istylo
ltiiperiu; «ii.is coii.srtlos de niognit; unr.l
mesa oslvlo. Houlo. da. imperatriz.; uma.,
cadeira-.de Jacarandá ê.om as armas ít«<
império: um stéféoscnpo* «Tcaixa ile
imis d* fer. civm Incrusiações de ouro);
um movei commoda com as armas a ¦
Iniclaes de D. Joüo VI; dois éònsíiloà'.,
com as armas e iniclaos de Pedro I; '
dois consolos de Boule; uma mes.i oviil
de íiuúie; uma mesa com tampo d«?
rnosalco romano; um armário vitrina
em ítioghu e bronze dourado; um.qui-
dro "Noite de luar", do* K." ue'Mar-
tino; uma cadeira dourada com as af-
uias da Casa de Bragança, torrada «lé
damasco vermelho; duis panneiix «!«i-
lielins com scenas de Watteáu; um
ruedulliãu em bronze com o retialo «io
Ptídro 11, rodeado de tapeçaria Ali-
bussun, com as* armas e iriiuiues; uni
relógio império^ em mogno u incrut-
tãções de bronze, com as armas e lm*
ciaes de S. M. Pedro li; uma iiii-Iji-
Ila Impero, composta de nove pi.-«;.is a
saher: uxn sophá, duas càdeirn- (|e
traço, quatro cadeiras singela.*», uma
banqueta ou tamborete e uma iiíeía do
i-enlio; um piano Impe.rio (.•nivu),
pmte estudavam as princezas; dois In-
ombos Império; um psycuê Iiiiperii»:
duas cadeiras em mogno com a curtia'
imperial.

O Instituto Historie.) e Geograpli co
Brasileiro assegurou o sou concurso,
promettendo. expor alguns o1 áo
seu Museu Fli.-tonco. que é a an-
tigo ao Br-*
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Casos .¦fio t%ft 11^ BIolicia
per iu o dedo

na "Champagne"
Não se trata aqui da champagne,

ibebida, que por eer feita nos fundos
de qualquer armazem "imiportador''
e levar um rotulo estrangeiro, só
serve para estragar o estômago de
«¦uem a bebe. Trata-se de "Chaim-

jiaigno", uma lancha que faz muita
espuma, mas na água salgada, quan-
do corre. Essa embarcação tem
como tripulante Tangino Alves To.-
vares, o qual, quando ali trabalhava,
hontem se feriu no dedo médio da
mão direita.

Immediatamente conduzido para a
policia maritima, íoi Targinio soe-
corrido pela AssisLencia.

-—Tf C* rT..*T «.- f

que lhe era imputada e affirmou
que. quem estava incommodando a
tal senhora era o próprio Annibal
Guimarães.

Não havendo testemunhas do fa-
cto, nem tendo apparecido a senho-
ra "bolinada", a autoridade mandou
os dois embora.

¦» a _¦ i m»

O Cunha espalhou-se e foi
preso

O tempo incerto de hontem não
letuou somente sabre os delicados
apparelhos do observatório astrono-
mico, que o registram fir.me, quando
chovo e -vice-versa; tambem, nos
ânimos de Álvaro Gomes da Cunha
exerceu elle üma grande Inufluencia,
senão sejamos. O Álvaro que é in-
quilino de Alfredo dos Santos Freire
e de sua esposa D. Maria Freire,
residentes á rua Angélica n. 71, le-
vantou-se, honlem, pela manhã; de
"hou,bro esquerda em frente", e deu
para implicar com os -ei-hc-rlos-Disso
lá uma meia dúzia de desnfaros e
saiu para a. rua, não ipaia ir á igreja
ouvir missa, mas para freqüentar ae
"capelas" da redondeza onde entrou
demasiadamente na "água benta".
Lá paraí tantas, voltou ipara casa, o
nos:-:o Cunha, como navio de guerra
em dia de festa, isto é, en.bandeira-
do em «reu.

A primeira 'pessoa com quem se
encontrou, íoi a D. Maria, a quem
insultou.

(NS,p contente com isso-, investiu
o bruto para a senhora e aggrediu-a.
Era seu soccorro correu o marido
que .„t:v._em entrou na bòrdoeira,
Com a gritaria e o ruido da lucta, já
se sábp: em ipoúicò tempo á porta da
rua havia tanta gente que até pare-
cia haver lá dentro uma ifeira livre
do peixe, ou uma feira de peixe li-
vre, o que vem ft dar no mesmo.

Afinai, appareceu o guarda civil
11. 532, João Rodrigues da Cunha,
para. acabar com o barulho e foi irr.a-1
recebido pelo- valente que cada vez
mai.s «o espalhava,

Já eram tres a apanhar, quando
acudiu tambem o soldado 177, do 3°
batalhão da brigada poleial, sendo
enão subjugado o desordeiro que
foi levado para a delegacia -do 20"
districto, onde foi mimoseadò com
flagrante.
._ .—...•-, ¦*__n_-__->*»<-7p---**fi--_! ¦¦

Um pintor cae de um an-
daime ao solo

Quando elle sairá do sua residen-
cia, á rua Visconde du Itamaraty,
•.essoiis de sua familia instaram para
¦iue olle não trabalhasse hontem,
domingo, o dia destinado ao des-
.anso. José Ferreira, porém, tendo
que acabar umas pinturas que prin-
Oipiára em uma lanvanderia da rua
3. Francisco -Xavier, não. acedeu aus
rogos de sua esposa, e foi para os
seus affazero...

Nenvíde longo imaginava o infeliz
pintor, a desgraça que lhe preparava
o destino.

Depois de preparar as tintas, José
subiu ao andaime da obra. o iniciou a
sua tarefa. A um dado momento, po-
rém, quando ipãssayà de .unia tábua
para a outra, o sou pé falseou, e o
pobre operário despenhou-se de gran-
de altura ao solo, fracturando a per-
na direita, o braço esquerdo e o
.ranoo.

Seus companheiros correram logo
im seu soecoro', e, eniquanto uns pro-
juravam reanimal-o, outros chama-
Vam a -Assistência.

Levado para o posto central, José
Ferreira, depois dos necessários cuia-
tivos-de urgenciáj foi removido para
tx Santa Casa, ondo deu entrada em
estado gravo.

As autoridades do 15" districto re-
listraram o oceorrido.

A perversidade de um"chauffeur"

PARA FUGIR, ARRASTOU A SUA
VICTIMA

O "chauffeur" do automóvel nu-
mero 826 commetteu, hontem, na
rua do Cattete, um atropelamento,
que causou justa indignação ft todas
as pessoas que tiveram a desdita de
presenciar a sua barbaridade.

Esse sujeito, conduzindo o seu ve-
hiculo em disparada, apanhou, 'prio-
ximo á esquina da rua Ferreira
Vianna, o ooipeiro Egydio Clemente
José da Silva, o qual ficou preso pe-
las roupas ao 'pàirã-choques do carro.

Apesar de ver a sua victima na-
quella. situação, esse motorista, lon-
ge de .parar o vehiculo/imprlmiu-lhe
mais força e arrastou »o pobre rapaz
atê próximo aio largo do- Machado,
logar em que a roupa do infeliz
rasgou-se e elle ficou estlrado no
chão, todo machucado.

Populares que perseguiram o auto
soecorreram Egydio, chamando a
Assistência., que o levou para 'O pos-
to central, removendo-o, em segui-
da, para a Santa Casa.

A .policia do 6o districto soube do
oceorrido e anda á procura do"chauffeur" criminoso.

SUPPORTARUM LONGO MARTYRIO POR
IGNORAR Â SUA VERDADEIRA CAUSA
E' o que acontece, actualmente, a

milhares de pessoas que se acham
doentias, sentindo máo humor, can-
saco ao levantar-se de manhã, dôr
nas costas, pés e pernas inchados,
desejos contínuos de urinar, urina*--
do gotta a gotta, uma urina amare-
lada côr de tijolo, insomnia, palpi-
tação do coração e pouco appetite.
Tudo isto é uma prova evidente que
os rins se acham doentios, seguindo-
lhes dôr nas costas, na cintara, nas
cadeiras, pouca vontade de se me-
xer, tudo proveniente do padeci-
mento dos rins. Facilmente pôde-se
combater este grand© mal com o
uso das PASTILHAS RINSY, espe-
cifico scientificamente combinado

com seis ingredientes de incontesta-
vel valor thera.peutico, de acção se-
gura nos rins, fazendo eliminar e
expellir pela urinr o ácido urico
que se deposita nelles, impossibili-
tando suas funeções naturaes. Os
rins doentios são uma das mais pe-
rigosas 

' 
enfermidades; descuidada

esta, pôde produzir resultado muito
desastroso. Se V. S. se acha no es-
tado iindicado,não perca tempo, tra*
te-se o mais depressa possivel, ad-
quirindo um vidro das PASTILHAS
RINSY, para tomai-as de accordo
com as instrucções, que não se ar-
rependierá. Vendem-se nas princi-
pães pharmacias e drogariaB, e, com
segurança, na dos senhores:

Drogarias Granado, Baptista, Huber, Pacheco, Rodrigues, Giffoni,
André, Berrini, Sul-Americana, Teive, Rangel, V. Silva, Granado & Fi-
Ihos, P. de Araujo, V. Ruffier, Leg ey & C. e Carlos Cruz. Único depo-
sttario no Brasil, Benigno Nieva, Caixa Postal 979, Rio de Janeiro.

annos, e Felicio dos Santos, de 20.
Atracados, um ficou com o rosto

arranhado pelas urthas de João, em-
quanto Felicio, com um eoceo, qua-
si vasava a vista esquerda de seu
contendor.

Acudindo a policia, foram ambos
presos e mettidos no xadrez do 5o
districto, depois de médicos pela As-
sistencia.

Na "gaiola*
O gatuno Euclides Francisco de

Oliveira, encontrado a peramlbular
pelas immediações do Mercado, hon-
tem, pela manhã, foi preso pelo in-

Tratamento e eniliellezameato do rosto ||
3 Eliminação rápida de sardas, manchas, espinhas, etc. |

mScientifica alimentação da pelle o desapparecimento das rugas
_m-._k.ii es -r* as. -*>•'» American líeauty«POLLAH» m*-fiÉ> i^^mrn.m

OUTIS FEIA — ESPINHAS E ERUPÇÕES
Confesso quo deixei de sair e appárecer a visitas, durante

bastante tea.po, pelo máo estado de minha cutis — espinhas,
erupções, pelle áspera — fizeram meu tormento por muito tem-

ÍS?j po- usei tudo que recommen daram e tudo imaginei me fizesse
bom sem obter o menor resultado. Recebendo, .ultimamente, seu
folheto ARTE DA BELLEZA, comecei a usar o seu admirável
produeto POLLAH; e. com extraordinária alegria, vi desappare-
corem, rapidamente, espinhas, manchas, erupções; foram tao
admiráveis os resultados o fiquei com a cutis tão bella, que custa-
va acreditar em resultados tão brilhantes. Posso garantir-lhe,
com grande satisfação, que possuo, hoje, a cutis em estado de
primeira juventude. Autorizo a publicação,

Montevidêo, 4 de julho do 1918.
MANOELA MONTEIRO.

Ma CASA ORASHI-EY & Oi, rua do Ouvidor li. 58, e nas
principaes perfumarias do Brasil. Reniettereinos, gratuitamente,
o ltvrinho ARTE DA BELLEZA a quem enviar o "coupon

abaixo ______»______-___-__.

(O PA1S5) — Corto este ''èoüpoii'' e ••cnietta aos Srs. repi-è-
sentantes cia Aineiican Bt-nií.y Açudem]*, rua Primeiro de Marco
n. 151, sobrado. Rio.
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RUA

CIDADE

ESTADO. ...» 

DIGESTIVO

O barracão desabou
DOIS FERIDOS

Próximo á uma pedreira do morro
da Viuva ha uni barracão de ma-
deira, que serve de abrigo aos opera-
rios, por oceasião de suas refeições
ou nos dias chuvosos. A' noite, costu-
mam ali pernoitar alguns desoecupa-
dos sem residencia; honlem, por ex-
emplo, lu dormiam o hespanhol De-
nino Tião, de 52 anos, cosinholrò; som
residência-, o João Pinto Pessoa, dò 4.7
annos, brasileiro, tambem sem'resi-
dencia, Por volta das . horas da ma-
drugada, devido ao vèntro que sopra-
va, o liarracão desabou, e o.s destro-
ços machucaram Tião ha perna es-
querda, e Pessoa, no braço do mesmo
lado.

A policia do 7o districto, avisada do
oceorrido, providenciou para que os
feridos fossem medicados pela Assis-
tencia, abrindo, inquérito a respeito.

mam tbt * mm

Bebeu de mais
Próximo á ilha do Governador,

está. fundeado o vapor inglez "Nile-
mede". Hontem, a «ui tripulação
teve licença pára desembarcar, e um
marujo, de nome Norton, frequen-
tou do mais os botequins e ficou um
pouco tonto.

Nesse estado, deu-lhe o somno o
Norton foi para a praça Quinze de
Novembro o deitou-se em um banco,
dormindo a bom dormir.

Um agente da policia maritima,

Pedrada fatal
O operário Josí dos Santos, resi-

dente no morro do Cruz, no largo de
S. João n. 22, foi atlingido por uma
pedrada anonynia, que quasi lhe cs-
magou o dedo minimo da mão dl-
reitai

Isso se deu no dia 21 de novem-
bro passado, e Santos foi internado
na Santa Casa, depois de soecorrida
pela Assistência.

Subvindo o, tétano, o infeliz ope-
rario victimado pela pedrada fal.il,
falleceu, sendo então o seu cadáver
removido para o necrotério.

vestigador n. 67, e conduzido á dele-
gacia do 5o districto, a cuja "gaiola"
foi recolhido.

São vizinhos.
Na mesma niódesta avenida á rua

da Assumpção n. SI, em Botafogo,
residem o motorista José Vieira
Prisco, no ctíalet ri. 7, o a viuva Gui-
lhormina Maria Max, no ehalot n. S.
Até então, foram bons vizinhos; da-
vam-se e palestravam muito.

Hontem, porém, entre os dois vi-
zinhos houve forte desintollh-cncia,
chegando á discussão.Por fim, o mo-
torista, no auge da indignação, ag-
grediu a viuva a bofolões, e fugiu.

A victima queixou-se, então, á po-
lieia do 7o .districto, ficando aberto
inquérito a respeito.

Passou recibo
José Alves de Freitas, residente á

rua Martins Costa n. 62, tendo ido
tratar uni negocio na rua da Assem-
bléa n. 81, travou-se de razões com
Manoel Guerra, que, sem mais aquel-
Ia, o eebofoteou.

A victima, passando rocibo dos só-
papos) correu á delegacia do 5o dis-
trieto, e queixou-se á autoridade.

!—I..__ «*, <a»»»**-t-B-

teve que lndireitar os estragos na
Assistência,

O pardo Gregorio de Souza, re-
sidente á rua Araujo Lima n, 131, ê
cozinheiro, mas, nos domingos, cos-
tuma a folgar e fica em casa, para
descansar. Hontem, aproveitou elle o
dia para ipregar uns quadros nas ,pa-
redes, e, quando executava esse In-
tonto, trepada em uma escada, um
dos degráos partiu-se e Gregorio veiu
lá de cima cá em baixo, em pouco
tempo.

A Assistência applicou-lhe uns
pontos falsos.''

Não se sabe eomo foi o facto.
O caso é que' Jayme Marques, bran-
co, de 21 annos, ajudante de moto-
rista, appareceu no 'posto de Assis-
tencia com o nariz ferido e escoria-
ções no lábio inferior.

Depois dos curativos, perguntado
sobre o que motivara os ferimentos,
disse elle que fora colhido por um
pára-brisa de automóvel, no boule-
várd Vinte e Oito de Setembro.

—; Semipre o resultado das eternas
imprudências...

O carpinteiro Joaquim Fernandes,
portuguez, residente na estação da
Penha, tem um bruto bacamarte de
cinco tiros, e, aos domingos, elle
aproveita a folga para limpal-o.Hon-
tem, antes do passar oleo na arma,
Joaquim poz-se a mexer no gatilho,
e o revolver disparou e o projectil
foi feril-o na mão.

Joaquim, mais que depressa, to-
mou um trem para a cidade e foi
para o posto central do Assistência,
onde o seu ferimento foi pensado.A pinga, hontom, foi ingrata
para Nestor de Oliveira, residente á
travessa. Bemtevi, o qual, ao descer
de um bonde na praça Quinze de No-
vepibro, caiu e feriu-se na região
occipital.

A Assistência foi buscal-o.
O portuguez Adriano Meira,

morador á rua da Sau.de n. 53. pas-
sou além, muito além de Trapobana,
em matéria de bebida, hontom. do
modo que, ao passar pela rua Bella
dc S. João, fazendo letras, levou uma
formidável queda, quo lhe produziu
vários ferimentos. Levado por ipoipu-
lares para a delegacia do 10" distri-
cto, a Assistência o foi buscar.

•ms m na «in

Morte desastrada
Era noite já, e os bondes, que su-

biam e desciam pela rua Ibituruna,
passavam cheios, conduzindo passa-
geiros, excedentes da lotação, depen-
durados aos balaustres.

Em um desses bondes, no que ti-
filia por motorneiro o do regulamen-
to n..483, viajava, no estribo, do lado
da entrelinha, um rapaz, de cor par-
da, de 25 annos presumíveis e tra-
jitndo com modéstia. A certa altura,
nessa mesma rua, ao descer um ou-
tro bonde, o passageiro .desconhecido
recebeu forte pancada, caindo á li-
nha, onde as rodas do vehicuio lhe
despedaçaram o corpo, produzindo-
lho morte instantânea e horrivel.

Os dois motorneiros, aproveitando
a confusão 'do momento, fugiram,
emquanto a policia do 15- districto,
que chegava ao local, providenciou
pela remoção do cadáver para ò- Ne.»
croterio.

DO __.P__CJIA--ISTA FRANCEZ
DR. ED. PICAR»

O Digestivo Picard, ide Pepsina,
Pancreatina e Diastasa, constitue a
unica fórmula. racional e .natural
para combater e eliminar as affec-
ções do. estômago. Em sua compôs!-
ção entram os fermentos digestivos
naturaes mais activos :do nosso wga-
nismo, que, juntando-se com os ali-
mentos, os fazem digerir oom gran-
de facilidade e rapidez.

IN
em todas as fôrmas de dyspepsla
nervosa, flatuleuta o atônica, e eli»
Mina rapidamente todos os desagra-
¦daveis symptomas das doenças do
estômago, taes como: máo hálito,
iioi-rosldudc, dores de estômago, lin-
gua suja, náuseas, ardor c máo gos-
to na boca, r-sfriámento das mãos e
pés, enjôos, prisão do ventre, mtigre-
za o irritações da pelle. Milhares de
pessoas itêm-ee curado de antigas
gostrites e tisig intestinaes. Consti-
tue um melio admirável para a ad-
ministi-ação dos ioduros, bromurios e
salicilatos. A' venda nas drogarias.
Un-ico depositário no Brasil: Oscar
A. Villafane, Quitanda 50, 2o, Rio
de Janeiro.

deração do acto pelo <*ual íoi suspenso.
— Indeferido.

•Francisco Cláudio Machado, ex-estafe-
ta-expresso, directoria, pedindo vista de
processo. — Sim, no prazo de tres dias
e neste gabinete das n ás i.l horas.

Julio de Souza Brito, estafeta-expresso,
que, para adquirir fardamento novo, pe-
dia permissão para consignar, em .presta-
ções de io$ mensaes, a inipotrancia de
140$ a Aurélio de Mello. — Deferido.

D. Vcnancia Joaquim Alves da Sil-
veira, agente do correio de Realengo, pe-
dindo pagamento de vencimentos desde
janeiro de 1917, até o corrente exerci-
cio. — Requeira separadamente.

¦M. A. Correia, negociante estabelecido
á rua 'de S. Pedro n. 179, tendo con-
corrido ao fornecimento de material ele-
ctrico á directoria geral dos correios, e
tendo em vista .0 augmento aclual -do
.preço, pede aceitar o restante, do ma-
lerial pelos preços minimos em vigor,
presentemente, na praça. — Indeferido.

~™~—;
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W a casa que innioros vantagens offerece em SAL-

DOS FIM DE ANNO, não só pelo seu grande e variado
sortimento de todos os seus artigos, coma pelas GRAN-
DES REDUCÇÕES DOS PREÇOS.

ARTIGOS PARA CRIANÇAS
': Continuação da grande venda a preços

extremamente baratos.

Roupas brancas para Senhoras e meninas. Artig-os
para cama e mesa.

<_»-__5__ft__Sr_D-BS AJ-saTIMENTOS

_?etlí.s, tecidos leves, cambraia»., linho, ereioues,
morins, etc. Reaes abatimentos.

Confecções e chapéos
Secção especial no 1.° andar, servido por elevador

Vestidos, confecção primorosa desde  20$000
Chapéos, os mais lindos modelos, desde  15$000

RUA DA CARIOCA, 14

Máo gerente ,
A policia do 3° districto prendeu

hontom o individuo Emmanuel J.
Taresay, húngaro, gerente da casa
de A. Trindade Paria, íi rua Buenos
Aires n. 176, onde accutnulava as
funeções de caixa, aceusado, agora,
por seus patrões, de desviar certas
quantias e não prestar suas contas
em regra.

Taresay está sendo processado.
.mu » o » n*"

Entre "garçons"
Travaram-se de razões, hontem,

no interior do restaurante A Fidal-
ga, onde trabalham, á rua S. Jos_,
os "garçons" João Machado, de 19

Foi para o hospital
Com guia dã policia dò 27° dis-

trieto, foi internado hontem no hos-
pitai D. Pedro II, montado pela San-
ta Casa da Misericórdia em Santa
Cru-*, o macrobio Virgolino Antônio
Broto, preto, de 110 annos do idade,
morador naquella localidade, no lo-
gar denominado Cruz das- Almas, e
que vivia de mendicidade.

Devido fls chuvas, o velhinho adoe-
cou e caiu na via publica, de onde a
policia o remetteu para o hospital.

Rp-1 in' ns
RUSSO.

e empingens? SABÃO

"A Idi.oura".

Acha-se sobre nossa mesa o ultimo n,u-
mero do brilhante órgão da Sociedade
Nacional de Agricultura A Lavoura, pu-
blicação editada por ella e distribuída
gratuitamente pelos seus numerosos con-
sócios lia 24 annos

A Lavoura eslá realmente interessante
ftesse numero, que contem a seguinte ma-
teria:

A industria do cortume no Brasil, pelo
Dr. Hannibal Porto; Em prol do algodão
por José F. Brandão Cavalcanti; A ven-
da de ' reproduetores norte-americanos
nos .paizes do sul do continente; Pales-
tra agricola, pelo Dr. Ricardo- Pinto de
Mello; O commercio exlerior do Brasil;
Viagem.ás. índias, e A cultura da juta,
ptlo ,Dr. Rodrigues Caldas; Meios pre-
ventivos -.'aturaes contra as moléstias do
cacaueiro no Estado da Bahia, pelo dou-
tor J. de Araujo Góes; A importação d_
café na America do Norte; Noções ge-
raes de piscicultura; A lucta conlra o
ophidismo e a propaganda, dos formici-
das no Brasil, pelo Dr. Paschoal de Mo-
raes; Lepidopteros serigeneos do Brasil,
pelo professor Benedicto R.ymun-lo; Tn-
dustria pastoril e culturas recommenda-
das, peio professor T. R. Day; Vinte c
dois annos debaixo djagua; Estéreo de
curral; Movimento da secretaria da So-
ciedade Nacional de Agricultura.

ARTES E ARTISTAS
THEATROS

Abigail Maia, no Trianon.
Abigail Maia parece que, decidida-

mente, vai dedicar-se á comedia e, pro-
v-velmente, ao drama.

Começará por fazer, no Trianon, o
papel que, na Casa dc tio Pedro, de Odu-
v.ildo Vianna, estava destinado a Ira-
cerna dc Alencar. Para isso foi ante-hon-
tem contratada por Alexandre Azevedo,
e, como só cm março começa o contraio
que tem para a companhia .Leopoldo
Fróes, é provável aue, até lá, Abigail
Maia entre em outras peças que sc repre-
sentem no Trianon.

Theatro 'Municipal
Abre-se hoje, na bilheteria do Munici-

pai, a assignatura para seis recitas da
troupe do theatro Lara, de Madrid, e diri-

gida pelo Sr. Ernesto Wilches. O reper-
torio dessa companhia é o seguinte: El
corasón manda, Amores y Amorios, El
comediante, La inucliaclia que todo lo He-
nc, Kit, Wtt Li Cliang, Eterno Don Juan,
Jimmy Sanson, La casa dc Ia Troya, Los
dc poeta, Lluvia de hijos, Primcrosc, La
cena dc los cardcnales, Poesia en acción.
lV a primeira actriz da companhia a se-
nhora Iren Lopez Heredia. Essa têmpora-
da será na segunda quinzena do mez cor-
rente. .¦ . ->
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Na Assistência
O portuguez João Moreira For-

niiga, casado, operário, residente ..
rua Santa Clara, entornou hontein
um pouco mais o "tíesaprumou".
Bem próximo á nua residencia levou
ello formidável queda, ficando com
o frontespicio avariâ.io'.

A Assistência soecorreu-o, levan-
do-o para o posto contrai-*. ¦

— X rua Cainerino, hontem, de-
vido iis chuvas, estava completameti-
te enlameada. Quem por ella neces-
sitasso passar, deveria fazel-o com
muito cuidado, para nüo escorregai-
e ir limpar a rua com as vestes,

O carroceiro Vicente Thomaz de
Aquino, preto, solteiro, ao passar por
essa rua, próximo á de Senador Pom-
peu, apressado, caiu, machucou-se e

Accidente funesto
Na Quinta da Bôa Vista, ha dias, o

jardineiro da Inspectoria de Mattas,
Jardins, Caça o Pesca, Augusto
Abranches, quando podava uma ar-
vore, foi victima de terrível queda,
recebendo tão graves contusões que,
internado pela Assistência na Santa
Casa, ali _alleccu'> ante-hontem, sem
que do caso a policia tivesse conhe-
cimento.

Quando o seu enterramento ia ser
eff_c;.iiaclo, foi o caso levado ao co-
nhecimento do Io delegado auxiliar, o
qual, verificando tratar-se de. um
íceidente de trabalho, em que deve
haver processo, fez sustar o pnterro
e remover o cadáver para o necrote-
rio. afim cie ser submettido fl. ne-
eropntia.

O cadáver de Abranches deu en-
trada hontem na morgue carioca.

.-Pec.S---.--
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"Jules Robin"
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0 melütr gjFrecioso suc.e.a.6. do oleo do figado de bacalhau, das em.ls.es \ das preparações oiadas

tônico para crianças e pessoas aneinioas. Fortalece e engirda em poucos dias. Receitado
diariamente por notáveis clínicos, qae aUestam o sen alto valor tnorapentico

l_E.i--.IV- OS ATTESTADOS

Desenvolvimento das crianças — Evitar a anemia
evitar a desgraça futura

Sendo a anemia o estado que conduz a todas as doenças gra-
com as quaes a pessoa não pôde luetar, por falta de 
o as crianças seres irresponsáveis, 6 obrigação dos pf

porém perturbou-lhe ps sonhos, le-
vando-o para a sua inspectoria, de
ondo elle foi enviado para bordo, de-
pois de cheirar um pouco de amo-
nca.

Classe desunida...
Suarento, vermelho, indignado,

appareceu; hontem, na policia mari-
tinia, conduzindo preso o individuo
Antônio Martins, o funccionario do
gabinete de identificação Annibal
Guimarães.

Depois de tomar fôlego, Annibal
explicou, então, ao sub-inspector de
serviço que prendera Antônio por es-
tar <-ito "bolinando" uma senhora
na b.irca "Vi.-conde de Moraes",
quando cm viagem para o Pliaroux.

O prê-d besfnçntiü a aceusaçao

FEIRAS LIVRES

A Superintendência do Abasteci-
mento pretende organizar, no mer-
cado da praça da Bandeira, feiras
livres de írutas, legumes, animaes
domésticos, ovos e outros produetos
da pequena lavoura e das industrias
ruraes, que serão expostos íi venda,
exclusivamente a retalho e confor-
me vierem dos centros produetores.

Os pretendentes deverão, para is-
so, comparecer á, sédc da superin-
tendência, diariamente, das 10 ás 16
horas, requerendo sua inseripção e
especificando as mercadorias com
que tiverem de concorrer.

Os produetos que figurarem nas
feiras sõ' poderão ser vendidos f6-
ra quando o produetor tenha pago a
necessária licença á Prefeitura do
Districto Federal. -

Terminada a feira, cada concor-
rente retirará a sua instalação e
produetos.

A feira • íunecionará, diariamente,
das 6 ás 11 horas.

Este film, que é uma producção da
S. Paulo Natural, depois de annunciado
foi pela pllicia paulista -impedido dei
ser exhibido, a empreza recorreu aos tri»
bunaes superiores e estes o autorizam a
sua exhibição, por um despacho do in-
tegro juiz da i." vara. Portanto tudo
contribue para que este film, que é uma
r.prodüéção do celebre crime, extraído
dos seus autos, alcance aqui o mesmo,
suecesso qüé na capital paulista.

No mesmo programnia a eíiipréza Pin-
fildi offerece a deliciosa comedia .'otl-
jou, interpretada por Camilio tlc Uiso,
Fatíiua Deys e Loln Juliani, dois nnvos
astros da tíòiisíèllação cinématograpliica
italiana.

CENTRAL — O crime de Cravinhos e,
Jóujou.

PATHE' — Macaty.iiccs c Mentiras,
ihnoceiitõs.

IDKAL — Tarsaiij o homem maciicoi
e Mentiras innóceittcs.

AVil-NIDA — Milagres do amor e
Chispas e faíscas.

PARIS—Joujeu e Os ladrões do gran-1
dc mundo.

OLYMPIA — O medico das loucas e
Na noile do casamento.

ODEON — Barrabás e Pascinadora
falai.

ELECTRO-OSALL — O velho joven»
?*«¦¦
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ves com as quaes a pessoa, uuu jjuue mu.ai, pui i_.»_ ... forças, e
sendo as crianças seres irresponsáveis, 6 obrigação dos pais pro-
curarem que seus filhos se desenvolvam, fortes e sadios, evitando
que se criem fracos e sejam, mais tarde, homens e mulheres inúteis
e doentes.

O IODOLINO DE ORH, que, além de outros, contém, em si,
todos os principios de oleo de bacalháo, sem os inconvenientes des-
te, é um fortificante e depurativo de primeira ordem, como attes-
tam muitos e distinetos médicos, e deve ser o único remédio apro-
veitado para fortificar e ajudar a formar o esqueleto dns crianças,
evitando a fraqueza, com o que se evitará a desgraça futura.

Em todas as drocarias e pharmacias. Agentes:
MES & C. Rua Primeiro de _tIi_rço n. 151, RIO.

SILVA, GO-

PIRECTORIA (;ERA_- DOS COR-
RIDIOS

'Requerimentos despachados:
Miguel Pereira de Assumpção, pedin-

do um logar dc estnfeita interno na di-
rectoria geral. — Aguarde opportuni-
dade.

Feliciano Bernardo de Mendonça, ser-
vente de i." classe, directoria; pedindo
licença. — Siibmòtta-s- a inspecçâo de
saúde.

Cyro Ferreira Marinho, praticante de
p-.imeira classe, Bahia, pedindo recon-
sideração do acto que indeferiu o reque-
rimento em que recorria da pena de mui-
ta que lhe fora imposta pelo agente do
correio de Miguel Cnlmon. — Tendo em
vista as informações a respeito prestadas
pelo adminiít-r.dor postal ao tempo da
applicação da penalidade, indefiro o pe-
dido dc reconsdieração.

Luiz Gonzaga de Carvalho Fiança, pra-
ticante de 2." classe, directoria. pedindo
licença. — Submetia-se a inspecçâo de
saúde.

Paulin. Aristeu Dutra, pedindo seja
averbada cm sua classificação a qlialid--
de - de reservista do exercito. — Aver-
be-se.

Cacambo Cairary, praticante de -.*
classe, Alagoas, pedindo dilação do pra-
zo que lhe foi marcado para se apresen-"lar aos correios da Bahia. — Concedo
a dilação, 'sem. entretanto, reconhecer
direito a quaesquer vantagens.

Florencio Francisco de Carvalho, ser-
vente de i." classe, Alagóos, pedindo sua
nomeação para o cargo de continuo. —
O acto é da alçada do -idmini.trador.

Oscar de Oliveira Aguiar, praticante de
t.* classe, directoria, pedindo reconsi-

V

JURAMENTO -V BANDEIRA _____
NITHEROY ;

Com a presença do altas autor-ida-
de- civis e milltares,roalizou-se Hon-
tem, na .praça D. Pedro II, em Ni-
theroy; a ceremonia do juramento1 &
bandeira pelos novos reservistas do
exercito. ' ¦

Prestaram o compromisso -104 ho-
mens, sendo 33 do tiro 15, 32 do In-
stituto Universitário Fluminense, 31
do tiro 424 e 18 do Collegio Salesia-
no, de Santa Rosa.

• Após a ceremonia, e de terem sido,
entregues aos novos reservistas ¦ as
respectivas cadernetas, desfilaram
elles, em centinencia ás altas auto-
ridades.

As forças foram commandadas
pelo brigada Waldemiro Telles, iten-
do saudaido os moços reservistas o
coronel Furtado, ao qual respondeu
o Sr. Mattoso Maia Forte.

ISENÇÃO BE IMPOSTOS'DOS
CONSULTÓRIOS MÉDICOS

O Sr. Manoel Duarte, secretari'0
do prefeito, remetteu aos agentes
municipaes a seguinte circular:

"Sr. agente da Prefeitura no dis-
trieto de. ..—O Sr. prefeito manda
communicar-vos que os consultórios
médicos ficaram isentos do paga-
mento do imposto de licença em vir-
tude do disposto .no art. 201, le-
tra m, da lei orçamentaria vigente,
mas que essa isenção não abrange a
dispensa do pagamento relativo ás
placas, cuja arrecadação deveis pro-
mover, com a quitação dos impostos
respectivos dos exercícios anteriores.

Communica tambem o Sr. prefer»
to que, no que concerne aos advoga-
dos, engenheiros, etc., nenhuma
isenção os favorece, e, portanto,com-
pete ao agente do districto proceder
de conformidade com o art. 11G da
citada lei e-com a circular n. 34
desta secretaria, de 5 de maio do
corrente ajmo".

PALÁCIO — Paris Monte Cario.
THEATRO REPUBLICA — A du-

queza du Bal-Tabarin.
TRIANON — /( inquilina de Botafogo.
S. PEDRO — Longe dos olhos...
S. JOSÉ — Quem é bom já nasce feito.

VARIAS J
A Duqueza do Bal Tabarin, que, nesta

nova edição da companhia Cremilda de
Oliveira, o publico muito celebrou, con-
tinuará por muito tempo no cartaz.

Realmente, não é vulgar encontrar-se
um quadro de interpretes tão harmônico
como o que, presentemente, está repre-
sentando a Duqueca, no Republica.

Cremilda, na sua notável creação de
Frou-I-rou; Maria Abranches, cantando
admiravelmente a parte dc Edi; Almeida
Cruz, Vasco SanfAnna, Mathias de Al-
meida e Margarida Martinó são todas as
noites alvo de enthusiasticos applausos.

Tambem, pela sua parte, a empreza
correspondeu ao valor da interpretação
dos sous artistas, enscenando a peça bri-
lhantemente.

A ¦DHgi!-'.-? permanecerá no cartaz mui-
tas noites, sendo substituída pela nr/'a
opereta A princeza Wanda, que ouvire-
mos agora pela primeira vez em portu-
guez.* * A companhia Satanella-Amarante
encontrou um filão de ouro na nova ope-
reta de .Loiribardo eMario Costa, Paris
Montc-Carlo.

Desde quinta-feira passada que as lota-
ções do theatro se esgotam e que o nu-
meroso publico, que ali tem affiuido, ap-
plaude cnthusiasticamente os interpretes
da opereta, o optimo desempenho que á
mesma dão todos os artistas, a sumptuosa
enscenação com que Amarante montou
a -opereta.

Por todos estes motivos o Palácio tem
peça para muitas noites,. .

* * -Realiza-se -no próximo sabbado,
ii do corrente, no salão do Club Gy-
mnastico Porfuguez, o festival em bene-
ficio do tenor infantilHugo Lau'ria..Con-
siste o espectaculo na- representação do
drama em verso em um acto Amor de ci-
palia,- da opereta em um acto Ali na preta
e de um acto de " cabaret" muito interes-
sante e no qual tomam parte vários ele-
mentos do corpo scenico daquelle club.

O produeto deste festival se destina
ao custeio dos estudos do beneficiado.

* * O actor Marzullo, director da
companhia de dramas e comédias que
estreará nò Carlos Comes, ém' fins desta
quinzena, com O homem do gas, tomou
a si o encargo da interpretação do prin-
cipal papel.

Marzullo é, de resto, o creador desse
papel no Brasil, não o tendo represen-
tado por uma circumstancia muito espe-
ci.-.l: cedeu-o ao actor Antônio Silva, que
lhe adoptou todas as miançes por elle ob-
servadas, para, na qualidade de director
da companhia em que ambos trabalha-
vam, fornecer ao seu collega maior
chance de suecesso.

Reina, por isso mesmo, grande curiosi-
dade nas rodas theatraes por se conhecer
o trabalho do correcto interprete do Pi-
latos, no Martyr do Calvário.

*** Continua a obter suecesso inin-
terrupto, no S. José, a revi«ta de Carlos
Bittencourt e Cardoso dé Menezes, Quem
c bom já nasce feito, que, agora, marcha
galhardamente para o segundo centena-
rio de suas representações.

O S. José ainda tem peça para muitas
semanas.

* * * A opereta de Abadie Faria Rosa.
Longe dos olhos..., ora em scena no São
Pedro, continua a attrair grande concur-
rencia ao vasto theatro da praça Tiraden-
tes. Hontem, o S. Pedro apanhou, em
matinée e á noite, casas magníficas. O
mesmo suecederá hoje.

CINEMATOGRAPHOS
O chime de Cravinhos.
O cinema Central começa a exhibir ho-

je um film que, pelas peripécias que o
têm cercado, -.on.tituiu un:.enorme sue-
cesso cm S. Patdó

BRIGADA POLICIAL
Serviço para hojo:
Superior de dia, capitão Odorico;)
Official do dia á brigada, 2" te-

nente Hilário;
Medico do dia, 24 horas, Dr. Ro»

oha;
Medico do dia, 12 horas, Dr. Stu-

dart;
Pharmaceutico
Interno de dia,

rio Oswaldo;
Dentista de dia

de dia, Adhemar;"
2" tenente honor/-.1»

Sayão;
Musica de promptidão, das' 6 ás

11 horas, a fanfarra do regimento dé
cavallaria, e das 11 ás 22, a handa
da brigada;

A conducção de presos será for*»,
necldã pelos corpos, de accordo com
o pedido que for feito;

Assiste á instrueção, rio núcleo»
central, o 2o tenente V/enceslão;

O Io batalhão fornece dois ir.fe*»
riores para ronda, un promptidões
permanentes o de incêndio, 10 pra-
ças para prevenção, o policiamento,
bs demais serviços já determinados »
o mais que for pedido;

O 2" batalhão-fornece Ires infeilo-
res para ronda, um corneteiro para,
ordens á assistência tio pessoal, 10
praças para promptidão, o policia»
inento, os demais serviços já deter»
minados o o mais que for pedido;

O 3o batalhão fornece 10 praça»
para prevenção, o policiamento, os
demais serviços já determinados e o
mais que for pedido;

O 4o batalhão fornece tres inferio-
res para ronda, uni inferior ás 8 ho-
ras na assistência do pessoal para
rondar o 2o districto, a promptidão
de soccorro, 10 praças para preven-
ção, o policiamento, os demais ser»
viços já determinados c o mais quo
for pedido;

O regimento de cavallaria forneça
10 praças para a promptidão penna-
nente, um inferior para ronda, á
guarda do quartel-general, o policia-
monto, os demais serviços já.detei-
minados e o mais que for pedido; .

A companhia de metralhadoras
fornece os serviços já determinados
ó o mais que for pedido;

A secção dc eleetricidade fornece
um electricista de dia;

O gabinete de engenharia fornece
um bombeiro de-dia;.

Guardas: da Amortização, o Io te»
nente Telles; na Moeda, o 2° tenente
Lopes da Costa, o no Thesouro, o 2*
tenente Portocarrero;

Rondam o 2o tenente Coimbra e
o 2o. tenente Alcibiades;

- Promptidão:' ho regimento de ca-'
vallaria,' o V tenente' Pasqualino, »-
no quartel-general, o. 2o tenente
Fonseca Carvalho;

Dia aos corpos: no Io batalhão, o
capitão Souza; no 2o, o Io tenonta
Guanabara; no 3o, o capitão Dintz;
no 4o, o 1° tenente Faustino; no ro-
gimento de cavallaria, o Io tenento
Castello Branco; no quartel da Sau-
dc, o 2° tenento Mario Silva, c no
quartel do Andarahy, o 2o tenente
Florentino;

Uniforme, 4o.
— » — i » _— ¦

CARNAVAL
"Fidalgos 

de Mudm-eira
Reunidos cm assembléa geral os

sócios deste club resolveram dar
plenos poderes á directoria, afiin
do tratar do carnaval externo, tendo
esta já resolvido, de accordo com a
vontade da assembléa, só fazel-o se
conseguir auxilio do governo. No
emtanto, já tem organizados os ero-
quis para a confecção do mesmo.

Será levado a effeito, na próxima
noite de 31, um monumental bailo
á fantasia, e em honra do Sr. José
Pinto de Faria, que ha seis anuos
vem brilhantemente desempenhando
na soeção de foot-ball, o cargo de
captain geral, sendo, no salão de
honra, inaugurado o retrato deste
distineto companheiro.

Iniciam, assim, os Flda"gos de Ma»
d a rr-ira, as huü.enaj-.¦.._ uo lei ilo-
mo.

AíK-Ã*-*.^.?
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0 Fkmesge empata cm o America —0 Andarahy vence brilhantemente
o Botafogo e o Bangi' derrota o Mangueira — Na 2a divisão, o
Carioca, derrotando o River, conquista o campeonato — 0 Bota-
figo vence o torneio dos 3 teams,— Campeonatos paulista e
•^mambucano — Outras notas.

54

Resultados de hontem

PRIMEIRA DIVISÃO

PR MEIROS TPjAMS

America, O—Flamengo, O

Andarahy, 4—Botafogo, 1

Bangú, 5—-Mangueira, &

SEGUNDOS TEAM9

Flamengo, 3—America, 3

Bota Togo, 3—Andarahy, 1

Bangú, 1—Mangueira, 1

TERCEIROS TEAMS

America, 2—Flamengo, «.

Botafogo, 5—Andarahy, i

CJüASSUlCAÇAO OOS
CONCORRENTES

PRIMEIRA DIVISÃO

CLUBS

Matches i G<Mlf

m•**•*
O) m CJ n
t) ,* C *; JJ

Il l:b "? §

SE'UI.NDA DIVISÃO

PRIM131 ROS TEAMS

Carioca, 6—Rirei', 0

SEGUNDOS TEAMS

River, W. O.

1

Os jogos de domingo

PRIMEIRA DIVISÃO

Palmeiras X Andarahy

Mangueira X Fluminense

Bangú X S. Christorão

SEGUNDA DIVISÃO

Brasil X Carioca

PRrMBfROS TEAMS
Flamengo . . . .1713 4 0i|42 17 30
America 16 9.5 2. 36 19 23
Botafogo . . . .10 1(11 1 5 5J28'2-1
Fluminense ... 13 8 a 333-17 18
Bangú. .... .115 7- 1 7»*48 37 14

11 5 1 5 36 27 11
Andarahy, . . .'12Í 5; l. 6'*22-.18 11
Palmeiras. . . .|15 2 .2^11 20t56 6
Villa Isabel . . . . 14 2 1 11.23146 5
Mangueira. . . .jlS 2. 0» 13»20167 4

SEGUND'»*- rEAMP

Botafogo ••1*,>1'4' Í'WÍíWÚ
Fluminense . . . A& 10 41 1106 17 24
Andarahy 1+ li* 2 2'/S6»-20Í22
America 17' í» 4 4 42 3T 2'2
Flamengo . . . ,-, ítl ¦*>¦ 2 S 44 W -2*0

1.5 ff 2» TpP'40 11
Villa Isabel .... 16 61 933 3913
Bangú 16 -5 l!l0-'34|*46 11
Palmeiras. . . . 16 0-113118 71 3
Mangueira. . . . 17' 0- l|lG,*il-8' 91 1

TERCEIROS TEAMS
Botafogo. .
America. .
Fluminense

Flamengo .
Amlai-iihy . ,
V;";*i Isabel.
Jatóieiras. .

1411-
Í3|*.*0>:
12

tóE3|16í.2-4
2-48I2-6Í21!

6-
5Í»4
9 19

11|16

Mn
33 11

6 11
3»! 10
91 4m

OBSERVAÇÕES — Os jogos do»
terceiros teams da Mangueira, foram
descontados, por ter ». mesmo desis-
tido do torneio.

O Fluminense, Botafogo, Manguei-
ra, Villa Isabel, Bangú e Andarahy
têm cada um dois matches, o o
America e Palmeiras tfjm*. cada um,
um niatch, quo mio figura na ta-
bela, por não estar terminado.

O movimento technico d* jog», foi o
í-eguinte:

1' HALir-TIMB
«1.3.1 Salda, Plamonja,
4,iWi 54 Foul. Citndlola.
4.30 Defina, Klb»a.
4.38 Foul, KdB»r.
4.40 HaiHl», Chii-o.
4.40 14 Comer, Fl»m«i-o, (W-tU).
4.43 M Hand**. Sydn»j».
4.44 }4 n-fwa, Blba*.
4.40 Off-slde. Carregai.
4.02 Off-tld-, Kdg«r.' 4.5.1 Corner, Ametlca, (OtMIn»),
4.03 H Ih-few, Riba».
4.04 H.-uds, Nott».
4.54 % Cni-ner. Flan-ea» (Netta).
4.5T Off-aide, Edpird.
5.0* n-'-««, .í. M»ilí. - ¦
5.00 W Handii. N-tt».
5.03 Defesa, Kum.
5.03 H Corner, Flanie^a (NetU).
5.0T Defesa,' Riba.
5.10 Comer, America (Pere»),
0.17 Final do 1» leiip».
Score: America, 0 — Flaménf», •,

2* HALF-TIME:
5.35 Salda, America.
5.35 Xt, Defesa, Kiinii.
5.3(1 Dofetw, ttlbnK.
5.30 Corner, America (Barata\.
5.40 J5 Comer, Flárene» (Uo-Irigol.
5.44 Defeaa, Ktina.
0.45 Ilauda, Radrig*.
5.18 Defesa, IUIiim.
5.4B l)efe«, Km.-.
5.50 Foul, .rou* Deut,
5.52 Defesa, Kuuz.
5.53 Deesa, Kuni.
5.06 Corner, Flaraeact (Noti*).
5.50 <4 Deesá, Kni, Flamenga.
5.57 Deesa, Kun», ctraer Vlamea-r*.
5.58 Foul, Cândida.
5.09 Off-slde, Edgar.
0.02 Foul, Dia».
0.02 i/j Defeso, Km*-.
G.03 Defesa, Kra-,
003 % Defesa, Ksn», Flameng».
0.05 Defesa, líuuz, carner, Fl.iiacugt,

Foul, Dino.
Foul, Nett*.
H.-ind, Nettt.
Final do. match.

America, • — Flaiaeag», ».
RtOSUMO

A SOCIEDADE ELEGANTE
* convidada a visitar a
GUANABARA na tua
nova t luxuos» instai-
laçâo para vôr como.
Mm pagar «xagers»,

lha é potsival v*ttlr-aa
com os maimoi

flnlítlmo» tacldos o
com a mu-na dlatlncç»

daa casaa da luxo

Policce a com forto shoot marca o
quarto a ultimo goal de seu olub.

Recomeçado o jogo, o team bata-
fpguense atatca em peso, afim de Ai-
minuir o açor» registrado.

iPalamono. Franco e Alfredinho,
vom auxiliar o ataque.

A bola. não «a* do campo do» Ter-
de. e. .branco, maia ainda sem resulta.
do, Otto redobra oo aeua e**for«jos •

R. Carioca. 6*4—Central 92 f-S^J*^'M "'-«*»'•« loca*» 
-- I U'n- comer do Hu-jo, fr tirado mai e

j momentos depoiu em um» aacapada

O.OÍ
0.1»
fl.u
0.15
Score:

1« DIVISÃO
AMERICA X FLAMENGO ' '

Um dia irritante e impertitente de
chuva e esteadas foi o domingo, de
hontem, o que prejudicou enorme-
mente os jogos realizados. Por mui-

siva, com um shoot defendido por
Kuntx e outro perdido.

Ataca o Flamengo: Carregai centra,
Sidney escora de cabeqa e a bola bate
na trave do goal e volve ao campo,
onde o jogo se torna indeciso durante
algum tempo, até que mais sa- decide

tos motivos, era o encontro America j em favor clo America" estando Edgard
x Flamengo o quo mais attrahia *"* ' of£-«»lde

Avança o Flamengo c ha um cornerattençüo do nosso mundo de sports,
e grande coneurrencia afflulu ao
campo da rua Campos Salles.

As publicas demonstrações' de
grande sympathia que deu o club da
camisa rubra, pelo seu antagonista,
ns quaes tiveram hontem uma espe-
ctaculosidade lindamente encanta-
dora, eram pronunciadoras da ma-
neira por que transcorreria a parti-
do. Nem por sombra vemos nas ma-
nifestações de sympathia, pomovidas
pelo America, o mais remoto motl-
vo pnra critica, mos achamos' que
essas manifestações deveriam ter
logar depois de terminaílo o cam-
peonato ou, quando muito, depois do
jogo entre as úquipes do.s dois cluba,
pois ellas vieram prejudicar sensi-
velmento a belteKi technica de um
encontro que poderia ter sido dos
melhores"da temporada.

O gesto dos rapazes do America,
impediu que o Flamengo actuasse
desafogadamente, pelejando por so-
brepujar o antagonista.

O match assim transcorreu, como
nüo podia deixnr de aer, molle e mo-
notono, sem conseguir empolgar o
grande publico. E* bem "verdade queem se tratando de jogo entre ama-
dores, tudo é admissível, mas ha
tambem a considerar que se torna
multo mais admirável a lucta que é
despida de interesse e, assim, teria
sido o jogo de hontem, por n"lo pre-cisar o Flamengo desses pontos paralevantar o cnmpeonato, e por delles
não necessitar o America, se não ti-
yessòjrn refreado o ardor dos compo-
nente** das equipes, com a manífes-
tação realizada.

ps jogadores do America e doFlamengo entraram em campo, pre-cedidas por uma banda de musica,
que tocava um lindo dobrado. Des-íi-
Iaram pelo campo sob applausos e.flores, e dirigiram-se ao grande mas-tro, onde hastearam, juntos, os pa-vilhões das duas sociedades. Duran-
te o tempo quo durou essa ceremo-
nia foi constante o troar de palmase hurrahs !

Pouco depois era encetado o jogo
pola linha do Flamengo, por ter o"loss" favorecido ao America, quejogou na metade do campo á-esquer-
Sn das archibancadas.

As equipes tinham a seguinte con-Biituição:
Flamengo — Kunt*:, Ruy, Tele-

t'hone, Rodrigo, Sisson, Dino, Car-regai, Candiota, Sydney, Junqueira eJoão de Deus.
America — Ribas, Barata, Perez,fabulosa, Miranda, Avellar, Barro-so, Edgard, Chico, P. Vianna eCurty.

.. O Flamengo enceta a partida e in-veste, célere, contra o campo con-trario; um foul de Candiota inutili-za o ataque. Nova investida dos visi-tantes pela ala direita é annullada
pelos backes.

O America faz o primeiro ataque
sem resultado, pela intervenção do
Sisson. Ribas defende um shoot fácil
e pus-sa a bola para os seus dianteiros,
que atacam pela direita. Em frente
ao goal flamengo permanece a bola e
Curty shoota a goal; Kuntz defende.
E logo a seguir pratica nova defesa,
ainda de um shoot de Curty. Um cor-
ner batido contra o Flamengo mio dã
resultado. O America mantém a of-
fensiva e P. Vianna perde boa ocea-
sião de abrir o score.

Carrega então o Flamengo, indo a
bola com Junqueira, mas logo reage o
America, fazendo a bola perder-se
pela linha de goal. Avança de novo

da Nebulosa. E' escorado de cabeça
por Sidney, e Ribas, defende, vindo à
bola ao campo contrario, onde é orde-
nado nm corner contra o Flamengo,
sem resultados Ha. outras investidas do
America, improficuas, estando numa
dollas Edgard em ofí-side. Em outra
Kuntz livra um corner. Ha um hands
de Telephone, um shoot perddo de
Curty e uma linda defesa de Kuntz de
um shoot de Edgard.

Ataca o Flamengo, havendo um off-
side da Junqueira, que, a seguir, perde
um shoot. Reage, depois, o America,
que- obriga a corner sem resultado,
indo outra vez a bola pela direita do
Flamengo, tendo Carregai shootado e
Ribas defendido. Ha um corner de Pe-
rez, que Ribns defende. Perde-se um
shoot de Junqueira, de- um centro de
¦I. de Deus, e o Flamengo carrega ain-
da pela esquerda, mas os baclts con-
trario», vigilantes, inutilizam o ata-
quo.

O half-time termina logo a seguir
com o score inalterado de 9 x 8.

A's 5.35 e dada, pelo America, a
saida do segundo meio-tempo. Vão,
então, os forwards do America até as
barras flamengas, onde Kuntz inter-
vem. Logo volve o Flamengo ãs invés-
tidas, tendo Bibas tambem intervindo.
Ha um cornei- de Barata, que se per-
de, o outro shoot defendido pelo keeper
do America,, cujos forwards carregam,
e por sua vez obrigam a corner, tum-
bem aem resultado.

Revezam-se os ataques, ate que Ruy
faz hands, finnando-se, então, mais a
linha atacante do Flamengo, lendo Si-
dney shootado e Ribas dcfeud.do. A
seguir Sidney manda um bola de ca-
beca, que passa por cima do £oal. Nes-
ta occasião Perez machuca-se, sendo
interrompido o jogo. Recomeçado, o
America avança, obrigando Kuntz a
intervir, e logo volve o Flamengo as
Investidas, tendo Ca/regai perdido um
shoot. Augmenta a pressão do Fla-
mengo, com lindos arremates, e o
America avança, forçando dois cor-
ners, ambos sem resultado.

Ha uma boa defesa de Kuntz e Si-
dney traz a bola ao campo do Ame

Qmts:
America. .
Flamengo. .

Comer»:
Flamengo. .

America, ..

Foul» I
Flamenga. .

America. . .

Uainls:
Flamengo. .

Amerira. . ,

Oit-sUtt:
America . . ,
Flamengo. ,

Defesas :
Kuna. , ..,:.

nibaa . ....

O

•"«tt». .
Kunz. . ,
Iiodrigi. .

Gsldia».
Pires.' .

llarata. .

C-amliol» 3
Dino.
Deal. .

)
Kdgard.

G
Netto. .
Sydney,"Rodrigo.

L
Ohlra. .

Carregai.

13
1* tempa .
2° tempo.

1» ten»»
2» tempo  2

Resultados verificados noa jogos dè-
campeonato entre esse» clubs'*"• 

teams 2.. team*
1012

8 i 8 — America ..
I x 0 — America ..

1013
1 i 0 — Flamengo..
1x0^ Flamenga..

1014
1x0 — Empate....
2x1 — Flamenga..

18*1.1
«1x2 — America..... „

Empate  2 x 2 — Empate...... 1 x 1
1016

x 1 — Flamenga..,.—1 r 1

Flamengo....
Ftaníena»',.. .¦

America ....
Flamengo....

Flaui»»nr»....
FIinucUKt*....

Flituieugo. ¦

6x3
2llí

8x1
W.O.

lxl
lll

il

America
America

America
Kmpate

Flamengo..,.
America

Flam-.i)tfo....
Flamengo....

Kinpate
Flamengo....

Kesunio:
!•• teams:

» X 1 — Empate
101T -r-

3x0 — America...
lxl — Flamenga..

1013
8x3 — Flamenga..
3x1 — Flamenga..

1010
2 xl — America...
2x1 — America..... 4x1

1020
0 i 0 — Empate  2x3
0x0—- Flamenga.... 3x2

lxl

4 x *
2x1
3x1
8x1

x 1

mat.-lios jogadoí.lS; Tlctorius:
Flamengo; »; Ametlcii. .".; empate», i; goals
prú: Flamengo, 30; Aun-rica, 23;•2a' teams :ma(cliea jounilos, 10; Tlctorius:
Flnmeugi». 0; Amerli». O; empates, 4; gonls
plrò: Flamengo, fcl*; Aineriia, 3t*.

BOTAFOGO x ASDARAHY
Perante numerosa coneurrencia,

realizou-se hontem, no campo do
Botafogo F. C, a rua General Se-
veriano, o encontro-returno do cam-
peonato da cidade, entre os quadrosdo club local e os do Andarahy A. C.

O match, como se esperava, foi
bom o movimentado, correndo na
melhor ordem .possivel, não sendo a
ordem alterada,ap.»sar do grêmio lo-
cal ter sido dorrotâdol

O Andarahy, que desde os matches
passados vym se impondo um forte esorio concurrente ao titulo de cam-
peão do fuot-ball da cidade, apresen-
tou em campo o sou quadro em exrica, ondo J. de Deus commette um ! cellente Córmn, sendo, pois, merecida,

o Flamengo, estando Sidney em off- I vários brindes.s:de e logo o America volta a offen-1 Damos a seguir

foul
Nos ultimos minutos o jogo torna-

se bastante movimentado, com accen-
tuada supremacia dos locaes. Kuntz,
no emtanto, que esteve-admirável, não
deixa que o seu posto soja vazado e o
match termina empatado por 0 xO.

Como arbitro, actuou o Sr. Edgard
de Oliveira, do S. C. Mangueira, queagradou.

Antes do embato principal, jogaramos segundos teams, que tinham a se-
guinte organização:

America — Tullio; J. Martins •
Abreu; Pedro, Djalma o IimberS; San-
los. Graccho, Américo, Lauro o vi-
eira.

Flamengo — Iberê; Milton e Bal-
t1ass-.nl; B. Uma, Dulce e Dourado;
Galvão, Moacyr, Gottshalck, Waldemar
e Arnaldo.

Esse match terminou pela victoria
do Flamen-w por *3 x 2, ser.do auto-
res dos goals: do vencedor, Waldemar,
Dulce o Moacyr; do vencido, Santos e
Américo.

Como arbitro actuou o Sr. Pedro
Santos que foi imparcial, competente e
enérgico. Um optimo juiz.

Depois de acabado oa jogos, reuni-
ram-se no salão de honra do club os
jogadores e sócios de ambos os clubs,
tendo logar a offerta da taça de pra-
ta quc ao Flamengo presenteou o club
local. Nessa occasião foi servido
champagne ao» presentes e trocados

a victoria que hontem alcançou sobre
o veterano club alvi-nogro, desta ca-
pitai.

O jogo desenvolvido «pelos seus "11
jogadores foi excellente o produeiivo.A defesa jogou assombrosamente e
o ataque carregou poucas vezes, po-rCm com firmeza e energia.

O heroe do quadro do Andarahy
foi, sem duvida, o synupathico arquei-
ro Otto Bandusch, quc actuou magni-
ficamente.

De Maria, o back internacional, jo-gou muito, rechassando as cargas
alvi-negras. Braulio destribuiu bema bola. Chiquinho e Gilaberto foramos melhores do ataque.

O quadro alvi-negro apresentou-se
completo, porém, não desenvolveunenhuma technica e actuou com cer-ta infelicidade, bastando diz»-r que aseu favor tevo dois penaltys-kicks,
que nao deram resultado.

A linha de forwards carregou bas-tante, porCm, sem firmeza nos tirosfinaes. Vadinho foi o unico homemdo ataque que .produziu Jogo aprovei-
tavel, seguido de Petiot, que auxiliouba$ante a defesa. Os demais jogado-res abusaram do jogo de driblings.
Na defesa, Palamone jogou de extra-ordinária fôrma, quer inutilizando us
perigosas cargas dos adversários,
quer auxiliando os seus companhei-
ros de ataque. Franco foi tambem omelhor half-back.

O.s demais jogadore» muito se es-força iam.

O primeiro encontro da tardes tol
entre os quadros secundários. A lu-
cta foi bella e emocionante, termi-
nando com a merecida victoria do
Botafog-o F. C, pelo score de 3x1.

Os pontos do Botafogo foram mar-
cadoa por Braga, Riva e Nilo, e o do
Andarahy, por Tolê.

Serviu de referee, o sportsman
flamengo, PUnio Ribeiro, de Castro,
que -agiu -bem, achando-se os teams
asstm constituídos:

BOtafosro Abuir, Amilcar, Nes-
tor. Moura Costa, Braga, Colo, Vi-
ctor, Rlva, Nilo e Ary.

Andarahy — Romeu, "Waldemar,
Americano, Luis, Rosino, Hemete-
rio, Bichoet, Floriano, Ary, Moacyr
e Tele.

Na falta do arbitro «escalado, o
matoh principal foi arbitrado pelorepresentante da Liga, o Bportsman
Guilherme Pastor, do Bangfi. A. Cí,
que 

"agiu a contento, ..', .-
Ao ser iniciado o jogo, os teams

eslaívam assim constituídos:
Andarahy — Otto, De Maria, Hu-

go, Nlcolino, Çraulio, Porflro, JoSo,
Cooper, Gilaberto, Chiquinho e Bçti-
nho.

Botafogo — Olivoira, Montti, Pa-lamone, Franco, Alfredinho, Policce,
Loite, Petiot, Vadinho, Arlindo eNÇcq.

A saida foi dada pelo Botafogo,
que defende o goal situado ao lado
da rua General Severiano.

Vadinho inicia o jogo, ôs 4,40, ts-
os do Andarahy logo se apoderam da
bola, devido ter Leite feito um
hands.

O free-kick í batido por Braulio.
marcando a seguir o referee, um off-
sido de Gilaberto.

A. Unha do Andarahy força a de-
fesa alvi-negra e Oliveira pega a
primeira bola, shootadá por Cooper.

O jogo continua no campo do Bo-
tafogo, sondo Chiquinho castigado
com um off-side. Depois de um fra-
co ataque do Botafogo, a linha do
Andarahy carrega a bola pela direi-
ta.; Cooper, passa por Policce e faz
um passe a Chiquinho, quo, bem col-
locado,, shoota a goal, fazendo a pe-lota aninhar-se na lede de Oliveira,
marcando, assim, o primeiro pontodo aeu club.

Á linha do Botafogo procura des-
fazer a differençá obtida pe.lo ad-
versario e faz «fortes ataques, mas
sem resultado, devido estar at tenta
a defesa contraria.

O referee pune tres hands de
Profirio, Policce e João e um off-
side de Gilaberto, todos bem tirados
e melhores defendidos,

Os forwards do Andarahy faz3m
urna carga e Oliveira defende a bola,
mandada por Chiquinho.

Um foul de Hugo e um off side de
Alfredinho são marcados, fazendo,
depois, a Unha do Botafogo, om ata-
que que Otto Inutiliza, d-efendondo
um pelotaço de Petiot•¦-_••

A linha alvi-negrá persiste nos
ataques, fazendo Otjto, quasi a so-
guir, tres defesas de shoot* dados
por Néco, Vadinho e Petiot;*!

A lucta torna-se- movimentada e
interessante, procurando o team do
Botafogo abrir o seu score e o do
Andarahy augmental-o.

A bola corre de lado para lado,
fazendo, porém, a linha do Botafogo
mais ataques, mas de nullo effeito,
ora devido as excellentes tiradas deDe Maria, Braulio, Hugo e Otto, ora
devido á falta de decisão nos arre-
messos finaes.

De Maria faz um corner que. bemtirado, Otto defende- melhor.
Dez minutos faltando.para o ter-mino da primeira phase do jogo, alinha do Botafogo carrega pelo cen-tro e devido a um furo de.De Ma-ria; Vadinho vence, pela única rez,

o posto de Otto, marcando o primei-ro e ultimo goal do Botafogo.
No« últimos momentos de jogo, alinha do Andarahy,. carrega «bem,

nada conseguindo devido a magnifi-
co awtua»ção de Paiamone, <-.ue inu-tiliza as investidas dos; visitante».O primeiro tempo tenmina comum emipate de um goal..No segundo half-time, o Andara-hy, recomeça o jogo, fazendo imme-
diaitamente u»m ataque coroado de
exito, pois Glla.berto, passa «por Mon-ti e livremente..obtém .para o seuteam o goal de deeenjpate.da pugna.Os dianteiros a.lvi-negros faaem«demorado ataque que 6 annulado porter o juiz marcado um off-side de
Alfredinho, quando este auxiliava oa tasque.

Os players aa camizeta verde,carregando pela esquerda obrigamMotti a fazer um corner, que estedefende com a cabeça..¦Nuns rush de Gilaberto, Oliveira,
pratica hella defesa, marcando pou-co depois o arbitro um foul de Pro-firo, em Leite.

O team local reage com energia emantém a .pelota por «alg**-*-*. tempono «campo contrario, onde Otto, DeMoria, trabalham com* actividadade.
O keeper andarahyense. tem op-

portunidade de fazer quatro bellasdefesas de tiros dados por Arlindo,Vadinho e Petiot. .".-¦ '
Em um corner de Profiro. Leite,mnl icolloca*do, perde boa. occasiãode vencer a m-eta de Otto.•Depois de mais um ataque do Ba-tatogò, Braulio, passa a bola paraIU'..nho, e-ste esca.pa -e centra bem,Indo a bola aninhar-se no fundo dái-êde, <*.evido o "optimo" golpe devi-:** do keeper alvi-negro.
Ane.-ar do ücoro obtido pelo adver-sario. o Botafogo*, *n:1o esmorece, efa/ mais ataques, mais sem resulta-

du satisfatório;
Peliot e Leite, «hootíim duas vezeso.il e Otto, wgura bem a bolo

dè Vadinhov Braulio, faa, mm foul
neste iplayer, marcando o Juia o re-
speietivo -penalty ticlt.

Montti, bate a penalidade indo a•bola chocar-se nas. pernas 4» Otto,
a voltar «para o meio do campo.

Continua a -bola no campo dor An-
darahy, marcando o jula; tres cor-
ners a seguir contra o tewm da ca-
nt»is«a verde.

Os tiros dè «canto sâo bem tirados
» melhores defendidos.

Outro penalty o juiz manca contra
o Andarahy, devido a uí» foul de
Hugo, em Arlindo. Bate bate e» bola
que rasteira vai passar rente a
trave.

Tinha o Botafogo .perdido mais
uma occasião de «vazar o» goal de
Otto.

»No« ultimo» momentos da jogo,este é todo «favorável ao Botafogo,
ainda sem resultado satisfatório.

D match termina Aá 6 e 11, com
a merecida victoria, do Andarahy,•pislc- açore d* quatro goeU- «contra
um,

.Eia o'
Movimento technico do jogo

1* «BAt-f-T-MB
4.40 Salda, Botatòga.
4.40 «4 Handü, Leite.*¦4.41 Off.Blde, GHaberta.; ...
4.42 Drfe-a. Ollrelra.
4.4» Joga Interrompida jwr melo ml/rato,

por «atar Cooper machucado.•i.48. Handa, Chlqulnha.«".Ml 1* goal, Andaraby (Chiaulaho» ,
4.59 Handa, Profiro.
4.54 Handa, Jol».
4.50 \i Handa, Poliece.
4.57 Off-aide, GlUhe-t»..
4.58 -j- Defesa, Ollrelra. .
4.5» Foul, Hugo.
5.5» % Off-slde, Alfredlnha
5.00 Defesa, Otto.
5.01 Defesa, OlWelra.
5.05 Defesas, Otta.
5.06 Defesa. Otto.
5.07 Foul, GllaUert».'
5.08 Defesa, Otto.
5.08 "*, Off-aide, Chlqulnha
5.0» W Dwfcsa, Otto.
5.10 Off-slde. Oilaberte.
6.1,1 Foul, Policce.
5.14 Corner, Anda rahy (De Maria).
5.15 Handa. Dotiuho.
5.15 Ji*, floal. Botafogo (Tadlnha).
5.16 Hands, Profiro.
5.18 *'i loto interrompido, meio minuto, por

eatar Petiot. machucado.
5.20 Final do 1° tempa.
Ccore: Andarahy,. 1 — Rotafogo, 1..

2» HAL-f-TIÍtir
5.30 Saida, Andarahy.
5.50 "i* 2» goal, Andarahy (OlUberta),
5.33 Off-side, Alfredinho.
5.33 H Corner, Botafogo (Montti).
5.37 Defesa, Olireira.
5.38 Foul, Profiro.
8.30 H Defesa, Otto.
6.40 Defeaa, Otto.
5.40 % Offalde, Vadinho.
6..41 Defesa. Otto.
5.41 Vx Defesa. Otto.
5.44 Off-aide, Chiquinho.
5.40 Corner, Andarahy (ProAra).
5.47 3° goal, Andarahy (Betinho),
5.48 Defesa, Otto.
5.49 Vi Defesa, Otto.
5.51 4° goal, Andarahy (Cooper).
5.51 Vj Defesa, Otto.
5.52 Vj Defesa, Otto.
6.54 H Foul, Wcolino. "

5.50 Corner, Andarahy (Hugo)'.. .
5.50 V» Jon» interrompido mela minta, per

estar Branllo, machucado*.
5.58 Foul, penalty, Braulio air. .
5.58 Ij- Defesa, Otto.
5.59 Foul, Betinho. •'-..- -i.» ....
8.05 Defesa. Olifelrt.
6.05 ',' Foul, Nlcolino.
6.06 Corner, Andarahy (Profiro).
6.06 % Cornar, Andaraby (Dellania).
6.07 Conter, Andarahy (Braulio).
6.07 Vj foul, penalty, Hugo s|r.
6.09 Defeaa, Otto.
6.00 Vs Defesa, Olireira.
6.10 Vj Defeaa, Otto.
8.11 Final do match.
Score: Andarahy, 4 — Botafogo, 1.

RESUMO

102»
Bangü.  7 X f*. — Bangd.  3x2
BanisQ  5x3 — Bangd  4x1

RBÍ-UMO
1" teams: raatehea jocadas, 17; Tlctorlaa:

Bangd, 13; Mangueira, 9; empates, 2; goals
pró, Bangd, 65; Mangueira, 26.

,3»e teauis: matcJUea jecadas, 17; vlctarias:
Bangí, 18; Mangueira, 3!; empata, 1; goala
prõ: Bangd, 71; Mangueira, li.

RIVER x CARIOCA
•SEGUNDA DIVISÃO

No bello ground do River F. C.,
realizou-se hontem o. match returno
do campeonato da divisão intermedia-
ria, entre os. clubs acima.

Com a victoria obtida hontem, o
sympathico club da, Gávea garantiu o
campeonato dessa divisão.

Antes de entrarmos na apreciação
do que foi o match, queremos registrar
a maneira sportiva porque luetaram os
23 contendores proporcionando um lin-
do espectaculo aos que foram assistir
a esse jogo.

Antes de começar o match, o ca-
ptain do River saudou o team visitan-
te e entregou uma linda "corbellle" de
flores, por seu turno o captain do Ca-
rioca agradeceu e offereceu um bello
bouquet de cravos.

Terminadas as saudações o referee
chamou a campo as equipes, quo se
achavam assim organizadas:

River — Jovino; JoSo e Arthur;
Tourinho, Bias e Corroa; Floriano,
Antenor, Arino, Ruy « Mallet.

Carioca— Raul; Surlca e Rossi;
Santos, Jloracio « Moacyr; Mario, Ora-
din. Dutra, Henrique e Fernandes.

O jogo trnscorreu bastante animado
e terminou pela victoria do Carioca
por « x ».

O jogo de segundo» teams mio serealzou por ter o Carioca entregue os
pontos.

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA

Charutos dd Havana
/ IMPORTAÇÃO DIRECTA

LOPES SA' & C.
RUA SANTO ANTÔNIO NS. 5 E 9

Gaalt:
Andarahy. . ... 4 .

Chiquinho. » ... i
Oilaberta . .... 1
Betinho... . . ... 1
Cooper. ...... t

Botafogo - >
Tadlnha..* , .-,.. -1

Corrurt:
Andarahy. , ... *..

De Maria. . . 2
Profiro. . ..... 2
Hugo.  1
Brjiullo ....... 1

Batafege 1
Montti 1

í"o«ri:
Andarahy. . . . 8

Hugo. . ...... 2.
Nlcolino 2
«llabert» . .... 1; Priflro. ..:... 1

' Bmulio. .  1
., . } Betlnhe  1

Botafogo. ... 1
Policce  1

Heinis:
Andarahy. .... 5

• • Profiro 2
Chiquinho. ... 1
.ToJo  1
Betinho  1

Botafogo...... 2
Leite  1
Policce  1.

Ott-sldest
Andarahy  5

Rllaberto. . .. S
Chiquinho. ... 2

Botafogo 3
Alfredinho 2
Vadinho ..... 1

Defesas:
Otto 16

1* tempo. . .....
2» tempo 11
Olireira ,6 ,

1° tempo. ... S'2° tempo  3
Penal! ys:

Andarahy. ... 2
Braulio. ...... 1
Hugo  1

Botafogo 0

Quatro minutos depois do feito deBetinho. em uni. ataque da ala di-reita do Andarahy, Cooper, dribbla

Volumes extraviados no
cães do porto

Extraviaram-se quatrocaixas, descarregadas em
setembro, no armazém 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 Í25 ki-
los. Gratifica-se a quem der
informações, á rua da Qui-!tanda 145

. BANGÚ X MANftllIOIRA
No campo da estação de Bangú,

realizou-se hontem o encontro de
campeonato entre os 200 e 1M qua-
dros dos clubs acima mencionados.

A assistência era numerosa, e o
jogo desenvolvido pelos contendores
foi excellente e bem renhido.

O resultado da peleja foi 'de 
5x1,

favoravel ao Bangú.
Nos 2a' teams, venceu ainda o

Bangú, por 4x1.
Resultados veri fiem los nos jogos do

campeonato entre esses clnbs

"TORNEIOS BOS S" QUADROS
Botafogo x Andarahy

Em match returno de campeona-
to, encontraram-se hontem, pela ma-
nhã, na vasta praga de sports da rua
General Severiano, os 3" quadrosdos sym-pathicos clubs acima men-
cionados.

O match, que era decisivo do cam-
peonato, foi presenciado por nume-
rosa assistência, sendo • jogo des-
envolvido pelos teams contendores,
excellente e Interessante.

Os quadros apresentaram-se cada
um desfalcado de um jogador.

O resultado da peleja foi, como se
esperava, favoravel ao quadro bota-
foguense, pelo bello score de 5x1.

O match foi arbitrado pelo sports-
man Pedro Paula de Lima e Castro,
do S. C Brasil, e os teams eram os
seguintes:

Botafogo — Haroldo, Couto, Ele-
raico, Braune, Caruso, Lagreca, Car-
linhos, Alkindar, Tourinho, Celso e
Alarico.

Andarahy —Delfim, Bartholomeu,
Cabral, Soibel, Carlindo, Euzebio,
Agulnaldo, Machado, Azevedo, Os-
waldo e Soares.

No 1* tempo, o Botafogo obteve
tres pontos, sendo o primeiro e oterceiro conquistados por Oetavio
Tourinho, e 'o segundo, por CelsoCoelho.

Na 2* phase da pugna, o team al-vi-negro marcou mais dois pontosfeitos por Tourihho e Àlklnàát-Du-
tra.

O ponto do Andarahy, foi marca-
do por Oswaldo, de úm penalty, feito
por Ebraico.

O Botafogo conquistou mais dois
pontos, por intermédio de Alarico.e
Celso, que foram annullados pêloreferee..

O Andarahy teve, a seu favor, ain-
da um penalty, feito por Lagreca,
qne não déu resultado por ter a bo-
Ia batido na trave.

Finda a pugna, que decorreu namelhor ordem possível, os quadrosderam hurrahs aos adversários.
A directoria do Botafogo offere-

ceu aos seus jogadores e aos do An-
darahy, uma taça de champagne.ha-
vendo troca de amistosos brindes en-tre o Or. Renato Pacheco e Samuelde Oliveira, presidente e 1* thesou-reiro do Botafogo F. C, e o Or. p.o-cha Braga, director do Andarahy
A. C Ao champagne. foram aindaerguidos hurrahs enthusiasticos aoAndarahy A. C, ao Botafogo F. C.e.ao distineto sportsman Carlos PI-mentel, director do Botafogo e en-carregado do team vencedor.

Com ò resultado desse match, oBotafogo F. C. conquistou o cam-
peonato dos S"* quadros, ficando oAmerica F. C. collocado em -.egun-
do logar.

Aos jogadores campeões, os «liri-
gentes do Botafogo F. C. vão jffe-recer medalhas dc ouro.

America

Ypiranga — José; Granet e Fer-
reira; Japonez, Emilio e Moita; For.
miga, Miguel, Cetra, Teppert e Os-
ces.

O Paulistano dá. a saida o entra
logo a atacar, exercendo desde o co-
meço umá apreciável pressio. O Ypi-
ranga procura tambem organizar os
seus ataques, nílo o conseguindo, po-
rém.

Cinco minutos não eram ainda
passados, e Friedenreich conquista o
primeiro ponto para o Paulistano,
depois de uma linda entrada sobre a
base contraria.

Esse feito do Paulistano, quasi quo
inesperado para os 3'piranguistíis,
desanima-os, dominando ent3o o
quadro do Jardim America, por tem-
po prolongado, a ponto de quasi jo-
gar somente no campo adverso.

O Ypiranga, nesse período, díl pe-
quenas escapadas, organizadas geral-
mente por Formiga, mas essas não
produzem resultado.

Depois de 30 minutos de jogo,
Friedenreich marca mais um ponto
para o seu club, mantondo-se esta
contagem atê o final do primeiro
tempo, quando o Ypiranga procura-
va atacar com um pouco mais de te-
nacidade.

No segundo tempo, principalmen-
te nos primeiros 30 minutos <le jogo,
a feição da lucta teve uma mudança
radical, passando o Ypiranga a ata-
car tenazmente, chegando mesmo a
superar algumas vezes o seu adver-
sario. Logo nos primeiros momen-
tos deste periodo, conseguiu o Ypi-
ranga a marcação de um ponto, fei-
ta por Miguel, depois de batido um
corner.

Depois dessa phase de um quasi
domínio do Ypiranga, que jogou mui-
to melhor que. o Paulistano, voltou
nçvamente a esquadra de Frieden-
reich a atacar violentamente, orga-
nizando cargas bem combinadas,
dando ensejo a que Ouariba marcas-
se o terceiro ponto dos seus e logo
a seguir Friedenreich fizesse o mes-
mo. Nessa occasião, o Paulistano lo-
grou dominar novamente o Ypiran-
ga, de modo a desnorteal-o definili-
vãmente, conseguindo ainda nos ulti-
mos momentos do lucta, o seu 5o o
ultimo ponto.

Venceu, pois, o Paulistano por
5x1.

Com a victoria de hoje, obtida por
um tão apreciável score, está o Pau-
listano habilitado, se vencedor do
Palestra no domingo próximo, a a.s-
pirar ainda desta yez — a quinta —
o titulo de campeão paulista o ficar
definitivo possuidor da taça "Dr.
Washington Luiz", o lindo trophéo,
offerecido pela Municipalidade de
S. Paulo.

No' campo da Ponte Cirande, jo-
garam hoje as turmas do Corinüiian
o do Palmeiras, vencendo a primeira
por 6x1.

No jogo havido hoje entre o
Internacional e o Mackenzie-Portii-
gueza saiu vencodor áquelle, pelo
score de 4 x 0.
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1"* teams •2" tem»

Bangd
Mangueira.

Bangú...
'Kmpate.

'Mangueira.

2« DIVTSAO
1DU

7 x 0 — Bangü
4x1 — Bnngú

1" DIVISÃO
1012

ltO - Bangü
2x2 — Kmpate...

1013
3 i 2 — .Mangueira.

Prova consolacüo:
Il.nngli
Mangnelra.

Bangú...
Empate.

Ituniíü...
ltflilffft...

Ilancii..
1 Hmigil..

3x0 — Mangueira..
3 I 1 — Mangueira..

2» DIVISÃO
1014

— Bungtl
—' n«nrú

1» DIVISÃO
1S17

x 0 — llangfl
x 2 — llangil

•» x
2 x

8r5
tx 0

8x0
3x3

1x2

w x 0
W x 0

5x0
5x2

4 x 1
13 x 0

1018
— I °
r. r 1

llangU  2x1
Bangú ,w x 0

Ir.un
IXJ,

101*1
í x 1 — Bangú....

Bangú...'.4 x
5 x 1)1
• x 0

Flamengo
No campo da rua Campos Salles,hontem, pela manha, dffectuou-se oencontro dos 3" quadros, das soclo-dades supra.
A pugna foi excellente e Úm rno-vimentada, terminando com a victo-

dea2xl. 
America F' C" Wlo score

CjfVMl-EONATO PAULISTA
Paulistano x Ypiranga

CorinttiiaiiH x PalmeirasIiiteruacional x MacIcem-ie-Portii-
gueza

S. PAULO, 5 (A. A.) — No ele-gante campo do Jardim America, sé-de do campeão paulista, feriu-se ho-*oo annunciado prélio Paulistanox Ipiranga, ao qual era ligada umaimportância excepcional, visto quederrotada a valente esquadra dêFriedenreich, nao poaeria mais oPaulistano aspirar o titulo de cam-peão do Estado, cedendo o logar quevem oecupando ha quatro annos aonao menos valente Palestra-Italia
Aguardando o grande prélio, queseria um dos mais bellos deste finalde temporada, uma selecta e nume-rosa assistência Acudlu desde multocedo ao aprazível campo, tomando-

lhe todas as dependências. .
Cerca das 18 horas, depois do em-bate entre as segundas turmas, queterminou com a victoria do Paulis-tano por 5 x 1, entraram em campoas turmas principaes, sob fis ordensdo Sr. Oetavio Bicudo, e guardandoas seguintes organizações:
Paulistano — Arnaldo; Carlito et.uarany; Sérgio, Grey e Marianno;Agnello. Guariba, Friedenreich. Gon-çalves e Carneiro Leão.

CAMPEONATO PERNAMBUCANO
Sport .t Náutico

Santa Cruz x Pores
TlECIFiK 5 —ri. (Do nosso corres-

pondente especial) — Realizaram-sn
hoje dois matches ile campeonato.

No jogo -Spórt x. Náutico, venceu o
«primeira, iior 6 x 1, 8 x' 0 e 1 X 0, no»
primeiros, segundos e terceiros team.i.

No match -Santa Cruu x Pores, ga-
nhou o primeiro, por 2 x • e 6 x l,
nos primeiros c segundos teams; nos
terceiros teams, houve um empata
de 1 x I. ',

BOOMERANG
Com o titulo acima, lemos na "Vida

Sportiva", de ante-hontem, o se-
guinte*."Certa manhã da semana passada
fui agradavelmente surprehendido
abrindo os jornaes e lendo o" manifesto
que a Associação dos Chronistas De-
sportlvos dirig ra "àos jornalistas, aos
clubs o ao publico em geral", concitan-
do-os a uma "entente cordiole", que
pormlttii transformar em campo de
sport os campos de batalha quo por
um requinte de euphemismo, nCs con-
voncionamos chamar campo de foot-
bali.

Lendo esse manifesto, multa genle
ha de dizer que o diabo continua, ape-
sar de )tx muito desacredtado, as suas
velhas tradições de fazer-se ermltão
depois de velho. Outros hao de pensar
que a fala foi motivada pela ultima
batalha campal travada eatre os exer-
citos do Botafogo" e dò S. Christovão,
na qual os inimigos se mostraram fi.
altura dos modernos processos da arto
mavortica.

Quanto & prime"ra dessas observa-
ções nao sei se o provérbio é merec'-
do; o que me parece ê que a encyclica
dos. chronistas é uma espécie de "liou-
merang" — o tal facão eliptico dos
australianos, quo volta a mão do ati-
rador.

Ouvindo a comparação e gostandoda imagem, acerescentou um ijicu
amigo, que espera o grande dia da re-
habilitação do nosso sport, com a mes-
ma. fé com que os lusitanos espera-
vam a volta de S. Sebastião.

Bem comparado, meu caro, e porisso mesmo é que tenho a máximaconfiança nos resultados desse mani-festo. Senão vejamos: —- Que 6 essaAssociação?
Um núcleo de chronistas desportivos.

Quem são esses chronistas? Qs lio-mens que na imprensa se encarregamdos assumptos do sport. Logo, diri-gindo-se aos jornalistas, elles dirgem-se a si mesmos. E' o cumulo da for-malistica. convenho esse 'negocio do
T£l? escwer a si próprio, masquando o individuo assim procede não
intenças 

* n'nevi^m a«VWlt*r das suas

epõ«Í^.Crei,í.qUO -"'ora ftvant9' aa se-cçoes desportivas dos Jornaes cario-
amZ L 

"8 tornar mala interessantes,
rtrVna^MpparMe**-1-- u»s ta,*tos pseu-
»S£ 

* 
5atr0f* -ant<-í- nomes qua

gffi,i%em **comP°sturas diárias aoclub tal, ao jogador fulano, ao conse-
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lho do foot-ball, á Liga e a "tutu-

quanti".
Tomando o publico como toatemu-

nlia (ias suas excellentes disposições,
os chronistas vão deixar de nos em-
pantürrar com as noticias-do "dispu-
tadissimo", match no "bellissimo

ground',' do Estrella de Ouro do Zum-
by. em que se salientaram o Pindoba
e'o Zúca Filhote, cujos esforços, entre-
tanto, foram prejudicados pelo juiz
"ladrão", que acabou levando uma
surra merecida.

E como essa3 notcias, de accordo
com o programma de regeneração, não
jwderão ser substituídas, pelos "mos-

-quitos", pelos "driblando", shootando
e outras tantas secções de piadas des-
afinadas de jornalzinho da roça, tere-
mos então um bem organizado serviço
de informações úteis e interessantes
que com facilidade podem ser colhidas
nas revistas e- magazines mundiaes.

Francamente eu me entristeço com
a visão quo em sua fé de illuminado o
meu amigo evoca.

Pois então ê lâ possivel que os clu-e-
Distas desportivos oarlocas commettam
esso crime om despersonalizar • nesse
íoot-ball, o nosso sport, fazendo-» con-
fundir-se com o sport de qualquer ou-
tro paiz? Pos nâo é esse espirite "ba-
talíleer" quo nos distingue, que affir-
ma a nossa individualidade?

Quo coisa inspida seria Irmos a uma
partida de foot-ball para vermos 22- ra-
.pazes robustos lidarem como damas,
fazendo passes sem se esbarrarem, ti-
rando bolas sem se "trancarem", »be-
decendo passivamente a juizes, como
coüeglaes tímidos e bom educadas.
Não, meus senhores, viva a "marre-
ta" durante o jogo o depois delles o
murro e a "peroba" c, certas occaslões
anesino, a "sardinha" e o revólver, de
Jjoas intenções o inferno está cal-
çado, e eu, que sympathizo com as
theorias de Von Bonlirrot sobre a ne-
cessidado purificadora da guerra, te-
nho esperanças que ha de chegar o
dia em que cada club carioca levará
para enfrentar o adversário no campo
dos teams: um armado de perneiras
© outro munido de nagants, brownings,
granadas de mio, lança chammas e
outros instrumentos amistosos. Esse
será o grando dia.

E conta que mu!to hão de coneor-
rer para o seu adversário os jornalis-tas desportivos com o auxilio desse
mesmo publico, o esses mesmos clubs
quo ha tantos annos elles vêm trei-
nando neses sentido.

TORNEIO INTERNO
Fluminense F. C. (secção infantil)¦No stadium realizou-se hontem,
o match de .football entre o team
Zumby, camipeão interno, e tim
scratch formado dc jogados dos de-
mniíi teanis ,con-curr«iites a. -este tor-noio.

Esse matoh, foi bastante dispu-¦tudo o terminou com a victoria do
team cam.peão pelo score de 5 x 0.

Arbitrou essa partida o- queridosportsman tricolor, Georges Coelho
Netto, cujas decisões foram basta-n-
tes acertadas.
LIGA METROPOLITANA DE DES-

PORTOS TERKESTRES
(Officiul)

.isseiiiblóa gorai — De ordem do
Sr. presidente .convido Os senhores
representantes dos clubs filiados a
se reunir em assembléa geral ex-
traordinarla, segunda-feira, G do:
corrente, as 0 lioras e 30 minutos.

Ordem do dia :
a) eleição de cargo vago;
b) pareceres;
c) Interesses geraes.
Conselho do busket-bul] — De or-

dom do fir. .presidente convido os
.leuhores representantes do conselho
de ijasket-bal' a se reunir 

' 
em ses-

são extraordinária segunda-feira 8
do corrente, ás 20 horas e 30 mi-
nutos.

Puimíh «Ustribuldoti aos senhoivg
cOnroUibiróg — Directoria 

"da 
Ligarecorrendo d© acto do .coWselho.-aa'

1* divisão, quo recorreu da delibe-
rnçâo desta directoria, que mandou
abrir inquérito .para. apurar os factosoceorridos nos campos .de .football —
Ao Conselho Superior. Relator, Sr.
Plinio de .Carvalho.

líápols despachados pelo Si*, pre-sidente — S. C. Mackenzie commu-
ninando a eleição dc cargos da dire-ctoria. — Gu.ni pra 0 disposto no a.r-
tigo 66, letra E. .dos estatutos.

Secretaria, 4 de dezembro, de 1820— V. Autonio Apo-llaro, £• secre-
te rio,

O FOOT-BALL E A CRIMINAL!-
DADE)

O.s nossos collegas de A Qáeèfa', de São
Paulo, publicaram o seguinte artigo que,dada venia renroduzimos em as nossas
columnas:

III
A curo

A lueta contra a criminalidade fez o
grande sociólogo Enrico Ferri conceber
o plano magestoso e humano dos substi-
tutivos penaes. A pena, no seu effeito de
castigo ao criminoso, sendo executada
sem quaesquer outras considerações paracom a personalidade do delinqüente, em-
bora essa pena fosse distribuída com ri-
gor; não conseguiu, entretanto, diminuir
a intensidade irruptivado delicto. A maré
montante, não só de casos novos, mas da
reincidência, dava, e dá ainda ás esta-
tistleas, o volume mais que sufficiente
para tirar á pena todas aquellas " virtu-
des" pelos criminalistas antigos eiinumc-
rados. '

Ferri achou, pois, que só a systematica
pmphylaxia social poderia diminuir a
velocidade do progresso criminoso. Cats-
logando-os, lá incluiu a suppressão dos
espectaculos publicos, despertadores de
emoções fortes e anti-sociacs.

Ora. tivemos oceasião dc ver, e nada,
ma!s_ fizemos que registrar acontecimen-
tos frescos tra memória de todos, os ef-
feitos deletérios que a emoção violenta
do jogo produzia, quer nos que o executa-
vam, quer nos que o assistiam. Não é dc
recente data o caso daquelle homem que
sueciimbiu instantaneamente, ao ver a
bola varar a defesa do guardião do seu
grupo predilecto ? Comtudo não iriamos
pedir á policia que, pelo bem da socieda-
dc, suspendesse esses jogos. Bem o pódc
elia fazer, perfeitamente todos sabem
disso, inas convenhamos que o foot-ball
permaneça offerecendo ns suas funeções
ao publico. Por isso dissemos ser o unico
remédio para o mal a acção da policia in-
St.iurando os processos.

O que não é licito continuar i a deplo-
ravel inércia da policia na repressão do
que a lei penal expressamente prohibe
que se faça. A ella incumbe, "civiliter in
«.oil» et fortiter in re", velar pelo «x-
ceso da liberdade que vai caracterizando
os chamados campeões do foot-ball. Já
demonstrámos que jogar foot-ball não é
dar taponas.

Transporte-se, em dia de funeção es-
portiva, o Sr. delegado para o seu posto
de observação e vigilância, que o tem
bem reservado. Coa.o ;n:o;idade impar-
ciai, que o prtsurninios sc:-. não sc deixe
dominar pela emoção :• uio perca o mo-
vimento do campo. Ati mçsuio tempo o
delegado, que precisa :;:;• Argus, aquelle
etite mythologico dc «••: olhos, deve des-
dobrar sua attençao pira a assistência
plenamente subjuga la pslos seus instin-
ctos primário?. Para o auxiliar nessa cm-
preza d Sr. delegado teu; a cohotte dos
guardas. Ainda não sé deve esquecer oc
comsigo levar o seu escrivão. Caso queira,
a "viuva alegre." tatiibçm pôde acom-
paiiltul-o...

Precisaremos no; :;'. ivjar na descri-
pção do (jue possa su :cedi-r na arena pre
parada ?... Quasi ".-ie nes tentamos a
tal perigosa empreza. pò:s que o facto se
nos apparece sob a fóréta de um proje-
cto de lei. sujeito a iri! criticas, ás obje-
cções iniiumeraveis, e -..usino a ter o ap-
pendice dc um substitutivo... Temos a

impressão de não se tratar dc " jure coa-
stituto... "

Exerça o Sr. delegado os actos do seu
dever, prenda o infractor da lei penal;
expulse da assistência o impertinente no
seu enthusiasmo, suspenda o espectaculo,'
sc a tal as circumstancias o levarem; e
verificaremos se a irrupção de criminali-
dade, que vai perturbando as energias e
fundamentos da sociedade, diminuirá ou
não. As associações sportivas ficarão na
obrigação estricta de mais attentamente
cuidarem da moralidade dos seus sócios,
pois, do contrario, a autoridade publica
poderá decretar a sua dissolução, por
não corresponder aos fins sociaes, incor-
rendo em actos nocivos ao bem publico.
(Código Civil, artigo 21, n. III).

Ninguém, hoje, tem certeza de ir assis-
tir uma partida dc foot-ball e sair de lá
illeso. Já vimos que as familias, sensi-
veis thermometros dos perigos sociaes,
desappareceram de taes reuniões. Sem
malícia, é o foot-ball um espectaculo só
para homens... corajosos. Ainda. Os ho-
mens corajosos, mas prudentes, já se es-
tão afastando de taes assembléas. E, a
verdade precisa apparecer, desde que nos
propuzemos a fazer um estudo rápido
desse problema social e, diziamos, cm
nossos dias, é a ralé quasi da nossa socie-
dade que lá apparece. Não ha selecção.
Não está longe o tempo em que os cam-
pos de foot-ball serão os pontos de con-
vergencía dos desordeiros, dos mashor-
queiros, dos amotinadores.

Em algumas cidades do interior vai-se
tornando iwo os clubs fazerem-se acom-
panhar de uma recua de capangas, disfar-
çados em torcedores, bem armada e mu-
niciada, quando em outra cidade vão
disputar as suas partidas. Bem recente-
mente, de accordo com a informação fide-
dignai, um 'desses factos escan.ial.osos
oceorreu na linha da Miogyana.

Perguntamos agora, se o sport de
foot-ball está disseminadissiino e se em
cada campo um foco de criminalidade
opera, acha-se ou não a nossa sociedade
diante dc um imminente perigo ?

Aqui, nesta capital, perguntamos, com
sinceridade, estamos ou não na perspecti-
va de uma reproducçã» dos celebres
"protocollos -italianos í"

Só mesmo aquelles que se acham na
malha da má fé poderão negar as nos-
sas duvidas. Mas, a evidencia, continuan-
do as coisas como vão, fat-os-ha calar e
bem dolorosamente.

Corroborando nosso modo de pensar,
nosso porque o expressamos, mas tam-
bem dos homens de bom senso, que o ex-
primem «as palestras, chegamos .a esta-
bclecer esta- expressiva comparação:
multa-se uma empreza theatral, porque
seu espcctaculo excedeu á hora regula-
mentar; applaude-se uma esquadra de
foot-ball que, esbofeteando, injuriando,
produzindo desordens, venceu a sua ad-
versaria. Uma é punida, porque violou o
regulamento policial, outra vai em paz e
victoriosa, depois de ter cscandalosamcn-
tc violado as prescripções do Código Pc-
nal da Republica ..

O foot-ball precisa ter uma vigilância
rigorosa. Alé hoje nenhuma teve elle. Os
próprios directores dão parabéns ao joga-
dor que esbofeteou um companheiro dc
sport.

Venha, pois, o delegado acompanhado
dos seus ferros e da sua pharmacia. Ap-
plique o remédio, certo de que este produ-
zirá effeitos já maravilhosos, sob a ex-
pectaliva anciosa de todos aquelles que
ainda apreciam o foot-ball não corrom-
pido, mas cortez nas suas brutalidades,
fino nos seus planos, civilizado no stu
intuito.

Vel-o-emos então, o "mimoso" dos
paulistanos, dos cariocas, de meio mun-
do, pimpão c bem vestido, attrair de;
novo as attenções das famílias, do nosso
escol social e, numa jovial -expansão de
seu contentamento, abraçar o delegado e
dizer-lhe, ao ouvido até levemente rubo-
mado:• — Não me abandone, doutor, que os
homens são capazes de me pôr, de novo,
'fin 

perdição...
j. de Oliveira IHJho.

. 
"í. 

...VARIAS NOTICIAS

Não «o -realizou o copcnubi desafio
110 Fluminense—<Pur -nüo ter compa-
reeido o segundo team, deixou de se
realizar, hontem, -no stiwllum, como
era esmerado, o sensacional match
de desafio entre o -2* e 8* teams do
Fluminense F. C.

O unico jogador do 2« team que
compareceu foi Ataliba Faro, half
direito.

Ouvimos que essa partida (tara. lo-
gar quinta-feira, ás 16 horas.

O bom fiil» á casa torna—O Olo?
ria A.C. mt H(?a Suburbana de Foot-
Bali—Acaba do ser -readmittido «a
Liga. Suburbana de Foot-Ball o 01a-
ria A. O. Essa entidade sportiva,
que, desde 1918, ge achava afastada,
dn. Suburbana, apaba de ser read-
mlttida, .para disputar o campeona-
to -de 1921. Peto> que se vê, ft eub-
liga da Metropolitana ficará, repre-
sentada no .suburblo leopoldinense
por um des seu3 maiores clubs, o
qual, além de possuir uma sede ma-
gnrfica, .tem tambem um campo de
sports -digno de figurar ao lado dos
melhores desta capital.

Parabéns á Sub-Liga e ao Oia-
riu. A. C.

O Olaria A. C. enlatado—O falle-
cimento de Carollno Arante»—-Acaba
de- desapparecer do quaidro social do
campefio de 1919, da A. C. S. A.,
o sportsman Carotino Arantes. Ca-
rolino, que exercia o cargo de 2* ee-
cretario, era um dos directores do
Olaria, que sempre se esforçara para

o ongrandecim-ento do meemo. Mui-
to trabalhara e. antes de expirar,
não deixou de esconder as saudades
que levava do seu querido Olaria,
pedindo que cobrissem o seu caixão
com o pavilhão de seu club.
- Os directores do Olaria, em sessão
extraordinária, .resolveram, o se-

çuinte:
a) Enviar uma. coroa de flores em

nome do club;
b) Tomar lueto por oito dino;
c) Ma.ndar rezar missa, de 7* dia;
d) Fazer^e representar no enter-

ro pela sua directoria:
•e) Hastear o pavilhão do club' em

funeral.
O seu onlerramento, realizou-se

aiitc-hontem, no cemitério do São
Francisco Xavier, acompanhando-o
atê á sua ultima morada as seguin-
tes pessoas:

Sllva Lage, presidente do Olaria:
¦Toão Loureiro, Ludgerio Teixeira.
José Nascente, João Tosta, Tínphael
Traus, Olavo Figueiredo, Izaa-c de
Oliveira, Miguel Mesquita. Alcides
Soares, Fidclis Peçanha, Christovão
Tosta, Armando Loureiro, Moysés
Mesquita, Pedro Duarte, Waldémar
Bulhões, João SanfAnna, Nelson
SanfAnna, Nelson Pimenta, Sizé.-
nando Camará, João Arante, Épltá-
cio Passos, Fausto Marques de Souza
Pinto, e muitos outros.

Movimento fla secretaria do S. C.
Pimenta do Mello — Deram entrada
na secretaria deste cltSb as .propostas
para sócios dos seguintes Srs.: Jnsé
Marques, Carlos Pontes, Sebastião
Santos, Antônio Manoel Bonifácio,
Joaquim Ferreira. Jorge JosC- Salnib,
Pedro Marinho, João Chagas, Her-
minio Gomes Netto, Aguinaldo Sil-
va, José André Rodrigues, Rolando
Cellular, João do Amparo, Paschoal
Detrano, Luiz Reis, Edgar Guanabn-
ra, Luiz Vasconcellos, Aluisio Mari-
nho, Oscar P.rum, José Torres de
Sequeira, Bernardo Brasil, Vicente
Romulo Souza, Osear Ferreira', Ja-
cy Perelru Menezes, Ma.rio Francisco
dos Santos, Lauriano Teixeira, Ru-
bens Pinto Cardoso, Francisco Caru-
so. Nelson Goulart. Antônio Ferr.an-
des Moura, Thomaz Penna, Avelino
da Costa Lima. Waldémar Gfcmes,
Olavo Gomes de Oliveira.

de assembléa 'deste club, foram to-
madas as seguintes deliberações:

a) Regeitar por parte do associado
Francisco de Oliveira, ao pedido de
demissão do sportsman João Ribei-
ro, presidente da commissão despor-
tiva;

b) Approvar as seguintes propôs-
tas para sócios:

Heitor Baptista de Souza, Antenor
de Paula Carneiro, Julio Quintino,
Manoel Ferreira da Silva e Horacio
Martins;

c) Perdoar por proposta do sócio
Sebastião Rocha, os associados em
atrazo.

J. Brandão deixou o Lapa — Pediu
hontem demissão do cargo do dire-
ctor sportivo do Lapa o sportman
João Carvalho Brandão, perdendo,
assim, esse club, um dos seus melho-
res elementos.

TURF
DERBY CLUB

"Grando Prêmio Dois de Agosto*
BAYONETA

So não foi muito numerosa a as-
sistencia que teve a reunião de hon-
tem, no Derby Club, ê inegável que
ella transcorreu bastante animada,
como o demonstra o sou movimento
geral de apostas, n'um total de réis
171:354?, nos oito pareôs realizados,
não tendo sido levado a effeito em vir-
tude da retirada de vários concurren-
tes, o "Dezesete de Setembro", que
tambem faala parte do programma.

O ponto culminante da tarde, que
provocou ruidosas manifestações de
justificado enthusiasmo, foi a esplen-
dida victoria que no "Grande Prêmio
Dois de Agosto" obteve a potranca
Bayoneta, que • pequeno Armando
Rosa, actualmente o "enfant gaté" do
publico turfista, dirigiu com um tacto"
e uma energia que podem bem ser in-
vejndas por muito profissional de
reputação j!i feita.

O menino é uma promessa que pre-
cisa ser bem amparada e com critério
aproveitada, sem que se lhe incuta no
animo a convicção de que jà- 6 uma
summidade, mas, não se lhe pôde ne-
gar a maneira magistral com que re-
matou a carreira, n'um final apertadls-
simo, em que tinha ao seu lado um.
profissional da ordem de Domingo
Suarez.

A este é que nâo sorriu hontem a
fortuna, deixando, o que 6 raro, de
registrar victoria em toda a reunião.

O contrario, exactamente, suecedeu
a Cláudio Ferreira, que contou tres
triumplios, montando Mandarim, Tom-
my e Garimpeiro.

Alexandre Fernandez, cuja actuação
na temporada a findar tem sido de
destaquo, ganhou com Prince Nat e
Maria Bonita, cabendo as duas victo-
rias restantes — a Enrique Rodriguez,
quo deu pernas a Atroz, e a Ed. Le
Mener, quo desencantou Lolsir.

O "starter" esteve muito feliz e a
corrda terminou com dia e com o
resultado que detalhamos em seguida:

1" ipareo — Sois dc Março — 1.100
metros — 2:000$ e 400*000.

ATROZ, m., zaino, 3 annos, Paraná,
por Botafogo e Melita, do Sr. F.
Schneidér, E Rodrguez, 52 kilos. 1*
Amaneri, E. Lo Mener, 50 kilos. .2*
Lueta, J. Escobar, 50 kilos  3»
Llquette, A. Fernandez, 50 kilos,. 0
Principe. C. Ferreira, 52 kllos  0
Luminária, A. Figueiredo, 50 kilos 0
Jacobina, ,T. Dias, 50 kilos.  0
Beduina, J. Gomes, 47 kilos  0
Jarda. O. Coutinho, 50 kilos..... 0

Não correram Atyra o Loulou.
Tempo, 71" 3)5..
Ganho por dois corpos; o terceiro a

um corpo e meio.
Rateio de Atroz, 50*500; dupla com

Amaneri (34), 73*900.
Movimento do pareo, 11:057*000.
Atroz e Principe correram nessa or-

dem no» primeiros postos até a recta
do rio, onde Principe esteve por mo-
mentos na frente, ao mesmo tempo
que Liquotte so aproximava.

Antes da ultima curva, Atroz re-
tomou o 1* logar, emquanto Amaneri e
Lueta atropelavam, adiantando-se ve-
lozmente.

O pensionista de Schneidér, porém,defendeu-se bem e triumphou por dois
corpos sobre Amaneri, que bateu Lu-
cta por um corpo e meio.

Lquette ficou em 4o, precedendoPrincipe, Luminária, Jacohina, Bedui-
na e Jarda.

O vencedor foi criado pelo Sr. Ubal-dino de Macedo e é tratado por Fer-nando Schneidér.
2' pareo — Velocidade- — 1.100

metros — 2:000* e 400*000
MARIA BONITA, f., castanha, 3annos, Argentina, por Hurry Up eAgnes Gray, do Dr. F. Antunes Ma-

ciei, A. Fernandez, 50. kilos ... 1»Pila, E. Rodriguoz, 52 kllos ... 2»Papoula, D. Suarez, 61 kilo» .. 3»
Va tout, .1. Escobar, 50 kilos .. 0

Não correram Faggiola e Guapo.
Tempo, 70 segundos e -1|5.
Ganho por um corpo e meio; o ter-

ceiro, a tres corpos.
Rateio de Maria Bonita, 25*400;

dupla com Pila (23), 41*300.
Movimento do pareo, 16:453*000.
Maria Bonita. Pila, Papoula e Va

Tout fizeram todo o percurso nessa
ordem, triumphando facilmente a pi-lotada de Alexandre Fernandez, porum corpo e meio.

Papoula terminou a tres corpos dc
Pila, deixando em ultimo Va Tout,
que se atrazara na partida.

A vencedora foi importada pelo Sr.
H. de S. Joppert e 6 tratada por Fir-
mino Gonçalves.

3" pareo — Itamaraty—1.609 me-
tros — 2:000* e 400*000.

MANDARIM, m., castanho. 1 an-
nos, Inglaterra, por Spearmiut o Ma-
dame, do Sr. Américo du Azevedo,

t
S. C. Tupy — Em sua ultima reunião

C. Ferreira, 53 kilos ..
Kiosk, J. Escobar, 48 kilos ......
lochito, A. Fernandez, 52 kilos .
Marins, D. Suarez, 52 kilos .. ..
Tucuman, E. Rodriguez, 52 kilos

Não correu Fortaleza.
Tempo, 103 segundoH e 4)5.
Ganho por pescoço; o terceiro, a

vários corpos.
Rateio de Mandarim, 18*900; du-

pia com Kiosk (13), 07*000.
Movimento do parco, 22:521*000.
Mandarim venceu de ponta ;i pon-

fa, sesulflo de lochito, até á ultima
c.urvi, onde Kioslc, em uma arranca-
da violenta, deixando os ultimos pos-tos. alcançou o ponteiro', offerèceu-
do-lhe renhida lueta. de que o filho
de Speãrnílnt só p.j.lo levar a me-
lhor por pescoço apenas e isso mes-
mo devido a ter o jockey de Kiosk o
sofrendo por vezes, sempre quo O
maluco platino queria a foilb o tran-
se morder o ..adversa rio '.

lochito ficou a vn rios corpos do 3*,
acompanhado ao Marius •• Tucuman.

Numerosos espectadores vaiaram
o piloto de Mandarim, aomisnndo-o'de haver chicotoarlo a cubeça de
Kiosk. 110 tiual da carreira.

O vencedor foi importado pelo Sr.
W. M. Afaddock e é tratado por Ame-
rico de Azevedo.

•1* pareo — lutoi-ii.-icioiinl — 1.800
m"t-os — 2:00fli o -100*000.

LOISIR, m., castanho, n annos,
Franca, por Rire aux Larmes o Lan-
guévill.-, do Sr. Linjieu de P. Macha-
do, EJ. Li- Menor, 50 kilos .... 1»
Caricato. A. Fernaiuloz. 49 kilos. 2*
Místico. E. Rodriguez. 52 kilos . 3'

Não correu Almofadinha.
Tempo, 115 segundos e 3|j5.
Ganho por um cõrpó; o terceiro. ]a dois corpos. '
Ratí-ios 'de 

Loisir. 2SS500
com Caricato (lt), 8SSM0.

Movimento do pareô, 17:7õO.$OO.Ó.

dupla

Lolsir c Mis(if) sairam em lueta i metros
pela vanguarda <- correram juntos

do Loisir fugir e permittindo a Cari-
cato collocar-se em 2*.

Na recta opposta, Mistlco forçou
e, passando pelo potro platino, foi
emparelhar com o "leader", com o
qual luetou até depois do Itamaraty,
quando "ficou" do.-vez.

O representante do stud Linneu
Machado despontou então franca-
mente, seguido de Caricato, e trium-
phou com facilidade, por corpo livre,
apesar de "abrir" em todas as cur-
vas.

Mistico ficou a dois -corpos do 2".
O vencedor foi importado pelo seu

proprietário e é tratado por Francis-
co Bento de Oliveira.

5« pareo — Supptenentor — 1.ÍI9
metroa — 2:(M>0.* e 4O0-*00<).

Tammy, m. alazão. 4 annoa, Uru-
Ruay, por King Oharming e Madame
Rbland, do Sr. Américo Azevedo. C.
Ferreira, 52 kilos  1"
Sterlina, A. Gornande-, 52 kilos 2o
Pila, J. Gomies, 52 kllo3  3*
Mogol, A. Figueiredo. 53 kilos. . 0
Oráculo, O. Coutinho, 50 klloa... 0
Alto, J. Esootbar. 50 kilos  I

Temtpo, 103 3|5 segundos,
Ga.nho por um corpo, o terceiro a

tres corpos.
Rateio de Tommy, 17*500; dupla

com 9terlina (23), 35.J80O.
Movimento do .pareo, 2'5:0'36*000.
Tommy, Sterlina» PUa, Mogol, Ora-

culo e Alto, estee dois revesando-se
no lutmhio logar. flaeram nessa
mesma ordem todo o percurso, ten-
do Tommy trlumiphado por corpo li-
vra sobre a égua nacional, que dei-
xou Pila a tres corpos.

Alto íoi o ultimo.
O vencedor íol Importado e ê tra-

tado por Aimerioo de Aaevedo.
6" .pareo — Dr. Frontin — 2.200

metroa — 2:50o1» e 600*000.
•PRIN.OE NIAT, m, castanho, S an-

nos, Inglaterra, .por Saint (Nat e
Princesee Estlher, do Sr. A. Vigorito,
A. Fernandez, 51 kilos  1«
Mollusco, J. Esctíbar, 48 klloa... 2*
Descrente, J. Gomes. 49 klloa.. 3*
Othelo, C. Pereira, 50 kilos  0

.Não correu Dieufort.
Tempo, 143 l]5 segundos.
Ganho por um corpo; o terceiro, a

tres corpos.
iRaiteio de P. (Nat, 17.000; dupla

com Mollusco (120, 30.*700-.
Movimento do pareo, 27:3S4$000.
Molluaco correu na frente até a ul-

tima curva, quando Prince Na.t, que
passara, pelo 'Descrente no Itama-
raty, o substituiu, para vencer fir-
me, por corpo livre.

Descrente, quo desta vez n3o foi
dirigido na vanguarda, ficou a tres
corpos de Mollusco, precedendo
Othelo, que nunca passou do ulti.mo
loffar.

O vencedor .foi importado pelo
Sr. Carlos Coutinhos e é tratado
por Gabriel Reis.

7" pareo — Grande Prêmio Dois
do Agosto — 1.800 metros — 7:000*
e 1:400*000.

BAYONETA, t, castanha, 3 an-
nos, Inglaterra, por Corcyra. e Ma-
nola, do Sr. F. J. Lundgren, Arman-
do Rosa, 47 kllos.  1*
Mtnorú, D. Suarez, 53 kllos.... 2"
Melrose, A. Fernandez, 51 kilos. S*
Loisir, Le Mener, 53 kilos.... 0

Não correu Divino.
Tempo, 115 segundos.
Ganho por tres quartos de corpo;

o terceiro, a tres corpos,
Rateio de Bayoneta, 23*, e dupla

com Mlnorú (12), 16*400.
Movimento do pareo, 28:472*000.
Este pareo constituiu o suecesso

da tarde, pela brilhante victoria de
Bayoneta, obtida por tres quartos de
corpo e de ponta & ponta, a despeito
dos repetidos ataques de Minorú,
que desde a partida até final, .nao
deixou folgar um só momento a po-
tranca do stud Lundgren.

Melrose, que correu muito bem,
terminou a tres .-.corpos de Minorú,
seguida de Loisir.-u i.íi --

A vencedora tfoi dirigida com c-x-
traordinarla calma e muita energia
pelo pequeno e futuroso aprendiz
Armando Rosa, a quem o publico
fez justíssima e calorosa ovação.

Bayoneta foi importada pelo sou
proprietário, e ê tratada por Hora.
cio Bastos. - "

8* pareo — Progresso — 1.609
metros — 2:000* e 400*000.

GARIMPEIRO, m.. castanho, 4
annos, S. Paulo, por Novelty e Thé-
vc, do Dr. Lima Rocha, Cláudio
Ferreira, 50 kilos.  1*
Apollo, D. Suarez, 52 kilos  2*
Inrtaj-a, Le Mener, 50 kilos... • 3»
Júbilo, .1. Escobar, 52 kllos..... 0
Kermesse, A. Fernandez, 62 kilos 0

Não correu Lais.
Tempo, 105 4|5 segundos.
Ganho por cabeça; o terceiro a

dois corpos.
Rateio do Garimpeiro, 57*900, e

dupla com Apollo (14), 29*600.
Movimento do pareo, 22:711*000.
Depois de luetar um pouco com

Indayá nos primeiros duzentos me-
tros, Garimpeiro apoderou-se da
vanguarda, que conseguiu conservar
até -final, triumphando, porém, com
enorme esforço e por cabeça apenas
sobre Apollo que, tc-ndo-se collocado'
em segundo, na recta opposta, o ata-
cou energicamente 110 termo da car-
reira.

Indayá chegou a dois corpos do
segundo, precedendo Júbilo e Ker-
messe, tendo esta se atrazado na
primeira parto do percurso, inuito
prinoipn.lmento pela posição em que
se achava collocad-i i.,i partida, cir-
cumstaneia que a obrigou a fazer
muito por fora toda a primeira
curva.

TÜRP EM S. PAULO
S. PAULO, 5 (A. A.) — Foi este o

resultado geral das corridas hoje
realizadas no prado do Jockey Olub
Paulistano, ás quaes serviu de base o"Grande Prêmio ;>orhy Paulista",
coni a dotação de 10:000*, ao ven-
cedor.

1* pareo — "Excelsior" — 1.500
metroR — Prêmios: -1:500* e 300*000.

Venceram: Tayra, em Io, e em 2o,
Berlina.

Tempo: 105" 3.5.
Poules: 12*500; duplas, 21*500.
2o pareo — "Ensaio" — 1.500 me-

tros — Prêmios: 1:500* e 300*000.
Venceram: Soberana, em 1D, e em

2", Crise.
Temipo, 105" 1|2.
Poules: 33*400; duplas, 43*000.
3o pareo — "Combinação" — 1.609

metros — Prêmios: 1:500* e 800*000.
Venceram: La Caterina, em Io, o

em 2°, Conjuro.
Tempo, 108".
Poules: 112*700; duplas. 69*900.
4" pareo — "Grande Prêmio Derby

Paulista" — Cavallos e éguas de 3
annos, nascidos no Estado de ' 

S. Pau-
lo —2.400 meti-OK—Prêmios: 10:000*
o 2:000*. (e 1:000*. offerecidò pela
secretaria da agricultura, ao creador
do vencedor).

Venceram: Bronzino. em Io; em 2*,
BridEr- G, o em 3o. Eclipse III.

Tempo: 103" 1|2.
Poules: 17*600: duplas, 67*200.
5* pareo — "Extra™ —- 1.609 me-

tros —- .Prêmios: 2:000* o 400*000.
Venuei-un: em 1», Moreniiiha, e em

2', Dalmazla..
Tempo: 1DS" l|n.
Poules: 81*500; duplas. 42*500. .
6* puven — "Emulação" — 1.700

me:rn;-. — Pron;;. .-•: 2:000» e 1003000.
Venceram: om Io, Corcyra; em 2°,

Miss Oliivcr'
Te-i-rj..: 11 !" t|2.
Poules: nr.$400; duplas. 150*900.
7o pareo — "Jockey Club" — IVOOO

Sociedade de Seguros Mútuos sobre a vida

Megocios REALIZADOS j
Mais de Rs. 3oo.ooo:ooo$ooo

SINISTROS E SORTEIOS PAGOS:
Mais de Rs. 25.ooo:ooo$ooo

FUNDOS DE GARANTIA E RESERUA:
Mais de Rs. 23.ooo:ooo$ooo

EDIFÍCIO de sua propriedade

È

Apólices com Sorteio Trimestral
CM DINHEIRO

ULTIMA PALAVRA EM SEGUE0S DE TIDA
INVENÇÃO EXCLUSIVA D' "A EQUITATIVA"

ArWWSW^MAAAr^AM*

Os sorteios teem logar
em 15 de Janeiro, 15 de Abril, 15 de Julho c

15 de Outubro de todos os annos
125, AVENIDA RIO BRANCO, 125

RIO DE JANEIRO
Agentes em todos os Estados da União

e na Europa

PROSPECTOS -:*

8° pareo — "Imprensa" — 1.800
metros — Prêmios: 2*500 o 500*000.

Venceram: em Io, Mercante, e em
2*, Miss Golden.

Tempo: 119" 1|5.
Poules: 41*300; duplas, 54*600.
9".. pareo — "Supplementar" —

1.609 -metros — Prêmios: 1:500* •
300*000.

Venceram: em 1*, Melvllle, • em
2», Gurupy.

Tempo: 108".
•¦"Poules: 41*900; duplas, 85*600.
Movimento total das apoBtas

185:486*000. Raia pesada.
ASSOCIAÇÃO DOS CHRONISTAS

DO TÜRF
Com o resultado .da corrida de

hontem, a classificação dos. concur-
rentes á "Taça Olival Costa" -.passou
a ser a seguinte:

1.. Daniel Dlater 84—47
2. Jayme Cunha. .... 86—50
3. L. Nascimento. . . 86—46
4. M. Valle Junior. . . 84—48
5. Armando Amaral. . 81—-49

.6'. J. Briani Junior. . 80—48
7. Raul Ferreira. .... 79—46
8. Adjalme Correia. . . 

'. 
78—46'

9. Simões Ferreira. . . . 77—45
10. F. Calmon 77—40
11. Ismael Cordovil. . . 76—47
12. Perfeito de Carvalho. 76—3»
1?. José Calmon 76—39
14. Oscar de Carvalho. . 73—48
15. G. Seixas ....... 78—40
16.
17.
18.
19.
20.
21.
32.
23.
24.
25.

28
29.

H. Boiteux.. . 
'. 

.
Francisco Valle...
Newton Brandão..
Netto Machado...
Braz C. Vianna. .
Celio ile Barros. .
Gumerc. de Castro
Cláudio Touseaint.
Ed. .Motta. . . .
H. Campista1... .

20. Carvalho Correia.
27. J. Louzada

Cardoso Machado,
Antônio Autran. .

73—-39
73—36
7.3—36
72—47
72—43
71—43
71—42
69—87
»7—.3»
67—36
66—40
64—3«
81—35
66—29

ROWING
AS

Resoluções du assembléa K'-r.-il ilo4.-lt'; " primeira curva, ond<» Rodri-
ffiiez sofreou o seu pilotado, deixar".-

p.p, ,;„,. .j.Qno* e S00«000.
Vence.:; Ksthernzy.
Te:ir-n: IS?" 2!ã.
Poules: 14*300.

EMBARCAÇÕES CARIOCAS
CHEGAM HOJE j

As enrobarciaçSes cariocas, iperten-
centes ao» clubs Boqueirão, Vasco e
Internacional, que foram a Santos
participar da disputa de vários pa-
reos, na regata da Federação Paulls-
ta, deverão ehegar a este .porto hoje,
us 15 horas.

O vapor "Anna", a -cujo -bordo via-
jam aquellas emlbarcaçOes, somente
amanhã estará desempedido, devendo
os clubs interessados procurarem se
intenderem com o gerente da compa-
jihia a que pertence o "Anna", Sr.
Amantino Câmara, â rua S. Pedro
n. 119, das 13 ás 15 horas.
A FESTA VENEZIANA NO DIA DE

NATAL E OS ClitTBS DE REGA-
TAS.
A commissão promotora doa- feste-

jos a serem realizados na noite de
Natal officiou â Federação Brasilei-
ra das Sociedades do Remo solicitan-
do permissão para os clubs seus filia-
doB tomarem .parte na festa vene-
ziana que se realizará naquelle dia.
NÃO HAVERÁ* HOJE SESSÃO DE

DIRECTORIA NO BOQUEIRÃO
Em virtude da reunião de conven-

ção entre os sócios titulares, não ha-
verá sessão do directoria no Club de
Regatas Boqueirão.

O seu .presidente avisa, por nosso
intermédio, aos seus collegas de dire-
ctoria. que a sessão serã realizada
amanhã, ãs lioras do costume.

COMMISSSO DE SYNDIOANCüA
Esta commissão da Federação Bra-

siclira do Remo está. convocada para
se reunir amanhã, terça-feira, ús 17
horas, para tratar de assumptos que
se prendem -á concessão de registro
de novos amadores.

CONVENÇÃO DO €. R. BOQUEI-
RÃO DO PASSEIO

A convenção entre os sócios titula-
res do Club de Regatas Boqueirão do
Passeio, para a escolha da directorla
que devera dirigir os dtslinos do club
em 1521. reállza-sé hoje. As 20 horas,
sçado de esperar o comparecimento
de Jo.los os sócios.

FJCDERACÃO BRASILEIRA DO
REMO

F.i.i sessão ordinária, reune-se ama-
nliã, ás 20 1]2 horas, o conselho da

Federação Brasileira do Remo, para
tratar da seguinte ordom do dia:

a) Pareceres;
b) Reforma do Código de Natação,

(continuação),

WATER-POLO
TORNEIO INTERNO DO C. R. BO-

QUEIRÃO DO PASSEIO
A' praHa de Santa Luzia, compa-

receu, hontem, .pela manhã, ¦ grande
numero de sportsmen, para assisti-
rem á disputa, .dos Jogos inioiaes do
torneio interno - de water-polo,- pro-
movido-pela. directoria do. Club de
Regatas Boqueirão (io Passeio.

Os jogoa marcados foram todos
realizados dentro da maior harmo-
nia e camaradagem, offerecendo as-
sim aspeetoa -por vezes Importantes,
em que os partidos se portaram á.
altura do fidalgo sport.

A directoria adoptou as novas re-
gras da Federação, de accordo com
os Jogos internacionaes, .mostrando-
se os seus jogadores perfeitamente &
vontade, no -novo «ystema de jogo
a ser posto em -praitica pela dlrlffen-
te náutica.

As honras do -dia couberam a.o
team. "Gazeta de Noticias", que so-
brepujou o «eu alversario "O Paiz",
pelo significativo soore .de 8 x 1.

Serviu de juiz o Sr. Orlando
Amendola.

Os outro* dois jogos, "Imparcial"
X "Correio da Majihã" a "Jornal do
Brasil" x "A Pátria", . terminaram
empatados, .pelo score de 1 x 1 e
2x2, respectivamente.

-Serviram de juizes oa Srs. Anto-
nio de Souza -e Gastão Ladeira.

Os .teams que ae bateram foram os
seguintes:

"O Imparcial"—Jesus Rodriguez
(cap), Aristides Sanches, Romulo
Alessandro, Carlos La.ra, Carlos Ger-
mamo Prlbul, Antônio Rosai Alves,
Vicente Machado Junior, Jacob
Lespch e Felisberto Jorge Moreira.

"Correio da Manhã" — Arnaldo
Sanches (cap.); Augusto Sarmento,
Aleixo Bogda.no ff, Álvaro Mattos,
Manoel D. Campos, F. G. MenUé,
Alberto Dias Teixeira, Alcides San-
ches e Waldémar Borges Azevedo.

"A Pátria" — Álvaro de O. Mc-
nezes (cap.), Álvaro de Oliveira,
Mario Alessandro, Carlos P. Brasa,
Ai-ms.ndo Madeira., • Mnr.oel V. . Fi-
lho, Francisco C. Bricio. Octavio
Lima e Jos4 L. Dias.

"O Paiz"—Luiz D. Fernandes:
(cap.), Henrique P. Braga, Ra--
•phael Stmnato Sobrinho, Armando
Majitins, Samuel Witizkowsk, Castor
Rodrigues. CA. D. Conseco, Car-
lo.s Oliveira Junior e Alberto Gon-
çalves Puga.

"Gazeta de Noticias"'— Raul de
Freitas (ca.p.). Augusto Almeida So-
brinho, Rogério Mello, Carlos Mar-
quês, Aristóteles Silva, João Antônio.
Matheia e Francisco Irineu Erhardt.

"Jornal do Brasil" ¦— Armando
Sa.ntos (cap.), Anselmo Vaz Junior,
.Ta.yme de Barros, Lourenço M. de
Queiroz. Alberto Nogueira, Alberto
Sarmento, Cláudio Baraita Ribeiro,
Alberto Martins e Joaquim Freire
Oliveira.
TORNEIO INTERNO DO INTER-

NACIONAL
O inicio'dos jogo» do campeonato

híterno.entre os sócios.do Club Inter-
nacinal -de -Regatas, não foi realiza-
do hontem, conforme estava marca-
do, :por .não ter comparecido a maior
parte dos jogadores que compunham
oa teams escalados.

COMMISSÃO TEOHNIOA
Em sessão extraordinária, reúne-

se amanhã, áa 17 horas, a oommls-
são technica -de water-polo da Fe-
deração Brasileira do Remo, .para
tratar de assumptos referentei & re-
forma das regras em vigor.

BASKET-BAL.L
ERRAR E* DOS HOMENS...

A directoria da Liga Metropolitana
reconheceu o erro em que havia
caldo.

Ainda bem.
Nunca é tarde para se retroceder,

tanto mais quando não ha segundas
intenções.

Dissemos quo a directorla da Lipra
havia sido precipitada mar-ando aa-
ta, escolhendo local e (»ec->1it>/io jut-
zes para os jogos. prcv.".vf'-p d': ,-ics-
empate do camp?oi.ato da cuiacie,

quando o poder competente, pura
constatar tal facto, ainda não havia
se reunido para approvar jogos rea-
lÍ7.Rd'os, os quaes estavam de.pèhdén-
do da sua aceitação ou não.

A directoria reconheceu o seu erro
e, d'ahi, a convocação extraordina-
ria do conselho para hoje, ás 20 1|2
horas.

Ejcultamo-noa, .por essa delibera-
ção da directoria da Metropolitana,
porque ella é uma victoria para"O Paiz".

Errar é dos homens...
O FLAMENGO NAO ACEITA PARA

JUIZ O SPORTMAN AUTO «Ul-
MARÃES
Constava honteni, á tardo, no

ground do Botafogo, que o C. R. do
Flamengo nâo aceitava para juiz do
match de desempato entre esto club
e o Fluminense o distineto sportman
Dr. Auto Guimarães e Souza, do
America F. C.

Essa noticia surprchendeu-nos bas-
tante, .porque, em conversa que um
nosso companheiro teve com o ca-
ptain do valente-team rubro-negro,
este declarou que aceitava a actua-
ção do sportman americano, caso
fosse designado em substituição ao
sportman Francisco Antunes, que,
segundo constava, iria recusar-se.

Pelo exposto, se conclue quo o
boato é Infundado, a não ser...

PBNO-PONG
CAMPEONATO INTERNO DO BO.

TAFOGO F. O.
No dia 9 do corrente, As 20 i\2 ho-

ras, havet-á os seguintes jogos:
Alarico Maciel x Frederico M.

Braga.
Victor Flores x Flavio Bas! os.
Armindo Ferreira x Mauro De-

rome.
.T. A. Leite de Castro x Almir Ma-

ciei.

(i|{.\m>í;s roHNKios
SPOHTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOB (JS AUSPÍCIOS DE -O l'AI/'\•'A <ÍV/i:TA DE NOTM4AV -O
IMPAKCIAL". "A rHIIMi.VV E
OUTUOS DOS ESTADOS
Cliriirms IV (Tres fliiii.- oii-ninis).
Oluinblna 65 t Mistura Tilin)
OtkMiiblna 46 (Cuporai lavado) d
Fluminense (.Mistura 1\tn%)
Platino» 44 (Mistura fluiu
Platino» 88 (Caimral hivniln).
Gaúcho? 20 (Mistura rimo
Gaúcho? Sfl <<'npitrnl tovitlki).
Gujmemcr (Km online rir (IMI).
Luxo (FlnlMinia mistura).
1!nrii*'-' 'MU-iif .»»•»"• I

GRANDES TORNEIOS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
COTJ PO 3ST

..-.TOH.XtlO IIK POKTRAI.I.

CUIDES WIIÕSSP08IIIÕS
DA COMPANHIA UACIONAL

DE TABACOScoupoisr
.... TOHM.IÜ DK UKUATAS

"Ldtiu-a para Iodos".
Dentre os mnr.íros que a en-.prcza edi-

tora da Leitura para Todos tem pu-
numero deste mez e por isso oecupa-
se vastamente da festa do Nntal, in-
serindo trabalhes áe grande valor evo-
cativo c literário, bem como gra-
vuras e pa«iaas coloridas reproduzindo
os mais celebres iuádrps do sacro e poe-
tico asküinpto.

Do rico süir.marid destacem-se um io-
teresiítritissintò es.«do sobre Venizelos,
uni.. crroclsi:'nte historia da Índia, copio-
s.r.nente" !UÜ£trs.'dí, dando ao leitor uma
co-.- pieta »-- magnífica impressão des»e
pn'r ma|,nv' 

'

Mas so -- cn-'(i tí-te numero da Leitura
pura T,. t„,. -r ».*- 'fei fazer unia idéa pre-
ci.*" do scu um ehso valor.

n-«í,

m

: '--fe ¦;-:•- K. fe-ç'' 
':
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Abertura mim ^ara Natal 1L||
ao meio dia R-||áâL • AíltlO Bom Jr^ft-..,

ELLA AGORA E' VOSSA!
Sensacional plano de venda

para Da Orande
Liquidação

™*Q

34 - Travessa:::
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este mez dos seus lucros, reduzindo para a metade o seu volumoso stock
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GRANDE VENDA DO NATAL
Crianças

Verdadeiro saldo, vestuários brim, desde
Costumes brins pardo meio Unho . . .Vestuários Americanos "'«read Willlicr" .Vestidos Americanos »
Calews Americanos "
Vestidos cm voile branco e cores '.
Aventacs cores (
Saldo dc chapeos brlns a saldar . . 

'. 
.', 

'
"Saldo dc Chapeos palha n escolher . . .Casacos do Cnslnilras, superior
Casacos dc malha
Sobretudos pnra rapazes .'.'.'.
Pclcrines ile casimlra .....'
Vestidos <lc caslinliii '
Vestido sde bctignllnc ......,."'.
Saldos pyjamas ilanclla
Saldos vestidos ilanclla ........
Costumes de snclmlra «suiu-rlor ....',
Costumes brancos p. eollegiaes (saldo) .
Vestidos marinheira de brim
Grande variedade aventacs para anni . .'Costumes brim branco caçador
Costumes de malha (1 anno) .....
Vestidos de malha (1 anno) ... . . . .',
Vestidos de mol-iuol ,','.'
Toucas de seda  . . .'
Toucas inol-mol ...'..'.
Vicias tle cores paia rapaz" (pttr) .'. .' 

'
(Jorros brlns lirancos
Mosqultelros para criança
(Jorros de linho ,
Pelcrlncs malha dc lã, saldo . ... .' .'
Suspensorios elásticos, tini

I 1I Custo | Custo
I real |C| 5 °|u

8$U00| 9S100
l()$000| 1(S$50<>
(lí,"200! 6$000
7.$<10(>| 7$900"$700 8$100

. 1(I$000 17$«00
4$100 4$<100

. 3$800
. õ$500
, 203400 273700
. 243000 253100
. 423000 443100
. 213600 223700
. 303*100 303200
. 283200 20$000

83-100 «31)00
53500 03100

. 22$800 243000

. 2.13400 .223500
. 183800 203000

43800 53100
. 123000 .123600
. 213600 223800
. 243000 253200

. 183000 103000
83900 »$400
43200 4$500
3900 13000
»$600 83800

. 273600 203100
23100 23300

. 10$800 113300
1$100 13200

GRANDE VENDA DO NATAL
Senhoras

Finíssima combinação em seda lavavel .
Camisas de dia, superior morim, uma . .
Camisas de dia, ti. 200, uma ... ... ,.,
Camisas de «lia n. 400. unia . . . . 

'-,- 
;,_Camisas dc «lia, bordadas, n. 30, uma .

Camisas bordadas, S. ;.
Camisas para noite, reclame, 7 D. . . ,
Camisas para noite, niorhn sup., 11 D. ,,
Camisas para noite, sup., 120 D . . . ,.,'
Calças para senhora n. 200 . . ..... . ...
Calças jiara senhora n. 300 . ., . ,., ,,, .,,
«Combinações morliís, reclame . , . ,'._„
Combinações inol-mol, superior . . _.. ,..,,.-,
Meias dc algodão Ypiranga, pnr . „ . .
Meias, superior, fio americano
Meias fluas, sala  ,. .
Meias, seda Paulista -„.' .
Camisas, Typo Americano — reclamo . .
Roupas banho de mar, sarja c algodão . .
Roupas lã, banho, superior „
Toucas para banho dc mar . . . . . . 

'..

Lençóes dc cretone para solteiro ....
Lençóes cretone p\ soltr"., bainha ajour .
Lençóes de cretone para casal ,
Fronhas cretone, superior, solteiro . . ,
Fronhas cretone, superior, casal . ... , ;;.
Lençóes fclpudos para banho
Toalhas alvejadas para rosto, dnz, recl.
Toalhas pclpudas para rosto, uma . . .
Morliís sem preparo, 1|2 peça
Morins sem preparo, sup. reclame, peça .
Capachos de coco, grande saldo
Guardanapos para chá, duzla

«Custo
real

Custo
C| 5 °|°

363000
23200
33200
43000
53800
C$300
73700
.93400
íosooo
S$400
43600
143000
323000
3$800
33000

133000
153000
83400
303000
423000
23300
5S700
83700

113200
13700
3$000
53200
133400
13700

113000
213000
03200
33000

383400
23350
3$400
43200
63100
6$700
83100
93950

103500
33600
43000
143700
333600
4$000
33200
13$700
153800
83900

313500
443200
23500
53900
93000

113800
13900
33200
53500
143000
13900

113500
223000
63500
33200
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Fazendas i i

i
Custo | Custo
real |C| 5 °|°

~ -' li¦ fciin—in '

li] 1*1 LU

i*i i*i ir

Organdy, novidades em cores, metro .. „Jludiuni Circuit, metro .
Crepe Broche, reclame, metro 

'. '. ". '".','"' 
,'"

Velludo seda, metro a . .
Oharmeuse de Lyon finíssimo," a .' ." 

'"' "
Radiu Setim em cores, metro . . .Velludo em txxlas as cores, metroVelludo Cotclé, cores, metro . . ,., ,., .Flanellas de algodão a escolher, a . ,., ,Flanella superior a escolhei* .... ... ,Gabardine, 1 niet. largura, metro".'.'.".Gabai-dine 1 met. largura, metro ,. .. ,Eseosscz swp„ 1 met. larg., ineU*o ,., ,„,„,.Escqssez Ia sup., l,io larg., metro . .. ., .Bcngalinc In, reclame (azul m.) .Bengallnc sup., todas as côics, metro 

'. '.
Escosscz padrões moda, metro . . .. ... ,.,Voiles cin lindos padrões, metro . .., ,., .Voile liso, cores, metro , ... „, ,Gaze ehlffon, franceza, metro .'.,.',Voile de seda, 1 met. larg., metro . . 

'. 
.',

OrciKin de seda, 1 mot. larg., metro . . ...Esponja superior, grande moda, metro . .Crepe Cldna, francez ,-..-•
Iilnhos em cores, reclame, metro . .' 

'.'
Linho branco p°. vestido, 1 met. larg. inet.Morim inglez "Cambraia", pecaMorim Inglez "Soberbo", peça ....'. ,-_•Cretone Inglez para lençóes, metro . 

'. ',.
Cretone Francez para lençóes, metro . .Atoalhado ndamascado, fino, metro .Brim infantil, reclame, metro . .Mouasellne branca, para camisas, inctrò

53700
223800
223800
403000
313000
303000

7$200
103000

13550
13700
23800
3$600
33500

133000
33700
63400
23850
3$S00
2$200
53700
63100
93300
73000

15$200
33800
43500

313000
323000
43200
43600
33800
13800
13800
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63000
243000
243000
423000
323600
313500
73500

103500
13650
13000
33000
3$800
33700
133600
33900
63800
33000
33500
23400
63000
63500
03800
83400

163000
43000
43500
323500
333800
4$500
43900
4$000
23000
23000

Artigos para homens Custo
real

í Custo
|C| 5 *¦_•

SUSPENSORIOS GUIOT ,., ,.,
Ligas Americanas — reclame ....
Cintos Americanos, pretos c amarellos
Camisas do zophyi* superior — Z 1 — .
Camisas de morim fino — 100 — . .
Camisas, Typo Americano — reclame
Camisas Americanas — uma
Camisas para «casaca, peito linlio (202)
Camisas brancas pregueadas — (200) .
Camisas Portuguezas — a .,
Camisas Francezas — 
Camisas dc seda, padrões modernos , ,
Camisas de meia, uma
Camisas de Crei>e Santo, uma
Ceronlas brancas, reclame, uma . . .„
Ccroulas typo nionsseliue ,.,
Ccroulns dc zcphyr inglez — tuna . .
Ccroulas Portuguezas, finíssimas, a . ,.
Camisas de morim fino — 100 —
Cuecas brancas dc morim, 3 por . , ,.
Cuecas brancas moussellne, 3 por , .. ..
Cutscas, cores zcphyr, 3 por . .,.-..;, .
Pyjamas typo reclame . . ,„ ..
Pyjannus zephyi* superior . . „, .,...,
Pyjamas de crepe
Camisas para banho de tuar. :. ,. ,.. ., „,
Meias, grande lote, imr , .,
Lenços brancos e dc cores, duzla . „ ,.,
Gravatas de seda, variedade
Escovas pára roupa, liquidação ....
Gravatas cm foulnrd, reclame . . , .
Paletot beige para eseriptorio ......
Suspensorios Americanos, saldo, a . . .

4$800

13600
73800
63300
83-100

103800
8$100
7$100

113800
103200
363000
23700
143200
43600
73100
53800
83500
6$300
143200[
2030001
193200
113800
1434001
21$800|
6$500
13600
53000
43400
13100
13600
53000

53200
$500
13800
8$100
63500
83900
113500
83500
73500

123500
103800
38$000
33000
153000
53000
73500
63100
93000
63500

153000
213000
20$000
123500
153500
233000
63800
13800
63000
43800
13200
13800
53300
23500
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CATHOLICISMO
6 DE DEZEMBRO — Santos dò

dia — S. Nlcolao. bispo C. —
Santas Dyonislu, Dal Iva e Leon-
cia, mártyrcs; Stiulu Anselia,
virgem.

R. NicolTio, bispo do Myra na Lycia
e notável confessor, íoi notável pula
sua virtude o o seu dom milagroso.
Nasceu em Patara, na Lycia c desdo
os mu is tenros annos começou a pra-
ticar a caridade, sujeitando-se a je-
juns contínuos, observando rigorosa-
monto .s preceitos christãos,

Crescendo em annos e virtudes, re-
tiroü-so para uin mosteiro perto de
Myra, d'ahi saindo para governar a
arc.liidiooese deste nome, uma das
mais trabalhosas e vastas do seu tem-
po, pois contava 3C bi**padon suffra-
ganeos.

Do.s seus martyrios, diz um seu
biographo: "muito soffreu nos car-'ceros 

pela sua ardente fé e zelo após-
toüeo, e foi um dos mais ardorosos
nicmliros do concilio geral de NicOa,
onde fulminou, com a sua eloqüência,
o ária nismo."

Morreu eni Myra, em 342. E' vene-
rado como .padroeiro das crianças,
peia solicitude quo sempre mostrou
pela preservação da innocencia e bôa
fòrfilãcãò da infância.

—Nas solemnidades cm honra de
K. Nieoláo, é lida a seguinte "Bpis-
tola":"Irmãos: Lemlbrai-vos dc voòsos
pastores, que vos falarão a palavra de
Deus: e a fé dos quo imitae, olhando
paru o exito d-o sua vida. Jesus Chris-
to é o mesmo hontem, hoje e eterna-
mente. Xão vos deixeis illucflr com
varias e estranhas doutrinas. Porque

. bom é que o coração se fortifique
com graça, não com manjares, os
«quaes de nada aproveitarão aos que
sc deram a elles. Temos um altar, do
qual não tem poder para comer os
que servem ao Taliernaculo. Porque
os corpos dos animaes, cujo sangua,
peto peccado, o Su.ni.mo Pontífice tra-
zia no Santuário, eram queimados fó-
ra do arraial. Por isso, tambem Jc-
sus, para por seu sangue santificar o
povo, padeceu fora cia -porta. Saiamos,
pois. a elle fora do arraial, levando
soibre nôs seu yitupeno. Porque não
temos aqui cidade permanente, mas
buscamos a futura. Portanto, offere-
gamos sempre por elle a Deus, sacri-
ficio de louvor, isto é o fruto dos la-
bios, que confessem seu nome. E não
vos esqueçaes da beneficência e com-
munieaçâo, porque emi taes sacrifícios
toma Deus conten tamento. Obedecei
a vossos pastores, c sujeitai-vos a ei-
les. porque velam por vossas almas,
como quem dellas tem de dar conta."

Novenas dc Nossa Senhora da Con-
ceição.

Terminarão amanhã as soleiuni-
dades pii-tparatorias da fi-sta de Nos-
sa Senhora da Conceição, a realizar-
so amanhã, nos seguintes templos.

Igreja da Veneravel Ordem .1" da
Immaculada Conceição, matriz do
Engenho Velho, matriz do SanfAn-
na, matriz do Engenho Novo, capela
de Santo Antônio de Padua do morro
de S. Carlos, e na de S. Sebastião, cm
Quintino Bocayuva'.

.Festo da Im maculada Conceição.
Realiza-so amanhã a festa da pa-

droelra da Veneravel Ordeni 3a da
Immaculada Conceição. A tradicional
festa, unia das mais importantes do
glorioso dia 8, terá inicio fis 11 horas,
com a missa solemne, e 'terminará
com o "Te Deum", que será celebrado
ás 19 horas.

A missa será celebrada pelo padre
commissario visitador, pregando ao
Evangelho monsenhor Dr. Fernanda
Rangel de Mello.

Apí.s fl, missa, será franqueado o
Asjilo do Caridade, mantido pela or-
dem.

A's 18 1|2 horas, será rezado o"memento", por alma dos irmãos fal-
lecidos e a seguir será iniciado o"Te Deum", com a leitura antecipada
da nomiinata da mesa definitorla pa-
ra o anno próximo.

O sermão será foito pelo conego
Benédicto Marinho.

A parte vocal o instrumental da
festa está confiada ao maestro
Luiz Pedrosa, que organizou o se-
guinte programma:• Grande marcha "Lo Reino de Sal-
va", do maestro Oh. Gounod, seguin-
do-se a missa do maestro Henrique
Alves de Mesquita, denominada "Nos-
sa Senhora do Amparo". Gradual "Sa-
pientla oedificavit", do professor L.
Pedrosa. "Ave-Marla", por occasião
do orador ao Evangelho, do maestro
Gounod, seguindo-se o "Credo", do
maestro F. Canosca; e pela elevação"O Salutaris", de L. Niedermeyer. Ao
offertorio, será executada pela or-
chestra a nvelodia religiosa do mace-
tro Joaquim José do Ailmeida, deno-
minada "O Canto da Virgem".

O "Te-Deu.m" será o do maestro
Henrique Alves de Mesquita, prece-
dido. da- ouverture de A-lph Herman,"Le Diademe".

CULTO EVANGÉLICO
Com regular concurrencia, tiveram

logar hontem as ceremonias religio-
sas da Igreja Presbyteriana Inde-
pendente, á rua Barão do Rio Bran-
co n. 6, oecupando a tribuna sagra-
da o Revd. Odilon Mo ws. Por oc-
casião do culto, que na mesma Igre-
ja.se vai realizar hoje, far-se-ha ce-
lebração da Santa Ceia.

Na escola dominical, apfls o culto
matinal, fez o professor Evonio Mar-
ques um estudo systematizado das
Sagradas Escripturás.

Proseguem os ensaios dc hymnos
para o Natal, sob a regência do se-
nhor Hercilio de Moraes.

Na Congregação Presbyteriana
Independente, de Oswaldo Cruz, á
rua João Vicente n. 287, houve culto
publico hontem, á noite, sendo gran-do a aTfluenclá de fieis.

Por seu turno, na Igreja Evangélica
Baptista de Bomsuccesso, á estrada
da Penha n. 775, houve escola do-
ininical, ás 11 horas, sendo objecto
de meticuloso estudo "o crescimento
do reino", segundo Matheus( capi-
tulo 13°). A's 12 «horas, realizou-se
a pregação «!o Evangelho, no ponto
referente ao "trabalho do ehristão",
sob a direcção do evangelista desse'
templo.

De noite, oecupou o púlpito o
professor Souza Marques, cuja ora-

ção foi attenciosamento seguida pe-
los crentes.

Deliberaram realizar, nessa igre-
ja, ás quartas-feiras, ás 19 1|2 horas,
cultos do louvor e pregação sabre o
thema: "Examinai as escripturás
que coiihecereis a verdade e esta vos
libertará".

—Na igreja evangélica christã de
Oswaldo Cruz, realizou-se o culto do-
minical, pelo superintendente Mar-
ques Barbosa, seguindo-se a cere-
monia dc recepção de novos crentes
e respectiva profissão do fé. Depois,
foi celebrada a Santa Ceia pelo pas-
tor Sr. Antônio Teixeira Guimarães,
quo oecupou o púlpito ãs 19 1|2 ho-
ras, para pregação do Santo Evan-
gelho aos peccadores, sob o seguin-
te thema: ."Uma chamada gloriosa
de Jesus á humanidade".

—Nas Igrejas baptistas da rua
SanfAnna e do largo do Catumby,
ondo a freqüência ê cada vez mais
vultuosa, realizaram-se tocantes ce-
remonias do culto evangélico, com
pregação das doutrinas christãs, ná
conformidade do respectivo ritual,
cânticos, etc. Notava-se entro os fieis
a mais rigorosa attenção á palavrado pastor, e a mais sincera religio-
sidade durante a realização do culto.
Commentava-se mesmo a accentua-
ção do progresso que vai logrando a
propaganda baptista.

Está em vias de organização,
uma nova congregação evangélica,
na estação da Pemha, subúrbio da
Leopoldina, sob os cuidados da igre-
ja evangélica baptista de Bomsuc-
cesso.

O jornal "Baptista", orgão of-
ficial de todas as equipes baptistas
do Brasil, acaba de sair repleto de
noticias auspiciosas para os seus
crentes.

Espiritismo
Punccionarão hoje, ás 2.0 horas,

sob a -presidência de seus respectivos
presidentes, os seguintos centros cs-
piritas :

Antônio de Padua, á rua Senador
Pompeu n. 1>C2; União Espirita Sub-
urbana, á rua ArcJhias Cordeiro
n, 31C, e Centro Fé, Esperança e Ca-ridade, á rua Coronel Bernardino deMello n. 47, Nova Iguassu.

Na Federação Espirita do Estado
do Rio, á «rua Coronel Gomes Machado

n. 14 Oi, haverá sessão experimental,
para doutrinação e passes, das 18 ás
20 horas. Dentro dessa hora funcoio-
na a escola masculina, mantida poressa associação, onde os esforços dos
Sr3. César Gonçalves e Arnaldo For-
tes tém sido coroados de exito.

Em sua séde fará, no terceiro do-mingo deste mez, ás 20. horas, o co-nhecido propagandlsta espirita Sr.Ignacio Bittencourt, uma conferen-
cia sobre o espiritismo.

— Para confortar os presos da pe-
nltenciaria do Estado, situada á ala-
meda S. Boavontura, teve logar hon-
tem, das 13 1|2 ás 15 1[2> horas, uma
palestra, sob a direcção do presi-
dente dessa Federação, o Sr. César
Gonçalves, a quem os reclusos da-
quelle presidio votam extraordinária
sympathia, tal a dedicação e pontua-
lidade com que elle nli comparece,
sompre que lh*o Derniittom.

Acaba de sair á luz de publici-
dado o "Aprendiz", orgão dessa asso-
ciação, dirigido pelo Sr. Arnaldo For-
tos, trazendo varladissimo texto, so-
bro assumptos concernentes á dou-
trina espirita.

Ent/rc outras coisas, traz um ge-
neroso appello ás .pessoas quo quei-ram auxiliar o Natal dos Pobres, de-
tentos e enfermos, de cujos soecorros
estão incumbidos os Srs. Thomaz de
Aquino o Arnaldo Fortes, que acei-
tam qualquer obulo, na séde da Fc-
deração, entre ás 18 e 20- horas.Realizou-se a festa do Poly-
theama do Meyer, em beneficio da
União Espirita Suburbana, euja
grando aspiração 6 construir a sua
séde na zona suburbana. Essa socie-
dade, cujo desenvolvimento, nestes
últimos tempos, tem sido assombro-
so, pratica a caridade em larga es-
cala, sem distineção de classe3, de
cores, de sexos, de crenças, etc., ra-
zão por que não teve difficuldade em
realizar o seu festival, que só teve
corno entrave a inclemencia do tem-
po.

Circula desde hontem, nos ar-
raiaes espiritas, o ultimo numero da"Au-rora", orgao de boa propaganda,onde collaboram Vianna de Carvalho
e Flavio Luz. Em noticia desenvol-
vida, conta elle aos seus leitores o
que se passou no Abrigo Thereza deJesus, durante a conferência de freiSolano, que muito agradou, No pro-ximo domingo terá logar, nesse asy-
lo. o_ut«ra conferência .publica, ás 1'5horas, falando o Sr. Leopoldo CIrne,sobre "A mulher e a renovação espi-ntuallsta contemporânea",

O Centro Espirita Antônio de
Padua, A rua Senador Po.m,peu n.l:62,sobrado, tem desenvolvido grandefiictiviidade na sua propaganda, rea-lizando ininterruptamente sessões
theorico-praticas, tendo por base oEvangelho e os livros doe Espíritos
o dos médiuns. Essas sessões, cujafreqüência augmenta considerável-
mente, são effectüadas ás segundas,
qua.rtaa e sextas-feiras, ás 20 horas,com a collaboração semanal do ar-doro prcipagandista capitão Viannade Carvalho, a quem muito deve oespiritismo no Rio«,de Janeiro, qui-«íá no Brasil.

1° de janeiro «do anno próximo fu-turo.
(Espera-se, por isso, o compareci-

mento de todos os theosophistas,«cujo
concurso muito linfluirá a respeito.

— Na séde da Loja Theosophica
Pythagoras, á rua Campos Salles nu-
mero 74, teve legar hontem mais
uma sessão de estudos theosophicos,
sob a .presidência, do Dr. Juvenal
Meirelles sobro o symíbolo da «Socie-
dade Theosophica e sua significação
histórica, al&m de alguns su-ggestivoe
conceitos sobre a Theosophia, e o
capitão do exercito, Dr. Eugênio Ni-¦oo-ll, que discorreu com raro brilho,sobro a doutrina do Ka,rma, lei de
ceusa e effeito.lei de justiça retribui-
tiva, provando «que ella é tão velha
como o mundo, e consta dos textos
sagrados ,de todas as religiões, in-cluindo mesmo o iChristianismo e oIslamismo, as ultimas que se fun-
davam no Planeta.

— Na próxima quarta-feira, 8,
fará, o Sr. Giovani Leoni uma con-
ferencia .publica na rua Sachet, 39,
2° andar, sobre o "Christianismo eTheosophia", ás 20 horae.
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Para Assoalhos e
Paredes de Mosaico M
Use-se o SAPOLIO para a
limpeza dos azulejos «de porcella-

na, assoalhos de mármore, de la-
drilhos, de cimento ou de pedra—

para limpeza das banheiras e pias.
Extrae as manchas e limpa as su-

perficies. Com o

SAPOLIO
nSo ha desperdícios. Procure-se o nome de
SAPOLIO em cada tijolo.

A Ti»di en UJ»» n ârmutni,
pktrmaciii g Mlu d, letrtf eu

EnxA Mm»,»"» Som Co., New York, ü. E. A.
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Theosophia
Na séde da Loja Theosophica Or-

pheu, á rua Sachet n. 39, 2«° andar,
fará o Dr. Josié Oiticica uima confe-reneia publica, quo começará ás 20n°/as, sobre "Annie «Besant, e suasIdéas acerca oa questão sociológica**.. 'Esta .loja, que está sendo presi-dida, pelo «Br. Abei Waldeck, levou aeffeito, hontem, as 16 horas, umasessão musico-literaria, na qual to-maram parte o illustre compositor
iprofessor Viillae Libo, 0 notável vio-linista professor Ronchlni e o apre-ciado pianista professor Iberé detoemos.

rxJ0* PíY,te, •ite*"al"ia' IncumJbiram-seos Srs Aleixo Alves de Souza e Gio-vanii Leoni, qUe trataraim da "Arte
como factor da Evolução" e da "Bel-
leza sem forma", além de outro* In-teressamtéa assumptos.

— Hoje, ás 19 horas reunir-ee-hãona .rua Sachet n. 39, 2° andar, emsessão conjunta as lojas Perseve-rança, Or.pheu e Pythagoras, afim detrocar idéas sobre a organizaçãodo programma da festa da "Frater-
nidade". que deve ser realizada a

AS ULTIMAS PROVAS DO GRAN-
DE CAMPEONATO DE TIRO
«No stand do Tiro Nacional, na

Villa «Militar, realizaram-se hontem
as ultimas .provas do grande cam-
peonato de tiro, organizado pela
Directoria Geral do Tiro do Guerra.

Constavam as .provas restantes do"Grande Camipeotiato do Brasil" e
do Campeonato de Revólver".

A pii.meira; de 3(*ft metros, fuzil,
20 tiros, al.vo de ll> zonas, teve o
seguinte resultado: Eugênio Georges,
do Tiro 7, com 168 pontos; Evaldo
Enidt, do Tiro 4, com 154 «pontos;
Luiz Farias, do Tiro 318. com 162
pontos,

O resultado da prova de revólver,
que terminou ás 4 H|2 horas da tardefoi o seguinte:'

Prova do revólver e .pistola de
guerra — 60i metros. 30 tiros. Alvo
10 zonas. Vencedores: Norberto
Smith, do Tiro 4, de Porto Alegre,
com 206 pontos (camipeão de 190:5;
tenente Mario Machado Maurity,
com 1-94 pontos, em 2° logar; Alberto
Pereira Braga, do Tiro 7, coim 193
pontos, em 3° logar.

O atirador camipeão Dr. Afranio
Costa, por ter chegado atrazado. al-
guns minutos dcipois da chamada,
não .pôde, por esse motivo, tornar
parte no campeonato, não tendo sido
levada em consideração as allega-
ções apresentadas pelo mesmo, de
ter perdido o trem- expresso de San-
ta Cruz e feito o percurso, em auto-
movei, até Deodoro. onde embarcou
num trem mixto, quo o levou á Villa
Militar, onde chegou justamente na
occasião em que havia terminado achamada.

Bastante contrariado c«m' a dire-
otoria do Tiro de Guerra, o Dr. Afra-nio retirou-se inimedio-taimente do
stand.

TRIBUNAES E JUÍZOS

CÂMARA MUNICIPAL DE
NITHEROY

Reune-se hoje, á hora habitual aCâmara Municipal de Nitheroy
A ordem do dia é a-seguinte: tra-balho de commissóes.

O JUIZO FEDERAL DA 1" VARA

Ao que parece, o governo federal
não preencherá a vaga do Dr. Raul
Martins por transferencia de um
dos juizes nos Esta'dos para aqui,
mandando depois abrir concurso pa-
ra a vaga do magistrado transferido.

O Sr. presidente da Republica, ao
que consta, coniniunicará ao Supre-
mo Tribunal Federal o passamento
do Dr. Raul Martins e então essa
Córte de Justiça abrirá a inscripgão
do concurso para o cargo de juiz.fe-
deral da 1* vara nesta capital. Jul-
gado o concurso, que será ile titulos
e documentos, o Supremo Tribunal
enviará uma lista com tres nomes,
dentre os quaes será escolhido pelo
Sr. presidente da Republica o que
preencherá a vaga.

A se verificar tal procedimento, al-
guns juizes federaes, nos Estados, fi-
carão bastante contrafeitos. E isso
porquo não foram poucos os candi-
datos á transferencia para o logar
deixado pelo Dr. Raul Martins, quee, aliás, um dos melhores juizados
do Brasil.

ASSOCIAÇÕES

Uma nova associação portugueza
Teve hontem logar a sessão in-augural do Centro Humanitário Si-domo Paes, que tem a sua séde naFraternidade dos Filhos da Lusita-nia.
A's 15 1|2 horas, na séde dessa as-sociagao, oompletamente cheia, foiaberta a sessão pelo major AvelinoMartins, que convidou para. a presi-dencia o capitão Elpidio Guimarães

de Azevedo. Escolhidos os secreta-rios entre os representantes da im-
prensa, foram lidas, pelo Sr. Chry-soetomo Cruz, as bases fundamen-
taes da novo centro e proclamada afundação -do Centro Humanitário Si-donlo Paes e eleita, por acclamação,
a. administração provisória, com ex-'ereicio 

até a approvação dos esta-tutos, constituída .pelos seguintes se-nhores: presidente, Avelino Mar-tins; vice-presidente, João Estevesde Carvalho; 1- secretario, Luoiitnoda Silva Moreira; 2° secretario Ma-noel Firmino Moreira; thesoureir.i,Luiz Alves Vieira; procurador .loa-
quim Teixeira da Costa, e o'conse-
lho administrativo: João da CostaFerreira, José Pereira Loureiro, .TosaAugusto Geada, João ChrysostOino
Cruz, Adriano Soares «da Rocha, Se-bastião Elpidio Guimarães do Aze-vedo, João da Costa, Albino Soaresda Costa, José Pereira Leite, ManoelJoaquim Cerqueira, Francisco Garciaüe Andrade, Antônio Rodrigues Car-doso, José de Souza, Manoel GomesSoares e João R. Freitas Lima.

Teve então a «palavra o orador of-ficial, Dr. Mario Monteiro, que de-
pois de fazer a apologia do illustre«pa,trono «do Centro, mostrou a neces-sidade que todas as colônias estran-geiras, mormente a portugueza, têmüe congregar esforços, sem politica,
para defesa sua e propaganda, da"sua terra, educa.ndo unicamente osassomados no respeito 6 amor au•paiz em que se localizam. Entrèla-
çou cordialmente os dois .paizes Ir-mãos—Portugal e Brasil—cujos des-tinos se completam.

Falaram ainda os Srs. DomingosRodrigues da Costa, em nome daFraternidade dos Filhos da Lu.sita-nia; Joaquim Rodrigues da Silva,pela Sociedade União e Beneficen-cia e, como brasPeiro, amigo dos«portuguezes, fez elogios a Portugal.Em nome da directoria do novoCentro, o Sr. Moreira de Vasconcel-los agradeceu a comparencia doDr. Mario Monteiro, offerecendo-lhe
uma linda cesta de flores.

Serviu-se depois um fino lunch, fi.eando encerrada a festa inaugural,
que correu com o maior enthu-«siasmo»

1
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O PAIZ-SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 1920sècçáo commergial
Resenha da semana^.

ECHOS DA PRAÇA
As impressões determinadas por prova-

Veis empréstimos, conforme as versões
correntes em nossa -praça, não produzi-
tain muis effeito nos últimos dias da se-
mana finda.

Tambem a reunião convocada pelo Ban-
co do Brasil para resolver definitivamen-
4e sobre a sua nova carteira de emissão e
redescontos, não pôde ser effectuada por
falta de numero; sendo convocada uma
outra para o dia 6.

Assim, adiados os grandes recursos com
que deve ser resolvido o problema da crise
de falta de numerário e consequeiitemen-
te de pagamentos regulares, toda a nossa
praça caiu na apathia, assumindo os cen-
tros monetários uma posição toda de es-
pectativa.

Mas, emquanto o movimento bancário
se restringia ainda mais, ainda que sub-
sistindo a perspectiva da entrada abun-
dante de dinheiro, os centros de merca-
dorias torriavam-se apprehensivos, diante
da baixa das cotações que não póde mais
ser detida.

E' seriamente lamentável a reducção
da nossa exportação e muito mais deplo-
ravel será a sua cessação; mas, o grande
faclo é que vários paizes estão supprimin-
do a importação, e que dentro em breve
¦talvez tenhamos de fazer o mesmo.

lim todo caso, desde que não sejamos
mais solicitados por centros consumido-
res. cujo phenomeno econômico já se vai
fazendo sentir, não só as cotações dos
nossos produetos se normalizarão, voltaii-
do á primitiva, como não poderemos com-
portar a importação em grande escala,
conforme está se verificando era nossas
alfândegas.

Exportámos muito, não ha- duvida, e
ainda mais cm condições o mais reruune-
radoras possivel; ainda fazemos um, con-
venio para fornecimento de gêneros de
subsistência, com a Italia e a Bélgica, na
importância de ioo mil contos cada um;
mas não conquistámos mercados definiti-
vos para os nossos produetos, porquanto
muitos compradores dc vários gêneros se
aèiiani retirados de nossos centros-'vende-!
dores.

De facto, temos "stocks" abundantes
de produetos nacionaes, notadaroente de
assucar, algodão, feijão, arroz, farinha e
outros, apenas escasseando a carne, por-
qúe continua animada a sua exportação,
uma vez que o restabelecimento dos cam-
•pos de criação é mais demorado do que
os de produetos agricolas.

Assim, pois, somente teremos ainda de
luetar com o nosso intercâmbio commer-
ciai. não só por esse lado das permutas
inte-rnacionaes como com relação aos va-
lores monetários que ainda, hoje se infere
feio dollar a C$300, o peso a 5$, o franco
(le $370 a $jSo; a lira de $225 a $-M5 ; o
marco de 090$ a $100, e assim por diante,
com a nossa moeda depreciada em. 58 "Io.

Em todo caso, na semana finda, tivemos
todos' os mercados perturbados na- sua
marcha, que se tornou accentuada e re-
gressiva, desalentando, por completo os
respectivos interessados, e prejudicando
ainda mais o nosso estado econômico já
tão embalado. . .

O cambio ainda aceusou uma alta de
13 e 12 i.;|i d., mas, do segundo dia em
diante, tornou-se o mercado frouxo, pas-
sandu a funecionar oscillante, na baixa
até 11 1I4 d., mas fechando paralysado,
110 sabbado á-.ri 3|S e ir 7]r6 d...

.0 café manteve-se cm condições varia-
veis, mas não se preoecupa tido com as
evoluções do cambio, nem as da Bolsa de
Nova York que aliás sempre foram aca-
tadas pelo nosso mercado.

Em todo caso, as vendas .regularam
como de costume, sendo regulares as en-
trintas e pequenos os embarques, cotando-
séo.lypo 7'disponível'de n$$oo a ii$joo,
cum a bolsa menos animada.

O assucar regulou com bastantes entra-
das, e sem maiores saidas da falta de
vendas para exportação que não pódc
mais ser feita a preços altos, resultando
a , baixa para o consumo que- foi ..-de .7,60
a 08o réis o kilo do branco cristal, achan-
do-sè consideravelmente augir.entados .0
nosso "sloek" e o de Pernambuco.

Tambem o algodão, que não tem sido
txpertado, e que continuou a cair em Li-
verpool e Nova York, esteve-na"-'baixa-,
descendo em Pernambuco a .28$ jiouiinal,
e aqui a J4$joo e 15$ mor dez kilos da 1*
sorte.

Entretanto, continuou firme a carne
secca. devido ainda á faita de gado, que
continua a ser solicitado em. grande es-
cala para exportação, sem reserva de pre-
ços. porque na Europa não poderiam áin-
da restabelecer os centros pastoris e des-
envolver os scus rebanhos.

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
CAPITAL...... 50.000:000$000

Sede: Bio ie Janeiro — Filiaes eni S. Paulo e Santos
ENDEREÇO TELEGRAFHNCO BR A S NL U S D—CAIXA POSTAL 473

Por contrato conii o governo português o
Banco assumiu uo Brasil funeções de

Agencia Financial de Portugal
Abre c/c de movimento, CG LIMITADAS COM TALÃO DE

CHEQUES, e/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira
nas melhores condições do mercado

.....:.-...-¦ .' 
¦'.

yry.X7,T. '-.."

encarrega-se de
SÜA DA CANDELÁRIA 24--BI0 DE JAIEIRO

Maceió. . . 155
Parll 63
8. Paulo. ._. •.._:•... 55

Total. . 4.14(1
Média 740
Desde o dia 1° . 4.280
Media 1.070

. - Saidas;
Nu seiuanii. . D. 145
Média ... 831
Desde o dia 1» . . 8.817
Média. 855

StOClts i
Anterior. . . . 33.101)
Aetiral Sa.DIO

Altmúão:
Sertão 1». ;'-,. ..... 28*000 29$O00
1» sorte  24$500 2U$(K)0
Mediano 23$000 24$000
Paulista .28*000 20*000

Era Coi uai

Rio Grande, amarelo,
Idem, 2». . . ....
Communi, de 1» , , .
Idem, do 2* . . . . ,,
dalila — Especial .,
Ilaüia — Superior...
Bom ......
Minei» a Paulista. .
Rio Grande. ....
Franrezas . . 
Preto, superior. . . .
Idem, regular, . ..
Mnnteiza. .. . » .,

Kcrozcuc:

Por 15 kilo»
261000 a 28*000
22*000 a 

"
21*000 a
18*000 a
811*000
£8*000
20*000

23*000 a
20*000 a
84*000 a

24*000
23*000
20*000
40*000
31(000
22*000
•560
*560
«720

28*000
21*000
38*000

Mercado de Fundos
VENDAS DA BOLSA

S8l'?000
1100*001)'£75*000

8(10*1100
8,10*000-sT>0*000

818*000

07*000
4611*000
ssu*ooo

240*000

ISOiÇOOO
18(1*000
170*000
17-1*000
88*000

Apólices geraes :
Uniformizadas, ã o|o, 80, de 800* a.
Meudos, 2-.C00*, de 850* 
Div. eiiilssõesliioni.), 551, do 870* a
Idem (cautelas), 180
Idem, 11117, port., 311, de 841* a.
Idem, 1020, port., 777, de 810* a.
Emp. 11108, 3, de 850* 

Estadoacs :
Rio, de 100*, 4 o|o, 172
Idem, 500* (nom.), 18
Minas, do 1:000*. 83, do 803* a ..

MuniciiMics :
Onro, port., IO
Einp. 11)00, port., 1.012, dc 170*500
11

Idem (nom.), 401, dc 184* a .. ..
Idem, 1014, port, 401, de 17S* a ,
Idem, 1017, port, 200, de 171* a .
-\itlteroj-, 37, de 87* ,

Acções •
liamos :

ltrnsil, 15 .. .. 260*000
Co íereial, 1711*000
lavoura, 75  ., 112*000
Mercantil, 50 2Íiü*000'

tlompniililaa - •
Teo. Progresso; 300, de 205* a .. 200*000

Jl'cc. Confiança; 183, de 210* a .! 215*000
Tee. MiiReense, 38  .. 135*0110
Tec. Manufactora, 30, (le .100* a .. 170*000
O Vai-, 777 70*000
Melli. no Miiriiuliiio, „ 55*000
America Fabril, 155 2115*1100
llftcus de Santos, 205, do 460* a 170*000Seg. Inteuridiide, 80  .. 45*000
M. S. .Teronymo, 200 80*5(10
Seg. l:ulao dos Pròpriptiirlgs, 75 ,, 180*000

IXelKJiitiires :' •
Tec. Santa' Helena, 110
Tec: Corcovado, 50 .... ....Industrial Mineira, 211 
Dúeas de Snntos, 488, de 100* aDocas da llahia, 200

205*000
105*000
200*000
200*000
140*000

Mercado de café
MOVIMENTO

Entrada»'.
GERAL

.lustrada dp Ferro Cenlral do Brasil,r.strmla dé Ferro I,cop.r.dlua. ...<'.iljut;ii:t-in
ilnrra dentro !.!!!!

Total .,
tstilptuiiifti:

Estados Unidos ,Kiirop.i. "I  
'' *

Rio da Prata. . . ....'.'.'.'.'.','..',
Obolageiu. ,:, ....'/.

Total. 
fonilas:

Disponivel
A termo. . •. ,. .".'W'

gttrctl»
(1.50(1

43.S10

l.!'0l

82.211

23 SM
8.534
2.750
5; 1*8 5

40 3u0

32.001
105.000

• - . «(oe-»*: .
Anterior. . 
Aetual. . .'.....,....,..,.,,

notas "áivenat. -, i
Entrada»:

Desdo o dia Io
,Desde o d'n 1" de-jullio. . ......

Embarque»:
Desde o dia Io
Desde o dia 1° de Jullio

Votações: .
Vtialtdnile»

Typo 4 .... . 12*400
Typo  12*000

:Tyi» 6 . .... 11*1100
Typo  11*200
Typo  10*800
TypoV 10*100

448.800
460.5111

24.210
1.267.61)6

21.040
1.120.703

arrobo
12*700
12*300
11*000
11*300
14*100
10*700

Mercado de assucar
MOVIMENTO

línlt atlas:
C.inipos. x ,' , , ,'..'.

Total. . j , .
Média ,-..-...
Desde o dia 1»., . .
Média.
Na semana . . , . .
Saidas. 
Média. . 
DoHde o'dl» 1° .- ...
Média.'. 

•' Sloek: , -.
Anterior . i . ......
Actualmente. '. . . .

üotaçõet;
QuaUáatln»:

Branco cristal. . .., .
Uiiinaa .. .. .. ..
2" jacto. . .; ,..'..,
Mascnylnlio
Mascavo. ,

DO MERCADO
Saccas
36.406

...... 30.450
0.070

...... 20.173
5.044-

...,.-. 20.839

...... 29.375
5.0D6
13.104....... 3.276

...... 304.000
 310.171

Kilotl». ¦
$080 ss 1*740

*540 a $030
*480 a $560
$300 a $480

Mercado de algodão
EVOLUÇÕES DO MERCADO

Biifraíos: - Farão»
-Mhtíii; 

;¦.'. .-.".:. sbsPetniimliuco.
larnliyljá . .
Ceara. .;. .
Manuilião , ,

446
.028

201

Ã
< ominissões, consifçiiaçt:,es

e conta «roi»ri<a
Saccos viisiop, aòvos eusados,

pura uafó e «eceues, amagens, al-
uflíiãd e Darbautes.

Prècos correntes
Águas iniiirnii-s:

Caxniubu'.
Lambary
Suluturls . . .......
CnnihiKjuIra. . . .....

8 Louivnço. . .. .....

Agunrdüiitc:

(8m tr.lM
Dc Cniunos
Ue 1'aruty. , .. ,X ..4
De Angra .. .... •> '

Álcool:
De 40 gráos .. .. ...
De 3S grilos ;\
De 30 grilos ... .....'..>

Cado
87*000 a 3S$000
32*1100 a 84*000

184*000 a 36*0110
32*000 a 84*1100
80*000 a 82$000

480 «Iro»

100*000 a 200*000
asimtiiHi ¦ 24HSIIU0
210*000 a 230*000

250*000 n 260*000
220*1100 a 230*000
190*000 a 200*000

Alfuíni

Nacional 
Arroz:

lirillindo de 1» .'. ,.
Iiiilli.iiln do Z> . ...
Kspeclal
Superior ,, ,. ,. .
Bom ......... ..
Regular
Branco
lííijado do norte ,* *
Utí'.i «noz, « . t •
Snnga

Bacalliúo:

Diversas marcas ,, ,
liiuiii, mela caixa . ..
Peitelin. . . 

Banha:

P. Alegre, lata de 20 kiloa
Idem, de 2 kilos ., .. .
Irleui, de 1* kllo .. .
Iiatnina.. lata, do 20 kiloa
Itajnhy, lata do 20 kilos
ItnJ.itiy, laia de 10 «lio».
Idem. Hii de 2 kiloa ..

de 20 kilm
Mineira 5 Paulista, lata

de 2 -kilos. . ........
Batatas:

Mineira o Paulista fí .'.
Rio Gramle
Franceza» ,, .... .. •

Breu:
Americano, claro .. .. .
idt-iu. iSrüro! , . ••••••

Cimento:

Marca.Dora
Marca Alias. , .,....',
üutrns marras

Furei lo dc trigo:
Dos iiioinlius naRlouiioa .,

,Vm WIo
.*300 a *3S0

«0 Jfcllo»
48*000 a
43*11110
4Ü*000 a
41*000 a
36*000 a
32*000 a
88*000 a
20*000 ts.
22*000 a
16*000 a

02*000
45*liim
48*000
43*000-38*000
84*000
40*000
28*000
26*UU0
20*000

Ottitti
•-0Í00O a 180*000

— a 65*000
100*000 a 105$0OO

Vm kilo
1*950 a
1*900 a-1*1100 a
1*7X0 a
1*900 a
l*i)(io a
11950 a
11900 a

2*000
1*950
l*!i.'.0
1$!)»0
2*000
atum
2*050
ítoõo

1*950 a 2*000

Vm kilo

Nominal
N,"..nial

Borrieai
40*UO0 a
40*000 a
40*000 a

41*000
44tU00
44*000

3*000 a 6*200
Farinha - dc íuaiidloca:

Porto Alegre, espcclnl
ldcm, flua ..... .. .
Idem, cnlrefiiia ....
Idem, penelnida -. :"¦:'..•
Idem, grossa ,. ., .,
laguna, peneirada ..
Idem, grossa

- Feijão.*

for 43 kilot
14*000 a 14*300

ma

13*000 u--*12*d'00 á
.11*1100 a

. 9*300 a
10*600 a

9*300 ,a

13*300
12*400
11*800

11*000
11*100
0*300

Caixa Posta! 665 End. Telegr. VAIRA!
9 Rua Municipal 9

Mercado (íe cambio
EVOLUÇÕES OPEKADAS

Dia. 22 — Os ncüocios constaram . dc
Jtt-r.5 bancarias dc n 7jS a 12 i|i6 <i.,
contra o particular e .repassado dc 12
a rs 3 [ 16 d., sendo o valor da libra es-
itcriina dç 20$2io a. 19$S(»().

Dia 23 — Os nesocios constaram de
letras bancarias de 11 5(16 a 11" 9116 d.,-
coiiira ilarli-culares e repassadas ' <le
11 i]2 a 11 n|i6 dü sendo-o--valor of-
íicialda- libra esterlina de -Ú$2i3 a
iOÍ/56.

Ui.i 24 — Os negócios constaram dc
letras bancarias' dc 11 i|4 a n s|8, e o
particular de 11 3|8 a 11 3I4, sendo o
valor official da libra esterlina de 21^333
e 2o?ó4s.

Dia 25-— O movimento de cambiaes
constou dc letras bancarias de u i|.|4 a
11 i|2 d., contra particulares e repassa-
das de 11 3I8 a 11 5j8, sendo o valor
official da libra esterlina de 215333 a
2oS:'óy.

Dja 26 — O movimento de cambiaes
constou dc letras liancarias de 11 i|+ a
IH7J16 d., repassadas contra particulares
de 11 7Í16 a 11 9J16 d., sendo o valor
official da libra esterlina de 21^33, a
20*5983.

Dia. 27 — Os rlegociòs constaram de
¦letras banüarias de 11 114 a u "|i6, con-
tra particulares e repassadas de u 3J8
:i 11 1J3 d., sendo o valor offieial das
libras esterlinas de 21S333 a 20$n8).

RESUMO
(,'oustou, poit-ii.to, o movimento da se-

mana de letras bancarias de n .1 [4 a
12 i|i6. conlra particulares e repassa-
das de 11 3|S a "12 

3j 16, variando o va-
lor official da libra esterlina dc 2i$33.»,
a 105896. deiprecíàndo-se a nossa moeda
de.55 "I" a 58 "I". * .

K'a semana finda esc.1ssc.1ram as en-
Iradas, sendo por isso menores as sai-
das; tuas o stock ficou bastando redu-
zido assim não bavendo esperanças de
baixarem os preços que regularam fir-
mes.

O movimento da semana constou de
3.604 fardos entrados e 4.604 de saidas,
éettdo o sloek de 5.500 ditos, ou 495.000
kilos.

TAHELA DB TAXAS
Pr aras:

)xmdrefl
Paris ..

a 00 il|i'.
11 l|l a 11 13|I6

*302 ?382
li i-inli»

Preto, superior .. ..
Idem, regular .... .,
l>tf cores, Porto Alegro
¦Mlinteigil
Hiixofro (00 kilos) .
Ili-iineo .., .. .. ..v ...
Amendoim ;
ÍFriifllnlin. . .'?¦.',7..'
Millntiulio . . ,.",

: 'iilrns ipinlidodes . .
Fuiuo:

l'oi 60 kilo,
2-1*000 a 2S*000
18*000
22*lMi(i 11
40*000 a
24*000 a
.18*000 a
33*000 a"18*1100 a
16*0üG a
14*000 a

20*000'JiltlMjÕ
42*000
27*000
24*000
35*000
air-SMOtr
17*000
21*000

Mm corda --
[dem, bom ,
«dem, baixo

Especial
Pm

2*000 a
1*600 a
1*000 a

fcifo
2*200
1*800
1*100

Americano
Ladrilhos:

• • •*••

Nacionaes, . .
De Cerâmica .
Estrangeiros .,

Manteiga:

•• •• ¦•
*.« *• ••

De Minas o K. do ltio ..
8. Cathnrlua (5 e IO kilos)

Milho:

Ainurelo .. ... ., ., .,
Branco. ... 
Mesclado.

Madeira de lei:

Cedro. . , 
Peroba branca. . .
Dutr.-ií qualidadea .

Òlcoi
De liuliaçai

Hm barril bruto... ,. ,.
Em lata ..

De caroço de algodão:

Nacional .. ,. .. ., ..
Estrangeiro ., .. ... ,.

Polvilho:
De Minas, Ulo • 8, Paulo,
ne Porto Alegre.. .. ..De Santa Catluirloa ,, .,

Pinho:

Americano. . , .. ...
ltezina por dúzia, couc. .
Spruea. . 
De Pnran», 1» qualldnde .Idem,. de 2a qualidade ...'

Phosphoros;
¦ ¦

Marca Olho
Outras marcos

Presuntos:

Nacional „ .....
Estrangeiro .,

Queijos:

Por safara
J5$000 a 20*000

Meiro qimúraio
.7*000 a 15*000
21*0(10 a 20*000
88*000 a 40*000

Om (rito
4J.T00 a 4*600
8*200 a 4*400

62 kilo»
18*000 a 20*000
17*500 ra 18*000' 17*300 a 18*000

afetro esibisi
r- ¦ - 280*000
— .. 290*000

170*000 a 190*000

2*000
2*600

2*800
2*800

1*200 a
2*000 a

tSBO a
$350 a
tSOO a

SUO
11400
2*800

*4()0
Í400
t400

tor

Por v»
*700

820*000
2*006
$900- $830

laia.
74*000
74*000

Minas., .
Palmyra (caixa)

Sal:

•• •••••••> •• ••

Oo norte, grosso.. ,. ..
Moldo
De Cabo Frio, grosso...Idem, Idem, moldo
Estrnnitelro

Sebo:.

Do R. Grande e fronteira
Do Matadouro e (aro,. •'•
Dn Uin da Prata. . . .

Taploca:

De diversas, procedências.
Telhas:

Frani-e-ias. , ,
Nacionaes. , ,

Toucinho:

Kilo
4*800. a 5*200

10*500 a 13*000

On
1*600 a 8*800

100*000 a 103*000

00 mios
.(— 8|5M>

Nominal
6(000 I 7*000

Nominal
10*000 a 18*001:

Om leilü
M800

nominal
Nominal

Om kiln
$400 a *600

Cftiimiutn. , « ...
De flimeira .. ..

Vinho:
D-. (tio Uranda. . .
Estrangeiro, virgem
ldcm, rerda . .

• • ••••« la'**

Verinontli:

Italiano  .
Francez .. ..
tMrtuguer (P.

Vinagre:
Branco .. ..
Tinto .. .. .'.

O.).

t :200* a 1:40C*-500)000 a 380*000

Um kilo
1*3110 1 1*400
2*000 a 2*500

Por barril
7140(10 .. 83tOO(

700ÍOUO a 730)000
030*0110 a 700*000
750*000 a 8ll0*0".(i

Catit
68*000 a 60*000

78*000 a 82*000
48)000 a 511*0110

Ptpe
oouíOOO a 700*000
050*000 a 700*000

. Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO - ¦

Vapores entrados
Ou Bahia, nacional Sumaré e hiate in-

glez Fcronia, carga, respectivamente, a
Prates & C. e ao commandante; '

De Buenos Aires e escalas, americano
Witlyah,-carga ao cônsul americano;

.De Ponta da Areia, nacional Helena,
carga a Prates & C;

De Jaksonville e escalas, americano
Assittippi, carga á ordem;

De Florianópolis e escalas, nacional
Anita, carga a Amandino Câmara;.

Do Pará e escalas, nacional João Al-
fredo, carga ao Lloyd Brasileiro;

De Sevilha e escalas, hespanhol Sua-reg rt. x.
Vapores saldos

Para Manaos e escalas, nacional Ma-
nãos;

'Para Recife e escalas, nacional Ja-
vary;

Para Laguna e escalas, nacional £f/ia;
Para Cabedello e escalas, nacional Ita-

poan;
Para Las Palmas, americano Alamoza;
Para Amsterdam, hollandez Amstcl-

land;
Para Nova York e escalas, americano

Sannock;
Para Buenos Aires e escalas, america-

nos IVesternér, Keresaspa e IVcst Noska
e norueguez Rio de la Plata, argentino
Flecha; e inglez Canadian Victor-;

Para-Tampico, americano Hogoad.
Vapores esperados

Portos do sul, Á. -Jaceguay
Tortos do sul, ScituIo Hmirath .. ..Bueuos Airos, !To»no«o di Sacola. . '....
lluenos Aires o escs., Prlncp. ilafulda.Boutlianipton e escs.; .liam . '.
lluenos Aires a escs.,- Goro-ma -,
Buenos Aires o escs., Andes. . ......Buenos Aires o escs., llrabantia. . ..Suiithumptou e oscs., 'Hhjhlaiul llovcr . 

'.
Nova íerk, Cardoniw
Bueno.?.Aires escs., .fl-íKitatiic
Amsterdam a isca., Gelria
Huvtb e escs.; Ccf/lon .-, ... ..Buenos Aires o escs., rauva**., . ,Nora Tork, Vettrft
Nova Yorl;, J'cii»i/»soii .. ..,
ltio Grande do sul o esc, Byron......
Iilverpool e escs., Orita
Stockolmo e escs., Succia
Succla e escs., Balboa
Nova York, Acoliui

llnenoa Aires o escs., Atittcs .,'..'•;.Buenos Aires e escs., hemerara ',.' 
T.Buonos Aires e escs., Formosa

Vapores a sair
.Rotterdam o Hamburgo, La 1'lacc.. / .;.Barcelona e «eaova, Tomam il Havoia
Novu York o escs., ilurllta Washington.Portos do sul, lmih-ratlor
Barcelona e Gênova, Prinep. itafalda ..Buenos Aires, Hallantl
Amsterdam s escs., Jtiubantla
llio da Prata, Avon
Soutliampton o escs., Andes
Bordéos c esc, Carmina
Portos do norte, Macapá
Keclfo c escs., Jacuhy
Laguna e escs., IXiia .. 
Portos do sul, Itaituba
Klo da Prata, llii/hluiid Itorcr
Uoelíe o escs., Itaj/ibtt. 
[Portos do sul, Itanrtia
Lacuiia e escs., Annn
Portos do sul, Itaiwma
Arncajd e escs., Ilalptiva
Portos do Ilio do Janeiro, Maróíiii. . .Buenos Alns o Montevidéo, Kctnmcl . .Mnrselliii u escs., Aqultaiiio
Novu¦ XorU o eses., Vauban. , .......llio da Prata, Ccylutt ,.
Buenos Aires «escs., üilrla
Portos do norte, Aracatu .-..;...
Santos, Vcstcis ; 
Santos, Tõílili/SOH..;.
Portos do Itio Grande, lbiaptiba . . .Nova York, llproii  ,. ,,Buenos Aires e esc, Atvtus
Portos do norte, Ceará
CnlISo o escs., Orilo .. ..'
Montevldfeo e escs., fifrto
BIO Grande o Blo dn Prutit, BlICote. ..Hlo du Prnla, Balbva .... ., .. ..I.iverpi.ol e escs., Demerara
Hòutnanipton e escs., Antle»
Marselha e escs., Formosa

6
6
6
6
6¦-T
7
7
8
8

10
11
11
11
12
13
14
14
14
15
15
17
17
17

(I
6
0
6
0
7 :
7
7
7
7
7
7
7
8;

. 8.
8
8
9
0

10
10
10
10'
11
12
12
13
13
14
1-»,
15'
15:
15
15
15
13
10
17
IT
17-

Manifestos de importação
MERCADORIAS RECEBIDAS POR

MAR
Do Para*:
i caixa, de ealto-í-de madeira, a

Balttfher &C; 7 caixas de machinas
agrícolas, a H. Rogers Sons.

Do Natal:
189 fardos de algodão, a ordem.
Ba Parahyba:
217 quartolas de oleo, .0 2.000 sac-

cos de assucar, a ordem. •
I)e Pernambuco:

I 880 fardos de algodão, 19 volumes
de roupas, 1 caixa de tintas e essen-'elas e 1 engradado esterilizadores pa-ra leite, A ordem.

Dc Maceió:
600 saccos de assucar, a ~É. Albu-

querque; 1. pacote de sellos, a A. G.

avisos Marítimos
¦¦»¦*¦¦—¦¦¦—¦¦¦». J*mÊjçmÊmnKiuiÊÊHi^^

ll 
mmmrmmwmmmmmimmmmmmm' "mmrmm~m~l^Í\'Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmá

11
liiveppool, Brasil and Kiver Plate toers

LINHA LAMPOR T â HOLT
0,.PAQIiF.TE

HP EJ ^ f% O R? 1Sb w\ **% w ri Um Li¦——• ¦»¦ m» <sua* "*3a^ a ¦ ¦ wm n
Sairá tia segunda q. inzena de dezembro para

£ rlS H 4?%l-C?
Este paqueLe roi expreâsamenie construido para transporte .»de.piissajjeiros.de 3'.' olasse, em oatuarotes com dua?, quar,ro Ie seis oamas. .... e

Preço da u:issa»çem <le terceira classe 44o*aiOOO;
iiicliiindo o Ílll|10Sl(l

Pára passaoens e mais infor mações, tratar com os airentes ¦ .

Norton Ii3©giaw &C. L.
RUA DA SAUDE, 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Passagens: Norte, 0671—Ciirga: Norte, 47ò

I/)!H.tV-.
Pnri-i
HÁfiiburgb
Italia 
Portugal
Nov.i Y(trk'
Mespãnlia
(Snis-a
Buenos Aires, papel
Idem, onro
Moutev|dfio
•T&tinò .... .....
Baecitt
lS*onu'i;n .. ,. '..
Hollanda
rjj-rin .. .'
Velglcii 
Dlnafmtrea

inhirliira :
Caff, r.-.-. tiro .. ..

10 16 18
Sil 65
S0K!>•f-.'-!5
•ffillO

5-fll.SU
$790
$!H0

2J0.10
•iíi.:i.i
•1?300
8$075
1S1S3

$s:ir,
1JS63
?:ii!:i
j.-üii)
S83B

Í300

11 5|8
«386 !
Í10S .
$ü5o :
Í«(i0

6?3IIU
$s.-,:,

isojii
2|2Í0
5$050
ãjoilO
3f*!U0
lítllll
5S70

üíll-lll
S5S5
íl 15
SSIi.1

$:;s3

The Booth Steamship Co.
BRASIL, - I*A.*VdDI3*CJElGt»C>

E*tes pnq<>< tes r-cebrm somente pag-ngeiris d-j 1? clai9e.

ü PACiUKlí; 1NULEZanoras
sairá para ANTUÉRPIA, UürtEKDAJl

e UA31BÜ11GO, no flm de dezembro
Aooitaado oargo par» outros portos, com bulddiivüo.

1'urn cari-a',tralá-sp cum o corretor dn Comptinhia, Sr. I.uii Campus, á
rua VUcomle (te liihnuina n. 84.

Pura passagens) e niais inloriiiaçõcs, com os it^cnlcs.

Wilson Sons & Co. Ltd.

LLOYD REAL
BELGA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
o magnífico e luxuosíssimo paquete

DE WAES"
. Com magnificas ncconuuoâa çiões para passageiros de 1*, 2' «

classe inteririwliaria, saldo a 30 dc novembro, de Antuérpia, cora es-
calas por rJCKNAMIHJCO e BAHIA, devora chegar ao MO DE JÁ-
NEIÍIO em 1» do corrciiU;, c sairá no mesmo dia para SANTOS, MON-
TEVÍDÉO c BUENOS AIRES.

... Espcriwlo, de volto, no RIO »E JANEIRO, rio dia 6 do janeiro
próximo, partirá no mesmo di» para a Europa, fazendo a seguinte
escala; BAUIA, PERNAMBUCO, ÜAS. PAJjMjVS, LISBOA, CHER-
BTRGO, PL^IOUTH e ANTUÉRPIA.- 

'

"PAYS

Para passageiros e mais informações com o

UIHIULHU
BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO, 19
Telephone Norte: 655

SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
Kio de Janeiro--ss. Paulo—Santos e Gênova

9 37 AVENIDA RIO BRANCO 37 1
*1 lolopliuius: \oite 1*J»I> i:tl(l i

Agente das Companhias
de Navegação:

Lioyd Real Hollandez
Lioyid Nacional .. 
Transatlântica Italiana

«Cosulich» :
Sociedade Triestina de

Nuveoação
Sociedade Nacional de

Naveoaçfw
Çutiipunjiià 0'ienial de

Navegação

SAQUES
Sobra ; Portugal, llliaa,

Hespanha, Italia, llollan-
da, França, Inglaterra e
\ova Vork.

As tarai mais aiodicàt dorner-
sado, eoiregaado.se aüc letra*

I inaiediaiaiueuto.

CA Mii IO \
V

Vbu.Id o o'iiipru de mor>d! e
«ilptji-raoclla le todo- ,- ;,Wtçt.

Única con-
cessionária do
afainado ape-
ritivo diges-
tivo:

FERNET
BRANCA"

Avenida Rio Branco 106 ,e 108

SKOGLANDS LINJE
O VAPOR NOURüKGÜEZ

S0LVEIQ
SK0GLAND

3arregará oo principio de
novembro para

HAMBURG
Para onrgas trata-se oom

OmmundsenA.;
8 Hua Municipal 3

TELEP. HORTE 1B76

Gouveia, o 155 fardos do varreduras'.
fi ordem.

Da Bahia:
49 fardos de palna, á ordeni; 3 vo-

lumes de machinismos e 1 caixa da
ferragens, a Bromberg & C.j 125 vo-
lumes de machinismos, á Grace & C;
30 fardos do fibra, a S. Machado.

—Vapor francez "Mondoüa", dc Go-
nova o escalas

De Gênova:
17 amarrados de vorniouth, ao Jo-

ckt-y Club; 105 caixas de veímòth, ii
ordem; 210, a Pinto Basios & C; 10,
a Boettcher & C; 200 c-uxus ilo vi-
nho, a. Correia Kibeiio;500, a Con-
trueci Cardoni; 000 dc vinho c 300 do
aaeitc, a Cameriiio & C; 10 caixiis do
chamiiignoiis, a Bohazzo it C; 8. a
Südoçaluya & C; 10 caixas do figos,
aos mesmos; 74 volumes du pàVtea
para elevador, a K li. Moreira; 1
caixa u 5 cylindros de ãnillnas, á C.
N. 1. Chimicas; 23 volumos dò macliL
nas o 1 caixa de cávlltías, a Fõíuian'-
des Braga; 2 volumes ilu iniiuhiiias a
a-ocessorios, a H. 1. Luneh"; 2 caixas
dt- livros, a 3. L. Cosut; 10 caixas rie
obras de vidro e 10 do lages paia sa-
l,atos, a Bmiazzo & C; 0 caixas do
medicamentos, a Carios Cruz; iíã, ri
Araujo Freitas; 18, a .1. Jl. raiíliueo;
10, a Blfano & C; 34, á V. do Arau-
jo; 10 fardos dc .papel, a Uonazo-iü C;
2, a, A. Plácido Marques; 8- caixas de
papel, a Bonazzo & C.; 5 caixas du
tecidos de aligodüo, e 1 do tecidos, a
Mendes Silva; 19 fardos dé fio de cs-
lopa, a Silva Machado; 27 caixas do
botões, â Companhia F. I, ts Coiiiiiut-
cio; 1 caixa do laços, a Custodio Bor-'
ges; 1 de botões, a Affonso -'Henri- '
quos; 6 caixas do instruinontos cirur-
gloos, a tiUtz Ferranto; 2 caixas dc
musicas, a Porflrlo Martins; S caixão
de tecidos, ú ordem; 10 caixas do ala-
basti-o do mármore, a M. Colncci; 1
do aecessorios para autos, li C. Gani-
berlni; 1 de pralarias, a 1,'mberto
Adaino; 1 de reclames, a Boettehur
& C; 1 caixa do chapeos do feltro, a,
Almeida Rabello; .1, a Garclii Sinai-
va;' I, a A. D.' Pompeu; 2. Ca.lx.is (to
tecidos dc 13, a Costa Poroira; 1 do
pratarlas, uo Banco Italiano dl Scon- '
to; 0 caixas de gaze de algodão, a
Herm Stoltz; 2, a Francisco Vaz; l,.a
Quartim Guimarães; 1 caixa do con-
servas, a Cario Pareto; 1 de gaze do :
algodão, a J. P. de Souz.-.; 1 caixas de
tecidos do palha, a C. Fraca la aza; l
de gravatas, a Garcia Saraiva; 1 do
confecções, ao co,mmondador A. .Tan-
nuzzi; 5 caixas de vidros, a V. Mon-
zini; 1 do esculpturas de madeira, áo
H. Santa Thereza; 2 caixas, de. tecido-- '
de algodão, a S. A. C. Wellisctí; 1
caixa de chapeos, íi ordem; 2 do
obras do madeira, a Santos Seabra; 1 ;
dc artigos religiosos, no Banco Alio- '
mão Transatlântico; 1 do placas do;
alumínio, a H. Kiusmnnii; 2 de li-
vu*os, a Willl Miiller; 6 caixas do ma-;
chinas do costura, fi. C. Tech. Brasi-:
leira; 1 caixa de seringas; a Luigi
Slçca; 2 de artigos dc uso, a G. To- •
masselli; 1 de meroudoria.s, a C. Gani-
berini, o l.de mercadorias, fl. Casa:
Garcia. . •'

—Vaipor.americano "Hii-ron", de;
Nova York:

1 caixa de escovas electricas a
Maj-rink Veiga & C, 1-0 de tubos a-
M. de Asisis Pereira, 14 dc presilha:-, '
oadargos, etc, a Fonseca Almeida, S"
de preslihas, etc. a Agostinho Fv?
Inr.ão, 10 de gúindasites ao- mesmos,'

de produetos chimicos a Francisco-
GiCfoni, 10 de bacalhfio a Mnsalh-âes'
& C.j 1 de serras a líicero Ifigueire-*
do, 2 de. mercadorles a C. Olàburgrh,
1 de agulhas para machina a Kenett*.
M. Jc-hns, 1 ao mesmo, 1 de itubós-
para autos a A. Pinto, Mesquita, 1'
de amostras e quinquilharias ao nica-1
mio, 1 de couros a C. C. Cleveland, '¦

de materiaes electrieos a F. B. Mo-'
:velra. 12 a Prado & C, 3 de macni- .
nas..te.\tiles a Int, Mach. & C, 3 a,
S. Á. F. St." Heloísa, 50 de per-as do
algodão á or.dem, 4 do .produetos
..pha.vn-.aceutlcos a Rangel Costa, 5 de
material electrico a Ottciíi Almada,'3 de utensílios ,para escriiütorlo a F.
Veiga & C, 8 de artigos para luz a
M. A. Correia, 8 de artigos de vidro
ao mesmo, 2 de produetos irharma-ceuticos a Carvalho Lino & C. 5 a
Paulo C. iSchilllng, 26 de lysol a
Araujp Freitas & C., 73 dc artigo»
dentários fi, Tlie. S. S. Wh. 1>. Mfg.,
10 ao niesm-ò, 2 do circulos de «abre
a A. Brasil & o., 25 de chan-.iinos pa-ra lamipadas a Ribeiro Alves & C, 1
de arretoites do cobre ao mesmo, 1
do artigos de lã a Vieira Chaves & c.,1 a J. C. Soares & C, 1 de materiaes
electrieos a Marques Oliveira, 2 de*
bulbos a Bruno Barbosa & C, 3 do
raaoliinae^.a J. B. Thompson. 7 de
materiaes electrieos a Rodrigo Wa-.
ehnelot, 1 de serás circulares, 33 de
arrebates, etc., 5 de aocessorios paraautos, 4 de machinas, e 1 de merca-
dorias a ordem, 19 de artigos de vi--
dro ipara droguista a Moreno Borlido, .
3 de transformadores a, C N, E'.e-
ctrlcidade. -3 -a -M. A. Correia, 1 da .
catálogos e amostras á ordem, 50 do
aradoa a Hasenclever & C. 46 aorhèsmo, 53 vòlu-ires de material para-agricultura aó mesmo, i caixa do la- .
pos.e 1 de giz á ordem, 1 de ma-
chinas textiíes a Int. Machinery, 18'de tubos de cobre a Davol & C, 8
de chapas dé cobre, 1 de escovai- ode baras de co'bre> aos mesmos, 4de papel a Casa Pratt, 3 de produ-oteta .pharmaceuticos.'a ..Rubens Ri-belrp dé Sâ, 1 a Octavio M. Oliveira,,a A. Gedtelra & C, .1.500 de líitacondensado a Eduardo Dutllh, 3 dé
gesso m-edioinal a fiodol.pho Sess,»1 de Jacas para machinas, 2 de <'er-
cadorias, 1 de .penas de escrever, 9de coros, 1 de .panno pára calçado o3. de couros á ordem, 5 do artigos déaQo .para gabinete a J. E. Thompson..

LI.OYD BRASILEIRO
PIIAÇA SB-RVULO DOURADO

Entre Ouvidor e Rosário

LIJSTÜA DO SXTL—- . - ,.
O FIAQUETB

SIR IO
Sairá no dia 15 do corrente, as 10 horas, para, HONTEVIDE'0, esca-lando, em: ' ""^

Santos, 16 de dezembro.
Paranaguá, 18 de dezembro.

6. Francisco, 19 de dezembro,
ltajahy, 20 de dezembro.

Florianópolis, 21 de dezembro!
Rio Grande, 22 de dezembro.

Montevidéo, 24 de dezembro. "•

Em correspondência, no Rio Grande, com o vapor "Diamantino", paraPelotas e Porto Alegre, ecom o vapor "Rio Grande", para Jaguarão e
Santa Victoria, na Lagoa dos Patos e na Lagoa Mirim.

AVISO—As pesar.;»' nue qtiêiráfh ir a bordo dos paquetes, levar ou re-
ceher passageiros, deierão solicitai òíti to« ae ingie-»o afl seccSo du tra-1 fogo
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10 O PAIZ-SEGUNDA-FK1RA- 6 DE DEZEMBRO DE 1920*

i WA Hü DE PARIS-A NOTRE-DAME
De H6JE em diante, o DESC6flT6 é

/

; Além da grande variedade de artigos em stock neste importante estabelecimento, a nossa freguezia encon-
HilÉPÍ modas ÍISÍI ÍJTdade? ^mm de fe« ultimamente,^mo sefam modelo?dafpSl
outros artfgos de faStísia chapéos, veos, roupa branca finíssima para senhoras, meias, sedas e muitos

77:

iv.

RUA DO OUVIDOR, 182
1 de artigos de (papel a Lopes Tino-
co & C.,2 a Arnaldo Braga & C, 1 de
agulhétas de papel a F. A. de 'Carva-
lho, 3 de artigos prateados a Alberto
D, Filhos, 1 de artigos de vidro aos
meemos, 1 a Lauro Silva & C„ 2 de
artigos prateados aos mesmos, 1 de
tuboe de cobre "â. Christiano Fernan-
des, 6 de chapas* de cobre ao mesmo,'68 volumes no mesmo. 9 caixas de
tachas de cobre ao mesmo, 2 barris
de porkas a Myeinck Veiga, 2 caixas
de correntes a F. R. Vasconcellois, 11
de 'tecidos á ordem, 4 de produetos
pharmaceuticos a J. M. Pacheco, 12
a A. J. P. Barcellos, 1 barrica de an.-
coras, «tc. á Companhia General
Commercial, 1.2 de corrente para ca-
bo.i, 390 rolos de arame farpado e
141 amarrados do barras de ferro, â
mesma, 1 caixa de artigos prateados
a Antônio Vianna & C, 2 de artigos
de lâminas do vidro a Pinho Silva
prateados e vidros aos mesmos, 1
& C„ 408 amarrados .de barras de
aço a Vellon Moreii & C, 1 caixa
de artigos de elástica a B. Libowitz,
72 de arame de ferro a.E. Carneiro
Leão, 1 de-cou.ros a Vieira Martins
& C, 45 de machinas de eecrever a
P. J. Chrisolph, 1 de couro de cabra
a .Róballhho & C„, 7 de artigos para
eapatos a Tomas & C, 6* a ordem,
10 de artigos ipara arnezes á ordem,

de tecidos a Costa Pereira, 9 á or-
dem, 16 de machinas á Companhia
G. Commercial. 2 de alicates, chafes
ingleza*) íl mesma 1 de oleo (l mesma,
1 do ficcefesorios para autos a Colom-
bo Gamberini, 15 amarrados de as-
cesorios para austos a Mestre & Bla-
tge, 2 caixas a Luiz V. Braga, 1 de
brinquedos a Oscar Taves &.C.7 2
caixas ,de oleados a Gonçalves Cai--
chello & C, 1 rolo aos meemos, 2
de arame de cobre isolado, a It. Wi-
neiro & C, 2 a F. J. Oliveira & C,
1 de couros a Vieira Martins & C,

do tubos de estanho, etc. a.José
Lopes & C., 4 de tuboía de estanho
li Perfumaria Beijii-Flor, 5 do pro-
duetos pharmatceuticos a F. R. Ba-
ptista, 3 a Silva Gomes, 3 a F. Horta
& Ci; 9 a Carlos Cruz <È C, 10 a B.
Legey & C„ 3 a Monteiro Martins,
11 a Evaristo Eyer, 1 a Garcia Lima
& C, 2 a Bragança Ci.d «fe C, 1 a
Fernandes Malmo & O. 1 a Silva
Araujo & C, 1 dc artigos do vidro
a Coelho Barbosa lí p., 9 de limas
do aço á Companhia M. Brasileira'.

dc artigos «prateados á Casa Pratt,
5 de machinas corona íi. mesma, 2
de partos ipara autos a A. M. Capbell,
9 barricas de tintas a C. P. I. Brasil,
íi mesma, 165 de. cimento brandoJ
8 de bethnaiphtoi ü, mesma, 8 do
anilinas a mesma, .1,6*5 barri-
cas de cimento branco á ordem,
á mesma; 1 caixa de ventiladores, a
Barroso Winter; 1 de facas, aG. La-
port & C., o 2 dc tubos dc cobre, a
Christ. Fernandes.

—Vapor brasileiro "Rio de Janel-
ro", dc Buenos Aires c escalas:

Do Buenos Aires:
50 saccos dc ervilhas, Cl ordem; 10

caixas de queijos, a Mourão & C;
60 saccos de cereaes, a Mendes R.
Martins; 50 de cevada, á ordem; 26
do gomma lacca, 6. Int. Machinery
Company; 230 caixas do chior. do
potassa, ÍL ordem; 4 dc couros, a
Born & C; 4, a Arieta & C; 4, á
ordem; 1, â, C. T. Finlandeza; 1, a
E. Lourenço; 1, a Giz. Carneiro; 2,
a Santos Novaes; 2, a A. Bordallo;

caixas de ferramentas, a C. Guin-
le & C; 1 do .pello de lebre, a A.
Lavilla; 1 de tecido do algodão, .1
ordem; 10 do cápsulas do chumbo,
a A. Teixeira; 22 de arrebites de fer-
ro o 4 saccos de argolas de ferro, a
Jose Rosai.

De Montevidéo:
279 fardos de xarque, a Augusto

Constante; 10 caixas de couros, á
Soe. Bally; 4 de Roiz Ferreira; 23,
a Arieta & C7; 1, a F. J. Oliveira;
2, a Roiz Ferreira; 2, a Padula
& C, e 1 fardo de tecido de algo-
dão, a. C. S. Brasil.

Do Rio Grande:1 caixas de biscoutos, a Leal San-
tós; 50 fardos dc peixe e 8 caixas de
peixe, fl, ordem.

Hiato brasileiro "Coral", de Ca-
bo Frio:

18 caixas de camarão, a A. Galllão
Seixas; 180.000 kilos de sal, 18 cai-
xas dc garrafas c 10 décimos vasios,
a Pring Bastos & C.

Vapor francez "Formosa", do
Gcnova e escalas, sem carga para
esto porto.

Vapor brasileiro "Poconé", de
Santos', carga em transito.

Vapor italiano "Howed", de
Gibraltar e escalas, sem carga para•oi.iod oiso
xas dc rodas, a Mestre Blatgé; 5
fardos do palha para cadeira, a Dias
Garcia & C; 6, a Agostinho F. Ir-
mão; 3 caixas dc rolhas de garrafas,
fl E. C. Industria; 9 de material ele-
ctrieo, ri M. Valvcrde; 1 de tecido
de algodão, a h. Salgado & C; 1 dc
rol los c 1 de verrumas, á C. N. Ele-
ctricidíide; 2 do machinas textis, á

. Int. Alachine Company; 7 volumes
de boi,ii,as, a C. Ozorio Filho; 500
barricas dc cimento, a Vellon Mo-
rclli; 8 caixas do material electrico,
á C. N. Eiectricidade; 1 de papeis
commerciaes, a W. C. Lowry; 3 de
pianos, a Costa Novo & C; 1 de ma-
chinismos, .1 Int. Maehine Compa-
ny; 4 fardos de palha dc cadeira, a
Dias Garcia & C; 2 caixas dc ma-
chinas para engarrafar, íi E.« A. Ga-
zozas; 51 volumes de material agri-
cola, a llasonclever & C; 13 barricas
de descascadores do grão e 24 vo-
lumes de material, a 1'. S. Nicol-
son; 1.000 volumes de arame far-
pado, á Amor. Steel Exp.; li caixas
de artigos de papel, a Donnison & C; :
3 do agulhctas de papei, a Ricardo

Zeising; 6 de artigos para dentistas,
a Gentil Miranda; 12 de produetos
de asbestos, 20 saccos de cimento e
8 rolos do papel, a P. S. Nlcolson;
1 caixa de couros, a Robalinho & C;
3,' a Alyádià Novaes; 2, a Santos No-
vaes; 6, a Vieira Martins; 1, á C. C.
Clevolland; 2, a Diniz & C; 12 vo-
lumes de estatuaria, etc, á ordem;
1 caixa dè artigos de borracha, a D.
C. Andrews; 2 do armas, a Eduardo
Machado; 4 de couros, a ordem; 300
do folhas de Flandres, â C. C. Com-
mercial; 10 de martelos, 3 de serras,

de madhadlnhas, 1 de facas e 13
de artigos ferraglstas, a Delfim Fon-
tes; 6 do especiarias, a Boettcher

C; 6 de carros de inspeoção; ri
E. F. C. do-Brasil; 2 de folhas de al-
luminio, 11 de utensilios de alluml-
nio o4 de chapas de alluminio, a
Alum. C. of S. American; 1 de re-
clames de alumínio, a Leone & C,
c 8 aos mesmos; 366 do machinas de
costura,'a'Singer S. Maehine, c 232
engradados do machinas de costura,
1 caixa do archotes, a Borlido Maia;
1 do cutelaria, á C. M. Brasileira;
1 de machinas do cortar, a Albino
Castro; 1 engradado do partes de
elevador, a Agostinho F. Irmão; 1
cuixa de quinquilharias e 106 de
produetos pharmaceuticos, fl. ordem;
1 de cutelaria e 1 de escalas, a Hi-
me & C; 1 de cutclarias, a Gomes
de Castro; 4 de utensilios para es-crlptorio, 1 de cutelarlas e 1 defreios, á ordem; 1 amarrado e 6cai-
xas de tintas, 3 caixas de serras, 1
de quinquilharias e 49 de taxas, aDias Garcia & C; 8 de quinquilha-rias o 1 de prensas, a Delfim Fon-
tes & C.-j 3 de ferragens e 4 de quin-qüllharlas, fl ordem; 17 de parafu-sos, a Da vol & C; 1 de ferramentas,
á E. F. C. Brasil; 14 de materialelectrico, a Barros Winter; 7 engra-dados de geladeiras, a Chaves Hue;caixas do artigos para luz e 4 cai-xas c 6 barricas dc artigos do vidroa Veiga Nunes; 12 engradados dêchapas, a P. S. Nicolson; 4 caixasdc artigos de eiectricidade; á CasaBerlolda; 5 amarrados de. caixas dechocolate, a Leon Israel; C caixas debato_qu.es, &'C. G. Commercial; 1 de
papel stenill e tinta, fl. mesma,

AVISCS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ás 5 horas p. m. Consultas á
rua S. José n. 51, 1" andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residência:
rua Dezenove de-Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

V Ji *k l .J>

LOTERIA DO ESTADO DE S. PAULO
Rcsiiníõ dus prêmios dn 1.128 extracção, 107»

loteria ,(«, plano n. Ü3, rcrall-ndn em 3 dc dc-zouiluo do WM,
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O fiscal do roverno, Dr. J. J. ativo Pinta—Os concessionários, j, Azcucio é O.  A ao*torMade policial, Dr. Oottello O.

LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL
Resumo dos prêmios da loteria da CapitalFederal, plano n. 300, e-traida em 4 dc de-zembro de 1020.
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Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internos em geral e especial-
monte moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residôncia, rua
de S. Christovão n. 570; telephone,
40 C.

Dr. Ubaldo Veiga—Clinico e espe-
clalista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias urinadas. Cons.: R.
Sete de Setembro n. 81, das 3 ás 5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dp. Hilário de Gouveia, daa uni-
versldades 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 íis 16 horas,
a rua S. José n. 24.

Dr. Humberto dc Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho*
ras e vias urinadas. Cons.: S. José
81. Das 13 &a 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 de Maio 35. Tel. V. 6165.

DENTISTAS
Dr. Octavio Eurico Álvaro — Cl-

rurgião-dentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro de varia3
asaociaçíies seientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia, etc. Instalação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro do Maio n. 74. Tel.
DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ,

OUVIDOS E BOCA
Dr. Eurico de Lemos, professor li-

vro da Faculdade de Medicina do
Rio, com 25 anhos de pratica. Cura
garantida e rápida do òzenni (fetideznasal), por processo novo. Cons.i
rua da Assembléa 13, sob., de 12 ás
6 da tarde.

ANAIiYSES DE URINAS, .ETC.
César Diogo, chimico- analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da
de Assembléa.

ADVOGADOS
Dr. Rnnuplio Bocayuva Cunha —

Eseriptorio, rua do Rosarip.n. 65.
Telephono n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—Commercial, cível e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.
5.738 Norte—Das 10 ás 13 e das 18
ás 17.

Di*. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen*
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior e maisimportante do Brasil — Avenida RioBranco—Magnificas accommodaçSes

a preços módicos. Asccnsores ele-ctricos. ,

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES

Antônio Jannuzzi & o., sociedade
em commandita, por acçSes, com
serraria e carpintaria a vapor; depo*
sito de madeiras, de ferro d.uplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de ma-
deira, ladrllho, coramica e azulejos,
etc: encarregam-se da construcção
de edifícios públicos e prédios paraparticulares, por empreitada ou ad-mlnistração.

Eseriptorio technico: Avenida RioBranco n. 144, telephone 773, Cen-trai, e telephone particular, do ge*rente, 774 Central.
Tiram plantas e duo orçamento

para quaesquer obras.
Eseriptorio commercial e deposl-to; praia de Botafogo n. ?0 (morro

i ooYuva)l teleP**o**e Beira Mar,

FLORES E PLANTAS
Hortnlania — Casa fundada em 1»de janeiro do 1885 — Telephone nu*mero 1.362, Norte—E. CARNEIRO

LEÃO & C, suecessores de Flckroff
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidorn. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-drina n. 134, Rio Comprido — Se-mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Object03

LIVRE 'SECÇAO

A prorogação do contrato das loterias
Escreve-nos o Sr. presidente da

Companhia de Loterias Nacionaes do
Brasil: .

"Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1920 — Exmo. Sr. Dr. Macedo Soa-
res — Saudações.

Tendo "O Imparcial" de hoje, na
sua primeira pagina, publicado um
artigo sob o titulo "O contrato das
Loterias Federaes não será renovado)',
no qual declara que "não falta quem
allegue que o contrato actual é da-
mnoso, desde a quota do capital de
cada extracção a ser distribuída em
prêmios, a qual é de 60 °|°, quando
loterias estadoaes, das mais concei-
tuadas, vão até 75 0|0", tirando d'ahi
a conclusão de que o actual contrato
desta Companhia hlo deve ser proro-
gado, julgamos do nosso dever, era
bem da verdade e da justiça, levar ao
conhecimento de V. Ex. alguns escla-
recimentos, menos no intuito de pu-
gnarmos por essa prorogação, de ac-
cordo com o requerimento que dirigi-
mos ao Congresso Nacional, do que
pelo restabelecimento da justiça, que
nos foi negada pelo vosso informante,

Se o actual contrato das loterias
federaes "é damrioso" para o publi-
co, por distribuir do prêmios 60 °\°
do capital de cadaMoteria, como esta-
tue taxativamente a lei n. 2.321, ar-
tigo 81* paragrapho 12f/ letra G, e dé-
creto n. 8.597, art.. 6o, paragrapho
unico, é porquo o governo recebe gran-
de somma como "renda do Thesouro'.',
e grande somma para os "benefícios";
não sendo possivel, portanto, Servir
bem ás duas partes interessadas, pu-
blico e Thesouro, de-modo a ficar
ainda um lucro razoável para a era-
preza que explora o contrato. .

À Loteria do v Rio Grande do Sul
distribuo 76 •|" de prêmios, porque ta-
xatlvãmente paga apenas 1.000 con-
tos annuaes ao Estado pelo contrato
actual; associando o Estado nos lu-
cros, sc os houver, isto é, o Estado
prefere receber "pouco", para que o
publico seja melhor aquinhoado na
distribuição dos prêmios. . Aqui, po-
rém, o governo recebe de 5.000 a 6.000
contos por anno (tem recebido, nos
dez annos do contrato actual, a média
do 5.300 contos annuaes); como di-
stribuir, então, a Loteria. Federal 75 '\°
ou mesmo 70 "l"?

' E' fácil a demonstração. «
O máximo a que já attingiram as

vendas de bilhetes das . loterias fe-
deraes foi no anno de. 1912, no qual
vendemos 16.773:0005000. Admitíamos,
porém, que as vendas se elevem a
"25.000 contos". Teríamos, se distri-
buissemos 75 °|0 de' prêmios, dando
apenas aos agentes .5 ?|" de commis-
são (a do Rio Grande dá 6 a 8 °|°), a
sobra de 20 "|» para todos os com-
promissos do contrato ,e despezas do.
negocio, e estes 20 *\° dariam "5.000
contos brutos", insufíicientes para ó

que o governo federal quer . receber
das loterias. Mesmo que vendêssemos
''30.000 contos" (o que é impossível),
os 20 °|° dariam "6.0Ó0 contos bru-
tos", para pagar ao Thesouro Federal,
sem ficar um real para a Companhia
e para as despezas inherentes ao ne-
gocio, taes como: aluguel de casa, or-
denados, impressão dos bilhetes, tele-
grammas, registrados, propaganda,
verba aliás bem elevada etc.

Entretanto, com o contrato actual,
a Companhia já entrou para os cofres
do Thesouro com a enormo somma de
mais de "46.000 contos", e, pelas mo-
dlficações que propõe no seu reque-
rimento ao Congresso, o governo po-
dera receber mais 1.000 contos an-
nuaes do que recebe actualmente.

Leia V. Ex., Sr. Dr. Macedo Soa-
res, esse requerimento e estamos cer-
tos de que nos dará razão, tão justo
é o nosso pedido e tão insophisinaveis
as provas quo apresentamos desse-
maior lucro para o Thesouro e para
as instituições de caridade.

O que, porém, não é possivel ê dl-
stribuir mais prêmios ao publico e
augmontar a renda do Thesouro. Uma
das duas partes interessadas tem de
ser sacrificada. Poderíamos tambem
distribuir 75 •(•'• mas seria necessário
então que o contrato fosse modificado
para attender melhor ao público, po-
rém, com prejuízo do Thesouro e das
instituições pias.

Ora, as loterias são toleradas quasi
exclusivamente para auxilio a' essas
instituições, por conseqüência é pre-
ferivel que q publico continue a, re-
receber "menos" para que as institui-
ções recebam "mais".

Outro ponto. "O Imparcial" elogia
a emenda do Exmo. Sr.-deputado Car-
los Maximiliano, que marca o produ-
cto annual mínimo de "2.400 contos
no futuro contrato por concurrencia
publica, para as subvenções". Pois
liem: esta Companhia já entra actual-
mente, para o Thesouro, com aquella
quantia para as subvenções; e, no
seu requerimento, demonstra ao Con-
gresso como, se forem aceitas as mo-
dijicações no contrato actual, aa in-
atituigões pias poderão receber ató
S.000 contos, em vez dos 2.400 da-
quella emenda.

Vê, portanto, V. Ex. como é diffe-
rente a verdade e a justiça, quando
encaradas pelo prisma da sinceridade
e da boa-fé. E é para esta justiça
que appella unicamente esta empreza,
quando pede a prorogação dp seu con-
trato.

Com o maior respeito, nos subscre-
vemos, com elevada estima e ástin-
cta consideração, do V. Ex., ati."
admirador — Alberto Saraiva da Fon-
seca, presidente da Companhia."

Máxima Galvão Toscano

i O vlce-almirante Clemente
de Alcântara Toscano, Marieta
Toscano Gomes.capitão de fra-
gata Tancredo de Alcântara
Gomes, Maria de Lourdes Tos-

cano Gomes, Yolatída Toscano Go-
mes o Arnoldo Cardoso Toscano
convidam seus .parentes o aimigos
para assistirem á missa de 7o dia,
que, por alma de sua esposa, mal,
sogra *e avó MÁXIMA GALVÃO
TOSCANO, mandam rezar, hoje,
segunda-feira, 6 do correm te, ás 10
horas, na matriz da Candelária. ,

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, senhora, cama e mesa e ta-
petes; pagam-se mais 30 ojo do quo
outras casas. Rua Evaristo da Veiga
n. 69, e rua S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

ANNUNCIOS

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

COMPRAM-SE roupas usadas do
homem, paga-se bem; attehdem-sc a
chamados polo tolephone Central
3344.

. ROUPAS, penhores, compram-se
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva-
risto da Veiga n. 69, tinturaria.

OFFEAECE-SE um caixeiro para
casa de pasto ou botequim; informa-
se com o Sr. João Ignacio, á rua
Evaristo da Veiga n. 140, açougue.

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir para fera.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n.-60i

OFFERECE-SE um casal com
pratica de pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra: rua dò Cattete n. 107; conducta
afiançada.. Telephone Beira Mar
1261.

OFFERECE-SE uma moça, para
casa dc pequ...a familia, para arru-
madeira; ladeira do Castro n/68,

OFFE-^OE-SE uma senhora de
mela id-tde, p^ra um casal se. i fi-
lhos ou para :omar oorita de crian-
C : á rua Marcillo Dias n. 8.

OFFEREOE-SE uma arrumadei-
ra ou ama secca, para eu-. ..amiliar.
prestando as melhores Informações,
na rua General Pedra n. 111.

COMPRAM-SE moveis usados.mo-.
hilários completos ou avulsos, qual»
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas de costura o cofres de ferro;
pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; á rua Visconde de Itaíma
157, Tel. 1297-Norte.

SENHORITAS! Sejam previden-
tee! Aprendam a cortar e confeccio-
nar seus vestiros no "atôlier" de
Mme. Oappuccini, á rua da Carioca
n. 6, sobrado. Telephone 3617-Cen-
trai.

TERNOS a prestações, eoÒ medi-
da, entrega-se na 1* prestação. La-
vradio 23.

CURSO de chapéoa — Ensina-ss
com a máxima perfeição e rapidez,
no "atélier" de Mme. Magda. Oito
lições, 20$. Pagamento adiantado.)
Gonçalves Dias n. 56, sala F.

ULTIMAS novidades chegadas de>
Paris, sô na Casa Mmo. Salgado, S,
avenida"Gomes Freire n. 3. •

OCOASIAO—Vende-se • linda cha«
cara, com' bello «pomar, em plena
producção, com magnifica vista,
dua« casas, ogua, eiectricidade, gal-
linheiro e terreno todo cercado; fica
ho alto c junto da estação de An-
chieta. Trata-se íi praia de Santai
Luzia n. ;132.

(*) De "O Imparcial», de hontem.

DECLARAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS.MESTRES PIN.

TORES E ESTUCADORES

Rua do S. o n. 208
Sessão de conselho, segunda-foira,

6 do corrente, ás 7 horas da .noite—
FRANCISCO DE OLrVEIRA E
SOUZA, secretario.

para todos os misteres de jardlnagem. Gaiolas, chás da índia RamLais, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia, etc.Cestas, ramos e coroas de flores na-turaes, feitos eom apurado gosto.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. - Rua Pri*nioiro de Março n.4.

LOTERIAS

t-ííf* 
G£'"'a\'r,es -Agencia de lote*

na ÃT 
Rua 

í10 nosario "• Iffi es«iul*na do becco das Cancelas.
DIVERSOS

Livros de leitura, devVianna, Ko-pke, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar*reto Abilio Mac. Epaminondas
Felisberto do Carvalho. F

e
Rosa, Oalhardo, Hila.y" ^blno 

"ê
Costa e Cunha e ou troa autores: naLivraria FranclK» AI»os, rua do Ou*vi,lor n. 16C, Rio de ?Janeiro—Rua

¦> tvjrira-j. (/üílíl/flntt.

uoíono
lfiíooo l de S. Bento n
iO$uuo Bahia n. l.(

I Minas»

65. S. Paulo—Rua dã'5, Bello Horizonte

COMPANHIA NACIONAL DE SE*
GURO MUTUO CONTRA FOGO

Fundada em 1854
De accordo com o art. 18 dos es-

tatutos, os Srs. associados eão con-
vidadoa para se reunirem em assem-
bléa geral ordinária, ás 13 horas do
dia 18 do corrente, na sede da com-
panhia, á rua da Quitanda n. 68,
afim de procederem á eleição do
conselho de administração, do ge-rente e da commissão de exame de
contas, para o triennio de 1921-1923.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1920—DR. JOSE' DE OLIVEIRA
COELHO, director—H. C. LEÃO
TEIXEIRA, gerente.

I do corrente, ús 20. horas, afim de ser
{eleita nova administração.

Rio de Janeiro, Io de dezembro de1920—O secretario, ANTONIO M.
SOARES GUIMARÃES.

DEVOÇÃO DE S. BENEDICTO,
EREOTA' NA. QUINTA DA BOA
VISTA

2* convocação
Sfto novamente convidados «os ne-•nhores irmãos para a mesa conjunta

extraordinária que deixou de func-
cionar por falta de numero legal deirmãos, a 2 do corrente, ¦para se re-unirem a 6 do corrente, ás 7 horaada noite, wa capela da Devoção deSanfAnna, erecta a rua Pedro Pai-v», em S. Christovão, afim de reeol-
verem acerca do estado de abandono
em que se acha a mie-sma Devoção
d« S. .Benedicto, a qual 8e effectua-rá com qualquer numero.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de1920—AUGUSTO BEBIANO LAZA-
RO FERREIRA, vice-provedor, noexercício do cargo de provedor.

GRÊMIO NACIONAL BENEFIOEN-
TE FLORIANO PEIXOTO

Rua General Gamam n. 256 (sede
própria)

_Tendo a maioria da administra-
çao, eleita a 30 de outubro, apresen-
todo a respectiva renuncia, são con-
vidados todos os socios, em pleno
goso de seus direitos sociaes, parase reunirem em assembléa 

' 
geral

OFFERECE-SE um perfeito cozi*
nheiro, limpo e afiançado, para for*
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia de
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE Oma criada paracozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-
denado, de 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, casa 17.

OFFERECE-SE um bom empre-
gado;' escrever para João Ignacio;
rua dos Arcos n. 60,

OFFERECE-SE uma cozinheira
dò trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, on
para tomar conta de uma casa de umviuvo; trata-se na rua Real Grande-
za n. 252, travessa; das Mangueiras
n. 2, com D, Josephina Zorelo.

MLLE. RUFFIER, professeur da
français, d'histoire, de litterature et
de diction. S'ãdresser, 10, rua Sa-
chet, au lor. étage, ou 32, Dosem*,
bargador Isidro, Fabrica, 4050 V.

José Gonçalves
Cirurgião-dentlsta, transferiu KtsH

consultório dentário para o largo da
Carioca 6.

Informação útil
Póde-se comprar ou vender jóias

sem receio de ser enganado, na Joa-
lheria Valentim, rua Gonçalves Diaa
87, telephone 994-Central.

Casas

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

Zaira Mattoso Miranda

i
extraordinária, hoje, segunda-feira, 6 assistirem a esse acto religioso.

Octacilio Miranda (ausente)
fará celebrar, amanhã, terça-
feira, 7 do corrente, Os 8 1|2
horas, no altar-mór da matri-z
de S. José, missa por alma de

?i1.JJ,u"ca e!ifiuecida esposa ZAIRAMATTOSO MIRANDA, confessando-se, desde ri. agradecido a todos oeparentes e pessoas de amisade quo

OFFERECE-SE uma senhora deidade para serviços leves;' rua Eva-risto da Veiga . n. 47, telephone
6J10, com D. Maria.

OFFEREOE-SE uma boa lavadel-
ra e engommadeira; trata-se & ruaCarvalho de Sá n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama secca e honesta, paracasa de familia; travessa Pepe n. 34Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora paracozinhar em uma pequena pensão;cartas neste jornal, com as iniciaes
C. G.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de íamilia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
não dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

DIVERSOS
PRECISA-SE de pedreiros e car-

ptnteiros para construcção de prédio;
trata-se íi rua Euclides da Cunha
n. 72, S. Christovão.

VENDEM-SE ternos do casimira
fina, de paletó sacco e fraque, smo-
klng e casaca, a 45$, 55?, 60$, CüS
e 150$, o vestidos finos a 35$, 0E$ o
9G$. Liquida«jão. Rua Evaristo cia
Veiga n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

Papeis pintados, sortimento nov»
e variado, a começar de mil réis a
peça, na rua Marechal Fioriano n. 7,
próximo á Avenida. Casa Souza Car»neiro. Tel. Norte 3022. *

_K
Cera para assoalho

,-.£¦-,?*' a£ua-r<**- a 2$900, oleo a,1$800 o alvaiade a 1$800, na ruade S. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se *o concer-tam-se, na joalheria A Turmalina,rua Uruguayana n. 222, Tel. Nortoo41o •

Costuras
Aceita-se qualquer costura, indo-S9

™?C?L 
6- 

levar à cn8a' «o freguez; &ruà Itapirú n. 68, sala da frente.

Bexiga, Uins, Pro-
stata, Uretlira,

Dia these Uríeà e
Ai-th ri tisino

A UIímioiuiin.., ,recl,,so ailti.«*|,tieo d -si .(o. t.iiio <•' Umretico,niUll -rjra.av, -.-, ,,aimlai,euru , lli'
'"•l|r"'' .|>vl fii.i,iliHÍ6sruí-áíiritcs
alir»i,..-as. c.i«l,,.rr. ,ta bdxiga mllimi-man l„ ,,r ,,,.„.,_ ,..vlta „.yl,ho>a

; o?* ">;iie.iiO'.

M«).r !„.«..f

!^*->*>:,..,... .i;luni"-fia-Pri.
mun, le .\i ini u. ]j

•'« *. Oxg.iivr as areias*<ruto «'PC. * urutus.
•cn* u drugaria». De*

^vVvvvvvV-A-WWVVV-,
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rlj^
Um Mercado Novo, Grandioso

E Próximo De V. Sa.
.v:y- ^T

ALINHA 

de Navegação Fluvial do Gov-
erno dos Estados Unidos sobre o Rio
Mississippi, vém collocar o mercado de

Saint Louis muito próximo de V. Sa. Esta
Linha de Navegação offerece uma rota muito
rápida para entrega de mercadorias aos Paizes
da America do Sul, Cuba e México. Os em-
barques descendo o Rio Mississippi para o
Porto de New Orleans, evitam demoras de

trafico do porto de New York e outros portos
de mar do Atlântico dos Estados Unidos.

Saint Louis 6 o maior centre industrial do
Valle do Mississippi. Possue uma população
dc quasi 1,000,000 de habitantes. As suas
immensas fabricas podem supprir as suas neces-.
sidades. Alguns dos prineipaes artigos de
Saint Louis, são:

Utensílios de Aluminla
Automóveis
Popamleredar
Artigos do barbeiro
Artigos dt lalao
CamaBomel»»
Produetos chimicos e i*rogas
Roupas feitas
Bolsas e saccos
Tecidos
Artigos electricos
Obras GSBSttaitas

Instrumentos Agricolts
Artigos de barro
Ferragens
Arreios o sellas
Chapéus
Oleos lubrificante*
Automóveis de carga
Artigos de moda
Tintas • t erniies -.
Machinlanopara friiíoritlcos
Chapas pbotogrephicas
Argolas de pistao

Artigos dc fonileir»
Materiaes para Estradas de ferra,
Materiaes pnra telhados
Ci-.'cndo
Subonetcs
M-i.-hlaiínio para usinas dc assucar
111).. dt electricos
Malas ,
itaccos de viagem
Cabes de arame
Artigos de uiadein
Carros-Wagons

Se V. Sa. fizer uma contramarca nos artigos
acima transcriptos dos quaes esteja interessado,
e enviar esta lista para a Câmara de Commercio
de Saint Louis, a mesma será entregue a firmas
de responsabilidade de Saint Louis, as quas

lhe remetterão preços e informações. V. Sa.
pôde saivar dinheiro e obter embarques muito
mais rápidos se fizer as suas compras neste
mercado grandioso de Saint Louis. Enderece a
sua carta para o

Director New Markets Bureau

I

ST. LOÜIS CHAMBER OF COMMERCE I
St. Louis, E. U. A. j

' ¦¦ W ¦¦ -V ..:¦-:: fll- . • 
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AS EXPERIÊNCIAS
SAEM SEMPRE

Muitos automobilistas têm perdido
tempo e dinheiro fazendo experi-
encias com pneumaticos. •

achado c,üe os pneumaticos
desmarcas desconhecidas, de preço
barato ou de qualidade incerta, nun-
ca dão resultado.

JE assim pouco a pouco esses auto-
mobilistas chegam á conclusão de
que a Economia consiste em com-
prar um pneumatico conhecido» de
Superior Qualidade e reputação es-
tàbelecida.

Os Pnetimaíjcos "OTITED STA
TES" têm uma reputação 'invejável

no Brasil e em todo o mundo

ELIXIR DE NOGUEIRA
tmfrttMium

mtttts mun*

Ulceras
Tomores
Somos
Crystaes
Escrcphulafc .
Dnrtferes.
Boubu.
Boubotts
e, tlnalmcnfe,
todas as molesfi
u proveniente;
do sangue.

M«c* wirmjtm

GRAUDE DEPOHATIYO DO SAHGB8

LEILÃO DE PENHORES
EM 13 OE DEZEMBRO DE 1920

D. OLIVEIRA £ Co
Rua Chile n. 18

Furei» Irílàii tios penhores ven-
«•iitiis e avisillli aos Srs. uiiitiiarios
«]ue (toilrin reformar ou resgatar
sons ca ii leias até :i li ora do leilão.

The Dunlop Pneumatic Tyre Co. (M America a.)
243, Avenida Rto Branco, 245

Telephone Central 775 Telegrammas: DUNLOP
K.IO IDE JÁITEIBO

!¦ 1— "' I !!¦— -...— .. I - ¦¦' I. I —— ¦

1 DYNAM08 I
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Moveis a prestações

Visitem a Casa Sion, que vende os
moveis por preços baratissimos e en-
trepa nn prlinflrn entr: ' A* 2Q •>[',
telephone. Beira-Mar 3.790, rua do
Cattete ns, 7 e 9.

Moveis a prestações
Quem quizer comprar mo/vls ba-rfatisetnos, deve visitar a CASA

SION, ft rua Senador Euzebio ns. 117,
11". '1 121. Telephone ti. 5.2. \ Norle.

Leilão em 14 de dezembro de 192o
GUIMARÃES & SÂNSEVERINO

5 Travessado Theatro 5
k

1-A Rna Lolz de Camões 1-A
du*. caiuli^ .-tiiiculi-, (iiuàtiitti sir ruíor-
uialat uu rosgutiulAi ate a úocit do liilàu.

—~**-~**^*-~-^*~., ¦ „,., g ¦¦-..ir--—""¦ ¦ aasçàá^gasg^á acãsaa I ¦¦'¦ —'¦-*.',**——-mm-rvesssaasar aa a agEp»g«s<sam|
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£$L «^ml^^eMl^jf^l^^ll EU ERA ASSIM

A sua optima qualidade é invariável,
garantindo: aos automobilistas o
"maximum" de durabilidade.

MDA I8GLEZA BITTENCOURT
c util nà coiivalvsceiiçii das moléstias

agudas, como tônico e estomacal

PlIflKrVflCIfl BITTENÇOmÇT
RUA lIllliülJAYAMA, lll

VOS QUE S0FFREIS!
Doenças de Pelle HaoctusTermellias oa pelü
Vícios do Sangue Impigéns
Borbulhas da Cara Prisão de Ventre
Furunculo» finterites
Eezema Enxaquecas
Psorlasls Dyspepsia
Comichões ^hbetes

Tomao Isto <a ue & í

iLE?AD1Aí.ü7AS JACQOEUR
| Hoderuio depuratiTodo tiogot «ooitnao ara prmoipio
l activo qut destro* todo» os lutorobiu» daambus *••

»i«s digestitst otass principal d'sstst snlerotidadcs.
fcujam istnprs • bovadara «• v*a*. preparada peto
Professor Jagoobmik. do Instituto ds lofuatigaçOat
SclenUtioes ds Malxétllls. perto d» Naocy (Frauc*)
K &avadar« de Vm, sendo om liquido ta» **

! absorve sm pleoe ierm«n»8ç8o possue de» veie* meie
sffloacís quo qasiqusi outro Cortar.«st* aoouociu •

J mandai«iromsdlttaBaDt* oom volso aom* e »»»»•
direedo I eass •

tinA#.*00 ã t>, Ro* I* «• «arco t«. ffl, 18. fU» Oê ioaotro
qo« ibee «oTiara om «oibsto expne*tl*o

* tottds tm Toda» oa Msi Pbarmsoist 4s «e»o»lioa

¦"•"GRÁTIS'*'

X 95 ^•nCASA

Santa Thereza
Casal sem filhos procura morar

,em casa de outra familia, sem pen-
são; prefore-se com lograr para guar-
dar um motpcyclo. Dirigir-se á rua
do Rosário n. 167, officina de ouri-•ves. Tel. N. C097.

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
r/eVJCONSUMPCÃO,CHLOROSE
ffJ CONVALESCENÇAs»e»^

Hemoglobina
vinhocxarope DescHísns

caieguel et üoar cruaai smmsIixm

^^^^J

Soflrin horrirelmeute dos pulnnJe»: m.ia graças tf> Xarope Peitoral de Álea*
trào e Jatuby pre[*rsdo pelo pliariniiomitioi.' Hoaorlo do Prado, o ináli fti'
tusb remédio oiHitr» tosse», bronchito*, «ihin», ruiiqiinlAo r ciiqueliiche.

Consegui ficar aaolmi

'.mWm amH^Um^.'

^1 SRErav

*C!ozi3Lx>letauj.«»sjit,^ varado e bonito
HOSÜlllü Üli riJADO-Vidro 48000

Ooiooi depositariot: Aranjo Freltaa AC— Una dou OiiriTev*5 — S. Pediu, 100

tí GONORRHEMO ff

Um 86 frasco cura, em poucos dias, os corrlmentos, para homens •
senhoras. O GONOR"HENO é o unico especifico que cura radical, qual-
quer gonorrhêa. O fabricante garante o seu resultado é'dâ provas. Depo-
sito, rua General Pedra n. 88, pharmacia. Vidro, 3$. Remette-se pelo cõr-
reio; vidro. 59000. - -

Completo sortimento de material photographico. Importação e ex-
portaçio para todos os Iistad.e do Brasil. Tem sempre e recebe por
todos oe vapores, chapas, papeis e produetos chlmlcos dos melhore»
fabricantes, -emulsõea sempre frescas. Fabricas de cartões para pho-
tographia. Secçilo especial para amadores. Preços módicos. Chegaram
as aCamadas chapas francezas Ferro (yi o E. C.

T..-T

-m

: y

ti

¦m
¦''Ti

•:'.'

w

¦ Todos os Médicos proclamam quc esto Ferro vilal do Saníuc CURA SER3PRE. ... ..,., , ., , ,,- .._.,«., *¦, iinumiiReslitoe saúde, força, bclleiau todos, liuito superior i carne crua, aos femiginosos, etc. PABI8. sio, VU& SCtC UC feCteilíOlO, 14a — JBAKIU 1'. 1>L1i1J!íA
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Ão coração de ouro
s RUA [.AÜIÍOCK LOBO 5

liste animo c conouiiuailo estubdla*
ciiiieiiio previne -o- =t;u- amigos e
freguezes qu«- letu «eiiipte um va»
riadt -orunu'ii'0 «it oiiii -lo -Juro de
lei, -'um i- «1» lirillwiiteü, qu*" vende
poi pre.-i.* harntiisinioi.

Relógios tios principaes fatsricaotss
üb|ec:o: ii> [irniu e íS»masia. Oon-

certí i»;ia*r è relógios eom perlei.;ão
h garamuu

Compra ''""O, pratn u brilliautes.

A. B. de Almeida

Moveis a prestações
"Isltom o grande ••stock" de mo-

veis da Casa Sion*. Kua da Carioca
n. 3i). Entrega na 1" riréstaçâo, 20 "I"
Telephone 5.686 CVntral.

ÜÉDA, OASPA, CABELLOS
„ BRANCOS—A lOQão Juve...

qu;t- será tamem! 8a maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gestoira & C).

SUSPENSORIO KILLERETj
(H-U1UDA 

*»AStA «FJEBBADIJBA)
Biailico, .em ligadura-, para varicoçbi»»*».!

inventor impruu ma tüia tuspauorio.
t. PICEOT

Suceittor /,cjvfsbrlcanta /,?•.» *
<*• Funda». | UEMSÉ

i4,r.IU-i»u»íU.
FARM*

Vendedoras
Grande casa commercial precisa de

vendedoras que falem o. inglez ou
allemão. Cartas a S. A. C, nosta re-
dacgão.

x^oteí-^ía*» d-jes s. **A.iJr*->o
EÍtraooOes as terças e ««to-J.Mrr.9' i'ib a Bvotlliaçllo do governo do Estudo •

AMAXHÃ.-80i00«$0<M ,.- 4*800 4.04-58*> Todos os bilhetes»»

dividi-los em .moções. J. AZEVEDO & C.- Couoossionarioa-S. Paulo
Vt-J D.ME-SH EVI IODA A P AB'* „^^«^^-.

^CtZli^^^ l*AI»A O ÇMjí)^«pí®|^^è
ein lies Brandes prêmios - Sexta-feira, 34 de d.'/,enib'ro-4«lO:0}IO*p -

rtM»«Ò$-r.«!:O0«$. Todos «.s bilhetes sà«» divididos * in fracço. s

3^***«í*«C-'*'!*^^

;<iLin.,iiun9 IlIinlIUll J.R. Staffa

CO.MPANH1A ALEXANDRE
AZEVEDO

HOJE—A's 7 3|4 o 0 S|4—HO«TE
50° o 51* representações da cn-g

graçada coniodln, ein tres actos3
i¦^**«^»4^»«^V*«^*^Al^^^^t^>^^>«»^^l'»*«^^V*»^<^^V<i

INQUILINA
DE BOTAFOGO;

j»**^*•^l^^>^V*A^^^V*^A^Vy»^^*>>*«A>^*Vi,
A mais engravida, peça de GAS-

TAO TOJEIRO.
Protagonista, APOLLONIA

PINTO
[ »*lmtyt»*»X^»^**mtymt*^^

Amiinlif, — O AMIGO CAR-
VATiTTATi, comediu-, cm tres;
actos, traducção dc REGO BAR-
ROS. Bilhetes & venda.

; 
<m**yay*>+'*m+m*my*»^^

Em ensaios—A CASA DE TIO
PEDRO, a nuiis linda comedia d«***>
ODUVAUDO VIANNA. S

Electro-Ball-Cineraa Empreza Brasileira
de Diversões

51 - Rua Visconde do Rio Branco « 51
A mais popular e querida casa de div-srsíes

desta capital
y^.mt*»l^»i'*mf^»*S»,taf*m»,\a^

HOJE"P|,»í|,!,n,n,a no»°-HOJE

6 Velho Joven
Drama em cinco partes pelo applaudido actor

MONROE SALISBURY •

Fing-Pong*. Bilhares e outras diversões
Artistica e abundante Ul um inação electrica

BANDA DE MUSICA ff^l LITAR
Ão Electro-Hall-Cinema !

Vvv*-*ky*'V*-*^VV*tjf**^VVVV

As diversões começai ão ás 5 horas da tarde.

tl_y_vt»y»ayt_ytNw
A«fV*VVV^l*VVW^SlVVV,A*VV*lA*^^

.^•¦ÍWI'*-'-*'-'^^

A PARISCiNEM
! HOJE — interessante espectaculo novo! — HOJE

As ultimas ereações da cincuíatogrnphia
I OÀaODDÓ M IUSO, FATmÍA DEYS e LODA JUMAN^OS^ti-esw-

nhéclâoa
comedia

ai•tistas italianos, nos v»'inciPaes papeis da magnifica

Seis longos c brilhantes actos de lioni humor!

Continíia o enorme suecesso tio "film" policial

Hillllillll 1I1I)1i?pUs
com a exhibição do 3o episódio, intitulado OS ADVOIiES DA «TÜS»

TIÇA cm seis grandes e empolgantes actos,

QUINTA-FEIRA — Pola NcRrl; a celebro comediante allemã, a in- -
K 

" 
èsqiieclvel interprete de Màdànie Diibiirry, no seu novo o magis- *ã

trai trabalho, em A CONDESSA DODDY. |
WWíW» - .- -- »vwí':.».«-»»»- ¦• *4-*íWWMMí»W*^^

THEATROS DA EMPREZA JOáÉ LOURÜIKO
•"¦V'**-^V*«*^y**^V*V»4»^^/»-w/VN»-**t,-**«^»**

PALÁCIO THEfTBO
Companblá Portugueza ile

Operetas
SATANELLA-AfflARANTE

Direcção musical do maestro
WKIVCI.SLM» MATO

HOJE—e todas as noites—HOJE
.a.'s *s rs;-*

Enorme suecesso da opereta
em tres actos

Paris inte Cario
(novidade para o Rio)

NANA'.... I.iii/u Satanella
Indiscutível exito da coni(iu-

nhia, na opinião iiiiaiiiinu da
imprensa c «io publiiM».

Misc-cn-secne de ESTEVÃO
A.1IAKA-MTE

Amanha- PA Kl**- NO.V l*E CAIll.O
il«V-^VVWVVVWVWVV*«*VVV\i*VVVVr*

ti-l Bilhetes a veuda níis biünot^iiaü «l .s ilioiitro» »ug 10 horas .'in «liautii e ua
cusa Lq»S fcrnande*», Avenida 138 das il'ti» 17 horas - Poltrona, 0$000.

THEATRO REPOBLICA
Companhia Portugueza ds Oparetas

CREMILDA DE'OLIVEIRA
«le que fazem pune liaria Abran-

ches e Almeida Cru/,
«Urande orchestra sob a direcção

du maestro Assis Pacheco
*>*A^<*W**.«*W

HOJE-AV8 s/4-HOJE
SUCCESSO CKESCEXTE

dn eporeta eui tres acloa

A DüüüiZA DO
BAL TálARII

OEFrou-hou - CJIIÍIIEOV
OEIVEIUA

Brilhante desempenho de toda
a companhia

l*S»>»*%**my\**m**»*SatS»t***ymt**y+

AMANHA— X IICQCE/.A IIU
RAI. TAHAIIIN. — A SKGUIR —
SUMIU OE VAI.S/l.

Conipunhla Brasil Cincnnitograpliica
Sx^*»**»f>t>^lÊf\a^i»yyta'^^^

13' uma das artistas inais bellas, c,
quiçá, a miils ¦elègiiiite de todas,
qne apresentamos, hoje :

KITTY QÔKD0N
; em um "film" luxuosíssimo, em um
, trabalho grandioso da 'WORLD PI-
CTURES:

Fascinadora fatal
em que cila é a mulher deslumbrai!-
to, que attrae, quo fascina, quo sub-
juga...

A í-AVM-ONT continua a dar-nos
ets.- "flim*' sensacional :

JBarrab«ás
"«vilm" «\e grandes emoções, sem"trues*1, admirável, -
3" episódio — A VILLA 'DAS GLY-

OINI.AS.
fya*^ay>»*>*tP>»ry»f*»*>^^

Depois de amanhã, quarta-feira —
Uma coisa nova no gênero "íilm" —
Um assumpto inigual a tucío quo atfi
aqui tem apparecido. Vinde ver
MLLE. SÉVÉ nessa coisa exquisita e
linda, que é ALMAS LEVANT1NAS.

1

THEATRO MDlClPÃL1,
.Concessionário: W. MOCCHI —Temporada official de 1920

fio Theatro "LARA", de Madrid

Ernesto VíBches
Estréa da 2." quinzena de Dezembro

•V\i*Ni**VVS/S/VS^/VV»-V*V>^^

l| Actor e Director: Ernesto Vilches
1." Actriz: Irene .Lopes Heredia

ACTRIZES
Maria, Teresa Aiidriaui, Catalina Antonet, Ciirmen Cacliet,

Concepción Congosto, Luisa Fausto, Lúcia Martin, Marta Oyarzu-
hal, CnroUna Ortega, Julia Hcijrero, Esperanza Rivas e Lua Romea.

Manuel Arhó, Ernesto Camposi Manuel Gallirl, Ranilro de Ia
Malta, Alejandro aiaximino, Pedro Oitra, Ignaeio Ortega, Josó Vi-
osca Soriano, Pedro Vahlivieso, Agostln dei Valle. Meninos: Sole-

dad Alvarcz e Cornado Tome.

REPERTÓRIO
EL CORAZON M«N0A, AMORES Y AMORIOS. EL COME-

DIANTE, LA MUCHACHA QÜE TODO LO TIENE, KIT, WU Ll
CHANG. EL ETERNO DON JUAN, JIMMY SANSON, LA CASA
DE LA TRUYA, LOS DE CUOTA, LLUVIA DE HIJOS, PRIME-
ROSE, LA CENA DE LOS CARDENALES, POESIA (£ ACCION.

Na bilheteria do Theatro (lado da Avenida) abre-se
HOJE, ás IO horas, a assignatura para -g,

RECITAS aos seguintes preços:
FBI/AS E.CAUABOIES UE <?, 40$»00; CAMAROTES DE 3?,

1SSOOO; rOLTRONAS, iO$OSM»; BALCÕES A. U., 5$OOU; BAL-
CÕES OUTRAS FILAS, 4$000.

t/VVV**^^VVVVV^PVVVVVV*4/VV»4'V««**iir**t«Vki>*'

i
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FOX SlTNsníNE
JL\CAQUICES

Gladjs Brocktvell

Fox Flhn Corporation

•HOJE- D®,s FlLm liSGOíUPÊRAVEIS -HOJ
Um drama sentimental e uma comedia endiabrafla — FOX Sl*XS-

HINE COMEDY apresenta

MACAQÜ1CES
Dois actos de suprema graça, de movimentação, do transes estapafur-

dios, do scenas burlescas e fantásticas, nas quaes trabalham, Imprimindo
ao "fllm" raro brilho, um intelligente AIAC.-VCO e a "troupe" estupenda
das formosas o fascinantes "girls".

O MAIOR SUCCESSO CÔMICO DO ANNO

FÒX FILM CORPORATION apresenta a eminente

a soberana interprete• do todos os sentimentos, na sua última e sentimen-

\_____\r!_>f__ 
*\\

_m ^m? -¦» • k

n_ mwÊ.iiièi.- ¦ :' aB im

¦: a R

THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO - Direação: João Segreto

tal creação :

MENTIRA-S HSTIsTOCENTES
Cinco actos, que pintam, com us coros vivas da verdade, um episódio doméstico, complexo e lamen-

tavelmente enleado, onde lia soffrimentos, bondade, amor o lealdade.
A exaltação da mulher através do amor conjugai o materno.

•Dois» film» do •graMc-le exito em. lina. só programma^^

V***r'**'*«'-*'**-*N*'*''-**V**»''*»»<'^

Grmiiio Cuiupuiiliiti Nuci-Jiial «le 0|ior«iiu*i'u Molu.ii-aiiia», (goiiero du theatro
Chutei ei. «lu Paris) - Direeeno nrlisiioa de EDÚ AUUO VlülBA — Ke-
(jeiilo da urcliosaa, Paulino Suuram -utu.

*i^AAA>i*VN^«***4A»*NA>-**iA«*VSA»*^A>-*i4A>^

tSSTJ
»V*VVV*VN/t»yv**»iA^V*v***^*VV**^^

Companhia Nacional fundada em 1 dejulho do 1911 -Direcção artística de ISIDRO NUNES
— Rogente da orchestra, BENTO MQSSURUNGA

i ___, Tres sessões---A's 7,8 3 4 e 012

HOJE -:- DUASS ÍSBSSÕKS -s- HOJE
A.,fs rr *s/»4 e s S/-4.

Ecnresentajõüii da uporota om ires actos, de Abbndie Faria Uus1, com
musica «lo P: uliiio **3ncrnnieiito

UvliU-U Ifvlo VlJllviUiM
«iraaraararf^r**r**Mr**ararMarjr*ir^rMr«rararawHr«MHH^

Extraída pelu autor da coiucilia do mesmo titulo, com
\TAi representações no Trianon

GRANDE SUCCESSO DE TODA A COMPANHIA

CINEMA MODERNO
trawm

A C31IAIU: '*¦•:iciMii>\ d? o ü?) e A ai.íiia
XtV. HISOAZi: •ieiá 

parto.».)
HHrMraarMtq^iStvtt*^^

HOJE

A CAMINHO DO CEmEMRIO!
A rovhta (jiiondi «lis famílias, origiuul dos uiitu.o.i díi mu ia CAltl.OS
BETTKNCOUItT eCAKUO-iO Dl*. MENKZüS, ili siea do SINHO

(^*a*^>J*my*»»^*»»<W*a!>^

QUEM É BOI Ji NASCE FEITO
*><AA/V\(^rNt**»yNAii<*<^V>V'WV*V*^- " ' * *** t\ft»>X*UAAiVVS*y*>*V***,t«*^*.

«'.um o seu quadro novo du grande hiluriilade
f éfykf>t»y>a*^L»,yix»Sa* A

[ 
**»1**i»i*+*+**»nat,y**s**im*>ii*m^ >»***»^»**»***4»»>><*>»*^»*S»*V*«»r •**'*A»**AAi**A*\A '

IO GAFE' OO RI§MXO|
pessoas assistiram até hin-
tem as suas representações

»fVVV'*-i'****/*''i''*-*«^«**-N-*VV-V*^

A ttlüiJUlU — v.S v A;1»*,A-ji.iKuy, burleta senanfja, uo
J. Miranda, musica de Paulino Sacramento.

208.019
BN

CI N EMA IDEAL
ilOJÊ — Um novo programma maravilhoso e sensacional! — HOJE

GIIVEIVIA CENTRAL
Av. Rio Branco 168-Tel. 4218 - Empreza PINFILDI

t',mt,M*ym*at*>»**a+yx*,Sa,\*y^>* *|AA»**>#Í***I*,X»*1^AA<*^#*^»*^»*>AAAA^«/*^^

*V*»>*-*»v* *\A,*V,*«.*S»***«»*>*«

.•fc

Em atteiií-ao aos innumeros medidos, apresentamos hojo, em
"ii-cpi-ise", a obra mais extraordinária que até hojo produziu a cine-
matograpliia mundial :

III 9J Mil Ilt I! 1
.j/--»;-;;-*;;-^^^

Oito actos surprehendentes, desenrolados NAS MATTAS VIR-
ÍS AFRICANAS, entre mi lhares de ANIMAES FEROZES, dasC-EN".nsondaveis florestas

ÈXMO LINCOLN
o mais perfeito c destro athleta americano e

ENID MARKEY
a mais bella e inslnuantc de todas as "estrellas", são os r.n,lat;o-
nistas deste maravilhoso trab alho !

A DESCENDÊNCIA BO H03JDBM,! Eis o thema em «íue versa
a original historia deste famoso romance !

riüa
No mesmo profrramma, em estréa, apresentamos a mais quo-
das artistas

GLADYS BROCKWEH
interpi-otando, magnificamente, o esplendido "film", intitulado

j MENTIRAS INNOCENTES
Cinco actos bellissimos, dcsenrolaiTos sob um interessante e

artistico enredo, inteiramente agradável, como o são sempre que
roapparece a interipretal-os a perfeita e completa GLADYS BRO-
CKWEU»

t*^*vv,^**vvvy,*i^'*X*^**'^»it^*^AAA v

Preços communs
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CfCOJ*B3
CRIME DE CRAVINHOS

JOU-JOU
Um maravilhoso programma de qualidade e quantidade 1

Um film nacional e um italiano "1

0 CRIME DE CBAVINHO:
. Cinco actos, extraídos do inquer"Film" quo acaba de obter ruidoso

bido simultaneamente, em dois theat

ito e summarlo de um orimo celebre,
suecesso em S. Paulo, onde foi exhi-
ros. "Film" da S. Paulo Natural :

JOU-JOU
Deliciosa comedia, em cinco acto

terpretada por duas formosas estrell
»E¥S-e LOLA JULIAN — ao -lado d
leglado, que faz rir, sem lançar mão
rosimil.

s, cheia «To maior encantamento. In-
as italianas — CONDESSA FÁTHMÁ
o CAMILLO DE RISO, o actor prlvi-

do ridículo e som recorrer no inve-

Horário: CRIME DE CKAVIN
2, 4, 6, 8 c 10.

HOS — 1, 3, 5, 7, 9 c II. JOU-JOl*

A orchestra seríi, conslderavelme
Os permanentes são validos sém

nto nugmcntada.
ente na "matinée".

CON-DIA 9 — Pola Negri, cm um "film" fora dos seus moldes
DESSA DODDY.

BREVE — Ó COMMISSARIO DE POLICIA, comedia de costumes
portuguezes, de autoria do immortal Gèrvasio Lobato.'ggggg-gg-g^i^^

OIMEIVIA OUVIS^.RiA
Rua Visconde do Rio Branco n. 53 , Teleplione, Central, n. 5.657

l*«<t*k»*'**iAAAA(i>Ai*^'>>>**'*»<>*i)>^'»4>M>***t«°**.f**

HOJ E -:- üm noio preg iisi .anaili-iuo e íi sycce. o! -:- HOJ E:
Da marca I*A Illl; M;*iV-*iOttli, aiu-esentamos a adiniru-vel

artista SACmrSLA, GTJIXRY, interpretando o grande
drama intitulado: . .I íü

QUINTA-FEIRA — Um trabalho originalíssimo, através a cinematogrópliiaM O .MAIS FQRTI3. '/
Photo-draina sensacionalisslmo, segundo a obra de Clomenceau (O Tiçrc da Franga), em cinco partes, fi
Fox lilm. No mesmo programma WilUuinDcsníond, om VU)A SELVA OR*». cinco actos, Mcti*o Plcturcs. j>

ÍV»>*^>»«>>**VW^****>^

Cinco mngnlíicos iietos dc cxiraiirilinai-ias sensações
e esplendido enred»

\<i nicsníii pnigruminn apresentamos a terceira cultima época
do famoso romance

O medico das loucas
Seis actos sen.saciiinulissimns dcscmpcnli-.idns com cxtr>orili>

nui-io relevo pelo grande artista italiano AA.àlCI.O \l,*.i\Ki.l.O.
Ain «ln para gltiutlio da pctiziula c tamlicm d.is ailultiis, npre«

scnt.iiiios CHICO itOIA na mais risível de todas assaus crcaçóest
NA WOSTE DE CASAMENTO

II. is actos «lc consecutivas (•iirgullitidas, mn suecesso
de hiláriiln de t

<'l'.UlTA-ri.l!lA — \ Virgeili «It- '-..iillíiTlil' 
graíidã lilm KXTIIA lia

Çnlverinl, por PBISOILIiA DKAX, em »oto ac;ji inaijúilieoí o Am.ir «> Ci-riirgiit. hilariante comedia em «loS a:::o*i. QCIXTA-!'i;ui.\. — WII.1.1A.M
F.YÜXUM cm Jovialõ lurbnl«into,djÍ4 actos eitupiinlòs «ia FOX-SPKl-lAL
e õ'.' e 6? episódios «lo cine-romance — O barAo my.sterio, cm cinco partes,

••Cinema Hw-snêda
Depois de um grande exito, outro ruidosi triumpho! 0 Avenida continua ahater o "record" dos programmas primroios

Hé^% 
I Ef" nma »"*'.» c scnsiicloBiilissiuin producçãoVr^ *w IEb i Parniiimint, série Ai-s-Cosmopolitan :: ;;

MILAGRES DO AMOR!
Seto acios ilo ellnbu!açiii. iiit-usamente dramniicn. üma « bra tuperior, iiiterprè-tida pur v nadeiias iiuuibihdudes «lu sceiin muil» amei,cana

Como extra, unia üiluriuutistima otnielia Puramonut-Mao Senneit

CI1I5Pf15 E PAI5C/15!
O mi-lliii' entre os mclliorns proçramiiiiis ii Aveniilo

HOJE
1

HOJE
Quinia-leii-.,, a sempro des jjda, a fasoiauntu o uua-querida

y -S DO í tO. H V D A L i () N, em
O DOiVt IDES 3E^-^fSGI3>*TA.*Ç:JL<3

;»-';->->»»»v .¦ íAáV


