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O correspon dente do "Times", de Nova • York,. . athenas, 6 (u. p.) — o. ek:rei Constantino
_m Q_m_\v_ (Yw mio a ¦ íV I-i-iaVimw.uíY víaIími 1 Plebiscito* hontem levado a effeito em toda a C
em UeiieOia, (UZ que O M*. lWtyllO(l<»i 

^FlOIÜll . de rcsolyer a questaò tio regresso.b.e sua magestac
OS princípios rudimeiltareS da democracia mlti. /|: grego. O antigo monarcha obteve uma grande
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Instala-se em Washington o Congresso federal
dos Estados. Unidos, comparecendo) ao Senado o
Si*. Hamnig, qne pròiiiiiícia um oppõrtuno e im-
_________ portante discurso  — —

É PaOVüVEL UMA UQTAUEraiÃO DOS CHEFES ALUADOS,. EM PAEIS, DIITRO DE 15 DIAS
O INCIDENTE DA ARGENTINA H

NA LIGA DAS NAÇÕES
SENSAÇÃO KM ROMA

TIOMA, G .'_ P.) — A retirada ila
delegação argentina tia Assembléa
da Liga das Nações, causou grande
sehst-Qâo nesta capital.

A IMPl-ENSA FIIANCE7.A
PA-tIS, 6 (U. P.) — Os jornaes fa-;

zem grandes enmmenlarloB hoje a
respóuó üa decisão dn delegação ar-
«.entina de si; retirar da Assembléa da
Liga das Nações.

Todos os jornaes. exprimem grande
poV.tu* pela declaração do Dr. Puyor-
re.Inn."Lu Temps'' diz sor necessário nao
adoptar nenhuma emenda á conven-
gab da Liga das Nações; até os Es-
tados Unidos adheriro.n á Liga. Esta
folha accrcscénta que a França tam»
bem deseja, fazer certas emendas íi
convenção da Liga das Nações, po-
réiih ella, está disposta a esporai* 'ai-

o anno próximo vindouro, afim do ai-
cangar o seu "desidoratum".

Continua "Le Tonips": "Temos o
direito de dizer íl delegação da argen.
tina, eomo amigos da Erança — "ÕS
senhores se enganaram."
A ARGENTINA VIOLA O.S PRIN-

CilMOS RPDIMENTARES DA DK-
M0CRAÇ-A7
NOVA YORK, G (U. P.) — O ço*.-

respondente em . Cienobra tio jornal
nova-yorkino "Times", diz nuo o
Dr. Puyerredon, chefe dá delegação
argentina na Asserablêa da Liga cios
Nações, nos seus esforços dc demo-
cra.ii.ai* a Liga", diz a folha nova-
yo-kinti, "porém não concoi-damoi.
com os sous methodos. Elle violou os
princípios rudimentares da democra.-
«•ia, iai" d, o direito <.*> maioria do
governar."
A ARGENTINA VAI EXPLICAR

SUA AT-ITUDE
BUBNOS .AIRES, 6 (U. P.) — A

United Press, por intermédio dc alto
fuhee.oimi.o publico soube quo o _VU-
nisterio das RpláçÔ.S Exteriores está
preparando uma noln sobre a posi-
rão ila delegação argentina na As-
sembléa da Diga das Nações.

lisse documento conter,, toda a cor-
respundiwicia I roçada ontre o governo
tle Buono.s Aires e n delegação , eni
Oenebra, devendo ser c!;idn íi pubiici.
dáftQ dentro em poucos dias.

Sabíi-s'e de foiite aulorizadn que a
liota do governo-defenderá u atlitude
do Sr. l,iiyè'urii.pn. e dirá, em subsiar*.
cia, quo a - delegução argentina foi
enviada á Cenebra a.ílnv do toma**
parto na "Liga das Naqõeíí", o nflií
em uma "Lig. de algnrnas Náçõís;^
A !M!'ttE\SA DE UVENOS AJPa.S

BUENOS AIRES, C (U. P.) — O
jornal "La Rnzon", còmmohtauclb cin
editorial b rctiniçlà da- dí-iêgação ar-
geutinn da Assembléa da Lijgh da.
Nações, div. que "a Liga não é uma
das .ínçõéí. mas uma Liga..de Nao/os.
«t(ue iirotende ditar leis «! doutrinas
differentes pnra as grandes potência.,
quo ].a'i*a os ..i.equençR Estados. Para
julgarmos amiilanicrite a «itttitude de
Pudyr'i*-(.òn_ prõólsamos de informa^
çõi*s off.lolnés amiilaa."

Essa tôil.á fnz notar a'má rosição
cm que fie.i a Liga.

"La T'nion" approva' e npplau le
fi-ancamenlo a attitude de. Pueyrre-
aort, que oecupa a principal pagina
censurando as grandes )io,enciMS .
dos annas-da confi.*rene.lq de Cenebva,
elogiando a delecração o o governo da

*¦ AS PROPOSTAS DO CANADA'
RENEPRA, .6 (TT. P.) — O Sr.

ITjalmar Hranting, da delegação sue.,
.ca, de.sempimhou um panei de de.ta-
«pie na decisão final da Liga Ati % Na-
ções. hoje. de não annuir íi exigência
da delegação argontinn de considf.r..r,
durãntes as actuaes confi-ironoi-is da
Assembli^a .da Liga .das Nnçõ.«*. ás
emendas argmtiilas á convenção da
Liga das Nações.

A primelrn votação a respeito da
riuestfto das eiuendris foi levada á ef-
fflito ás 11 liorase 20 minutos. Foi
motivada pela moção da. delegação,
canail-totio dé modificar a. conyejiçãox
dn Ligií»das; Nações, suppHn._hdò ó
artigo n. 10. '

Cí Si*. Brantiflg fez üm pequeno dis-
curso, insistindo que as emendas ca-
o.id^ns"s se.inrn entregues á uma
coimnissão. encarregada .de apresen-
tar in" rolçiforlò á respeito, no anno
próximo.vindouro, tal como a Apsem-
bléa fez com as emendas, eseandina-
vins. Og prolongada applau.ob coiri
O.s quaes a Assenibléa rocç.bfiíl o dis-,
curso dn delegado sueco, demonstrou
òne a attitude assumida pela delega-
ç*"!! argentina não 'contava 

com muito
anoin entre os demais delegadoa da
Assírhhléa!

N'ão foi levado a effeito nenhum
escrutínio sobro a questão da retirada
da Argentina, e, depois de lord Cecil
ter fnindo a respeito, os delegados
aiinarentemenle consideraram o IncI-
dento como terminado.
CCM.MKVT..IUO.S EM TORNO DA

ATTITPni'. DA ARGENTINA
NOVA YORK, G (U. P.) — Ó cor-

iv-poiidento, cm Genebra, tio jornal
"Tribuno" diz que a retirada da de-
legação-argentina du reunião dn As-
Bcmbléa da Liga das Nações expõe o
•facto de ser a Argentina aceusada,
cin certos circulos, de estar em en-
tenuimotito secreto com a Allcma-
nha.

Os delegados de outras nações,

accrcscénta o referido correspondeu,
te, affirmam que a delegação argen-
tina está coh.promottida. a propu-
gnar pelos interesses allemães-,"em
Genebra. Tambom corro o boato de
que alguns dos outros membros da
delegação argentina não concordam
com a violenta attitude de Pueyrre-
<lon, o acreditam na nomeação de um
novo chefe da delegação.

Em editorial, que publica, a refe-
rida folha declara que as propostas
emendas ao .pacto da Liga das Na-
ções devem ser estudadas muito so-
riamente, visto terem sido introdu-
zidns muito antes da declaração da
politica que devia seguir em (Sono-
bra. • • - -

O jornal acredita, entretanto, quo
a Argentina tonto "revolucionar a
carta da Liga".
UJLVNOTA DO SR. FUEYRREDON

GENEBRA, Cí",(TJ. P.) —.0 Dr.
Puoyrredon, çhefo da delegação ar-
gontina á Assembléa da Liga das Na-
ções, deu á. ipubliçidade uma nota dc-
clarando quo o scu paiz 6 contrario á
proposta omenda do Sr. Rowell, dc-
legado do Canadá, contra o art. 10
do pacto da Liga das Nações.

O ¦ ministro do exterior da Argen-
tina diz que, embora a nação que elle
representa deseje alargar a Liga,
considera que esta deve se desempe-
nhar dc suas obrigações, sem dis-
cutil-as.
AS IMPRESSÕES DO CTIEFE DA

DELEGAÇÃO BRASILEIRA
GENEBRA, G (Ú. P.)—O Dr.~Ró-~

drigo Octavio, chefe da delegação
brasileira na Assembléa ,da Liga das
Nações, numa entrevista, exprimo
grande pozarpela decisão da delega-
ção argentina so retirar da Assem-
bléa da Liga.
..Como representante do Brasil,
sempro cooperei com a delegação da
Argentina, diz o Dr. Rodrigo Octa-
vio. As minhas relações, nesse re-
spoilo, com p Dr. Honorio Pueyrre-
don, chefe da delegação argentina,
têm sido especialmente estreitas..

Pcssoalmonto, sinto muito o acto
do Dr. Puyerredon. O Brasil conti-
nuará a tentai; obter, quando foi*
oceasião, a collaboração democrata
de todas as nações na Liga.

Esperamos sinceramente que a
Argentina não esteja ausente muito
tempo das reuniões da Assembléa.

A ESPECTATIVA DE BUENOS
AIRES

BUENOS AIRES, 6. (*U. P.) — Du-
rante todo o dia o Ministério .das Re-
lai;ões Exteriores rcoebeu telegram-
mas do Genebra sobre o incidente
suscitado, em virtude das emendas
nprosentadas pela delegação argen--
tina.

Em círculos pfficiaes reina grande
espectativa sobre a situação creada
pela retirada da delegação,

A chancellaria declarou que, op-
iportunaménte, serão publicados to-
dos os antecedentes relativos ao caso.

A imprensa, commentando a atti-
tude da delegação argentina, consi-
dora errôneo o acto de Puyerredon c
alguns affirmam quo o ministro pro-
cedeu contra as.regras universaes do
direito parlamentar.
A AUSÊNCIA DOS DELEGADOS

ARGENTINOS NA ASSEMBLÉA
GENEBRA, G (U. P.) — A assem-

bléa da Liga das Nações continuou,
ás 10 1)2 horas, hoje, as suas sessões.
Ò Sr. Paul Hyman, presidente dá as-
sembléa, leu a ,nota do Dr.. Pueyrro-
don, ministro do exterior da Argen-
tina, anhunciando a retirada da rje-
união, da delega _ãp argentina^ 'Õs
delegados argentinos não 'comparece-
ram ásessâo.
UMA ENTREVISTA OOM O SE-

NHOR PUEYRREDON
LISBOA, 6 (U. P.) — O jornal"Dlarlo de Noticias" publica a en-

trevista que o Sr. Puoyrredon, minis-
tro do exterior da Argentina, conce-
dou cm Genebra. Na sua entrevista,
o ministro do exterior da Argentina
explicou as entendas apresentadas
pela delegação argentina, -íl Conven-
ção da Liga das Nações, e desmentiu
que a Argentnia queria tirar, ao Bra-
sil, o seu Iogar nò conselho da Liga
das Nações. Acerescentou o chefe da
delegação argentina que quaesquer
aspirações que, porventura, a Argen-
tina tiver, nesse sentido, não sâo in-
compatíveis com a reoleiçâo do Bra-
sil. com p qual o seu paiz mantém
excellentes relações. Declarou ainda
o Dr. Pueyrredon que a sua' propôs-
ta visa um. objectivo muito mais ele-
vado, isto é, facultar a todos a parti-
cipação na direcção da sociedade das
nações. As declarações do ministro
do ^exterior da Argentina causaram
uma excellente impressão aqui.

A DERROTA ARGENTINA
GENEBRA, 0 (U. P. — (Urgente)

— A nsscinblcii da Liga das Nações,
liojo dc manliã, por meio dc uma vo-

COM31 UNICA IM) TK-LE.jíiKAinHCJü
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A retirada da Argentina .— Hotavel discurso do lord Robert Cecil —.0 Ca-

nada dá um bello exemplo — Retiradas de uma emenda da Grécia
e das apresentacas pelos delegados da Índia — Carta do í_r. Hymans ao
Sr.r Pueyrredon —- Trechos do discurso de Cecil--Grandes applausos

GENEBRA, 6 (U. P.) — Tudo par t> próú, ctto siibmcttoi* o _as.>
leva a ucreditiir quo a retirada da
delegação da Republica Argeiilina
du nssembl-ii da Liga das Nações,
longo do crear d isenções internai;
no selo da assculblén, Hervlrá pnra
consolidai' o sentimento du mesma.

i Nu sessão de lioje (la assonibléi.
ficou cvidenõiado o miiloi* espirito
de conulllu_ão c desejo foinimioi
do se f«/,ei<'iii concessões mutuas
utó ngora demonstrado.

A nota do dia foi o dls.*ui*so de
lord Robert Ceell. da Gran-Bretu-

nlia, sobre a retirada da Argenti-
lia. Foi essn. a mais notável oração
jamais proiiuneiud-v na iisseiiibléu.

AiMis esse dlscm*so, que foi co-
i*oiido de prolongados a.iplau.vos,,
o Sr. Doug;lierly, da dclega<,*ão ca-
nádense, tontmuiiicou que o Ca-
nada estnva dlsiwsto a eeder o
nã_) insistiria iins eineiidns pro-
pojstas iio paotõ da Liga das Na-
_ões. O orador disse que o seu paiz
desejava sacrificar seus próprios
Interesses pelo bem geral da Liga,
e consentiria, portanto, qiie a súii
pi*opostu fosse adiada até á pro-
xliiili reunião dc 1921.

Predominava nos' delintos do dia
a eoiniirebcusão (i!ar;i, 'pór 

parte
do todos os deiegitdos, nn* ,os In-
tei-ess'_*s Indlviduues deviam ficar
subordinados no coniiiium da so-
eii«ladé.
O Dr. Polltls, da delegação grega,
necedendo ao jiedido do Sr. René
AMviani, da Fran.a, retirou a pro-
liosta de seu paiz, relativa á emen-
da do relatório da 1° <*ouniilss"io da
assembléa, que estabeleceria uma
comniissão dn assembléa o «lo
conselho. O Sr. AMviani declurou
«pio a cròáção- desse cori>o seria
oxtreinameiite perlg-osó.

Os Srs. Nn,ver e Inniaii, dn dele-
gação da lndln, tambem retiraram
a proposta de emenda uo pado
da Liga, estabelecendo as reia-
üões pi-cclMas entre n nssemldéii. e
o conselho da Liga das Naç«"íes.

O secretario geral leu, então, a
resposta do presidente Sr. Ilynians
& carta do Sr. Fueyrrodon, cm que
este esboça a situação da delega-
ção argentina. O presi ieiué da
assembléa manifesta profundo pe-

á nsseinblen
f*Vv seguidul lord Robert C.Vci*

leviuita-se c «imeça q seu dlseiú'-
-,.«, [íiíuilf-Stando'. ífrui.dç pi-üiir
pelu retirada da delegação lir-
geiitliiu. "Conheço ser o Dr. Pu-
c.vireiíoii um ciiváílieiro encanta-
doi*,. uni lioiiicin de nv.iita liabili-
dado e um eollogn de valor,'disse
o Sr. Çci.11. Sc :*. delegação israei.-
tina tivesse 1'ie.ido na iisscMíbliV.i,
tenho a confiança de que as siius
propostas de emendas-do pacui
da Liga das Nações te.iu.ni tece-
bido a mais iittoneiosa considera-
ção. .' -í.i

A assembléa tem grando syni-
pathia itclus sug^iistõi^i dos ar-
gènlinps, iiiii!., se to-lns as doUvi-a-
«jões asHimiem ii iiiesinit altitude,
o andamento tia Liai. será Impôs-'
sivel.

Sentimos que a delegação fidos
paizes KoaiuHnavos niosíroit me--
Ilior raciocínio e muUr-'os.>lrito dc
cóíiciliaçüo. lissúí. nações a<*elta-
rnm a decisão da AtKeinlili.ü, c
adiaram a sua nceão pura o nnno
próximo.

Elles aceltiiríim isso porque .su-•blaiu que-a Lifea deve'-fiincciánar
em beneficio do niiindo é não no
inrer<>i?se de unia -ia«7_To' ou. de um
grupo de nnções.

Nós todos temos a firniç resolu-
ção de que, ncoi)U*„o o que aconte-
eer, i« Liga eainlnlie sempre piii*a
a freute c eom prosi>i*rldade. Esta
decisão é muito grande para con-
sentirmos que ns consldcràcqès
e^plstjcns dOTiiinem os aetos de
qualquer nação;

Os methodos dn antiga diploma-
cia; niOrróraín pura sempre. Actnnl-
monte encarámos o hoyp plano dos
negócios do nunido, que reclama
imb.íi-iiçã- completa e accordos
públicos. Só por esse melo póde-se
assegurar o suecesso da Liga.

Estn novn dlploiiiiicla nn.o deve
bnsear-Ríí «'rn j*elnçõcs secretas eu-
tre os governos, mns em honesto e
benéfico coutado entre os povos."

A voz do Lord Robert Ceell eh-
fraipicceii, uo i'lm <!«' seu discurso,
nchando-se api.ár-iteiíiçnte nmito
commovido e, violentamente, so

ngliava. tão intensa cru a sua re-
<*onunendiíf.riò aos d<*lcgiidos.<_uiin-
«Io Urrminou ò seu discurso, ouvi-
rani-se prolongados applausos.

A Assembléa começou a oecupar-
se (ía emenda da delegaçfio eiina-
deus.e, propondo" o art. 10 «lo pacto
c a proposta «la Argentina, no sen-
lido.de selem ndnilttidoa ,todos os
Estados .soberanos eonio membros
da Liga.

O Sr. «inntlng insistiu em que
essiis emendah f<)sscm enviadas ás
conunissões, «fim «lc serem dis-
cutidus no nnno próximo.

____'• 1>o5lt;**V "i*0- concordou
con_^p(*iisiimeiito do Si*. Brantiiig
de enviar as propostas ús commis-
soes. sem prévia discussão.

O Sr. Roberty disse: "Estou In-
formado do que o Sr. Braiiting
apresentou a sua moção porque
deseja trabalhar de perfeito accor-
do coni ns nutorldades dn Assem-
bléa. Concordo nesse ponto, mas
penso que ns emendns' devem ser^

. discutidas, porque, cllus represen-
iuni a uttitudc que o Ctuindn, assu-
iniu coiii relação 

'á Liga dftsde que
o piióto foi mligido.

Entretanto, desde quo ns autorl-
dades da Assémbléii ãclinni ser
impossível obter «má opinião una-
íiinie, o Cnnndu, em atteitção á sun
boi. vontade, cederá. Consentimos
cm que ns propostas sejam envia-
das á commissão, afim dc ser to-
madn únm resolução nò anno pro-
ximo". ¦*•¦>

A' Assembléa. cm seguida, oc-
QHpoii'-_c do í-elntorlo da primeira
comniissão, referente ás relações
entre o Conselho c a Assembléa.

O Sr. Poütis, da Groclci. c outros"delegados, insistiram eni -que fo_.se
dada á Assembléa igunl. senão
maior uulorldndc que ao Conselho,
nfiirniáridò que o ptietó clnrnme.Mto
IiKltc.a ser essa a intenção dos fun-
ditdores da Llgíl, nlém de que a As-
sembléa é mais representativa.

Depois de certa discussão, entre-
tanto, essas delegnções cederam no
interesse da mnlorin.

HENRY WOOD
(Correspondente especial

da United Press.)

o ir-ím! d orar ns emendas ao pacto da
Liga . das ¦ Na <; õe_.

| O conde de MeiiMlorfC, ministro i
, austríaco) interrogado tambom.. de- ¦
'clnrou 'que, necessariamente,, ha íío .

havei—uma fôrma conciliatório, que!
: impeça, a falta, lin Sociedade das.Ná; j
i ções,.'de um Estado- da importância
Imoral e¦ iniiteri-.il da .Vrgeiuina.
j'. O Sr. - lilah co se resrrva .nr dar a
j sua opiniáo acerca do acsunipto, e o
! Sr. Balfour, delegado britannico, de-
| clifrõu que so reserva para falar na

JH.sèmbf-a da l-igrí. dás Naç<">es.
REPEKCPSSÃO líTtl aiONTI^VIDÍO

MONTEVIDÉO, 6 (tl. P.)—Toda
a -imprensa (consagra- muitas ooiu-
ninas ao caso Argentina-Liga das
Nações.'
OPINIÕES DE

á «Donveiição da Liga das Na«_ões,
proiKistas pela Argentina c Canadá,
a uma commissão da. assembléa, a
qual tem instrucções de apresentar
um relatório n respeito, em 1921. A
votação era uma peremptória rejel-
ção das exigências, do Dr. Honorío
Pueyrredon, minlsti«o do exterior du
Argentina, o qual exigia que as emen-
das argentinas sejam aceitas pela
actual sessão da assembléa.

UM DESMENTIDO
GENEBRA, 6 — Foi desmentido

que o Sr. Alvear tivesse apresentado
ou tencionasso apresentar a sua de-
missão de ministro da 1-epuj.liea Ar-
gentina em Paris, ou-de membro da
delegação argentina _. assembléa da
Liga das Nações.-

O SR. ALVEAR RENUNCIARA' ?
BUENOS AIRES, .6 (A A.) — Se-

gundo informações jornalísticas pro-
cedentes de Pariz, diz-se que o.Sr. Al-
vear, ministro da Argentina em Frari-
ça, renunciará o seu cargo, eni con-,
seqüência da attitude assumida-pela
;delegação argentina na assembléa da
Liga das. Nações. .
AS ENTItEViSTÀS DÀ "NACION"

BUENOS AIRES, 6 (A. A.) — Õ
jornal "La Nacion" publica hoje uma
serie de. entrevistas realizadas junto
dos senadores, do partido radical,
Sr. Melo c do partido socialista, se-
nhor Iberlucea, que justificam a de-
cisão da delegação argentina junto
da assembléa da Sociedade das Na-
çfies. Tambem foram entrevistados
sobre o mesmo assumpto os, depu-
tados do partido ràdicalpSr. Anasta-
sio do partido conservador, Sr. San-
chez Sorondo, que se pronunciam pró
e contra a resolução do Dr. Honorio
Pueyrredon, ou seja, da delegação
argentina- em geral.
PALAVRAS DO DELEGADO SUECO

BRANTING
GENEBRA. 6 (U. P.) — 0 Sr.

H-jalimar Branting, chefo da delega-
ção sueca na assenvbléa da Liga das
Nações, publica hoje uma nova de-
elaração a respeito da decisão- da Ar-
gentina, de sc retirar da assembléa.
O Sr. Biunting diz*.

"Espero que a delegação argenti-
na não demorara por mais tempo

, em- considerar a sua triste resolução.
A collaboração da Argentina na Liga
é necessária, se ella espera tirar pro-
veito dos esforços que já fez.'

iNão posso comprehendor a atti-
tude do govorno argentino, nem cn-

. . tendo as razões que motivaram a de-taçao unanime, reícriu-gc as emendas cis&0 annunclati;[ ,pel- Dr> Pue>Tre.

don, o chefe da delegação argen-
tina." •

GEiNEBRA. 6 (A. H.) — Em eon-
versa com q representantes da Agen-
ela Havas, o Sr. Branümr, falando
em nome.da delegação sueca, decla-
rou qúo ipartilhava da opíniãoi do-Sr.
Motta, chefe «la delegação suissa, se-
gundo á cjuai algumas das pVo.pos-tsis
apresentadas d assomíbléíi geral po-
dem ser tomadas 

' em consideração
desde já, se*n que se torne in'ílispen-
savel a revisão do pacto da Liga dás
Nações.

"A Liga,"* disse o Sr. Branting, to-,
mou a ei ;•¦ difficil tarefa de coorde-
nar interesses multas vezes divergen-
tes. E' claro, portanto, que todos os
s.usi meinbr«.s devem proceder com,
extrema prudência, quando se Irata
de modificar os estatutos que. regem
a sociedade. Assim, não é fácil.- por
exe.ir.plo, .om,i..rehénder a áttitiide da
•Republica Argentina e explicar as
razões da: resolução tomada com sui*-
prefzà geral pelo chefe da sua dele-
gação." ! : . ,

Ainda sebre a retirada da delega-
çãô argentina o representanet da
Suecio nífirmou que as outras dei o-'
gO-ções sUl-áméricanas hão conside-
ravam justificável o' acto do Sr: Pu-
eyrredon. Segundo-.o-..Sr. Branting,
esse acto devia. ser reconsldéra-do,
voltando, o representante argentino a
trabalhar pêlo desenvolvimento da
Liga. "Seria este, alifis, o unico meio
por que a Argentina poderia ver tri-
umphar os esforços que o -chefe da
sua delegação empregou para. melho-
rar o pacto da Liga."

A ATnTUDE DA ARGENTINA
BUENOS AIRES. 6 (A. A,) — Se-

gundo infprir.açõ.es obtidas, no miniB;
teriõ das relações exteriores, á' atti-
tude da delegação argentina juífto á
Liga. das Nações, obedeceu a instru-
cções expedidas pelo governo e a sua
retirada é devida ao facto de se con-
siderar -que já não ha motivos para
a sua permanência na assembléa.

O governo deliberara oportuna-
mente sobre a adhesão da Republica
â Socedade das Nações.
PROVÁVEL RETIRADA DÁ AR-

GENTINA DA LIGA DAS NA-
•ÇÕES
GENEBRA. « (A. A.) — O Dr.

Honorio. Pueyrredon, declarou «jue a
delegação argentina, do que é chefe,
.sairft, de Paris na próxima quarta-
ou quinta-feira, e-m vista da ultima
resolução tomada pela assembléa da
Liga das Nações.

A' retirada da delegação da «us.-
sombléa de Genebra, segulr-seiha,

.DECLARAÇÕES DOS CHEFES DAS
, DELEGAÇÕES DE VÁRIOS PAI-
ZES . 

'

GENEBRA, 6 (A.A.)—Acerca da
attitude assumida pela delegação ai>
gentina. junto da Liga. .das Nações,
chefiada pelo Dr. Honorio Pueyrre-
don, ¦ -os jornalistas entrevistaram,
hontem., alguns dos "leaders" da as-
seniibléa da. Sociedade das Nações,
que se manifestaram de differente
modo. A.isim, lord Robert Cecil de-,
clarou que não onmprehende per-
feitamehte a altitude da Argentina,
acerescentando que ninguém suspei-
tava que a. delegação argentina fi-
zesse uma questão de princípios para
discutir, antes ou * depois, as emen-
da,, ao pacto da Liga dás Nações.

Esse acto deve, necessariamente,
¦/irejud.car muito a reputação. que
gozava a Argentina.

O Sr. Ba.jnes, delegado bnitai.ni-
co, nas suas- declarações,., censura
brandamente a' deserção da Argenti-
na, acçrespentándp qu'o a-Spciedaide
das Nações deixara de existir _ caso
o_,''outrós paizes que apoiam as suas'
opiniões comecem por imitar o, ges-,
tò da delegação- argentina." Termi-
pou dizendo «_ue, no 'seü' foro intimo,
cpiisidera,, realmente,... imperfeitp~'^o.
pacto da Liga das Nações.

O Sr. Hymans,-chefe da delegação,
belga e presidente da assembléa da
Liga das Nações, lamenta que se te-
nha dado tão desagradável incidente,
que não deixara de se reflectir nas
delegações do outros paizes que
acompanham as idéas do Dr. Hono-
rio Pueyrredon.

O Dr. Rodrigo Octavio, chefe dá
delegação, brasileira, ..assim se expri-
miu: como representante dó Brasil,
desconsola-mo a deserção, neste mo-
mento, de um. paiz amigo, como o ê
a Argentina, pois que eu contava
multo com a. collaboração da d elo-
gação argentina e, muito especial-
mente, com a collaboração pès-ual
do Dr. Honorio Pueyrredon, cujas
idéas geraes compartilho..

Devo dizer que o Brasil ee eàTor-
a Sociedade das Nações, no momen-

Cará, como lhe fôr possivel, para que
to oppõrtuno, possa trai«Wonnar-se,
do modo que receba no seu seio o
collaboração de todos os paizes, sob
uma base democrática. Tenho, no
entanto, a esperança de que não será
longa a ausência da Argentina. -

O Sr. Branting, delegado britanni-
co, declarou que o assumpto se ve-
nha a resolver por um mutuo ac-
cordo.

O Sr. Hunneur, delegado do Chi-
talvez, a communieação official, so- ,1c, não julga a attitude da delegação
bre a intenção da Argentlnai de se I argentina, declarando que se deve
retirar da Liga das Nações. I eseprar o- momento- oppõrtuno para

DA IMPRENSA
PARIS

PARIS, G (A. II. — O correspon-
dento dp "Excelsior" em Genebra
teve oceasião de Interrogar os delega-
dos do todas as potências a _>ropò-l't-
da attitude assumida pelo chefe da
deleg"uçàu arg_ntina mí affseinbiCii dà
Liga dás Nações ,e declara qup.riei.-
hum dçllos; tinha*' emprestado qüàl-
quer solidariedade ao representante
da Republica iSul-Americana, e que
nenhum pensva, em retirar-se da
Liga.

Informa ainda o correspondei..',
que o Sr. yivianí,, delegado tia Fran-
ça, occuparíi. hojo a áttenção da as-
seinbKki para discutir a moção apre-
sentada pelo Si\ Pueyrredon. e de-
fender o ponto de vista da assembléa.

A propósito dossa ínòção, quo ain-
da nao foi discutida, o "Matin" di/.;
que a delegação, argentina, corta do
fracasso, preferiu tomar a dianteira
e fazer unia retirada estrepitosa.

I O "Av-nir" manifesta a opirr_ão d,e
que nada impede que o Sr. Ptieyrriw
don seja. considerado como um .per, '•
féitò cavalheiro e a.'Argentina-conto
uma nòbro nação.; Reco.ih.e_e, eiitre-'
tanto-, que a decisão' tomada -pela de-'
legação argentina era a prova de que.
como todas-*as-'inst)tuições hiinüinás;
â Liga das Nações conta alguns e\-
tremistas. Esses õxtréhiisto, á*--prfi.
texto do defender suas id-ias até;o
fim, .corriam' fortemente ò risco de
compromotter a marcha regular e a'própria existência do novo estatuto
internacional.

O "Excelsior" infornla quo os de-
legados argentinos pensam em par-
tir amanhã de Genebra, oom destino
a esta fcapital.
PUEYRREDON DIZ. NÃO SER

ADVOGADO DA ALLEMANHA
GENEBRA,:6 (A. H.) —Depois da

sessão de hoje, durante a qual foi no-
tificado officialmente quo a Argenti-
na se retirava da assembléa geral, o
Sr. Honorio Pueyrredon fez a seguin-
te declaração ao representante da
Agencia Havas:

"Desejo qTie todos comprehenda,m
bem que em Genebra só procurei de-
fender princípios. Não- reconheço a
pessoa alguma o direito do dizer quo
mo fiz advogado da Allemanha."
UMA ENTREVIST COM O "JOUR-

NAL ¦
. PARIS, 0 (A. H.) — Em entrevis-

ta que teve em Genebra com o chefe
da delegação argentina, o represen-
tàtite do "Journal" fez-lhe a seguinte
•pergunta:

— Parece-lhe concebivel que a
França possa consentir na admissão
automática da Allemanha fi. Liga das
Nações ?

Respondeu o Sr. Pueyrredon quo a
Allemanha, na. situação actual livre
de qualquer compromisso e discipli-
na, não é- bastante forte para refrear
vertas velleidades, que o chefe da
piissão argentina considera perigo-
sas. .Tá não seria a mesma coisa se
aquelle paiz fosse admittido _. Liga.

. Manifestando-se em seguida sobre
a proposta do Canadá pára a ábror
gação do art. 10° do pacto da Liga,
que prevê a solidariedade effectiva
dé todos os Estados associados nò
caso.de aggressâo contra um delles,
o chefe*da delegação argentina de-
ciároti dé fnodo ' 

pèremptorib'.' qué'
combateria' essa proposta; porquanto
o que á Argentina pretendia- era alar?
gar o.circulo da, sociedade interna.?
cional e, em- compensação, concorrer
para a garantia de todas as suas
obrigaçõeu, sem discutair nenhuma
dellas.

Segundo oi "Journal", é licito, de-
duzir das palavras do Sr. Pueyrre-
don que a Argentina aguarda-râ a se-
gunda reunião da assembléa, em
19-21, antes de adoptar uma medida
extrema, continuando a fazer parte"da-Liga-das Nações. ,. . .•''/.

Esta opinião _ .t-imlbem partilhada
pela "Humanlté' e o "Eclair".

Segundo o "Humanité", todas as
contradições em que se embáraço-u
a Liga, tinham acabado por esgotar
a paciência de alguns delegados. Por
outro lado, quasi todos òs paizes da
America manifestavam crescente re-
pulsâo por se verem envolvidos nos
negócios secularmente co.n.plix.ados
e prenhes de conflictos futuros do an-
tigo continente, principalmente da
Europa.

O "Eclair" declara, por eua vez,
que toda a custosa machina da Liga
dos Nações, destinada a funccionar
com prudência e lentidão, está agora
desarticulada.

O PRIMEIRO CRAVO NA LIGA
PlARIS, 6 (A. H.) — A edição pa-

risiense do ''Nova Tork Herald", diz
que a Argentina cravou a. primeira
cunha na'Liga das Nações. Reconhe-
ce que os principaes chefes de dele-
gação empregaram grandes esforços

COÜUirNICAIIOriiLHOilAPÍÜCO
do correspondente especial de 0 PAIZ

Centenário do es-
{refe íè Magalhães
Almoço do embaixador

porUiguez ao presi-
dente do Chile ¦— Os
brindes trocados —
Uma coroa no monu-
mento de Fernâo de
Magalhães.
SANTIAGO, 4 — 20,45 —Parn

coitç .wutet' á càpllvanlo liosp..
(nlldíidc i> ús attcnr.ÍM*** de que
foi íHvo. o. c.mbíilxailor-ile Portu-
K!iroi')'«'re<íou"b(i,ie uni :;i,ino«.*o «lc
(•.lii(*i)\'ii(;! ititl.liwcs, áo priwidcu-
tc «lii" K-.'i)iibH'cá, lio incsiriciitt*
elçKo. !i:!!il:-iíi*.iio, iillas nntoilil-.i-
des, ifpre.soiKnnlos- «lo Parla-
moiifo. (Irí 'íiiiifílsiivttnru, da mu-
rliilüi p do. t*xeiclt<>. corpo diplo-
madeo. Universidade c .impren-
sa. S. A. o Iiifiiiitc r».T'V*i*ni!ndo,
«lc Hi*..puni...... que (issls.Ia á tues-
mn bota üo limiquetc d:i colonlu
hçspanbol;!, fe/.-so rçpv-seittiií
no almoço «lo embnlMidor, pcl«>
ministro dlpioinatliH) Piut, i_tcm-
bro «la aiissflo liespaiiliolu".

.O embaixador brlirltm o Chi-
le. na pi*, soa «lc scu presi«len1_.\
agraflccf*!!!*.*» ns referencluri pro-;*
(llíi-allziidns ao repi-osenta.it^ <rtft;
Portuj, iil. snudaiido tambeiiv iV
.lIo„p)tyíi)i2jí"/'\ ... . ... •.";,'¦ ,

O; ipliiist-ó, . dos . negociOa. vs-
triiiwciw,, \rpHjKinilcu. noa ¦tçrnio_|,:.i
i.iiila^ltonWi-oli ViáiW Votíugnl^çtâf
novcrp^o l.«?iiil!iil.Mi,(lOi. ..plc^tnlò»'-;
ihe 9Ú0 »!•<)!. mifas.si*' iv^HiilFíflíjjr»-i,
miíncncla ito' Chile. oiiiHv«i^l,!ji<-r-
tugué/qíj éacoiuraião sempre .rtifi-
acolhimento fraternal;

lim siviiilíln, o ministro dc
Ilcspnnlia siiudou Pòítjigãl c o
scu r(«!ii-','scnlaiit<«. .cm nome de
sua altczil o infante Tt. Fcinan-
do. usando «lo expressões de ca-
lorosa iimisatip:

O cnibiiixiulor piirte hoje iwra
Puntn Arenas, íl. rtci.úsitnV, no
ihoiHiiiioiito çrcgltli* a Peiíiui» de
>fi.Riil!i.f;«.*s, a enrõa «Ie bron/.e do
govei-ho . po.i'1 iigue/, • ilcvendo
i!io!ongiir-so .-por vliili;. . dlus a
viiigem «le hla *s icsresso. A coni-
mlSSão «li* fisla.s oflerece.ti uo

Cmlmlxador uma. veduceão em
bronze. «Ia estatua dc Pernão «le
SlllglÜhãgSj^

A Imprensa continua h oc-
çúpar-sc. do Brasil o dc Portu-
irai, em ternios ¦ <*ni*inlio.«o#i, bis-
tiinniKiO (jue a bandeira brasilei-
tio náo füicliiè wis miiHtr«»s ile
iieiiliiim «los navios que vão rc-
unlr-ae em llinta Arenas, em ho-
iueiiag(>:n ao extraordinário na-
vegadni", iiiii dos liei-oes-ilH ru«;a
que ô-ltrasll repri**ieiitii lia Ame-

.rlC4). (Do coiTcsinindentc espe-
ciai.)
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para 0.ue os argentinos voltassem a
dnr a sua collaboja.ião noü tiatialhos
dn assgnibléà gernl; mas, nada 're- '
sultarã deí<3es esforços diante .An at-
tltude inabalável do Si'.. Piieyneiloii.
•Aliás parecia certo que a defecção
argentina não tinha, rnnior «mnsB-
quencia, e que nciiliuirui outra, lia-
çãó estava .disposta a seguir-lhe 0
exemplo.

. Pretende .tambem o "Nuvã yot-lt
Herald", que, entre oe paizes repro*
sentados- ria as-cmbléá de genebra,
muito- dcciai-ara.iri quê foi-am solici-
tádos à "esperar 

que os Estados Uni-
«tos manifestassem,, afinal, os...seus
propoeltós em relação ã Liga. Ja s»
sabia, entretanto, <_ue'.o Brasil' e o
Chiio não apoiavam a Argentina,, em-
quanto, algumas-pequenas ,republicas
hispapo-àmerlçànas * aguardavam... b:
desenrolar dós aco.nteK.in.enio...' A'
Héspànhà0 fora-coiifiado *6 ra.mò 'dif
oliveira, e o Si*. Quinopes de Leorí,
chefe da delegação hespanhola, vinha
empregando, toda a sua boa vontade
para impedir oue qualquer Estado
latino-americano acompanhasse a re-
solução da Argentina, o que pa.-eiíia.
aegegurado no 'momento,

NA CASA ROSADA
BUENOS AIRES, 0 (A. A.l «—

Rcallzourse hoje, na Casa Roeadá. :
sob a, presidência do S-v Irigoj-i),
presidente da Rc-pubiica, uma re-
união èm ç.ua tomaram parte o se-
nador Saguier e vários iiv.em.U-03 da
Cemara dos Deputados.

conversíição incidiu especialmente
sobre a attitude e conseqüente reti-
rada da delegação argentina junto
á Liga das Nações.

, O Sr. Pablo Torelle, ministro in-.
terino da© relações exterior-r-s, que
tambem se achava premente, mos-
trou-se muito reservado sobro o as-
sumpto e disse apenas que a delega-
ção argentina deve encontrar-se
nesta capitai no fim do mez, estando
rr.arcada paro depois de amanhã a
sua partida de Paris.

Com rela.ão & attitude do Sr. Pe-.
rez Alvear, ministro da Argentina,
em Paris, o Sr Pablo Torello decla-
rou que nada'existia.

A LIGA NAO ESTA' AMEAÇADA
XOVA YORK, 0 (U. P.) — O jor-

nal **'lhe Wt.rld", commenta a reti*
rada da Republica Argentina da as»

}:r
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_í Acabamos de receber as mais lindas camas" 1MM0SS" tífç
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Acabamos de receber as mais lindas camas" 1MM0SS*-'
de todos os tamanhos Estas camas, de ferro Iatlpé ou

bronze, são de inigualável belleza e liarmonizair, ooti-

inamente, com todos os nossos MOB'HRíOS DE ARTE.
V SITE AS GRANDES EXPOSIÇÕES da
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senifiléa. da Liga das 'Nações, dizendo
nada haver na attitude dós argenti-
nos eme demonstre' que à Liga ficou
desintegrada ou tlue esteja*ameaçada
em .seu suceesso deíiãitiv.ó.

A DEFESA DE ."I/A BATAILLE"
PARIS, 6 (U. P.) — "La Bataille"

é um dos poucos jornae? nue defen-
dem a altitude da delegação argen-
tina, retirando-se da nesembl-ía da
Liga-daa Nações.

.'•Pureco.que a ITrangfj deseja alie-
riaV-sè.' a sympathia de todas as na-
ções do mundo","'diz a referida fo-
lha. "Agora sentimos o barulho le-
vauta-do sobre,a acção da Argentina,
retirando-se da Liga,, e .immediata-
mente ..ella é aceusada. do germano-
phiii.-mio. 

' '.'"*
' Mas.' ivfis não tomemos dizer -que o

Dr. Pueyrredon procedeu provável-
mente de accordo ,f,om o que elle
considera* justo e melhor 'para que a
Liga jiÒKsa 

"dar solução aos proble-
mas da paz do mundo:"* •• ¦ ,

ÓS! ESFORÇOS DO SH. QUISONES
•PARK, 6 (U. P.) — O' director da

edição, parisiense do "Nova York He-
raid".. diz que o Brasil e o Chile "ão
apprin*ani a attitude da delegação
arsentiiia,"retirando-se da assembléa
da Liga das Nações. O conde Quino-
nes de Looiid está iisa.ndo.de sua in-
fltiencia.para cqU-servar.todas as ou-
tras nações sul-americanas na Liga.
Acredita-se que o Sr.' Qüinones será

O Brasài no
* estrangeiro

A POTENCIALIDADE DO BRASIL
ÍÍOVA YORK, tt (U. P.) —- O jor-

nal "Tlie Ileriild" di/., em seu edito-
rial do hoje, que "d* pende da vonta-
dedo Brasil t<>iiiiuvsü uma das prin-
cípnei nações coiniiierclaes do mun»
do.

JO' ao Brasil no ooiitiiíenUvStil-iuiie-
ricano, a quem íi historia vui conceder
uni logar íírOcmineiitc como unia de-
irioiistrnçiio' da 

"influencia 
que unui

guerra desencadeada á âlgiunás mi-
llnis tle distancia, pôde exercer sobre
mn». nação.* *..

Ein 1918, o Brasil dependia em
grande parto du (Jiã-Brctanbu o dos
Estados Unido... pura a iicipiisição de
produetos niitntilarturudos. Km tvocu,
i?sse iml/. c.xporiavii maiorias primas
I>iu*n aquellas nações. O Brasil ganhou
pouco eni sim conunercio externo com
n guerra, mus n balança conuiiercial
6 bastante a sou favor.. .

Agora, o Brasil po/.-sc a trabalhar
paru satisfazer :is suas próprias ne-
cessillsirtos. As suas ríquc/.as naturaes
estão cm via <lc ilc-ciivolvimcnto.

Está dentro das faculdades ilo lira.
• iil lornur-si* um dus principaes pni/x.*s
; ioiiiíncrólãos flo mundo."

O "S. PAULO""EM ANTUÉRPIA
ANTUÉRPIA, ti (A. 11.) — Todos

os "Jornaes dedicam artigos elogiosos
ao Brasil, por motivo da visita do cou-
raçado "S. Paulo".

/O '.'Metrópole" considera grande
honra paru Antuérpia recebei* òs
hòspodps que o povo belga toai t*m
particular estima, e observa • que a
nova visita do navio dè.guerra brasi-
leiro é mais uni penhor da amisade
aue une a Bélgica ao Brnsil, forte-
mente affirmada pela recente viagem
dos reis dos belgas ao líio de .Ia-
neiro. • . 

por su.á vez, o "N*eptuue" dedica
uni longo artigo d» saudação aos ma-
rinheiros do Brasil.

BRUXELL,YS, 8 (A. II.) — O COU-
raçado "S, Paulo", esperado em An-
tuorpla pela manhã, sjS entrará da-
pois do 

'meio-dia. 
0 "dreadnought"

brasileiro, que teve a marcha retar-
flada peia 

'êxpessa serração que rei-
nava na costa, acaba úe lançar ferro
defronte de Flesslnguen.

Contrariamente ao noticiado pelo"Sóir", o banquete do governador da
provincia em honra il. òfficlalidade dc
"S. Paulo" não foi transferido, pois
ostã resolvido que um íuivio irft bus-
cai* o commnndar.te o officiaes do
''dreadnought" brasileiro.

A guaTnição di.i 'S. Paulo" será fes-
tejada em Kleminguen, com um "sa-
raü" offerecido pelo burgo-mestre.

Na terça-feira hu-erã "soirée" dan-
sante om honra do coiiiinandanto e
òfficiàlidadé do "S. Paulo".

BRUXET..T.AS, 6 (LL P.) — O
-"dreadiieught" brasileiro "S. Paulo",
chegou ao largo de Elushiiig e deve
entrar no porto do Antuérpia hojo,
durante o dia.'
O REI ALBERTO l RECEBE O MI-

nistro no Brasil
BRUXET.LA.S. 4 ÍA. II.) — (Re-

tardado pela Westi-rn) — O rei j\1-
berto conferenclou hoje com o embai-
srndor Berros Moreira', que foi rece-
íbido pelo soberano em audiência es-
ipeòial'
O Dft. CARVALITÓ AZKV1CDO RE-

GRESSA AO BRASIL
PARIS, « i,\. A.) — Com destino

<i essa capital, partiu a bordo do pa-
flüets "Ar!.'in-.*.-i", ò Dr. Arthur de
Carvalho Azevedo, geiioclogista bra-
sileiro, que aqui so achava ha já ai-
guns iiicr.es.. -

Em companhia dn iliustre viajante
seguem tambem sua Exma. esposa e
sobrinhíà.
câmara dk commercio YAX-

1CEE-BRASILEIRA
NOVA YORK. 1 ÍA. A.) — (Re-

¦ tardado) -— O "comitê orgahizador
da Câmara de Coninierclo Brasileira;

•Bob .i presidência do Dr. Hélio Lobn,
Cílisul ger;*.! do Brasil e a vice-pfèsír

dénciii do Carlos Aloniz, consui-aja-
dante, inaugurou os' seus trabalhos,
realizando uma concorrida reunião
em que so fizeram representar, entro
outros elementos.de grande valia, o
National'City Bank e o Guaranty
Trust, que tambem 

'fazem 
pa"rte"'do

mésníp "comitê".

A VIAGEM DO Dit: EPITACIO PES-
SOA NO "IDAHO"

NOVA YORK, 4 (A. A.) — (Re-,
tardado) — Os dois maiorea»cinenias
desta cidade, estão exhibindo um lon-
go film cinematographico sobre a
viagem do Dr. Epitacio Pessoa a bor-
do do couraçado ..norte-americano
"Idaho".

Os mesmos cinemas vão exhibir,
tambem, logo qttè termine a exhrbi-
ção daquelle film.-um outro da via-
gem dos reis dos belgas a bordo dc>
couraçado brasileiro "S. Paulo", para
o que jíi estão sendo foitos grandes
annuncios, em que se vêm os retratos
dos soiberanos da Bélgica. .-. ;¦ -

A OEFICIALIDADE DO "MLVAK
GERA15S" VISITA AS OEFICINAS
DA GENERAL ELECTRIC CO.
NOVA YORK, 4 (A. A.) — (Re-

tardado) — O cominandánte do cou-
raçado brasileiro "Minas Geraes" o o*!
officues do mesmo navio de guerra,
regressaram encantados da visita qu<*.
fizeram ás offieinas e'instalações du
Oenera! Electric, eni Sciieiiècia-dy,
onde foram recebidos fidalganiente
pelos sous directores.
BANQUETE A BOíIDO DO "PEN-

SYLVAN1A"
NOVA YORK, 4 (Á. A.)..— (Re-

trífdado) — Realizou-so hojo um
grande o primoroso jantar a bordo do '
couraçado norte-americano,('Penusyl-
vania", offerecido . pelo almirante
Wilson aos officiaes brasileiros do
couraçado "Minas Geraes", que' sè'
encontram nesta cidade.

Áo chanipague fatou o; Sr. Hoclc,.
commandante do couraçado "Minas
Geraes", agradecendo a carinhosa re-
cepção que têm tido todos os officaes
do navio de guorra brasileiro.

Foram feitos em seguida muitòü,
brindes pela prosperidade da mari-*
nha brasileira e norte-americana, pe-
lo Brasil o pelos Estados Unidos da"
America do Norte,: sondo saudados os
nomes dos dois jiresidentes.dsa diiaí)
Republicas americanas, Dr. Epitacio
Pessoa e Woodròw Wílsòn.
A NEBLINA IMPEDE A ENTRADA

DO "S. PAULO" EM ANTUER-
PIA.
A.NTUERPIA, 6 (A. Á.) — Devido

¦X forto neblina reinanto, o couraçado
brasileiro **S. Paulo", somente.entra-
rá. amanhã neste porto. Um contra-
torpedeiro da marinha real belga, foi
ao largo buscar 1.6 officifiçí do. nllu-
dido couraçado, afim dè assistirem ao
banquete" que. o governador, da pro-
vinciii lhes offereceu. Foram troca-
dos discursos muito cordiaes, entro o
governador da cidaà*? "(•'TTDr. Barros
Slofoirái ministro do Brasil aqui. acre-
ditado. A população prepara.- .enthu-
sinstica manifestação aos marinheiros
o officiaes brasileiros.

taria de D'Annunzio'„declara; *Jue .-,*a
Cidade permanece. üuftqi4:l.a;,:>:çU*,d;.i,
norrnães as^condiçíes gerces. Tres
capitães deixaram a cidade, em
obediência ás ordens, do' genertil Ca-
viglia. Oà.outros officiaes térioiónâm
ficar.

POUCAS NOTICIAS
' ROMA, 6-i-U; Pr)—Devido a ter
sido - hontem • dia feriado, .a-eceberam-
se iioucas noticias de Fiume. D'Au-
nunzio insiste em revogar as medi-
das militares adoptadas pelo general
Cavigliá, fazendo prender os carabi-
•noirps. ¦ ** **

OS TRABALHOS DA COMMTSSivO
PARLAMENTAR

ROMA, 6 (U.' P.)—A deleg.H*ão
parlamentar iniciou as conversaçfies
com D'Annunzio, eem caracter offi-
ciai. Essa delegação acredita que a.
base do accordo poderá ser o reco-
nhecimento da regência de Qn»r-
nero.

TRANQÜILIDADE EM ZARA
ZARA,* 6 (U.:P.)—Reina tranqui-

lidade nesta cldado, apesar da cam-*
panha a favor da adhesão a -D An-
nunzio.
UM EMISSÁRIO DE D'ANNTIN7jIO

ROMA, 6 (U: P.j—O Dr. Òdeni-
go, representante da.' Regência, dé
Quarnero nesta'capital, acaba de re-
gressar de sua visita.ta Fiume, onde
conforenciou com. Gabriel ,D'An-
nunzio. . .

O Dr. Odenigo declarou: "O con-
de de Sforza, ministro das relações
exteriores; enviou a'Fiume o enge-
nheiro Quartierl, com a incumben-
cia de propor a D'Annun/.io a õc-
cupação de Fiumè por tropas sob o
comutando do duque de Aosta. A
resposta de D'Annuiizio foi um sor-
riso. . .

O unlco meio, disse DAnnunzio,
dó ('•liegar-sè a um accordo,* na con-
troversla actual, seria reconhecendo
a italia. o-governo de Quarnero o.
abrindo negociações direcU***) com
elle. Assim seria facll uma solução
honrosa".

Com relação fi, proposta de uma
união entre Zara e Fiume, . disse- o
Dr. bdónigo que isso seria dUficil,"devido 

á posição geographico, daé
duas cidades*. '.' •* .' *

Mos, uccrescentbu,.,'ospiritu:i.lmen-
e as duas cidades*ficarão para, setor

j>re unidas''.
Ò Dr. Odenigo' teve hontem longa

(.•onfererteia com o general Bonomi,
ministro da guerra.. ¦• 

IPANNUN/jIO DESTf«*E DE SEUS
PIjANOS BELLICOSOS

TRIESTE, 6 (U. P.'.)•—O . .Jornal
"Il Piecolo delia Será," publica .iinKi
Informação,' procedenee de Fiume,
dizendo que Gabriel DAnnunzio' há-
via desistido de seus pojeetfldóí*. pia-
nos beilicoses contra a Italia. depois
de ter 'recebido um telegramni.a. ,dè-
e.larando qiíe a'nota'dó general Ca-
viglia, * pedindo aos - legionarios de
TVAnnunzio que. so retirem das ilhas
¦le Arbe.e V.egHa,..não era um "ultk
mutum". . * ,r. ....
^gitaçde»:mexican3S'

ELEIÇÕES bABUIjÍIENTAS
MÉXICO, li (V. r.) — Um homem

foi morto e'diversos feridos nas ar-
rtuiças durante as eieições munici"
durs, hontem.. Ainda são duvidosos-
os resultados das mesmas*! Os .ioríiaeü
.lixem ser* provável' que o partido do'
ires nl ente OUregou venceu, mas; dè-

••ido ás arruaças, as qune.s imi)edira_iu
muUus pessoas de. votar,.-—.a .eb.uyijp
talvez será declarada illegal. ,'

GREVE «ERAL* 
VERA CRUZ, 6 (U. P.) — Foi de-

oertada a greve geral dns ferrovia-
rios da Estrada de Ferro Mexicano.
Os ferroviários foram ordenados a
iniciarem a%reve geral hoje, ás 13
horas. Os trabalhadores e esoivado-
res de Vera Cruz anintnciam que
¦idheririio.á ürove* géralj r.m signal de
apoio aos' gerroviariíis; O prefeito 

'tè'-*

legráphoú. aò' presidente Obregon piv
d ilido -a remessa'' d"è tropns iederaes'
afim de manterá bó.a' ordeln jiublica:

REBELLIÃO EM TABÀSt O
VERA CRUZ, .6 (U.,P.) — *Um

despacho de Villa Hermnsa (S. .Tuan
Baptista), a capital do Estado de
Tabaseo, diz o.ue o governador esta-
doai tèlegraphou ao presidente Obre-
gon, pedindo o envio immediato de'
tropas- federaes, afim de dominar
uma.-rebellião que está sn -alastrai!-
do pelo Estado. Muitas pessoas-fo-1-
ram mortas nas arruaças, nas ruas
do Villa Hermosa, as quaes-foram
in.ici.'*das sabbado de noito.

o-ipaiz.pííra rej?/)lvÇr sòbfè:.ã volta ;de;
golistantímj^áo .throno correu sem au
teração da ordem' publica. A votação
foi encerrada ao pôr do sol.

Os príncipes daí.familiá real que
se acham'presèntèniènte nesta cidade
'-otaNim*-, com os primeiros eleitores
que compareceram Ss urnas. .

; A' tarde; numeroso grupo.de mu-
lhpi-es realizou na praça da Consti-
tulção ühi' comício em-favor da. re-
staüração do antigo soberano Foi a
primeira vez que as 

'mulheres 
gregas

tomaram parte numa manifestação
política. ;
REUNIÃO DO GABINEE GREGO

LONDRES, 6 (A. H.) '— Um des-
pa.c.h'0" de'. Athenas, publicado pelo"Daily Muil", informa que o g;ãbi-
nete grego realizou utna reunião; col-
lectivá para examinar*a ultima nota-
das potências aluadas relativa á süs-
pensão do auxilio financeiro à Grecin.

Segundo o informante, constava
què o Sr. Rhallys apresentaria &.' re-
gente o pedido de demissão do gabi-
nete.-' ¦¦':

O j\UXILlÒ • IWANCEIRO DÒS' 
ALLIADOS E' NEGADO

ATHENAS, 6 (A. A.) — O minis-
tro da Inglaterra nesta capital apre-
sentou ao governo uma nota em quo
declara que ¦ a Grã-Bretanha não
prestará a seu auxilio financeiro á
Grécia se o rei Constantíno voltar a
oecupar o throno. .

O ministro da França entregou ou-
tra nota- exigindo o pagamento dos
empréstimos pendenteB.

As duas notas prohibém a emissão*
do-papel moeda que o Banco "Nacio-
nal nu. lançar ein circulação 'e cuja-
base seria o empréstimo de quatro-
contos milhões, do drachmas contra-
lado com o gpver.no do Sr." Venizelos.

A-Liga tias Nações
A PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

UNIDOS
LONDRES, 6 (Ü. P.) — O cor-

respondente em Gonobra do jornal
semanal "Observer." diz que breve
chegará á Europa um .grupo de se-
nu Optes republicanos dos Estados
Unidos, que vem proceder,' dè accor-
do. com uma missão consultiva de
que foi encarregado no intuito de ar-
runjar \i participação da Ameripa na
.Liga das Naç*3es.* -

O correspondente diz: "Uma coisa
(-. positiva — se houver outra, reunião
da assénib.K-a, sem os Estados Unidos,
ou pêlo .niiiiios sem a segurança da
participação hdrte-ainei'fe.*ina, a Ll-
ga'das Naç-V'» será um fantasma —-;
uma soinbra que nem andar poderá...

Com a America, porém, não ha du-
vida de que a Liga yiviria gloriosa-
¦mente." .

, .. O ..correspondente faz salientar o
facto que a assembléa da Liga não
deseja tomar nenhuma íicçao decisi-
vá"aié conhecer áluttitude dos Esta-
.dos' Unidos. ¦¦¦¦.¦-•¦ ¦

A'ENTRADA DA FINLÂNDIA
' GENEBRA.-6'(A^, A.) — A'com-

iniss^o de-admissão de novos Esta-
Vios,. & Liga . das . Naçflcs apresolitou
pai*eee_r favoiavel á admissão da Fln-
laiidia,' pelo qúe já se' cónsidèra'csta
.|)!iiil'''ci)'nii> :*:iiárto da" Sobiediide' das
nações. ¦. - .* ¦-.. *••*' • •. •-•

,Sabe.-su mais que a referida cpnir
missão ai;inil'estou-se eontrar.iamen-
te'íl ãiJÍiVlssão da Ukrania e da Álba-
•nia,-pelo--menos durante a presente
sessão.,. •¦•

.A siib-enmmissão respectiva -vai
examinar os casos da Lithuania, Es-
thonia, 'Lettoiiia, "Geórgia *e* Armênia,
sobre- os quaes o*pportu-rtamènte
apresentará parecer. .'..... ./•. ¦..'*.
A ArHlTl'..DIO DOS ESTADOS UNI-

DU-' NO OiSO, 'I^RCO-ARME-
NtO
\Y.ashixg;j'on, g (u. p.) — o

deputado Laogley, de Virginia, apre-
sentou uma moção na Câmara dós
Representantes, determinando que o
Congresso iml.ifii-ue .fi. Liga dns Na-
çOes que só nega a autorizar .a jí;,
iiièfisá "ile-"lioiiichii OU dinheiro para
ajudar a solucionar a'questao entre
armênios.o. turcos. • •. •• 
• ,i moção acerescenta que, no caso
em que os esforços pessoaes do pre-
sidehtc A\'ilson falhem; no sentido
dc conseguir a conciliação, os Esta-
dos Unidos mais nada terão que ver
com o cuso.

conferência- éoiii: vnrios do seus col-
legaS. .' -'.- >--T-*- •-.• r-r..-rr=-~~-v-.«i^—,

A Câmara dos Represeutanteí
tambem ssupendeu os seus U-aballio»
depois de rápida sessão.

O Senado e a. Gamara approynram
moções no sentido do ser comniuni-
cado ao presidente Wilson .a reunião
do Congresso, e declarando esta»"-
prompto á- estudar qualquer projecto
que deseje apresentar. '

Os interesses
italianos

ESCOLA PARA OS EMIGRANTES
ROMAÍ-6 (U- P-) —A comniissão

parlamentar de enjigraqãp, em re-
união realizada, resolveu, estabelecer
uma escola para os emigrantes, no
sul da- Italia.

A commissão resolveu suspender
os passaportes, até serem embarca.-
das 300.000 pessoas que esperam va-
pores para partir para diíferontes
partes. ....
UM COMÍCIO ANTI-SOCIALISTA

BOLONHA, 6 (U. P.) Em.CQ-
micio realizado nesta cidado, foi .or-
ganizado um bloco constitucional an-
li-socialista.

OS TRABALHOS DO SENADO
ROMA, 6 (A. A.) — O Senado re;

atou as suas sessões, procedendo á
reincorporação. dos membros per-,
tendentes ás cidades redimidas. -

No momento em que effectuou es-
sa reincorporação, de todos os ladoã
da- sala- rebentou patriótica mani-
festação, que durou muito tempo.
PRISÃO DE UM ADMINISTRA-

DOR DE JOHjNAIi ,;-•;-'.
! ROMA, 6 (A. A) — Telegram:
.mas procedentes do Milão, dizem,
que foi preso o administrador' do
jornal L'Umanitá Nuova".

BAMBAS DE DYNAM1TI3
ROMA, 8 (A. *A.) Comnuini-

cum telegríLphicamente de Pola, que
ia policia- descobriu naquella cidade
uma grande quantidade de bombas
do
d

E mvirtude. dessa ¦ descoberta, as
autoriades têm feito grande nunie-
ro' .ào. prisões de agitadores coiihèci-
dos. ¦•

tinfla a concentração de suas tropos
eui-írente.As linhas gregas, na Ásia.-
Acredita-se, geralmente, aqui que os
nacionalistas tentarão expulsar.. os
gregos.de Smyrna.
, SUPPRESSÃÕ DO GABINETE

SYRIO
•LONDRES, 6 (A. H.)— Telegram'-

ma-procodento do Cairo annuncia a
«uppressão do gabinete Syrio e a con-
sequente. nomeação de Hakld-Bey
para governador.

LEI KEjMALISTA
ANGORA, 6 (A. A.) —' O chefe

das forças nacionalistus turcas, Mus-
tapha Kemal, fez publicar, no. sub-
bado passado, uma lei, recentemente
votada na Assembléa de Angora, que
diz ò seguinte": "Toda a pessoa que
tentar sair das fronteiras dó Estado
da Kemal será sentenciado á morte;
toda a pessoa que leve para fora do-
Estado mercadorias pertencentes ao
mesmo Estado será condemnada por
delicto do alta traição.
O CONFLICTO TURCO-ARMÊNIO''¦ 

WASHINGTON, 6 (U. P.) — Ò
embaixador da Hespanha nesta ca-
pitai informou ao Ministério das Re-
lações Exteriores de que o seu paiz
está prompto a cooperar com os Es-
tados Utiidos na tentativa 

''de mediaT
ção no conflicto turco-armonio.

O que se passa na
Allemanha

O PRÓXIMO PLEBISCÍTO NAALTA SILESIA
•BERiLilM,. 6 (U. P.) — Foi iniciada

unia agitação nacionalista no intuito*
de "angariar fundos com os quaes. a
Allemanha possa vencer no próximo
plebiscito na Alta Silesia..

•Por toda a parte appareceram car-
tazeS e annuncios incitando o povo a
contribuir para salvar a Alta Silesia
do dominio dos polacos,' ..."

* Todos os jornaes, com excepção
dos communistas, recomniendam ao

A Grécia

Fiursí©
DOIS FALLECIMENTOS •

ROMA, 6 (U. P.)—Kalleeerani
nc*sta cidade o conde Rotati e, wn
Napcles, o Cav. ííluseppe Alocça,
secretario do Bane-i dii Italia.
ANNEXAÇÃO Dlí ZAItA A 1 It ME

ZARA, 6 (U. P.)—Ã ciimmis:-nr)
de segurança publica estíi inte.nsifl-
cando a sua propaganda a favor da
annexação de Zara a Fiume.' Apesar,
da agitação nesse sentido, não se
tem registrado a menor desurdem.

ESPERANÇAS DE ACCORDO
TRIESTE, 6 (U. P.)— Entre vis-

tado o general Cavlgüa, disse o,li-
montar a esperança de poder chegar
a um accordo pacifico, com . D'j\.n-
nunzio, estando, entretanto, firme-
mente resolvido a cumprir as iiiõtru-
cções recebidas do governo d*fe RP-
ma, custe o que custar.

O QUE DIZ O "MESSAGGERO"
ROMA, 6 (U .P.)—Commentan-

doo despacho de Fiume, que annun-
cia a chegada da commissão parla-
mentar, o jornal "Messaggero" diz

•que a delegação foi. a essa . cidade
não sô para ver se consegue acalmar
D'Annunzio, mo» tambein para pro-
curar, um meio d.e. dar-se execução
ao tratado de Rapall*o.

Com relação á oecupação do terri-
torio do armistício polas tropas de
D'Annunzlo, o "Messaggero" diz que
a missão recommendará que D'An-
nunzio evacue immediatamente ea-
ses districtos e 06 restitua a°s com-
mandantes das tropas regulares ita-
lianas.

O correspondente, em Fiumo. do
jornal "Tempo" julga que a missão
parlamentar tem diante de si uma
tarefa difficil, mas não de difficil
realização. "Deve chegar-se a um
accordo entro a missão e D'Annun-
zio", termina o correspondente.

D• ANNUNZIO INACCESSIVEL
ROMA, 6 (U. P.)—Uni despacho,

procedente de Fiume,' via Abbazia,
diz que a chegada a chegada -da de-
legação parlamentar a Fiume deixou
perplexo Gabriel D'Annunzlo.Acere-
sceüta o despacho que o poeta é in- ] á suspensão do auxilio financeiro que
accessivel e fica ein seu escriptorio
entregue a profundas meditações.

fiume em calma
FIUME. G (U. P.)—Uma decla-

O PARLAMENTO s
ATHENAS, 6 (U. P.) — Foi adiada

por um mez a reabertura do Parla-
mento.

A VIAGEM DE CONSTANTÍNO
CONSTÀNTINOPLA, 8 (U. P.) —

Foi noticiado que o navio de guerra
grego "Averõff", que recentemente
eonduziu o príncipe Jorge íi Grécia,
voltara a Trieste onde. o cx-rel Con-
stantlnó embarcara com dcslino a
seu paiz. ' .

NOVA REUNIÃO DO.S t'DEFES '
ALLIADOS

¦LONDRES. 8 f-U. P-) Constou
nas rodas francezas nesla, capital
hoje,, que uma outra conferência dos
chefes dos* governos alliados seria
convocada, em Paris, dentro de 15
dias, afim de 'considerar" o problema
gt*,<3go. .. '

A VICTORIA DE CONSTANTÍNO
JlTHENAS, 6 (U. P.) —A victoria

do antigo rei Constautino no plebici-
to levado a effeito na Grécia, hoirtém,
não surprehendeu os círculos allia-
dos aqui. Diplomatas alliados, em ge-
ral. enteciparam que a maforia do ex-
reli Constantino seria esmagadora.
As rodas britânicas e francezas ad-
mittlram que tudo indicava que a
nota aluada, oppondo-se ao regresso
do -antigo monarcha, pouco effeito
teria nos resultados eleitoraes.
IRREGULARIDADES NO PLÈBIS-

CITO
PARIS, G (A. H.) — O correspou-

dente do "Intransigeant", em. Athe-
nas. annunciava cm despacho .data-
do de hontem, á tarde, que o plebis-
cito se estava realizando de maneira
assás irregular..; . .

Segundo essa informação nenhum
titulo era fornecido aos eleitores, nem
delles se exlgla*quaiquer documento
de identidade.".Os-soldados eraín cóii-
duzidos Ss secções . eleitoraes . pelos

O Congresso Norte-
Americano

A INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS
WASHL\OTÒN, 6 CU. P?) .— .Foi

convocado ás 12 horas, hoje, o Con-
grosso dos Estados Unidos tia Amo-
rica do Norte". Tanto o .Senado como.
a Câmara dos Representantes .leva-
ram a effeito pequenas sessões for-
maes.

Ò Sr. W. G.,Harding, presidente
eleUo, assistiu á sessão do Senado..
TRIOS PRO.MOCTOS IMPORTANTES

AVASIli.\(!TON,:'6' (U. P.) -r Fo-
ram* apresentados muitos projectos¦de lei ao -Congresso* americano, por
occasião da sua eonvocneão hoje.en-
tre os quaes açhani-se: um projecto
de lei-visando a-suspçnsão, durante o
prazo de dois annos, de toda a. immi-
graçãò aos Estados Unidos; outro
.visando a, revogação das leis decre-
tiidás duarnte a guerra; um terceiro,
apresentado pelo senador- Smoot, do
Estudo deUtah, creando* o embargo
das importações de lã,-estrangeiro
durante o prazo de um anno, afim de
porteger ps criadores, americanos,
de gado lanifero.

HARDING DIRCURSA NO . SE-
NADO

•WASHINC.TON. 6 .(U. P.) — Q
seiiadoi' Uarding, presidente, eleito
da Republica, abriu hojo um novo

.precedente, falando ha reunião inau-
gural da actual sessão.

O Sr. Harding passou em revista a
situação politica o econômica.' dp*
mundo b"declarou ter confiança em
poder contar com a cooperação, ab-
soluta do Senado na solução dos gra-
ves .problemas que confronta o paiz.

O orador avisou o Sc-nado do.que
entretanto, elle insistiria no exercício
de todas us prèr.ògativas inherentes
ao cargo de chefe da Nação. .
:i '!Dirijo-me ao Senado, não como
presidente, eleito, dos Estados Uni-
dos,,'- mas como um de .seus-mem-
bros", declarou o Sr. Harding, Mas,
quando começarem as minhas rer
-sponsabiliilades no mçu caracter
executivo, eu terei em mento as
responsabilidades do Senado 

"como as
minhas próprias de chefe do poder
executivo. . . - -

• Tenho,- absoluta confiança; entre-
tanto"1 .gm que depois do. dia A', de

pelos próprios offic|aes. Em alguns j março *a data em que o Sr. Harding
círculos os prefeitos tinham, publica-j.as'sumira, ¦ a presidência), haverá
do avisos ameaçando dè castigos se- !,completa cooperação- entre o presi-veros todos os eleitores que não yd?jaente e as corporações legislativas,
tassèm pela restauração do ¦ Co.nstan-1 Temos diante de nós, tarefas gl-
tino. j gantescas. Nõs tomos que tomar* par-
NOVA* NOTA DOS ALLIADOS VAI i te na reorganização dos negócios do" 

SER ENTREGUE . j mundo, -depois da agitação universal.
TD-NDRES 6 (AH) — Tèleera- '¦ Tamhem temos que enfrentar gra-

nosso, dever no trabalho inevitáveltem:"Os representantes da Inglaterra, -.-, , . .,. , ,.
França e Italia entregarão hoje ou ido mundo civilizado. . .-¦ -_

amanhã cedo. ao Sr. Rhallys. chefe: Grande concurrencia assistiu a
do gabinete grego, a nova nota tfáárffsSp do Senado ávida dc ouvir o

potências aluadas relativa ás dispo- j discurso do presidente eleito. Quando
sições que resolveram tomar quanto
á suspensão do auxilio finan—*:
vinham prestando á Grécia.
PORMENORES SOBRE A VOTA-

ÇÃO ".'.'¦¦
ATHENAS, 8 (A. H.) — O plebis-

A política européa
LEYGUES E SFORZA EM PARIS

; 1-*ARIS,6-(U. P.) —. Os .Srs.. Léy-.
gues, presidente do conselho, e conde
de Sforza, iT.inistro das relações ex-
toriores dá Italia, chegaram a esta
capital.

O Sr. eygues declarou aosjornalis-
t«s t|U9-voÍta,va encantado com os re-
suitados obtidos ,na .çoiifeíencia - de
Londres, e o accordo 

'completo a quo
chegaram cem relação aos' ar*sum-
ptos.da.Giecia. . .
DESOHANEL VAI SER SEjVADOR
* PA,R1S.. 6 (U. P.) :-rr- O ex-presi-
dente Desçliaiiel, em .entrevista que
concedeu a uin jornalista, declarou
ter riiitençfu) dè iuprèsentar'siia can-
didatüra' aí*enador. . nas próximas
eleições. .O -Sr., -Descluuiel melhorou
sensivehr.ente. ,. ..; ... ..

O CONVÊNIO ANGLO-RUSSO
LONDRES, 6 ,(U. P.) — A nota do

governo do soviet relativa á nova re-
dacção do convênio commercial eh-
tre ti Inglaterra, é a Russia, chegou
ás mãos.de '-ord Curzon, ministro.das
rela-cões exteriores da Grã-Bretanha.

A questão irlandeza
A pRESIDFjNCIA dá riípublica*-' SHN-ITÍjIN ¦'¦¦",• ¦

LONDRES, 6 (U. P.) —- O jornal
laborista "Daily Herald" noticia que
o padre Michaèl O' Flanagain^ ussu-
mi ua presidência da Republica Fe-
niana, durante o tempo que ò vice-
presidente, . Sr. Griffiths,*" estiver
preso.. :'-...- ¦' * '"

| O .padro O' Fla,nagan .teria te|c,-
grapiiado ab Sr! Lòlyd George:

"Dizeis *que desejaüi "fazer 
;a* páz'

;çòm a Irlandia. Esta tambem * está
anciosa pela paz. Qual é. o primeiro
passo que pensais dar- nesse.. t>m-
tido?" n'
PROPOSTA. DO PADRE O' FLA-

., .NAOAN 
'

LONDRES, 6 (U. P.) <— O primei-
ro ministro Sr. Lloyd George recebeu
Uma.proposta de paz do.padre O' Fia-,
uagan, presidente om exercicio.-da
Republica * feniana. Provnvçln.iente
o governo fará hoje, á noite, uma der
claração sobre esse assumpto na Ca-
mara dos Communs.
* DUBLIN, G :(U. P.) — O conselho
divisional dos feiiianos não appro-
vu a proposta de paz apresentada
pelo padro O' Flanagan, no primeiro
ministro Sr! Lloyd George. O-conser
lho votou uma resolução declarando
que qualquer tentativa dc negociar a
paz com a* Grã Bretanha, sem o con-
sentimento do Dali Bireann. Parla-
mento Irlandéz, será considerada
como uma traição c será repudiada"pelo 

povo da Irlanda.

O boSshevismo
VICTORIA BOLSHEVISTA NO NO-

. ROESTE DA RUSSIA
VAlRSOVIA, 6 (U-. P.). —.O.gene-

ral Boris SavinUoff, que estava asso-
ciado eom o general 

"Baiakovitch no
movimento anti-bolshevlsta nò no-
roèste da Rússia, chegou aqui. O ge-
neral Savinkoff admitte que as tro-
pas anti-bolslicvistas do. general Ba-
lakovitch foram completamente der-
rotadas pelas forças dà Russia dos
soviets.- > . '-

Chegou aqui hontem o general Ba-
la kovitch, o çiual foi.ferido ao esca-
par 

'das 
garras dós bolshevistas.

A Hespanha
A CANDIDATURA DE UNAMMO

MADRID, 6 (A, A.) — A candi-
datura do escriptor Sr. Miguel Únam-i
xijo, lançada pelo partido republica-
no de Bilbao, suscitou muitos com-
mèntarios em todos os jornaes das
varias facções politicas e sobretudo
erari todos os. círculos politicos, sendo
que foi desapprovada pelos ipartidos
das esxiuèrdas.

CENTRO SINDICALISTA
MADRID, 6 (A direcção de segu-

rança ordenou o encerramento do
centro gyndicalista- da rua Plzarro, o
único centro syndicalista *que 'exlete
nesta cidade.

CENSURA A' IMPRENSA
MADRID^ 6 (A A.) —- Foram sub-

mettldos á censura prGvia. os jornaes."El Socialista" e "Espaüa *Nuova";
MELHORA A SITUAÇÃO DE BAR-

CELONA
BARCELONA. 6 (A. A.) — Tem

melhorado bastante a. situação nesta
cidade. O enthusiasmo dos agitado-
res tambem tem decaído, sensivel-
mente. Ò governador desta cidade
declarou aos jornalistas que tudo tom
tendência para regressar á normal!-
dade. *

O fim da Turquia
NEGOCIAÇÕES COM MUSTAPHA

KEMAL*
CONSTÀNTINOPLA, 6 (U. P.) —

FoL.noticiado, ófficialmente, que orna
missão turçá, oheíiada pelo ministro
do interior, partiu para Angora, afim

povo que auxiliem -á Allemanha o sa
... ., lientam a importância do resultado

o.dvnamite, guardadas na Câmara;^ ,jieuiscito para o "fatherland".
b TrabHlhb da mesma cidade. v> aparentemente o governo conta,_ "' ¦'-'-¦¦•'*- '¦¦*• 

corn* 0 apoio 'unanime do .povo e do
Reichstag.' •. ¦ ¦'¦¦' '-¦

1 O poder-legislativo rejeitou cate-
goricameiite a suggestão da "Enten-
te"" com relação â alteração dos ter-
lnos*do plebiscito. O governo declara
gue a Allemanha está eni seu .pleno.j
direito .çxigindo *que a cláusula do
Tratado de Versailles relativa ao
plebiscito na 

'Alta Silesia soja inte-
gralmenfe cumprida.

Visitas reaes
O REI E A RAINHA DOS BELG.-ÍS

TENOIONAM VISITAR A HES-.
PANHA.
BRUNELLAS, 6 (U. P.) — O jor-

nal'"Indepcndenèe Belge"' Air. que
sua-^magestade a rainha .Elisa-beth,
tonciona,visitar, a Hespanha'. durante
a primeiro quinzena de fevereiro. :
. BRL-NELLjVS, 6 (Ü. P.) — Os.'só-*
btíniiios- belgas-partirão para -a Hes- j'pa-niha *em fevereiro próximo.* Suas |
ínagestades visitarão . <US principaçs I
cidades,hçspan.holas, • .... -.-.^
'. 

OS SÓiBERANOS DINA.H.AROUÈ-
j 

"£PÉ ESPERADOS EM PARIS
' PARÍS, 6 (U. P.) — Èspèra-se
que *ós soberanos' dinamarqueZes
Chegarão, a Calais entro 7. e 8 do cor-*
rpnte. . Suas magestades permanece-
nío 10 dias em Paris.

XliMMUNICADO" lELKtiHAIMIlCO.
de CARL:.D.-QR&A1*

¦

Â altitude-4a Ar-
gentina;;

perante á Allemanha
E' bem recebido em

Berlim o gesto do Sr.
Pueyrredon — Com-
mèntarios da impren-
sa allemã — Optimis-
mo has rodas do go-
verno.
BERLIM, G (U.P.) — A deci-

são da Argentina de se retirar da
assembléa da Liga das Nações, a
nâo ser que as suas emendas á
convenção da Liga das Nações
fossem aceitas, foi muito bem re-
cebida na Allemanha, a qual não
-escondeu o seu contentamento.

Tanto os jornaes como as autori-
dades goyernamentaes tecem elo-
gios em torno da acção do Dr. Pue-
yrredoii, chefe dá delegação argen-
tina.

Em* muitas rodas acreditam-se
que o acto da delegação da Argen-
tina significa ou*a mort>- da Liga
das Nações ou uma completa re-
visão dà Liga cbmo actualmente
constituída.

Algumas folhas dizem quo a
acção da Argentina é um triumpho
pho para os elementos norte-ame-
ricanos contrários á Liga.

Declaram os ditos jornaes que a
decisão da. Argentina demonstra
qüe as allegações dos Estados Uni-
dOs/ no que diz respeito íi L ga, são
correctas.- ¦•

Acredita-se, em algumas rodas,
oue uma nova Liga, elaborada pe-
los republicanos norte-americanos,
será. formada. Outros pensam que
a aoção da Argentina-terá como re-
sultadp a* formação de uma Liga
Pan-Americana. ..,,..

Todos os jornaes concordam que
a'acção da Argentina prova que
tôm razão os numerosos "leaders"
allemães,t'ue allegam ser absolu-
tamente fútil a idéa da Liga . das
Nações,'"e que a Liga' nunca pode-
râ vii1 a ter uma verdadeira in-
fluenela nos assumptos internacio-
naes. ......: 

Os jornaes fazem ver que, sem
duvida, a assembléa' da Liga das
Nações pòücofez ná sua actual
conferência * em Genebra.
- O governo não .faz, nenhum com-
meritario offieial.a rf*speito, porém
uoube-se que o 

'Ministério do Exte-
rior está mu'to optimiüta e acredi-
ta que os laços que unem a Alie-
manha, â Argentina tornaram-so
mala fortes dó que nunca.

.... ,CARL D.. GROAT
(Gorrespondeflto especial

da United Press.)

o senador Harding apparecet. na j dc negociar COm Mustapha Kemal.
? »** hiitin A jiiiii ti il ti. I jii-i.iiiwiii •¦ c»»i**l ..-.---.#- ' .*.tribuna, e quando terminou a sua
oração, foi alvo de calorosas demon-
atrações de sympathia, sendo saudado
com nutridas salvas de appiausos.

O Senado suspendeu os seus traba-
lhos até as 1220, más o senador liar-

MUSTAPIL4 KEMAL PREPARA-SE.
CONTRÜ OS GREGOS

CONSTÀNTINOPLA. 6 (U. P.) —
Informações recebidas nesta cidade
dizem que Mustapha Kemal Vachá

Noticias de Portugal
! SAUDAÇÃO A «JULIO* DANTAS v

i LlSteÕA, 6 (U. P.) — Á Afcademla
d'e Sciencias approvou ' uma • moção
saudando «o Sr. .Túlio Dantas, pelos
sttryiços prestados á instrucção pu-
blíeu.

. . . NOVOS IMPOSTOS
' LISBOA, 6 (U. P.) — O ministro
das finanças apresenta hoje, .ao Par-
jamento, um projecto do loi tributan-
dç. luçrps pyoflssionaes, cominei*çJa<53.
e industriaes; creando o iu)posto da
riqueza mobilaria, e .alterando tis
icontrlbuições predial 'e industrial.
CUSIPRLMENTOS AO

- * NOVO MINISTÉRIO
LISBOA, 

'6 
(U. P.) —-- O- general

Norton de Mattos cumprimentou,,té-
legraphicamente, de Bruxellas, o pre-
sidente'--flo inlnisterio. ¦ ;* *--*'-'-*--—•'--

; : O TRAÉEGO EERROVIARIO: .
I LISBOA. 6 (A. A.) -^ AÍ-autorida/'
des estão, dispostas a faz^r-lièstaiír!-
locer hoje o serviço fcrroyhiTio'" das.
iinhas^do sul do paiz. .'¦
PROPAGANDA NO ESTRANGEIRO

LISBOA. 6 (A. A.) — Sabo-se que
o governo, no intuito de promover e
intensificar, ns rclaçjies comwcreiaes
e econômicas entre os diversos paizes
do mundo, vai maijdar a todos os
paizes drogados commerciaes, afim
do estabelecei* accordos o fazer a ma-
xima propaganda do Portugal. . .

Entro esses paizes está, natural-,
mente, o Brasil, onde os delegados'
portuguezes irüo com a missão psije-
ciai de estabelecer amplo accordo en-
tre os dois governos, para estabelecer
o monopólio da_ venda dp cafá em
todo o mundo.,-' ., *

Os jornaes que hoje publicam es-
tas noticias fazem" os mais rasgados
elogios á idéa do governo, acerescen-
tando que -chegou a hora de se tra-
balhar para se mostrar ao mundo
que Portugal ainda tem elementos
para, se ..erguer pelo trabalho, desep-
volvendo as-grandes riquezas .qne o
paiz possue o fia quaes o governo vai
dar grande impulso, protegendo o
commercio, a Industria e. sobretudo,
a agricultura, tanto no continente,
como ..pas colônias.

O DR. CARVALHO AZEVEDO
PASSA EM PORTUGAD

LISBOA, 6..<A. \A.) —-Passou *por
este porto, a bordo do "Arlanza", o
Dr. Carvalho Azevedo, irmão do Sr.
Oscar de Carvalho Azevedo,-director
geral da Agencia Americapa;

O Dr. Carvalho Azevedo foi cum-
primentado a hordo pOr numerosos
amigos.

O -"Arlania" saiu, & .tarde, com
destino ao Rio de Janeiro. :

."A QUESTÃO DÒS FERROVIÁRIOS
LISBOA. 6 (A. A.) — O chefe do

gabinete, Sr. Liberato Pinto, foi pro-
curado pelos Srs. Machado dos San-'tos. e Antonio Cabreira, intermedia-
rios dos empregados ferroviários, que
estão em greve, aos quaes declarou
que o governo estava disposto a aeei-
tar as negociações, desde que os pa-
redistas voltassem ao trabalho.

O Sr. Liberato Pinto declarou mais
•que o governo vai publicar um' de-
creto dómlttin do os ferroviários que,¦dentro dó prazo fixado, não se apre-
sentarem ao respectivo conselho de
administração.

AS FINANÇAS
LISBOA. G (A. A.) — As propôs-

tas do' ministro das finanças, Sr.
Cunha Leal, hoje apresentadas ao
Parlamento, estabelecem um impôs»
to para as diversas categorias de
rendimentos,' creando -cédulas respei-
tantes aos rendimentos provenientes
dfa posse" ébi -usufruto on oecupação
e do arrendamento da propriedade
rústica e aoíi referentes â posse e
usufruto da propriedade urbana, ex-
coptuan-do os rendimentos das pro-'fissões commerciaes e industriaes, do
exercício de funeções publicas • ou
particulares, das profissões não com-
merciaes, dos emolumentos, salários*
pensões, rendas vitalícias e posso de
valores SBObilnrlos..

Outra proposta aetunlijta c
fica a oíBlribiilf^odc ¦ r;

Lopes,' fixando novas .taxas e suavi-
ziuido os respeetivf-a pagamentos.

O Sr. Cunha. Leal pediu ao Parla-
monto que as suas propostas entras-
sem'cm 

'discussão no prUKo' do 48
horas. ... ...•:;"..•; :.':¦'

. ;-:":.:Argrèvei;.:.
NA ÁUSTRIA

VIENNA, 6 (A. I-I.) — Aiimineia-
so para amanhã a declaração de
greve de • 25rgOÜ ifuncciouarios do
Estado, -.. que.. 

"".reclamam melhores
condições do trabalho. ¦"

I Parece que o"©r.' Maytfl',' chefe do
gabinete, convidará os empregados
aposentados a: substituir os grevls-
tas. •. .,, ..-;,.,. .

p-M S. PAULC

SANTOS,. 6 (A. A.) — Continua,
inalterável.o movimento grevista das
Docas. São jã decorridos oito dias
que' este estado dò coisas* perdura,
podendo-se" entretanto •¦ constatar a
attitude • pacifica dos; Operários..
¦'.Hontom, .domingo, foi feito no
cáes o serviço de carga e des*carga
ém vários vapores, sèhdó embarca-
das" 16.700 saccas de-café,-no paque-
te-"Martha Washington**', o qual lo-
go que se finalizou o serviço, zar-
pou.

Em seguida, foi terminada a des-
carga do vapor "Attivilfi", que sai-
rá amanhã.,O vapor. "Itapuca", qua
esteve alguns dias .no, porto, zarpou
hontem, devidamente descarregado-.
Foram descarregados dos cinco va-
pores, 11.589 vôluyies.

Hoje,.estão procedendo á descar-
ga do vapor."Rio Macahuap" b do
outros. A situação continua a mes-
ma; não obstante os esforços dos di-
rectores da companhia. O serviço é
deficiente, tal a grande quantidade
do mercadorias, a carregar e descar-
regar. Os operários absolutamente
não voltarão ao trabalho,;'sem obter
o augmento solicitado.

SANTOS, 6 (A.- A-.) — O dia de
hoje foi tal. como os anteriores, no
cáes do porto, isto é, foi quasi com-
pletá a paralysação do serviço, do-
vido â. greve, dos trabalhadores das
Docas. Actualmente existem 47 va-
pores no nosso pprto, sendo .IS atra-
cados âo cáes o 14 ao laigo. Todo!
estão esperando os serviços das* Do-
cas. -

Somente hoje, entraram 12. vapo-
fes. ps. eotnmandantes dos vaports
procedentes do norte, com carrega-
mento para Santos, 

"sabe"dore> -la f-i- -
tuação anormal do porto d'aqui, cs-
tão descarregando' no Rio 9o Janrl-

.ro, e viajando para esla cidadj; sem
essas cargas, cçino suecedeu com. os
vapores "Salerno", "Sierra Venlana"
e um outro da Mala Real- Inslozo.

. A Companhia das -Docas solicitoa
aòs carroceiros que entrassem «com
suas carroças até o cáes, af.imdo
procederem ao embarque de sacca3
de café a bordo do "Garonna", que
já está despaahado. Os carroceiros
recusaram-se a attondei* ao pedioo
da poderosa empreza, porém, 'obede-
cendo ás ordens dos seus patrões, 1. -
varam os seus cairos alé junto ao
armazém n. 6, abandonando-os ali.

Hoje, a União de.Arle.s e Officios
e Classes Ãnnexas, fez distribuí nm
manifesto coneltando os seus asso-
ciados a aconipanbarem, num ,movi-
me.nto de spliiia.riedade, o.s seus
companheiros dás Docas, ora em lu-
cta para a conquista* de um pouco
mais.de pão,-o-que até á pro'si-nte
data nada conseguiram. Pede aps
seus associados que eslejam dc so-
.breaviso, afim de que, nãVpríníeTrã.
chamada, cada õpèrxLríb pocupe o.
seu posto de trincheira junto iuis ele-
mais. grevistas. "Avanie pois. ..*om-
panheiros!" é o grito com que a
associação termina o seu nl;.ij'\:-.sto.

ENVER-P\CJ! V
LO!-.]*!

X>ni'ho [ir

EA ALLE5IANHA

,1o offiçialt publicada pela secre- cito que se realizou hontem etn todo ding immediatamente reaiizou uma | chefe dos nacionalistas turcos, con-; sentada, Sia tempos,*.-pi* 1

í i.U.-P.) — Um des-
.ijiji d»-' Bi-rllm üix que
m/io havia ordenado a' IiMiUrf) ,]a guerra da

"* n graudo gut-rra,
••'¦* o- tinritorio da Al-

esteve escondido
o arrtíistlclo,

m
. ¦ ¦' : -. -.;¦ r-*.'. *& - .
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Rio da Janeiro, 7 de dezembro de 1920

Bmm
Quem 'tivesse- duvidas acerca da

falta <íe uma orientação systeina-ti.a
ina -precipitada revisão da pauta
aduaneira, feita -pela Câmara, e,
actualmente, sujeita á deliberação do
'Senado,"não precisaria tle prova mais
convincente do que a decisão a que
chegaram os reformadores das 'tari-
fas, em relação «ão material1 typogra-
pliiiio. O critério geral, a que a revi-
Ban parecia obedecer, era o de alliviar
a importação do ônus tributário, im-
'jioeto-.peia pauta vigente. Numa ee-
lebre C/pòsição de -motivos, que mais
parecii. o manifesto de guerra 'do !i-
vre-cambismo resuscitado, o Sr. mi-,
oiislro d.-i fazenda pleiteou a ..reducção
tios ilireilós de importação, allcgan-
ido, entre 'òü.ràs coisas, que à tribn-
lução pesijda embaraçava o desenvol-
viinento de varias fôrma-., de activi-
ilude prmluctora, dependentes de ma-,
torfa] de -procedência estrangeira.

Ihua revisão de. tarifas, feita sob a
insjiiriição de idéas livre-cninbistfls,
com-.i as que foram professadas pelo
Sr. Homero Baptista, deveria deixar
.tranqüilos os industriaes, no tocante á
importação de maebinismos e de ma-
terias primas; Em relação a essas
dtiiis classes de importação, reinou
sempre perfeito accordo entre as duas
escolas econômicas. Os protemonis-
im, mesmo aqueMes que mais longe
levaram as suns convicções sobre a
solide'', 'da barreira tributaria, eram.
claros e definitivos, áeerea da entrada
livre de macíiinismos e de matérias
jpi.uui.s, que o -paiz não pudesse for-
jieeer ás suas industrias, lista attitude
era íngiea, porque não so cómprclien-,
tleria uma boa politica.proteceionista,
qui; começasse por taxar os elementos

. essência es ao desenvolvimento in-clus-
¦trial. Por seu lado, eram, tambem, lo-
gi-eps os livre-eambistns, quando não
eogltavani de abrir uma e.\.ep_ão na
sua política tributaria de suppressão
das barreiras alfandegárias para im-
pur lavação sobre os macliinismos o
matérias primas «las industrias.

• Ao 'livre-e.í.mbismo do Sr. Homero
Biiptista estava reservado o mérito
dessa fôrma original de imposição de
direitos pesados aos artigos, que os
próprios proteccionietas julgam de-
ver ser admittidos livremente. O
Sr. iui-iii_sl.ro da fazenda, se formos
julgar as opiniões tributarias de
S. Ex. pela sua exposição-manifesto
ido dezembro de 1919, encara a revi-
são da paútá aduaneira, como uma
tirniit eonlra as industrias nacionaes,
euja prosperitladb é apontada, na-
«pn.le c-urioso documento ministerial,
couio uai crime que merece punição.
Esse antagonismo geral do promotor
•dia revisão da pauta, especializou-se
na eomniissão da Câmara em uma
ibostilidade especial ás industrias do
livro e do jornal.

Não faremos aos homens enitos que
formaram a eomniissão de tarifas a
injustiça de lhes attribuir o pensa-
mento consciente e deliberaxlo de com-
l)àier as industrias, que, directamente,
conlriliuem para a diffttsão da cnl-
tura. Mas, seja que a attitude de sus-
peita e de má võií-tade da situação do-
ini iiante, em relação a todas as ex-
pressões impressas de opinião, tenha
t.xereijdo a sua prestigiosa influencia'
sobre os dignos membros da commis-
fião de tarifas, seja que, inadvertida-
mienl., a eomniissão tenha endossado
o nii.-.lu de ver de alguém pouco fa-
lu-iliã-r com a'teebniea da -industria ty-
pógrnpliiea, o facto é que no projecto
de revisão de tarifas, enviado pela
Cnniara ao Senado, figura nm au-
grnento quasi prohibitivo dos direitos
sobre as linotypos, qne são as ma-
chinas indispensáveis em unia typo-
grapliia moderna.

E não foi sóniento, classificando as
Krioíypóà em uma categoria, em qüe,
tetíKuicamonfe, essas íuachiniis não
podem figurar, que a Câmara fez
obra de hostilidade ao livro e ao jor-
nal. Divergindo ainda do critério ge-
ral da reclucçtjo e discordando do con-
ceiio universalmente admittido sobre
si ligeira taxação, on antes sobre a
entrada livre de matérias primas, a
eomniissão de tarifas da (.amara jul-
gou conveniente aggravar os direitos
sobre o papel de impressão.

Não é possivel deixar de registrar
a ironia da situação om que se col-
locou a Câmara, em cujo seio se le-
vtiiiiiim, íigoru, tantos campeões do
ensino primário e do aperfeiçoamento
das instituições universitárias, e que,
ao mesmo tempo, vota um projecto
«li; reforma da pauta alfandegária, uo
qual as industrias do livro e do jornal
são, especialmente, seleecionadas para
soff-rerem a imposição (le direitos for-
niidaveis, quando o critério geral da
revisão era a reducção dos direitos de
importação,

Ao Senado cumpre corrigir esse
erro, que, resultado de um cochilo
parlamentar, ou effeito de uma man-
obra hostil á imprensa, não pôde sub-
sisiir, sob pena de sorem sacrifiçados
os interesses da cultura «acionai. Em
um paiz, como o nosso, no qual o
combate ao analphabetisino constitue
um dos mais urgentes problemas na-
cionaes, não se comprehende como
possa o Congresso onerar, com op-
pressiva tributação, a producção de
livros. A relação entre a expansão da
industria typographica e a diffusão
e a intensificação da cultura c tão
evidente, que não perderemos tempo
em argumentar sobre o caso. Mas,
exactamente, por tratar-se de uma-
questão transparente, em relação a
qual nenhum homem medianamente
intclligento pôde entreter duvidas, é
quo o gesto da Câmara, classificando
erradamente as linotypos e aggravan-
do os direitos sobre o papel de im-
pressão, reclama a attenção do publico
e justifica a suspeita de que, por trás
dessa medida estranha, se encontrei**!

- os indicies dc. uma perigosa má^voh.
tade contra a força de propulsão-in*
telleetual, quo tem transformado o
mundo, e quo, entre nós, é o nnico
instrumento de combate á ignorância
o d'e'defesa da sociedade contra os
abusos dos detentas do poder.

Ha, no ambiente politico, em que
Vivemos ii este momento, uma .'bem
pcrceptivel hostilidade á imprensa.
O commentario jornalístico, por mais
sincero e moderado, por mais cortez e
desapaixonado, é recebido como uma
irreverência, como uma impertinente
intervenção^m uma esphera, da "qual
devem sea. excluídos todos quo não
pertencem a uma camarilha privile-
giada. O ideal do dia seria reduzir a
imprensa bi-asiLeira ião regimen do
jornalismo ottomano dos dias de
Abdul Hamid. Mas, como é impossi-
vel censurar o noticiário, limitar o
connnentario politico, ai-rolhar a veia
humorística do chronista, impedir a
indisereção importuna, adoptain-se
outros processos de embaraçar a
acção jornalística.

Em todos os paizes civilizados o
repórter é recebido como um. repre-
sentante da opinião publica, aò qual
os agentes do governo só têm o direito
de oecultar aquillo que graves inter-
esses do Estado evigem que seja man-
tido em sigilo. Entre nós, estabele-
ceu-se, agora, um regimen de excom-
munhão da reportagem, afim de cer-
cear a imprensa uo exercicio do sen
direito de colher informações. O jor-
nalismo, que, por toda a parte, «í én-
caraclo como uma força politica, que,
mesmo quando em opposição, coopera
com os poderes públicos, tornou-se
suspeito aos nossos dirigentes. E não
ha opportunidade que se perca para
diminuir o prestigio da imprensa.

Esse esforço para supprimir o po-
der dos órgãos da opinião publicai é
baldado, porque a força da imprensa
não depende da boa vontade dos go-
vernantes. Estes passam e os jornaes
fienm. E se tal coisa acontece em
outros paizes, onde existem múltiplos
instrumentos de diffiusão do idéas,
fácil é imaginar o que oceorre no
Brasil, onde o jornal é a unica coisa
que se lê e onde não temos, nem thea-
tro, nem tribuna publica, nem parti-
dos organizados, paira fazerem a pro-
paganda das opiniões e as reputações
dos homens públicos.

iSob o ponto de vista da imprensa,
esta campanha de alfinetadas, que
começa na quarentena da reportagem
e culmina na guerra de tarifas con-
tra o jornalismo, não tem a minima
importância. Tão insignificante é a
hostilidade nos seus effeitos, que os
jornaes ainda não se deram ao tra-
balho de a fazer cessar com uma faeil
contra-offensiva na direcção dos in-
dividuos, quo, mais directamente, se
estão identificando oom estas guerri-
lhas anti-jornalisticas. Mas o inter-
esse publico é prejudicado por esta
situação anoiwa.a de irritação, que
provoca hostilidades excessivas o des-
necessariamente violentas.

E quando a preoecupação de preju-
ddear a imprensa chega ao extremo
de querer. HiTuinar a industria typo-
graphroa do Brasil, parece que se
torna necessária a intervenção de um
poder mais sereno, que exerça a sua
funeção moderadora. Esta é a missão
do S-enado no caso dos direitos sobre
as linotypos e sobre o papel de im-
pressão.

burgo, que deseja entrar cm relações
commerciaes com o nosso paiz."*' 

J-ara esse fim foram remettidos aquella
associação vários prospectos, mostrando
o adiantamento da industria de lavores
em ''iiédrâjctc.

': O capitão dc mar c guerra. José Maria
Penido, consultor technico .naval da de-
legação brasileira á Assembléa da Liga
cias Nações, foi eleito presidente da com-
missão militar .permanente, bem como da
sub-commissão naval, .da mesma liga.

E' provável que o infante D. Fernan-
do, de Hespanha, que actualmente re-
present.-!' o governo de S. M. o rei Af-
fonso XIII, nas festas do centenário do
Estreito de Magalhães, visite o Brasil,
no scu regresso aquelle paiz.

$cbê^ãw
O temiio.
Probabilidades do tempo até as i6 hotoj

de hoje: "**
Estado do Rio (prepisão geral)—Tempo,

instável; temperatura, ligeira ascensão.
Districto Federal c Nitheroy — Tem-

po, instável (2); temperatura, ligeira as-
censão (2); ventos, normaes (2).

A temperatura média da capilal hontem
foi _n0,i ou 2°,4 abaixo da normal.

Escala de probabilidades:
1) imito provável;
2) provável.;
3) algumas probabilidades. 

'

Nota. — Serviço telegraphico nacio-
nal, regular; argentino, bom; •uruguayo,
péssimo.

Edição de hoje, 14 paginas
No palacjo do Cattete, foram hontem,

recebidos em audiências, ipclo Sr. pre-
sidente da Republica, os senadores Cunha
Pedrosa e Raj-mumlo Miríindn, e os depu-
l;idos Carlos -de Canipos, Estacio Coim-
bra, Macedo Soares. Arlindo I.coni, Aze-
vedo Sodré. Antônio Carlos, Elpidio
Mesquita, Olegario Pinto, Mello Franco,
Salles Filho e Felix Pacheco.

Por terem sido postos em disponibi-
lidade, apresentaram-se liontem ao se-
nhor presidente da Republica os maré-
chaes Luiz .-Vntonio de Medeiros c Olym-
pio da Fonseca, ministros do Supremo
Tribunal Militar.

O Sr. Sá Freire esteve hontem con-
ferençiando com o Sr, presidente 4a
Repulilica 'relativamente á -questão do
direito de propriedade da- União, sobre os
terrenos de marinha, questão esta, sobre
a qual o Sr. Sá Freire foi encarregado
pelo governo <le elaborar parecer.

Com o Sr. presidente da Republica
confereivciarain hontem os Srs. minis-
tro da viação, chefe de policia e depu-
tado Carlos de Campos, leader da maio-
ria da Câmara,

(Relativamente ao orçamento geral da
receita, para o exercicio de 1921, esteve,
hontem, conferenciando com o chefe da
Nação o deputado Antônio Carlos, rela-"or daquelle orçamento na Câmara.

O Sr. presidente da Republica assi-
gnou hontem'os seguintes decretos:

Na pasta da fazenda, aposentando o
i.° eseripturario da reccbedoria do Dis-
tricto Federal Clito Valterino Pereira;

Na pasta da guerra, saneeionando a
resolução legislativa que autoriza a
bertura do credito dc 77 :_!2s$ooo, sup-
.plementnr á verba C*. — Fabricas do
orçamento da guerra para o corrente
exercicio, e prorogatido o prazo 3e que
trata o art. 14, das disposições transito-
rias do Código de Organização Judicia-
ria c Processo Militar.

Do Ministério das Relações Exteriores,
recebeu a Associação Commercial do Rio
dc- Janeiro varias publicações da Skandi-
naviska Granit Acüclbolaget, dc Gothcm-

Attitude infeliz.

; Foi, positivamente, inopportuna e es-
cusada a altitude assumida hontem, no
Senado, pelo Sr. Cunha Pedrosa, ençarh-
pando, da tribuna daquella casa do Con-
gresso, as graves imputações feitas aos
seus collegas a propósito da reforma das
tarifas.

O illustre senador pela Parahyba ti-
vera, ha dias, um gesto «altamente feliz,
intervindo conciliadoramente no inci-
dente oceorrido com o Sr. Soares dos
Santos. Esse gesto valeu ao Sr. Cunha
Pedrosa grandes e geraes sympathias en-
tre os seus pares.

Mas, ao que parece, o nobre senador
estava empenhado.cm alienar, desde logo,
essas sympathias. E', de facto, a unica
explicação que se encontra para ji sua
atlitude dc hontem, que tanto teve de
inconveniente quanto de injusta.

Não se coniprehende, realmente, que
um senador da Republica, com as re-
sponsabilidades do Sr. Cunha Pedrosa,
aceite, sem maior exame, as insinuações
pérfidas de qualquer jornal contra a hon-
ra e o decoro do Senado e quê as re-
produza da tribuna, dando-lhes, desse
modo, uma autoridade e uma significação
inadmissíveis. E' uma fraqueza lamen-
lavei, maxiiné cm se considerando o scu
péssimo effeito sobre a opinião publica,
que nem sempre se acha prevenida <para
não se deixar • impressionar fortemente
por esses exageros contraproducentes.

Andaram bem, pois, os senadores que
se apressaram em desfazer a perigosa
atmosphera creada pela discurso do scu
collega paraliybano e em restabelecer a
verdade dos factos, adulterada pela cri-
tica de que se fez echo o Sr. Pedrosa.
Era esse o seu imperioso dever, desde que
se achava em causa a própria respeitabi-
lidade do Senado.

Evidentemente, não ha dc ser com es-
ses processos condemnaveis que os ele-
mentos empenhados em que o Senado
vote de afogadilho a reforma das tarifas
conseguirão ver realizados os seus in-
tentos. Questão como essa, que envolve
tão. consideráveis interesses cia economia
nacional, não pôde ser resolvida atropela-
damente, ao apagar das luzes dc uma
legislatura, quando tudo aconselha que
o Senado não se limite ao papel dc sim-
pies chanceller das deliberações da Ca-
mara. E' de esperar, pois, que a pressão
que se -quer exercer sobre os senadores,
lançando nião, contra elles, do escândalo
e da calumnia, resulte eni pura perda.

Só assim será resguardada .a dignidade
do poder legislativo.

Ministério da Justiça.
O Sr. ministro solicitou do Sr. prefeito

desta capital as providencias, para que
sejani desapropriados os prédios da rua
D. Manoel ns.-8 c 10,-e transferidos para
a União, além do terreno devoluto exis-
tente entre os dois quarteirões situados
na quadra formada pelas ruas da Mise-
ricordia, S. José. D. Manoel e Assembléa,
com as duas ruas que o separam desses
quarteirões, afim de ser construido ahi o
edificio destinado á justiça local.

— O Sr. ministro solicitou do scu
collega da pasta da fazenda o pagamento
de 100 :ooo$. como adiantamento, á dis-
posição do chefe da commissão de limites
dos Estados do norte, major Renato Bar-
bosa Rodrigues Pereira, para as despezas
de diárias e alimentação aos trabalhado-
res e acquisição, não só de uma pequena
ambulância dc medicamentos de urgen-
cia, como tambem dos materiaes indis-
pensaveis ao serviço da referida com-
missão. y_» r

-Secretaria ila Cnninra.
A Câmara approvou, hontem, em reda-

cção final, o projecto dc-resolução..que dá
novo regulamento á sua secretaria.

O regulamenta da secretaria é comple-
mento do* regimento interno elaborado
pelo saudoso Sr. Astolpho Dutra, tendo
por objectivo melhodizar os serviços legis-
lativos, distribuindo-os çqúitíàtivamentc
pelos íunecionarios da Câmara.

Da organização do projecto primitivo,
foi incumbido o official Nestor Massena,
que já realizou idêntica incumbência com
relação ao regimento interno. A inesa
apresentou um substitutivo a esse pro-
jecto, aproveitandqr-o na sua organização,
aceitando a collaboração do director da
secretaria e adaptando varias emendas do
plenário.

Em conseqüência á remodelação do ser-
viço da secretaria da Câmara, -íoranii pro-
movidos a vice-director o antigo chefe
de secção Aurcliano Nobrega de Vas-
concellos; a chefes de secção os officiaes
Honorio Quintanilha Netto Machado e
Nestor Massena; a official o amanuense
Maria Alves da Fonseca, e a 2" officialo
amanuense Antônio Ferreira de Salles.

Organizado o quadro dc dactilographos
da- secretaria da Câmara, foram nelle
contempladas duas seiiliíras. Mais uma
conquista do feminismo.

A reforma agora adoptada' vigorará de
Io de janeiro em diante.

tifkação sobre.os respectivos vencimen-
tos, em.virtude da carestia da vida;'acei-
tando-o projecto que estabelece.' condi-
ções' para permanência de officiaes da
2* linha do exercito nos logares que ésti-
verem oecupando no Ministério da Guer-
ra; aceitando, com emendas qué offerece,
a proposição da Câmara.que manda còn-
tar pelo dobpo o tempo de serviço a offi-
ciaes do exercito, da marinha e da poli-
cia, que serviram nas commissões* de li-
nhas tclegraphicas, chefiadas pelo general
Rondou. v

Do Sr. Gonzaga Jayme, opinando não
caber á eomniissão prommciar-se sobre a
proposição que declara de utilidade pu-
blica a Escola de Santa Thereza, a Socie-
dade dc Concertos Symphonieos e á Al-
liança Acadêmica, co.m. sédc .nesta ca-'
pitai.

Do Sr. Soares dos Santos, a favàr do
projecto que autoriza a construcçao de
uma linha telegraphica, de Roncador á

j estação de Corumbá, e outra da estação
de Palmeiras a Mineiros; aceitando a
proposição que abre os créditos especiaes
de 7 :3io$SS9. paTa pagamento dc substi-
tuições nas commissões de fiscalizações
de portos, em 1919; e 53:000?, para* pa-
gamento ao pessoal titulado da fiscaliza-
ção do porto de Victoria. em 1920.

Do Sr. Felippe Schmidt, approvando,
com emendas que apresenta, a proposição
da Câmara que reorganiza o quadro dos
funecionarios publicos civis do Arsenal
de Marinha do Rio tle Janeiro. ¦ •

O Sr. João Ura consultou os seus col-
legas sobre o projecto da. outra casa do
Congresso, estabelecendo as zonas fran-
cas no Districto Federal e cm outros pon-
tos do paiz.

Declarou que, eomo relator, achava que
se devia aceitar a proposição! como veiu
da Câmara, visto tratar-se de um assum-
pto importante e urgente, que seria for-
çosamente retardatlo se o Senado, cogi-
tasse dc modificações.

A commissão concordou com o senhor
Lyra, que ficou de lavrar o seu parecer,
de accordo com o vencido.

. — .0 Sr. Van. Erven, director, da Re-
partição de Agüâs, e Obras Publicas, soli-
citou seis' mezes de licença, de" accordo
com o art. 19 do decreto n. 4.061, de 16
de janeiro do corrente anno. . «

O ccnteiuu-lo.
.A commissão encarregada, pelo gover-

no, de elaborar o progranima da comme-
moração do primeiro centenário da nossa
independência, parece disposta a náo per-
der tempo.

Reunindo-se hontem, pela primeira vez,
essa commissão resolveu desde logo um
ponto de grande importância. Deliberou
que a commemoração official daquelle
magno acontecimento consista na reali-
zação, no Rio ile Janeiro, de uma expo-
sição universal, além das demais festas
que aqui serão promovidas pelo governo
federal e por particulares.

A idéa da exposição universal é de
uma grande opportunidade. Desde que a
nossa proverWal imprevidencia deixou
tudo para a ultima hora; desde qrue já
não ha tempo para pensar em realiza-
ções dc maior vulto, é claro que só po-
déremos fazer o que couber no curto es-
paço de tempo de que ainda dispomos.
O governo tem apenas anno e meio para
preparar a commemoração do centenário.
E1 o bastante para preparar a grande cx-
posição que ha de servir, quando menos,
para apresentarmos ttm balanço da nossa
riqueza ipdustrial e- agri.cola, hoje com
um tão admirável desenvolvimento.

Como elemento tle propaganda indus-
trial, as exposições universaes já não pro-
duzein grandes resultados. Mas o nosso
caso é especial. Por isso mesmo, deve-
mos aceitar essa idéa como a mais via-'
vel.

A commissão do centenário tem á sua
frente o Sr. Carlos Sampaio. E' um ho-
mem de acção resoluta, espirito realiza-
dor e pratico, capaz dc grandes empre-
hendimentos. Pode-se confiar, pois, em.
que o tempo perdido ainda será recupe-
rado.

Coar a exposição, com as grandes obras
de aformoseamento da cidade que a Pre-
feitura vai realizar e com a conimeniora-
ção já preparada por S. Paulo, a data
gloriosa de 7 de setembro de 1922 será,-
afinal, condignamente festejada.

Ministério «In Guerra,
O : coronel do quadro .supplementar

de engenharia, João,de Albuquerque Se-
rejo, assumiu a chefia da s" divisão do
departamento da guerra, sendo dispens- do
dessa funeção, que eexrcia interinamen-
te, a capitão Miguel Salazar Mendes de
Moiráies,

O general Luiz Parbedo, comman-
dante da 1* região militar, nomeou o Io
tenente Orlando de Wemey Campello,
instruetor do tiro 7.

Serviço para lioje:
Dia á região, capitão Juvenal Pereira

de Souza; dia ao poto medico da villa,
i" tenente medico Dr. Roberto Lisboa;
auxiliar do official de dia, amanuense
Antônio N. de Oliveira; a 1. brigada dc
infanteria dá as guardas dõ Ministério
da Guerra, intendencia da guerra, hospi-
tal central e Escola Militar; patrulhas
para o novo arsenal e á disposição do of-
ficial de dia, corneteiros para a-Collegio
Militar e esta divisão; a 2* brigada de
infanteria a guarda e reforço para o pa-
lacio do Cattete; o 1' regimento dc ca-
vallaria as quatro ordenanças para esta
divisão;

Uniforme, 6*.

Procurador, 11S0 me enganas...
.' A poli tica, mesmo quando c dlscipli-

nada, traz dissabores'aos seus responsa-
vèis;. imagine-ec agora quantos aborreci-
mentos ella acarreta quando em um par-
tido lavra perenncmentè 

*um 
certa fer-

mento de indisciplina, ou, pélo1menos, de
balGurdia.... .'

¦ E' o que está agora «verificando' o
Sr. Raul Veiga, presidente do Estado do
Rio, e suecessor .temporário do Sr, Nilo
na chefia do situacionismo, local, com o
assanhamento precipitado dos seus amigos
em torno do problema da fjutura chapa
federal.
.. Começou nos bastidores da politica
fluminense o 30 acto do drama da compo-'
sição da chapa; e, como panno de amos-
tra . da . desorientação geral naquelles
arraiáes, apparece «agora o leader da As-;
sembléa Legislativa a forçar a mão para
que sejam'aproveitadas as suas patrioti-
cas disposições de legislador.... 110 Mon-
roe.

Alguns vereadores da Câmara de São
Gonçalo romperam a marcha a lim si-
gnal dado indicando á commissãa executi-
va a candidatura do querido leader, qüe
confia .tanto 110 scu prestigio'junto aq
situacionismo, a ponto de não querer es-
perar as suas decisões c as do presidente
e chefe do partido, preferindo impingir-
lhes a surpresa de demonstrações de for-
ç.a que os ponham _ em situação de des-
agradável constrangimento.

Se o leader da Assembléa Fluminense
precisasse ainda da dar üma prova da sua
inhabilidade para o cargo politico, que
exerce, essa- de precipitar por semelhante
fôrma a questão da chapa bastaria como
documento definitivo.

Mas o que espanta uão é a coiupromet-
tedora soffrcguidão do leader que deseja
ser candidata (e muito 

'naturalmente,

uma vez que é leader); o que admira é
haver ainda uma pessoa maior de 21 an-
nos, milhando em politica, capaz de sup-
por que têm. algum valor real essas de-
monstrações,, partidas de. corporações
totalmente subordinadas ao situacionismo
c íjue só deste recebe e cumpre ordens.

O leader da Assembléa c um vehiculo
e interprete dessas ordens; mas desde que
procura transformar-se dc puro vehiculo
em autor dessas ordens, para dal-as ex-*
chisivamente em seu proveito e sem at-
tender a razões de discreção c convenien-
cia partidária, está mettido nos*pontos de
um dilemma irrecusável: ou faz vingar
essas manobras-com o immediato endosso
da situação, prestigiando-lhe salvadora-
mente a leviandade, ou, como diziam do
estudante que não casava com moça rica,
pega da pistola da fatalidade c dá uin
tiro nos miolos do futuro.

Nessa situação está o leader da salinhá;
e o Sr. Raul Veiga e mais a commissão
executiva devem estar a perguntar, en-
treolhando-se: mas que papel fazemos
nós com procurador tão.., desembara-
çado ?

•" O Sr. niinjstro foi procurado- hon-
tem pelos Srs. Paula e Silva' cjaiisén'
Müller, respectivamente, inspector é con-
ferente da Alfândega, desta capital, que
lhe vieram communiear haverem recebido
do presidente da còmirtissãoj, recentemente
eleito, no Senado,. para d'exaiue do'pro-
Jecto das tarifas das alf.àndegas, convite•para comparecerem ás reuniões daquella
commissão.

O Sr. ministro, embora não houvesse
recebido communieação official daquella
commissão,-determinou o comparecimen-
to daquelles funecionarios, afim dc que
a ausência- delles não perturbasse o an,-
damento do projecto. "

O Sr. ministro transmittiu ao i° se-
cretario. da Câmara dos Deputados a
mensagem presidencial pedindo autoriza-
ção para a abertura do credito especial
de 171 :903$52o, para pagamento do que..é devido ao The London and River Tinte
Bank Limited e ao The London and Ura-
ziliari Bank Limited.

O Sr. ministro enviou á Câmara dos
Deputados o processo referente ao pedi-
do do credito de _;jf:9oo$; para paga-
mento a Vicente dos S.itifos Caneco & C,
de premio pela construcçao do . cutter "
denominado " Batelão n. 2 ".

E PÉTAIN
. .... I' Xinguem púilo finar llmltm)

. . '& Intrcpidts, que _. uinit tlat
.maia nobres Olrtudi-.i ¦ ntlli,

•', ¦¦* H. ttwen;
(tiimernl Uioiiislò-* ICerijuelri-a ¦—- Heimnisetüielus <lu Campai. nliajlo .'nraguii.v.)

Qüandto os exércitos allemães invadiam
a França- por 1914, e, assiní "turbilhão
desmá-rcado tudo levavam- dc . vencida,
forçando a gloriosa terr,-i,,.pelo braço na.
cional a dar o supremo esforço,1 reparti-,
ram-se as acções^ bellicàs por muitas ba-
•ajhas, onde ao Ímpeto invasor'de'Moltke
suecedia-a retirada estratégica de Joffre.
As ordens do generallssimo francez eram
terminanfes e não raro pediam decisão
prompta e animo ousado no íevai-as. a
bom termo.

Prefeitura. ¦
Está annunciado para lioje o seguinte

pagamento: jubilados, de A a I, referen-
tes ao mez findo; professores elcmenta-
res e nocturno, coadjuvantes dó' ensino,
expediente dos cursos nocturnosj,, serven-
tés de escalas profissionaes, addidos e em
disponibilidade, de outubro. Serão pagastambem as folhas dos operários da i" c 2"
circumscripções dc viação, num total de
171 :i25$8;)2.

— O leilão de mercadorias existentes
no deposito central da Municipalidade,
que estava marcado para amanhã, quarta-
feira, como de costume foi transferido
para hoje, em virtude de ser o de ama-
nhã, dia santi ficado.

As oominlssões do Senado
Esteve reunida a dc finanças, que as-

signou diversos pareceres.
Do Sr. José Euzebio, contrario á pro-

posição que determina a constituição dos
quadros dos funecionarios civis do la-
boratorio militar dc bácteriologia, e do
deposito dc material sanitário do exer-
cito, estabelecendo os respectivos ven-
cimentos; indeferindo o requerimento dc
D. Rosa Nery Stelling, pedindo relevação
da prescripção cm que incorreu o seu di-
reito ao meio soldo deixado por seu pai,o major do exercito Silverio Joeí- Nery;
favorável á abertura do credito especial
de 14:4oo$, para pagamento de gratifica-
ções a docentes da Escola Militar; pe-dindo .1 audiência do governo sobre o
requerimento em que Maria José dc Oli-
veira « Aureliana Maria de Oliveira soli-
citam a reversão do meio soldo que per-cebia sua progenitora, D. Clotilde José-
phina de Oliveira, já fallecida; indefe-
rindo o requerimento do major reforma-
do Antônio Luiz de Almeida Junior, pe-dindo que lhe seja cnm-i-«liíla mna gra-

Ministério da Viação.
O Sr. ministro, por «iviso de lionte-m,

communicou ao director da Estrada de
Ferro Central do Brasil ter o Sr. minis-
tro da agricultura attendido á sua solici-
tação, no sentido de continuar a servir
na referida estrada, encarregando-se dos
trabalhos de reflorestàmcnto o agrono-
mo Raphael Nioac de Souza, director do
campo dc sementes de ítajahy.

—' Tendo D. Marzula Felizarda Bar-
cellos, viuva de um carteiro da Reparti-
ção Geral dos Correios, pedido abono de
gratificação addicional, o Sr. ministro,
a quem foi encaminhado q requerimento,
mandou que a mesma requeresse ao Mi-
nisterio da Fazenda a revisão do pro-
cesso de aposentadoria. •

O Sr. ministro*, de accordo com o
que lhe requereu a Compagnie des Cábles
Sud Americains, recommendou ao dire-
ctor geral dos Tclographos que providen-
ciasse no sentido de ser organizado um
projecto das tarifas a serem adoptadas
por essa companhia, para os telegrammas
destinados aos Estados Unidos da Ame-
rica do Norte, Canadá, Cuba e Porto
Rico, visto que não estão sufficiente-
mente esclarecidas as modificações quea requerente pretende fazer, de confor-
midade com o quadro comparativo queannexou ao seu requerimento.

Ao inspector das estradas, ao dire-
.ctor do Lloyd e.ao inspector de portos, o
Sr. ministro remetteu exemplares do fo-
lhcto intitulado "Port facilities at New
Orleans for foreign trade", importante
publicação enviada pelo cônsul do Brasil
naquelle porto ao Ministério das Relações
Exteriores, e por esse encaminhado ao
da viação, por interessar ao nosso com-
mercio e navegação.

Conferenciou hontem com o Dr. Pi-
res do Rio, sobre a construcçao da Es-
trada de Ferro Rio Branco a Petrolina,
o marechal Souza Aguiar.

No processo relativo ao offieio dacommissão de linhas telegraphicas e es-trategicas de Matto Grosso, remettendo
os projectos e orçamentos para a con-strucção de algumas estações definitivas
da linha telegraphica do sertão do nor-,
deste, o Sr. ministro proferiu o seguinte
despacho: "Qualquer obra nessa linha
deve ser construída dentro da verba orça-
mentaria, que já foi augmentada para o
próximo exercicio ".

Amargo desafogo.
Diz um telegramma de Buenos Aires

que ali se realizou, perante numerosa as-
sistencia, o sorteio para distribuição do
primeiro grupo de casas baratas, manda-
das construir pelo governo para serem
adquiridas pelas classes menos favoreci-
das. Outros telegrammas semelhantes a
este não tardarão a vir por ahi, pois,
díanté da gravidade da crise de casas na
adiantada capital platina, é natural que
o governo apresse a construcçao dos.de-
mais grupos projectados.

A noticia contida nesse telegramma, na
angustiosa situação.èm que nos encontra-
mos quanto ao problema das habitações,
é dessas que se divulgam e não se com-
mentam, porque não ha necessidade
disso. O infeliz e desamparado carioca
que faça o confronto...

A crise é tão séria aqui, com os alu-
gueis caríssimos, com a exploração dos
proprietários e com a absoluta carência
de casas disponíveis, que até as emprezas*
de andorinhas e outros vehiculos, destina-
dos a mudanças, estão ameaçadas dc que-
brar...

Porque hoje não ha para onde ir, qual-
quer mudança é, por assim dizer, impôs-
sivel.

Entre os diversos meios, directos ou-
indirectos, de que poderia lançar mão
para debellar essa verdadeira calamidade,
O governo não escolheu nenhum. De
modo que a crise da habitação na capi-
tal da Republica parece destinada a in-
corporar-se ao regimen commum dos nos-
sos velhos e múltiplos males, isto é, tor-
nar-sc chronica e insofuvel...

Tenha ao menos a opinião publica o
amargo desafogo dc comparar os metho-
dos da administração publica —- tão dif-
ferentes -— da Argentina e do Brasil.

Ministério da Fazenda.
Ao Dr. Nuno Pinheiro de Andrade,

inspector da fiscalização dos bancos, o
Sr. ministro dirigiu hontem o seguinte
offieio:"Tendo attendido, com satisfação, aos
desejos do Banco do Brasi) e do Banco
da Província do Rio Grande do Sul, no
sentido de se utilizarem da faculdade de
sellagem, com sello fixo, dos cheques de
que trata o n. 4, { 4* da tabela B do
regulamento do sello, recommendo-vos
seientifiquéis aos demais bancos que elles
poderão usar desde já daquella faculda-
de, que, sem duvida, constitue facilidade
para a emissão de cheques.

Os bancos que o desejarem, levarão os
cheques de scu uso á Casa da Moeda, jáautorizada, a gravar nelles o sello respe-
ctivo.

Preparada a encomntenda, o banco re-
colherá á Recebedoria do Districto Fe-
deral, mediante guia cm duplicata, a im-
portancia correspondente ao total do va-
lor .do;* seilos dos cheques, que tiverem
sido objecto de encommcnda, e com essa
guia levantarão da Casa da .Moeda os re-
feridos cheques sellados."

— O gabinete do Sr. ministro pede-nos a publicação do seguinte;

Contra factos...
Ha co"isas para as quaes não se pôde

encontrar explicação plausível, por me-
lhor que seja a intenção de quem as com-
monte. E' o caso dd governo estar des-
viando os. chefes dos principaes setviços
do Departamento Nacional de Saude Pu-
blica; para commissões. fora do paiz, quan-
do esta nova repartição se adia em plena
organização.

Ha poucos dias, era o Dr. Plácido Bar-
bosa, inspector do serviço dc prophyla-
xia- contra a tuberculose', que abandonava
esta dependência do departamento, uma
das mais importantes, para tomar parte
numa excursão aos Estados Unidos. Por
mais honrosa para os creditas do Brasil e
por mais util que seja essa villegiatura em
terras da norte-«mierica| a saida do
Dr. Plácido Barbosa, neste momento de
organização de um serviço conipíetamen-
te.novo, foi intempestiva., inopportuna.
'E, mais, ella dá ensejo aos adversários ila
creaçao daquella apparatosa dependência
da Departamento da Saude Publica,
para justificar a opinião dos que affir-
mam que as disposições do antigo regula-
mento eram suíficientes para resguardar
a nossa população contra os éffèitos
d:b peste branca, bastando apejias que os
funecionarios incumbidos de combati-1-a
cumprissem com o seu dever.

Mas a época é de vaccas gordas...
, Agorai, surge a nonueação do Dri-Leitão
da Cunha, director da directoria 'de ser-
viços tcrreish-es, para representar o Brasil
rio Congresso de Hygiene, a reunir-se em
Montevidéo.

Para mçstrâr a sua importância, basta
recordar que esta directoria superintende
a todo o serviço terrestre, inclusive ás
cinco inspecto rias creatlas no novo depar-
tamento.

Este facto mostra o quanto foi insin-
cera a reforma tal qual se fez, visando
sobretudo a creaçao de logares, cuja des-
necessidade está sendo ainda tão precoce-
mente demonstrada, com a ausência dos
seus principaes creadoi-es.

E' esta, ao menos, unia conclusão que
sc impõe, coiin as coinniissõcs que se acaba
de dar aquelles dois funecionarios. quan-
do outros, com tanto brilho quanto elles.
poderiam representar o nosso paiz no es-
trángeiro. E a vingar um tal precedente,
teremos que assistir com pesar, em bre-
ves dias, á ausência da professor Rabello,
alma dá inspectoria da prophylaia da*sy-
philis; do Dr.-Belisario Penna, o propu-
gnador da prophylaia rural, e talvez o
Dr. Carlosi Chagas...

E não se diga que o'momento é para os
emprehendimentos práticos...

A VÍAÍiKM DO "ÜESTKOY_.U"
"PÍAUHY" AO KCr_

O oontra-torpedeiro "Piauhy", que,
sexta-feira ultima, havia chegado, ao'porto de Florianópolis, e não ao do
Rio Grando, como, por equivoco, foi
noticiado, zarpou, honteni, da capital
cto Estado dé Santa Catharina, com
rumo a*Ô Rio Grande do Sul.

O chefe do estado-maior da ar-
mada tovo, nesse sentido, telegram-
ma, que lhe foi enviado .polo com-'
mandante daquelle vaso de .guerra, o
caipitão de corveta Mario de Oliveira
Sampaio.

A DIVISÃO XAVAIj JAPONEZA,
QVE ESTEV1. NO RTO

O capitão-tenente Luiz Autran de
Alencastro Graqa, que serviu como
official ás ordens do vice-almirante
Kajishiro Fimalçoshi, commandante
da divisão naval japoneza do instru-
cção, quo «istove nesta ««apitai o pm
Santos, recebeu um toloferamina da-
quelle almirante japonez, em inglez
e assim redigido:"Santos, 3 — On learingr brasillan
Watet-js, to day, Isend you our henrt-
felt thanks for the assistance andar-
rangemente yo had so kindly mado
for the squadron under my com-
mand, during our stay in Rio de Ja-
neiro.

Pleasq convey my best thanks to
the officers specially attached.

AUow me to -wish your health and¦prosperity of your navy—Vice admi-
ral Funakoshi."

IA traducqão desse despacho tele-
graphico'ê a seguinte:"Deixando, hoje, águas brasileiras,
envio-lhe os meus sinceros agradeci-
mentos, pelos bons serviços que pre-stou ü. divisão sob o meu cominandó,
durante a nossa estada ahi.

Queira transmittir aos officiaes
que estiveram íl nossa disposição os
nossos melhores agradecimentos. .,

Permitta-me quo «flie deseje muita
saude e grandes .prosporidades na sua
carreira."

O "S. PAULO" EM ANTUÉRPIA
O. almirante Pedro de Frontin,

chefe do estado-maior da armada,
recebeu, hontem, um telegramma do
capitão de mar e guerra Tancredo
Gomensoro, commandante do coura-
çado "S. Paulo", commúnicando-lhe
haver partido de Portsmouth, ãs 14
horas de domingo, e chegado, doze
horas depois, a Antuérpia, devendo
d'ali zarpar, amanhã, ao meio dia,
para Cherburgo. •

No seu telegramma, o comman-
dante Gomensoro informa que o es-
tado sanitário a bordo continua a ser
excellente.

— *-__..¦ :
CONFERÊNCIAS NA MARINHA

. O almirante engenheiro naval Me-
drado (Portella, inspector de enge-
nharia naval, procurou, hontem, o
St, ministro, afim de conferenciar
sobre a concurrencia para a constru-
cção do novo Arsenal de Marinha, na
ilha das Cobras.

Como aquelle titular estivesse au-
sente, ficou adiada para hoje a con-
ferencia daquelle almirante.

— Conferenciou, hontem, *!om o
chefo do estado-maior o (.uiitáo Uc
mar o guerra Aristides Vieira _u-i..--.-!-
renhas, commandante <lo cojpu __
marinheiros nacionaes

Houve salientes da extensa linha: chi
que se articulavam os exércitos, onde -for."
ças consideráveis se deixaram sacrificar
para manter a cohesão indispensável'1 á
gigantesca manobra.

Nò fluxo c refluxo de milhares de sol-
dados, apontando a invasão c o rechaço,
quantas acções heróicas sellou generoso
saugue francez! Pode-se concluir não
haver soldado e official que deixasse es-
maiar os louros do passado'.'* A bravura
cxoina-íhes a personalidade. Affinna-
lhes qualidade, herança guardada' a geito
de relíquia; veneram-na como santuário.
Eita bravura, quer considerada exalta-
ção mórbida do eu, quer condição natu-
ral, por vezes ascendeu á intrepidez des-
abalada, até os generaes. Confirmani-no
Mangin e Pelain.

Os exércitos de llülow forcejam 1110-
dificar a situação geral da batalha do
Mame e sanar a falta de' Kluck. Em
Courgivaux é renhida a lucta. O terreno
onde sc peleja rudemente, varrido pela
artilheria de ambos os lados, tomado e
retomado varias vezes, é campo dc morte
e desolação.

Fluc 6 de setembro de igi.j. Kntar-
dece. Contra-atacam os allemães Cour-
givaux, ocetipada por uma companhia de
engenharia, que resiste heroicamente,'até
ser soccorrido por batalhão do regimento
ijío, que rechassa o inimigo.

De seguida', dos bosques que circumvi-
zinham a localidade, surdem os teutões
c as tropas francezas da 9* brigada têm
dc ceder a posição, Ahi é que rebrüha o.
general Mangin. Entrevendo nublada a
situação c compromettido aquelle sector
da linha de combate, o magnífico visio-
nario cijtra no cerrado do campo de ba-
talha. Cachimbando, inabalável ao crepi-
tar dà fuzilaria, ao taquc-laque das me-
tralhadoras, indifferente ás granadas que
revolvem a terra batida, em soffreguidão
mortifera, Mangin attinge os postos avan-
çados, confunde-se com as linhas de atí-
radores e logra manter sua lúzida divisão
entre Courgivaux e Escardes, até o bai-
xar da noite sobre o scenario dorido e.
glorioso. J-ora necessário ao valente dar
o exemplo supremo de cumprimento do
dever, sublimado pela victoria, as sua*
tropas.

Outro ardido, Pétain, mostra a mesma
galhardia. Havia elle conquistado ao
inimigo Montee:ui.-:-!es-Proviiis e profe-
rira, então, a celebre phrase ." O canhão'
conquista; a infanteria oecupa"; Corre
6 de setembro. O dia de Pétain.é o.mes-
mo do 1idador.de Courgivaux.. Dc novo
arranca o inimigo contra a aldeia;, mas
desta feita apoiado pela grossa aítilhe-' -
ria dos canhões .105, que impedem o des-
envolvimento da manobra <le infanteria
e reforços consecutivos na acção. Es.ta-
belecein as baterias allemãs as barrages,
diante de Montceaux-les Provins. As al- •
turas dc Saint ,Bon são varridas ininter-
ruptaniente pelas granadas, tornando-so
difficil vingar as faixas de terremoto
que nesta hora são aquellas elevações. A
infanteria de 1'etain esmorece, olhos pos-
los na cortina fragorosn de ferro, fogo e
pó, onde estilhaços, gazes deletérios, era-
teras medonhas aguardam-na assim te-
trica anlc-camara da morte. Aii está. po-
rém, Pétain, com sua grave physionpmiaj
máscula c serena, onde tràiísluz a cora-
gem forrada de obstinação e triplicada de
certeza da victoria, qualidades que ser- .
vem ao verdadeiro soldado nus mais agit-
das emergências da vida militar. Com-
prehcndc num relance a situação. Avan-
ça em pessoa, assiní, o mais impávido in-
fante, só, campo em fora na frente -das
suas eolumnas e attinge Saint-Bon. E*
tremendo o bombardeio, mas -ó animo in-
amolgavel do general é da tempera dos
Neys e Lannes. Permanece todo o dia
em meio ao furacão desencadeado pelos
canhões inimigos. Escreve um dos seus
officiaes: " Nós, :iue acabávamos de pas-
sar tão rudes jornadas desde 22 de
agosto, e que Unhamos no coração a an-
gustia da retirada effectuada sem "trégua

dia e noite, desde o Sambre até o Sena,
que acabávamos de ler a ordem do dia
do general em chefe para a batalha que
se empenhava, afigurava-se-nos que est»
offensiva, fria, resoluta, eürj-itura ao olirf
jectivo, tinha algo dc symbolico, grande,
e sentíamos todos no coração a esperan»
çá, a certeza de vencer... "

Viu seus esforços coroados pcloexiío,
o futuro defensor. estrenuo de Verdun
Pela noite do memorável dia sua divisão
assenhoreava-sc do objectivo e en!oura-se
com a victoria.

* Para os que julgam dever poupar-se
a si próprio chefe dc tal envergadura,
tendo em mira o possivel desastre da tro-
pa, eliminada a sua direcção pela morte,
responder-se-ha, com os exeir.los de
Mangin e Pétain. E' preciso, por vezes,
o sunimo sacrificio e o general empe-
nhal-o-ha fria, resoluta, impenitente-
mente sempre que as oscillações descom-
pensadoras da lucta lhe depararem en-
sejo. Dest'arte sc torna'de inalienável
importancia para os exércitos as excellen-
cias de animo que devem possuir seus
chefes. Nietzsche, nas suas concepções
philosophicas, estabeleceu o super-ho-
mem. Outro não é, presentemente, o ge-
neral que esse nome express'e. Desde o
gizar dos planos para a batalha, o conhe- 

*

cimento psychologico dos seus comman-
dados para saber justo prever c prover,
até expor denodadamente a vida, assim
Mangin e Pétain. refulge o vulto iacon- ¦
fundivel do verdadeiro chefe, incarnando
a mais pura^ das virtudes humanas. São
esses generaes qu levn.n suas tropas á
victoria, galvanizadas pelo cxcclso mo-
ikio.
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A REFORMA DAS TARIFAS
IMO SENADO

rn-.

Uma sessão agitada — A reunião da commissão
especial

Ha muito que o Senado não tinha
tr*i a sessão tão agitada quanto a de
hontoin. »

]_ não fora um • discursa do far.
Cunha. Pedrosa, suggerindo um re-
qneriniento que importava na demis-.
«ão tácita da commissão especial in-
cumlmla de relatar ii proposição da
C-iiriara dos Deputados, alterando a
nossa pauta aduaneira, certa, ente
ea Srs. senadores não teriam aquella
opportunidade para mos._f_.sfc con-
trarios radicalmente a. uma solução
precipitada de tao importante refor-
ma, que na expressão do Sr. Irineu
(Machado eqüivale, quasi tanto a uma
reforma constitucional.

Lido o expediente, teve a palavra
o Sr. Cunha 1'edrc-sa, que começou
declarando, que oecu-pa-vu a tribuna
sob grande oonstrangimenti).

Aa circui i.stani-ias, .porém, o obri-
ga.vniri a isso. Tratava-se do se-
guinte:

Uma parte (Ia imprensa carioca
vem, ha tres ,dias, .commentnndo com
vi-liemencia a attitude do Senado em
rcl«i.'_o á reforma das tarifas, strb-
'ii ettida ao estudo da commissão es-
pucial, dos 21 senadores,, nomeada,
èrn obediência a um requerimento,
aa «provado por grande maioria." ". 

.
(Dos alludidos- coinine. tarios consta' 

.que o plano cíc<s que ulvitraram a no-
meação da grande có.niin i_são foi o
resultado de urna conspiração entre
ricos e poderosos industriaes e mem-
bros do Seriado, -no sentido do ser

.. protelada a psuéagem da reforma ta-
. rifaria, de modo a não ser approva-

da -na presente sessão.
Accrescenta que, -para se conse-

guh- ta"i anho escândalo, corre en-
tre os interessados a fonn.ação de
uma bolsa de cinco mil contos, com
que se pretendia obter do Senado
Brasileiro ft tremenda e innoniinavel
ímfrnórálidáde !

O orador ia, pois, "in-mular um re-
querimento na ordtui do dia, pedin-

- do que o projeeto da reforniá das
tarifas entrasse inimediatamente em
ditieussão, scffrendo desde logo am-
pio debate. Pensava que desse modo
explicaria com vantagem aquellas
insinuações.  '...,' • '

Segue-se na tribuna o Sr, Irineu
, Maol.ado, que cen eça recordando

que fura o a"ütor material da fyrma-
-_&o da commissão,..especial de 21
membros, porque julgava que o pro-' 
jecto interessava a ,todi>,s os Estados'V.è 

cada um delles precisava ter tima
parcela de responsabilidade no- .'os-""tildo, 

da "reforma. " " '.,..'..";,' 
. :

iNão .só por isso, comp por ter. sido
relator do ..priiir.eirq pre.jeo.to, de-ro-
forma do tarifaa _üc surgiu na Ça-

. mára, tendo S. Ex.. portanto, estu-
d.cs.-espeçiaes sobre a mn teria,-o ora-
dor estava.certo de que seria 0i,.ré-
latoc da' coi).ml&.ão ,do Senado,.. Não
o foi entretanto, e.ta situação o ma-
goóu e o magoou profundamente.. 

'
'Passa depois a tratai- do incidente

. .íqvido entre S. Ex. e-, o. iSr. Lauro
Müller, e declara qúe jião elijurou

, .'ladrão .a.uélie. •c?eu_ eminente amigo.
Censurou a sua _oniíuc.a"paia com

o. orador, np_ termo» mais "ásperos,
digam 

"mesmo 
brutaes. mas o que

tinha a dizer, disse-Ui'o a elle pes-
snalimente.' Aliás, é.habito., seu, quan-
tlt) tenha de falar contra qualquer
unvsenador que lhe l„.ja desgostado,
a elle prçpi-iu coiir.municai- corajosa'"e lealmente. Mas iqüeiii conta um• Conto <íe.rèí-'c('rit;i "üm.,'iijò'ntri*,'e, 

fias'' èxngei_<;ões de boca om boca, de óu-"' vido-' erfi-oitvidp; "os "Wcáii'daÍo_ -se
üílargam, principalmente quando' 

"se
"liuor 'òtlti-bfai- os unimos, quando se¦quer. enfraquecei» à coragem, áfiim de

se acarretar á causa que se defende' o's senadores de espirito vn-cillânte e
alma hesitante.

iNada temo ! Não recua diante do"nenhuma ' responsabilidade ! E' um
combatente ! Está sempre disposto a
vestir a cota de malha e a empunhar*'as-arrhas ém 

'-'-defesa 
de uma causa,

•como queiv quando quei-,' oriile qüor,
com 6 soberano sentir di-i r-\i-X Venta-
de e da sua consciência !

i-vJWilo recua: diante de nenhuma re-
sponsxbilldaile ! E dizno- nobre '"«teria?

¦ dor: não venha provocar um inci-
dente encampando -..cu.-aoõo.. queVisam ferir a'honra e ofender ò amor
próprio dos seus collegas ! 

¦' -O Sr." Cunha PedrPsa — Xão apoia-' do: ou não offendi a nenhum dos
Srs. senadores. ' 

I. o orador prosegue:-nesto caso,
S. Kx. produxIi-A. effeito contrario.
Ainda tonho bastante saúde e Buffl-

, ciente coragem para repellir o labeo
de que se qui*/. lançar mão contra
mim. usando dos meios extremos, so
a tanto fôr Conduzido !

•O Sr. Çunhíi Pcdrosa — Eu-não
...lanee.1 iabêo contra ninguém.

O Orador prosegue digerido que a
attitude do senador peia 1.irahyba _

!.' perigosa.. ;'—Quantas vezes o Senado tem sido
insultado mais gravemente pelo "Cor-
reio da Manhã" . .** .

Recorda, então, o orador, que uma
deilas foi por oceasião da recente no-meação de novos funecionarios para
a secretaria do Senado, e a voz que se

.. Je.vantou o violentamente combateu o
, acto do. Si»nadq. depois assignou a no^

nioação desses funecionarios !• ... O Sr. Cunha Pcdrosa — Eu não of-

fendi o Senado; defendi um ponto de
vista, e dentro delle mo mantive, .-

E o orador prosegue, dizendo que a
honra dos individuos e das corpora-
ções não se perdem e não se readqui-
rem !

Assume corajosamente a responsa-,
btlidado da parte que lhe toca nesta
emergência.

Tenha prudência o senador pela
Parahyba. Não leve as questões a ex-
tro mos, porque, nellas, nada receia.
Não encampe S. Ex. os processos nem
os n. thodos da imprensa, que banha
no lodo o seu açoito, para fustigar a
face dos senadores da Itepublica !

Desde moço, habituou-se a confiar
nos seus esforços, na sua Individuali-
dade e no seu valor -— pequeno ou
grande, como quizerenl, pouco se lhe
dá — mas homem, feito por seus es-
forços próprios, temperado no fogo
dos combatentes e das luetas, o seu
caracter é do aço rígido e infloxivel.
E conclue S. E.: '

¦'Sei cumprir b mou dever ! Sei lu-
ctar i Nada temo, nem mesmo, a per-
da da posição.politica que oecupo e
que considero eomo um favor trans-
ltorio da população da minha torra,
cujos interesses tenho procurado sem-
pre desveladamente, minuciosamente,
defender, tanto nesta casa como na
outra .

—Srs. senadores da Itepublica, te-
nho apenas uma falha no cumpri-
mento dos meus deveres: uma longa
ausência desse paiz, determinada por
motivo angustioao de enfermidade
quo me arredou dos trabalhos desta
casa, moléstia e enfermidade.t(ue não
impediram que ou einprehendesso to-
nazes esforços em favor da nobre
causa que defendi sem apparato, dei-
xando que outros se cobrissem de lou-
ros peltis meus incansavois esforços.

Até hojo, tonho sido „ mesmo ho-
mem, o mesmo combatente; não sof-
frl a menor modificação no meu ca-
racter; se mudei, se alguma coisa te-
nho a aecrescentar-lho C» a serenidade
ce-in que encaro a minha pro-
pria responsabilidade para redo-
brar no esforço, na energia,- na tona-
cidade.

Não temo nada dos poderosos qüe il
esta casa, como ü. outra, procuram,
numa negativaconstanto, a cada um
dos deputados o.senadores, infraoue-
cel-os politicamente, sem dar-lh__ os
rioios de vida, do'força o de prestigio,
mas querendo' dolles arrancar, a cada
instante, medidas mais pesadas para
a sua consciência e para à suaestfma
publica. '

Senador da Republica,, . poderei
amanhã volver a multidão de.' quesai, mas pôde' ò Senado.ter a. certe-
za do que, perdida essa. posição, não
desesperarei (íesta Republica . como
todos os outros. desesperam desde
logo, porque, perdida» estas-posições,-
nella não yèem inala o ideal dos «eus
sonhos. Apenas mais tenaz defende-
rei a Republica sem a- menor quebra
da nninha energia,, da .minha*.digni-
dado, da minha-coragem; sem- temer
coisa alguma.- nem a perda da-ptf"!-'
ção, nem a da- liberdade, nèm q."da
vida, nem a calumnlti, porque a hon-
ra de um homem só vive acima de
oalumniadores prófissionaes e d-ba
contumazes dlffamadores da honra
alheia e do próprio regimen".

Depois desto discurso, assumiu a
tribuna, o Sr.. Vespuciò de Abreu,
que diz ter ouvi.dq co,m pesar. o. dia-
curso do senador pela Pi ira'.hyba, quo
trouxe para o„_èi*adi) labéos que fo-
ram «tirados gratuitamente solire a
commissão especial. .

Recorda o andamento do projeeto
na Câmara, que não quiz adoptal-o
de.de logo, embora a titulo deexpo-
i-iencia.. Foi dos que asslgnaram, poraquella época, um documento prefe-rindo esta ultima solução..

A Câmara dos.. Deputados levou
um anno a estudar aquelle .projeeto,
e, quando este ._.remettido; ao Sena-
do, iio.ha-se que el'e. deve ser appro-
vado sem mais exame. ....

13 por que? Porque alguns jornaesentendem que o.gonado devo exercer
neste cas. o papel de chancellaria,
homologando o projeeto tal qualveio da Câmara, p não do ser, como
no caso é, uma Câmara. rovist*ra,com
o dever de corrigir o trabalho • queveiu da outra, casa do Congresso, na-
qiiollcs pontos que não corresponde-
rem á_ -necessidadcí do.momento. :

O requorimonto-qtic "o senador pre-tende apresentar om defesa do Sena-,
do.longe de deCondel-o das nleivosias
que lhe foi_m aSsabadas, elXC "vem
coiTOborar naquella» • injurias.

A commi. são ha pouco .nomeada
está cumprindo-.com o seu dever, o
se, por acaso, o .Senado .approvar çe-melhante requerimento, cila se een-
tira desautorada.

Fala depois p Sr! Moniz Sodré, re-
lator geral do projeeto, que estranha
aquella attitude. do senador parahy-
bano.

Ha dias, esteve em palácio, e, pa-lestrando com o Sr., presidente da
Republica, mostrou-lhe o propósitoem que so encontrava de apressar o
andamento do projeeto, tanto assim
que ia propor á commissão que fi-
zesse. votal-o' em 2o turno, emquanto
esta ultimava os pareeeres purciacs.

Por sua vez, daria com presteza o
parecer total. -  - .,,.-.— .

Desta disposição communicou tam-
bem ao-senador pela Parahyba, cuja
attitude, naquelle momento/lamenta
profundamente. .

Protesta contra as insinuações;
promette esforçar-se o mais possivel,
como era seu desejo, para que ( se
faça a reforma, ainda estcanno, mas
não admitte que se ir.sinúe 7qualquer
co-isa' Contra a. sua honra, porque
esta-tem sido respeitada pelos seus
mais orueis adversários. - :-... - .' O Sr,. Jfigife.1 de Carvalho --também-
protestou contra o -discurso .dò .ee-
nhor Pedrcsa. 

:e 
í>'rote's'lôu também o

Sr. Lauro Müller, deciantndo não
haver insinuação-que o faça mudai:
dp rumo-na, sua, vida politica e' nas
attitúdé.s que tem de assumir em fa-
cedo.í-lnteresses do paiz. J

Desde ,'mcçri, tem paesüdo ' pe'os
mais altos cargos de governo, quer
no seu Estado, quer na União, onde
oecupou duas, pastas, ciuie se__chp-
cani os maiores .interos-ies. . .;.. ', 

. •
festfi, portanto, habituado aos.cho-.

ques", e, por isso, venj declarar que.
..ómente nni interesse o move nesse.
assumpto—o do paiz.

Encerrou ;i série dp ""discursos o
Sr. Cunha Pedrcsa, repetindo não
ter tido a intenção de .offender 

'.-o

Senado, e conclue dizendo» que não
mais apresentaria o requerimento
pedindo urgehcía para ser discutida
immediatamente a reforma das ta-
rifas.- -• ,-¦

COMMISSÃO ESPKCIAIi
Esta commissão esteve reunida,

sob-a presidência do Sr. Lauro MUI-
ler, que, em nome de todos o_.ni.ei_:
feros da commissão, agradece o com-
pareclmento dos Srs. Paula e Silva
e Jansèn Miiller, solIcLtando-lhes .. a
fineza, de acompanhar ps trabalhos
até sua, final ultimação.

O Sr. Jansèn Müller, em seu nome
e no- de seu collega Paula e Silva,
declara que ambos estão promptos
a. prestar todos os esclarecimentos
qu'e lhes forem solicitados;
¦ • E' submetílda ao voto da coni-
missão e por ella approvada. a se-
guipte distribuição de..serviço, orga-
nizada pelo presidente: -

Lopes Gonçalves. — Classe 15* —
Palha, esparto, cairo e outras matérias
filamentosas; classe 31* — Coitos e
outros vehiculos.

Firmo Braga — Classo 5* — Mar-
fim. madreperola, tartaruga e outros
despojos de .animaes; classe 23* —'
Chunibo,: estanho, zinco e suas ligas.

Costa Rodrigues — Classe . 12? —
Produetos chmicos, drogas e espec.ia-
lidades plinrmaçeuticas; classe 3*1* —
Instrumentos e objectos, cirúrgicos e
dentários, .....;

Antonino.Freire —: Olasse 24" — Co-
bré e suas ligas; classe 34* — Instru-
mentoa de musica e seus pertences.
sBen-jamin Barroso — Ctasse 23* —

Ouro, prata e platina; classe 28* —
Armamento e outras oora. de armeiro,
objectos de munição o petrechos do
guerra. ¦" '*' ~ ^ ''••

Eloy de Sou'za — Classe 3* — Pello
e couros.

Antônio Massa — Classe '6* — Fru-
ctasr classe-7' — Legumes,' far'na'eeos
e cereaes.

Ribeiro de Brito — Classe 9" —- Sum-
mos ou suecos vegolaes, bebidas al-

.coòlicas e .ermerifadas e outros liqui-
dós; clasííe 10* — Óleos, graxas, c.fás
e artigos fabricados com estas substan-
cias.

';Eu*íebip. de • Anjjrade ~ ^.Classe. 14*
—. Canna da-India. bambu, junco ê oú-
tros.cipOs;. clasfje 36* £? Varos. arti-'
80»..

Muniz Sodré — Relator geral.
Bernardino Monteiro — Classe 2* —

Cabellos; petles e.pennas; classe 2G*'— Forro e aço.
Miguel de Carvalho.¦— Classe 4* —¦

Carnes, peixes e produetos animaes;
classe 20« — Papel e suas appliea-
ções.' •*' -"'' '-• ¦ ..yy.'_

Trineu Machado — Classe 1G" —* Al-
godão; classe 18* — Linho, juta e ca-
nhámb. -;- "¦ - ¦-

Francisco Sàllés -- Classe 1' — Ahi-
mae^vivoí e dissecados; classe 19" —
Seda de qualquer qualidade. "

Adolpho Gordo — Clasíje 17" — T/v;
fclásse 35" — Mach'nas. apparelhos,.
forramentag e utensílios diversos..

José Murtinho — Classe 11* — Ma-
terias ou substancias dè pe'rfuma"i*ia,•t>intúra e outros usos; classe ai* —
Pedras,'terras o outros'mineraes,

Hermoaeglldó de - Moraè'3 — 'íl* "—
•Metalloides o'vario., metaes; classe 20*— Obraa decutelaria.' -

Xavier da Silva—Classe 8"—-Plan-
tas-, foi luis, flores,' frutos, sementes,
raizos, cas,eas, forrágens e especiá-
rias; classo 1.V-—Madeira. .

Lauro Müller—Presidento. . - •
Vespuciò de Abreu—Parto preli-minar. •¦
O Sr. Eloy de Souza, pela ordem,

propoz, e foi apprQvado, quo os me-moriae.i recebidos pela commissão
fossem, directamente, remettidos aosdiversos relatores, e, bem n__im.'que.
no .orlvite aos interessados, em vez•dn expressão "convindo", se diga"devpiidò".

Propõe,.ainda;'o Sr. Eloy de Souza
que ns emendas,...porventura offor o ei-
daS pelos membros; da commissão,
sejam enviadas ao presidente, afim
do mandal-as publicar.

O Sr. Euzebio de Andrade mani-
festa-se a favor da proposta, sugge-
rindo, porém, seja adoptada i mos-
ma pratica, em relação ás emendas
dos senadores,.em geral..

O Sr. Benjãmin Barroso apoia,
também, ó alvitre. lembrando, toda-
via, que a provldtencia não se estenda
fts emendas dos relatores, as quaes
deverão ser apresentadas nos respe-
ctivos relatórios.

Posta a votos, é-approvada a pro-
posta dò Sr. Eloy de Souza, com as

modificações síiggerid.s -pelos' Srs.
Euzebio de Andrade e. Benjãmin Bar-
roso.

O Çr. -Miguel de Carvalho propõe
que seja fixado um prazo para o re-
cebimonto daa reclamações, prazo

j esse que, a.requerimento do Sr. Ben-
I janiln Barroso, deve ser o de -cinco
j dias, a contar dé hoje e a terminar
! no.próximò sabbado, 11 jjo.corrente.

São.approvadas ambas as propôs-
| tas. . • ¦
i O presidente diz que fará distri-
• Jjuir, pelos respectivos, relatores o'seguindo . expeditíiite,. . recebido pela

commissão:' - - -.-- ¦¦¦¦¦¦
•'Representações da Associação Com-
mercial. do Riq de' Janeiro* .

UV. Pedindo que as novas, tarifas
!••entrem em vigor somente em.junho

do anno'vindouro;'.' ; '„'" .-'*'"' * '
b): Sobro a tributação do polvilho;

! c) Sobre a tributação dos pneuma-
ticos? j

Idem d»..Empreza Induslrinl - de
-irarinore, Limitada, o outra, sobre á
tribútáçãp : do i\uu*iV.orc;. - ... , .. ¦ ;¦ •

lduui do Centro -Industrialí sobre
a ^tributação Uo oleo de linhaça;

. .'idenV, da Industria Brasileira de
Borracha lierrogain, 

"ap\>re a tribu-
tação de artefáctos de -borracha;

Idom do Paulo de Azevedo & C,
sobre ii tributação do papel;

Idem dá Angio-Mexican .Petroleum
. Coinpaiiy, sobre a tributação dò oleo
combustível. -

Nada mais havendo a tratar, o
prê.irteiíte convoca nova reunião pa-
ra: sabbado,. li'tio corrente, còm a
seguinte, ordem dos trabalhos:

;Reoebimento de reclamações dos
Interessados;

Disetissãõ da orçlom a adJTptàr-se
no debato do projeeto no. seio da
comniissão e fixação dos prazos para
a aprosontaçã. dos relatórios -par-
ciaes. " . . .

O "IlíO GRANDFi DO SUL» K O
"DEODORO"

O ministro <la niarinlia visitou, hon-
tem,' <_._»s dois íilsós de» guerra

Realizou-se hontom, á tarde, á vi-
sita. dò Dr, Ferreira Chaves, minis-
tre» da marinha, em companhia de
seu íijudante de ordens, capitão-
tenente Al. A, Pereira de Vascpnoel-
Ios:. do. almirante Pedro, de Frontin,
cliofe do estado-maior da armada-, e
ajudunto de orderts 1" fenéntp Ger-
son. Macedo Sttares.ao cruzador "Rio
Grande do Sul"' o oouruçudo "Dep-
¦doro", linidudos. da 1" divisSo naval
o dò .e.ommanflo do capitão de -maj*
e.' suerra Julio César de Nurorlha
Sautoft. ¦ ;•_, .-'- . -• ¦ ..'...'

S. Ex'.;" tomou a lancha "Olga"
pouco depo.is das _4 horas, dirigiu-
do-se, directamente, parit bo'rdó.',.do
crui{udor "íiip.Grande do Sul", onde
estava hasteado o iK.vllhão do- pom-: niüiidaiite 

"da 
1* divisão naval, s-il-

.vando" A.se vaso de guerra com. 19
tir.ò&i/i uhegada-du titular-da-pasta
du marinha. - • .

^.'Poila a guai-iiição, que prestutras
c'ohtir:oníiia_ do estylo, estava 'for-
níadáno iiônvú.s.i sendo S..- IOx„ .rece-
bido. pelo comnaiuulaute- 'Noronlia
Santos, rseli estad-o-inaior, ptlocapi-
lão ile ti-agiita'..,Ciiiios Ifredirico . de
Noro.nha, çimimandante do " .Rio
Gr._i_o do Sul", e respecti va. officia-
lidade. " '..';' r"yy- ' .y-'y ¦

O Dr Ferreira Chaves pcicorieu,¦ depois, demoradariieiite, .tuiias.iis',de-
pendências daquelfe navio du nossa'e_iitia.dnt. - " ¦•¦ ' ¦''- '• '¦'

Apôs a visita',, foi. servida.» na.'ca-'mui-h,. 
(Io. c.çnjm'a.i).do,.7uuia taça. de

champagne aS;- Ks., • -saudando ¦ o
Sr.- mini .ro da. mu ri nha "o Cftíiril.ln-'
dante i_oroiiha. Santos, que disse
congratular-se cem a officialidaile e

.niai-.inheiros-da- -sita divisão o da-
qtielle navio pela. distincçâo d;i visi-
ta quc. acabava dp ser feita polo liii-
nistro Dr. Fen-pira Chaves. .

A essa saudação, . o ¦ Sr;- ininistro;
da • marinha-agradeceu, -louvando a
r»òri*i.-'i;Íó"da~ offioiall^ade (lò.^Rio'
^^•íjm^^íjfl^b^SttKiíií^W esforço ecle.dl-
cação vinha - ilo observar, mantendo'aquella unidade da nossa 'marinha
de guerra num gráo de efflolerieia
digno dos mais juntos elogios.

S. Ex-; disse ainda qüe esperava
cooperar para o engrandecimento dn
niarinlia, presta.nd'0-llie todo o con-
curs-.i da sim actividade e devotád.o
•inte'.v._:e, hói|iie estava certo, teria,
todo o auxilio da distineta ò.ficiali-
dado da n-cesn armada.

Em seguida, S. Ex:, ombárcaiido,:
de', novo, na lancha "0!ga',',eòm ò àl-
mluante Fro-ntin e ajudantes dp' or-
(Uns, se dlrigiy para. o couraçado"Dtudorõ"', do c-omiriando do capi-
tão de m-ar e guerra Pedra Vieira de
Mellp. Pinna.

Kos.e vaso do guerra, foram pre-stad:ii._.a S,. Ex. .as Honras do pstylo..achãnüo-Ko tairibem .'formada -.-no-
convés, a respectiva- guarnição.. ' . -

O Sr. nt-iuisti. da rnariiiha., per-oòrrou tp.dàès as. déiipinlonoias-»do"J>ejdoro'',..(MiniprimetiUndo. depois,
seu coiumandante pela 

' 
exoelletite

impro.-são que recebera, dc.sú. visita.
De ri-gres.-o. S. -Ex., chegou ao

seu gabinete (Ja 18 1-|2 i hfiras. -dei-'
xando de Cisllar*,o coutra-toi-pedeii-o"Sergipe", ' 

prir;.; absoluta falta, de
tempo. ;;..":. ...

A. vitíita de S. Ex.: a esso "dès-
troyer".sei»á éffectuadn, provável-
mente, quinta-feira próxima.- -

' 
OFFIOIA_lK DK 2* LINHA

O Sr. ministro da guerra communi-
cou «o chefe do 'departamento da'
guerra, quo resolveji''elassi.íicar tio 2*
e 3o regimentos d'e'iiit.antõiia e 1" ba-
talhão do caçadores, respoetivamen-
te. os 1"* tenentes José Tertuliano
Cavalcanti. Itayinundo Rocha dos
Santos e Flavio' Pimentel, todos do
exercito de 2* linlia..
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Projectos de lei
O Sr.. Sampaio A*idal falou hontem,

na Òamara dos Deputados, sobras
attribuições e a ef ficada* do -Tribunal
de Contas, justificando o seguinto pro-
jectò de lei: ' ** ¦'

"O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1." Continuam ém vijgOr aà d's^

posições do decreto h. 392, de 8.de ou-
tubro de 1896;- e leis posteriores relati-
vas ao Tribunal dè ContãS, co'm as»al-
terações constantes da presente lei.

' Art. 2." Para o corpo instructlvo do
Tribunal do Contas ficam crèddos mais
os seguintes logares: 20 primeiros *es-
cr pturarios, 30.segundos, 30 terceiros-
e 20 quartos escripturarios com os ven-
cimentos da respectiva, tabela em vi-
S°c v '.
-Paragrapho unico. As, priqt.efiras. no-

meações para esses logares seriío'fei-
tas em commissão e por concurso, mas'
somente serão .êffeotiva.das. no .fltn de
ires annoí, se estiverem em dia as to-
mailas do contas doa responsáveis, e.
regularizados os ' (Jema's. servidos i.tlo
Tribunal. ',.''. ' .'

Art. S.° As delegações dò Tribunal,
de Contas, de que trata o art. 25 do
regulamento n-. 13.868, de 12 de no-
veinbro de 1919, serão immediatamente
organizadas junto ás delegacia» fis-
caes nos Estados, delegacia dp Thesoif^
ro em Londres, assim como junto, as
repartições de-contabilidade, fiscaes e
pagadorias. dos ministérios, Correios o
Telegraphos, .estradas de ferro pert^h-,
centes d federação, Lloyd e outras, rè-
partições análogas da União; Essas,
delegações serão organizadas pelo-Tri-
buual de Contas em câmaras» reunidas,-
eseolhendo-sè para esSèT fliri' òs fun-
ccionarios- mais competentes do corpo
instruetivo. ,

Art. 4." A fiscalização financeira
exercida pelas delegações, assim como
a tomada de contas dos responsáveis,
serão feitas de accôrdo com a legisla-
ção em vigor.

Arh 5." Fica o poder executivo au-
tt>riZado a "organizar uma. commissão
especial, composta de funecionarios do
The.souro Nacional, do Tribunal .'de
Contas e de guarda-livros contratados,
para o fim de realizar a tomada de
contas dos responsáveis por dlnheíros
e bens públicos até 30 de dezembro de
1920, funecionandò o pessoal ordina-
rio do Thesouro _ dò Tribunal de Cón-
tas nos processos de base in'cial pjirao. processos novos o saldo verificado
nas repartições federaes a 31 dé dc-
zembro de 1920.
...Art. 6.° O Tribunal de Contas,.por
si e por suas delegações, 

"instituirá1
éxamo.prívio sobre o empenho da des-
peza, publica has repartições federaes,
exeeptuados os casos, do -art. 114 do
regulíunéntO n. 13.8.68, de 12 de no-
yembro de 1919. ,

§ 1." Na Capital 
"Federal, 

o empenho
dá despeza será feito nos ministeros
e -laugado no respectivo livro após o
exaiiie. feito 

"pela 
delegação do. Tribu-

nal. JJo emiienlro sprão extraídas tres
guias, destinando-se uma ao próprio
ministério, outra á parto contratante¦it a. terceira,ao-,Min'sterio da Fazenda.
A.2**e 3* vias serão-entregues á-parto,
contratante, que se incumbirá de. pro-
mover .o seu registro no livro próprio
do Registro Geral de Empenho da Des-
peza Publica no Min'sterio ; da Fazen-
diV.' entregãn(lo-se a 2* guia, devida-
mente carimbada, -á parte; pára ser
antiexada á respectiva .'ordem; de.pagír-
menlo. ficando a. .terceira guia no Mi-
nisterio -da Fazenda para á sua escri-

pturaçuo, e n.chivo. ' 
,' ,";;

. S.;?»:':..'CV.Tr^hkl àe.-.Córttá-' nãó brde-
narft reglsiro-á oi-dem- de" pagamento
quo. não Lenha nnnexa a gti'a'do èm-
penlio devidamente carimbada pelo Mi-
nisterio da Fazenda. " .'. '...

? 3.° Nas òutnis repartições-da'
l.ruião. fõrá da Capital Federal, o om-
penho da despeza será feito e- lançado
ehi livro próprio, apóii q exame do do-
legado do Tribunal. Do empenho se-
rão, extralildas duas'giiiás,: fléando
tinia' -na..; própria :r'epart;'çap,...,sendp. •_

.outra., eiitycguo fi.. pai*t'^ .jpie de.verá
aniu»xa!:a 

'qppòrtünarnoiite-á 
ordem de

piigameuto. - • ' •'¦ ¦-¦-.-

Os delegados fiscaes e outros chefes
de repartições fiscalizadas pelo Tribu-
nal são obrigados a enviar ao Minis-
terio da. Fazenda, a relação dos empe-
nhos feitos no mez.- anterior-, sob pena
de uma multado r>00$ a 1:000$, im-
posta pelo director da repartição com-
j)e.teii,te,. , 

'. 
.'.' -'. .,--.'.

-Art, 7.° Da recusa. do-registro por
pat-te da delegação haverá recurso para
o Tribtmal dfe Contas, que man terá., ou,
não o acto do, seu delegado^ reallzan-
do-se ò .registro sob protesto, so- fôr•n caso*. " " ' ¦ •' •

Art. 8." O relatório dos auditores
será apresentado, por escripto e. lido
pelos mesmos na sessão dc julgamento
dos processo, do tomadas de contas.
O relatório.constará de um _c_umo.de
(sada processo. j . -• •

Art. 9°. O governo expedirá o regti-
lamento para a. execução da presenteiei, consolidando todas as disposições a
respeito do Tribunal de Contas.

Art. 10. Revogam-se as deposições
em contrario." ' • *'

. A.Sr. Dendàto Maia apresentou o
seguinte projeeto: •

"Art. .1°.'Fica, organizada a;cotn-
.missão -de censura cinematographi-¦ea, que fiincclonará junto.¦*_*_( Minis-
terio do Tntcrlòr, o'tem por fim en-
carregar-se. da.censura dos films que
forem importados pelas diversas al-
CàndegaM do'paiz o dos que forem
piodiiziüns nci território nacional.
...A.rt. 2". Nenhum • fllm cinemato-

graphioo . poderá Ber • exhibido, em.
qualquer salão.de projecçSo aberto
áo'publico, sem-"que á autqridade ló-
cal seja exhibido certificado, da ap-
provação pela commissão de cen-
sura. '"'¦";' 

''.

Art. 3o. Esta cornmissãa será com-
posta de tres a cinco membros, esco-

.lliiiíós èhtre pessoas de reconhecida
eompetonela em assumptos de arte,
de pcdagiigia, do literatura, noriiea-
das em coiumisjsão e de um secreta-
rio archiviíta. 

'

Art* 4". Todos os films levados á
censiiia pagarõp 10 réis por metro
corrente, o".mais o sello fixo de 2$
po;» certificado. ..

J'aragraplto único. Cada copia dé-
vo sor acompanhada de ttm' certifl
cado.. 

'

Art; »°. A commissão só podr.i-_
funecionar .com a presença da 'naio-
ria de seus membros e dc seúst t.-_-
balhos de censura lavrar-se-ha sem-
pre um termo correspondente a-ea-ia
film censurado, contendo o nom»; do
fabricante, o titulo na lingua origi-
nal, o titulo traduzido, o numero
de metros de' cada parte ou rolos, o.
dé :nolros que forem cortados, a da-
ta e o nome do impoftador respon-
savel. ....

Art. 6°. O esta.eleoiinento de-pro-
joeção que exhiblr qualquer film que
não tenha eido previamente censu-
rado pela conrmissão é pas.lveí da•pena de multa de 200$ a'500$,. po-
dendo qualquer- autoridade appre-
hender o film, remettendo-o para o
archivo da commiss3o;

Art. 7*. Ficani isentos do paga-
mento de impostos os films destina-
dos á educação e instrucção, impor-
taios pelos estabelecimentos de en-
sino.

Art. ... Revogam-se as disposl-,
ções era contrario." - 

*

O Sr! Albertino Drummond apre-
sentou os spguintes projectos:"Art. A lotação de pessoal das es-
tações telographicas de 5* classe, em
cidade ou villa, será do um encarre-
gado e um estafeta.

§. Se a estação fôr coll .etora de
duas- ou 

"mais 
estações de -telegrapho

ou telephone, a lotação de pessoalcomprehenderá também um auxiliar
de telegraphista

Art. As actuaes adjuntas, com
.mais de cinco annos cie serviço nu
repartição, passarão á ser telegra-

•phistas do 5* classo, continuando
coraò adjuntas* (art 268), as de me-
nos tempo de serviço o os prati.an-
tes habilitados nos termos úo artigo
371' do ...gulamento.

ArL.Aos encarregados das esta-
ções, para despezas de iHuníinaçãn,
limpeza, etc, das mesmas, será -abo-
nadp. uma importância variável eon-
forme a categoria da estação, de ac-
cordo- com o paragrapho soguinte.

§. O eifcarregadQ terá mensal-
mente; rias estações principaes, 200$
na_--de 1* classe, 100$; nas fle'2*,
50$; nas de 3*. 40$; nas de 4*. 30,
lias de" 6*. de cidade ou villa, 25$,
e nas demais, 15$000. s*;

Árt; Será consideradopromòvido,
para todos os effeitos, a telegraphis-
ta chefe, o telegraphista de 1" cias-
se que fôr encarregado de' estiiçâo
principal.""Art. Terá direito â percepção dos
vencimentos integraes, .o official do
oxercito reformado ou que venha a
reformar-se, com mais do 25 an:. >s
de serviço e 20 de estabelecimento
no-mesmo posto." , ,..' . ¦!¦»>

As commissões da Gamava
Reuniu-se hontem, sob ;i presidência do

Sr. Cindia Machado, «jtraordinariamente,
a comniissão de constituição e justiça da
Çainara dos Deputados, para discutir o
parecer do. Sr, Veríssimo de Mello, rela-
tor do projeeto do Senado mandando ap-
pliear aos officiacs e praças das poli-
cias militarizadas da União é dos Esta-
dos,, as penas comminadas no Código Pc-
nal Militar, quando eomiiuttcr.em aquel-
les crimes militares.

. O relator por um estudo detalhado das
leis existentes a este respeito, ípostran-
do que o Coiigresso em 1917 votou uma
lei semelhante pára sanar a falta de uma
medida legislativa, por isso que o dispo-
sitivo do artigo 1.090, do decreto do
executivo federal, que mandava ampliar á
força policial do Uistricto Federal o
Codico Penal da Armada era nuilo, por
isso que o Congresso votando a lei nu-
mero_!.356, apenas autorizava o exceu-.
tivo a organizar a força policial do Dis-
tricto Federal.

Examina cm seguida a marcha que tc-
vc na Camaru e no Senado a actual lei-
n.» 3.35J, de 1917, mostrando a diffcrcn-
ça que existe entre esta e o pfojecto sub-
mettido ao estudo da commissão, dtan-
do accordãos do Supremo Tribunal Mili-
tar, e do Supremo Tribuna) Federal,' an-
nullíiqdo decisões dos conselhos de guer-
ra qne tinham condenmadò- praças da
brigada policial em crimes qüe não eram
propriamente militares.

Diz o relator que a commissão terá
qúe resolver duas questões ..principaes:
uma sobre a competência do Congresso
íyaeional para mandar applicar hs ipoli-
cias miKt-irizadas da União e dos, Esta-
dos, as leis penaes. militares; outra se
a ampliação, dado que o Congresso to-
r.liá tal competência, deve ser relativa-
mente aos "crimes militares'';; qu aos
que o são considerados ".propriamente
militares,". ..... .... .....

Examina o primeiro caso cin-facc: da
Constituição Federal, da doutrina e dà
jurisprudência do Supremo ' Tribunal,
mostratfdo que abrindo a Constituição
uma excepção á regra geralsobre b foro
onde devem ser .julgados os délinqüeh-7
tes, dç modo quc n'os delictos militares
fossem julgados os crimes tmlitárcs,>.-.sa-,
tisfaa a 

'Constituição, 
no momento", M..

qm* necessidade social a bem da disci-
plin.a que e " a vida e a força" das; na»
ções ". . .....' .;. . ,,.

Diz, porém, que' as reformas politi-
cas,influem não só sobre as leis ipenaes.
communs, como sobre a especial, como
é a lei militar, que as transformações
experimentadas ,pelo exercito são profun-
das, e que a 'tendência moderna c a d.
fundir o Código Penal Militar 110 Código

:PenaI. eominttm, e .mais do.-que isso, do
se extinguir os próprios, icoíiselli.» . de
guerra.

;• .Estuda-o assumpto em face da historia
parlamentar em França, auulysaudo o

.projeeto Menissy e Maujau, qne procla-
niavam a concepção, (üzcnilo: " Não r.os
parece indispensável que a disciplina se
faça, cm tempo de paz, terrificante c

.formidável, que ella upp-ireça • àos ci-
dadãos francezes, chanvidos ao exercito,
como um-idolo, como uma divindade bar-
bara, espepie de .Moloch .ínòitsfrifoífçj cir-'
cunidando mu açjparelho» ao mesmo tcitt-
ijo religioso e cruel.

Exa'miii,i, ainda, o assumpto em face da
proposição-do partido socialista],ein Fnin-
ça; tendo como paladino Vaillant; refe-
re-se, mai.. á opinião, entre -nós, de Es-
tei-ãq Lobo. dc lleüo. Lobo. para con-
ctuir' dizendo quc entre nós o assumpto
é de natureza constitucional,- "os mili-,
tares de terra c mar "i:crão" foro es-
peçiiil nos delictos militares,",, . '" .".!'.,,.

Passa, em seguida; o relator a mostrar
.1 que forças se refere o dispositivo con-
stkucioiial — ás destiiradas á defesa" Üa
pátria" no exterior, c á manutenção ¦das'-
leis no interior —, c faz, após; distin-¦cção, e policia iuilitarizada, constituindo
força auxiliar do exercito activo, ponsi-
dciado ccaio força "permanentemente
-organizada'".

Analysa, eonfrontaudo. as leis . mime-
-ros i'.86o, dc 190S; 3.216, de Í917. e ou-
:tras, para concluir, dizendo: negando,
entretanto, a competência ao Congresso
Nacional' para mandar applicar ás ¦ poli-
cias simplesmente militarizadas dos lis-
tados e da União, o Cod. Penal da Ar-
mada c do exercito, penso quc, sendo.da
.competência do Congresso Nacional, . fi-
xar annualmente as forças, de- terra'e már
(artigo 34. n. 17), e determinar à.'"or-
ganização geral do exercito,. pa confor-
midade do disposto na Constituição,-*,
tigo 87, n-, I, c -tendo assim cm varias

Jeis,. no uso dessa attribuiçao,. estabele-
cido o Congresso quc a brigada policial,
o corpo de bombeiros do Distrieto Fe-
deral, as policias militarizadas da ;Uriiãb,
cujos governadores estiverem, de necor-
do, passarão a constituir-forças auxilia-
res do exercito nacional, ficando isentos
os officiaes é praças das ditas corpora-
ções- das exigências do sorteio militar
(art. 7.', da lei n. 3.216), e que (ar-
tigo 8.*, da cit. lei) pára os effeitos do
artigo anterior a brigada policial e o
corpo de bombeiros do Distrieto Fede-
ral, bem como as polieiaes estaduaes, que
tiverem organização efficiente, a juizo-do
estado-maior do exercito, serão considera-
das "forças permanentemente" organi-
.zailà. nas condições acima poder-se-ha
mandar applicar, nos delictos militares
praticados por setis officiaes e praças o
Cod. Penal do Exercito.

. Taes policias, diz o relator, não: tèm
mais unicamente a competência' de -ga-
rantir a ordem interna dos Estados, os
actos dos respectivos governadores, as
decisões da justiça local. Passam a ser
consideradas .como forças auxiliares do
exercito activo, praças'permanentemente
organizadas do exercito nacional e, cón-
sequentemente. destinadas também á de-
fesa da Pátria no exterior e á manuten-
çãô das leis no interior.

Em apoio do que sustenta, o Sr.-Vêris-
simo dc Mello cita vários acórdãos do
Supremo Tribunal Militar e do Supremo
Tribunal Federal, commcntando-os, e diz
que o de n. 5-749, dc maio deste anno,
do quaUé relator o Sr. ministro Godo-
fredo Cuuha, põe a questão nos seus de-
vidos, termos e bem. resolve a matéria
constitucional. ,..;'.-.

Passa depois a relatar.e examinar o
segundo; pomo do assumpto, procurandorcsolvel-o também em face do art. 77 _U
Constituição, onde se fala "em delictos
militares", ,e não em delictos ."pi .prin-

.mente militares". Embora usual a dis-
tribuição. entre delictos própria e impru-
priamente militares, distincçâo que já
perdeu, entretanto, a sua razão de ser,
acha que na lei, em face do dispositivo
constitucional, não se deve estabelecer
ê3sa distincçâo. Incidentemente ataca o

actual Código Penal do exercito, poraclial-o sem lógica, antiquado, sem pos-suir uma classificação razoável, enten-
dendo também que se deve restringir oj
crimes militares sujeitos ao gráo espe-
ciai, pois somos hoje nação armada, povoarmado..

Examina, parcialmente, o art. í° ilo
projeeto e conclue pela aceitação deste."

A comniissão- também assignou o se-
guinte projeeto, de que foi relator o se-
nhor Artiolplio Azevedo, com modifica-
çõesá lei eleitoral approvada h.t tres diaj
pelo Congresso: _" O Congresso Nacional decreta :'.Paragrapho - unico. No Distrieto Fe-
deral, a divisão.das secções" eleitoraes e
distribuição...dos respectivos eleitores,
constantes das relações, que lhe deverão
ser, com a" devida antecedência, envi.ul.is
pelos juizes do alistamento, serão feitas
pelo: juiz federal-da 2" vara, ,4a dias ,111-
tes do designado para as eleições ile
deputados e renovação do Senado, revo-
gadas ás disposições em contrario.'"

Reálizoq-se hontem uma' sessão tnm-
junta das commissões. de marinha e guer-
ra e constituição e justiça da Câmara, sul)
a presidência do Sr. Cunha Machado e
presentes os Srs, Gumercindo Ribas, Ar-
nolpho Azevedo, Armando 'Burlamaqui,
José Bonifácio, Dcodato .Maia, Marçal
Escobar, Prudente de 

"Moraes. 
Salles Fi-

lho, Tufianó Campello, Mario Hermes,
Veríssimo de Mello, Lyra Castro. Anto-
nio Nogueira, e Mello Franco. .0 presi-
dente annunciou o objecto da convoca-
ção.-que era o exime da organização e
Código da Justiça Militar, dando a pala-
vra ao Sr. Antônio Nogueira. Este de-
clarou que recebera para estudos o pro-
jecto do governo, feito em virtude de .111-
torização legislativa. Entende que seria
melhor esperar os effeitos da sua appli-
cação, afim de propor alterações. F.iu
todo o caso ,do ligeiro exame que proce-
dera, extrairá algumas suggestões, que
passou a fazer. Dentre ellas destaca va-se
a que manda estabelecer o direito dos mi-
litares a requererem conselho. O senhor
Cunha Machado consulta sobre a coir, •__-
niencia do estudo, conjunto da commis-
são. Decidido unanimemente esse pomo,
S.- Ex. nomeou relator o.Sr. Prudente de
Moraes. Logo que este tenha o seu pare-
cer prompto, as duas commissões se re-
unirãp de. novo para deliberarem.
•—:—- . ' <f 1 —
CLASSIFICAÇAO DE ADJUNTAS DK

8' CLASSE
Escreve-nos ainda o nosso compa-

nheiro João Barbosa:
"O Dr. Carlos Sampaio deu-me a

honra de informar que o meu artigo se-
ria tomado em consideração. Elle o leu
e isto niejtiàãfa, Quanto ao Sr. director
da instrucção municipal, continua S. S.
com as suas verdades, do cunho da que
eu referi -no meu artigo. A uin amÍRO
meu elle disse que a classificação dc mi-
nha filha fora feita com força das notas
que.eu levara. E' inexácto: eu não levei
nota alguma, nem a elle. nem a ninguém.
As únicas, notas que devem existir no ar-
chivo da directoria são as dò requeri-
mento de minha filha, em dezembro, cor-
respondentes ao que já expuz. Sobre cs-
sas notas de . tanto valor pedagógico,
S. SI e a comniissão fizeram a obra que
se viu.., ...',... ......

F. para completa demonstração aqui
publico agora .com ..ni.uito prazer o." qne
disseram ein dezembro a,respeito de Ma-
ria de Lourdes Barbosa o inspector esco-
lar do i° distrieto, sob cujas ordens ella
serve,,-, e .a.çathedratica da" escola-, onde
então funecionava e funccionou até quasi
o um deste anno.

Disse t\ Dr. Mendes Vianna:
; "Serviço —.Dois annos;
,. ...Assiduidade— Satisfatória;

Pontualidade —: Satisfatória-,., ...
- Licença — Nenhuma.;,. ,.„.'„' ....'•

Escola—. 8*,; 7J7.;.; £;¦; \ .'
Classes — i'e j'; .;";¦;.¦ .'-'

. Resultado — Bom ; .
Apreciações do inspector — Cirande

dedicação, criteriosa, ordeira, trabalha-
dora c paciente. Boa-disciplina. "

D. Angelina Jordão informou:'. " Nome;— Maria de Lourdes¦ Barbo.sa;
. C-jt.e_g.qria — ,,¦*• classe; . . 

' 
_,, .

Tempo-.,da- exercicio. —- .•/Desde. 26 de
abril dé-1.918 '. 

'..'.'.'.'.'.'
Assiduidade - —- E' assídua;' -.'.'* ,.".'
Pontualidade •— E' pontual;
Licenças ??- Não tem; ,
Turmas de quc tem sido encarrcgyj.i

— 1", 2° e 3o anno;
Classes ein que 

"melhor se revelou a
sua aptidão pedagógica — Em todas.",

Tudo isto deve estar appcrtso ao re-
(|ticriii\çnto dc minha filha. . .:. .E- sem mais uma .palavra 5c censura
appello .para o-. Sr. prefeito: diga S^ Kx.;
digam os meus collegas de O Paia; di-
gani. todos os que me. lêm e-que são os
mais . insuspeitos juize3 . deste caso, se
Maria- de Lourdes Barbosa tem ou. não
o.s melhores direitos ;i promoção por me-
reciiuento...

INAI!í;üKAÇÃO DA "CiRUTA DA
-., IMPKEXSA"

Por oceasião de uma' inspecçãò' feila
.aos .traljalhos que' então se executavam
na avenida Niemeyer para ,i chegada do
,rci Albcrío. o Sr. prefeito.' achándri-se
acompanhado' dos jornalistas destacados
junto ao seu gabinete, resolveu dár a 'de-
noijiinaçãe. dé _" Gruta da- Imprensa " á
concávidüdp existente no massiço de uma
escarpadá rpclia qtie delta para o mar.

Constituindo' um dos mais bellos' attra-
.ctivos da extensa avenida, pára ella vol-
veu as suas vistas o engenheiro chefe dos
traba!hos,J5r...A..Barata, combinando 0111
o Sr. prefeito' os melhoramentos ;: serem
feitos nagruta. Terminados'os. traibalhos,
.que"vieram facilitar a visita" daquella jtia-
rayilha da natureza, de=ejou o Sr. ine-
.feito levar até lá os representantes da
.imprensa.

. Hontem, pela manhã, como. préviámen-tc fora marcado,..os Drs. Manoel Duarte
e Miranda Rosa, respectivamente, secreta-
rio e official dc gabinete do Sr., prefeito,levaram os jornalistas até lá, fazendo'servir uni serviço dc chá, chocolate, do-:ce_ e agitas mineraes aos presentes. -'¦ Entre a- maior cordialidade, o secreta-
rio do Sr. prefeito, em seu nome, dirigiu
aos jornalistas presentes unia saudação,
salientando o especial agrado coni que o
:Sr. prefeito liavià resolvido prestar-lhes
,aquella homenagem. Acerescentou que o
Sr. Carlos Sampaio tinha em muito apre-
ça a. collaboração que ao.cu governo'(la-vam os. jornalistas, quando discutiam, e
analysavam os seus actos administrativos.
,0 orador declarou que, como jornalista,tinha lambem ó prazer de assignalar a
maneira por. que :o's collegas ém serviço
na Prefeitura se haviam imposto á esti-
ma e á consideração das autoridades mu-
nieipaes.

.Respondendo, falou o Dr." Roberto
Tarlé, que se referiu com palavras de
agradecimento ao modo gentil com que o
Sr; .prefeito attendé a todos os jorhalis-tas junto ao seu gabinete, facilitando»
lhes o mais possivel o desempenho de sua
tarefa. E em nome delles, pedia, fosse o
Dr. Manoel Duarte o interprete dos agra-
decimentos-.por aquella homenagem, de
que jamais se-esqueceriam.-

O.regresso da comitiva foi effectuado
pelo alto da Tijuca. .,"•'-->';

"—¦..¦ ¦ -
ESCOLA DE AVIAÇÃO MILITAR

'Os cursos da Escola de Avia _ãõ' Mi-
litar se abrirão no proilmo dia 10 do
corrente, devendo ser dbserváda a
nova- organização feita pelo major
Rórwage, da ihissãò franceza.

Na nova organização foi creada-uma esquadrilha de aperfeiçocámento,¦composta de .0 avi6e.;em tres àec-
ções: caça, reconhecimento e "repor-
fag-m de tiro da artilheria e bom-
1)araeio_ -.:....;-..

¦ -j.— „ , M , M, ¦ - - -
1VLVIS DINHEIRO PARA ORATI-

. .1-CAÇÕES ";

O Sr. ministro da,guerra solicito,
ao seu collega da fazenda a. distri-bui.;a.o dc, credito de 92:5_0$2.0 á
delegacia fls.c.il do Thespuro, etn Mi-
nas, para pagamento de gratificaçõetcxtraonlinas-ias a oíficiues e prajasdo l-1' ngiiiicato de iãfanteria.

_N
»g_^
. *
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VidaSocial
Condessa de Bosdari.

Só hontem se recebeu nesta capi-
tal a noticia confirmado» da morte da
condessa de Bosdari, progenitora do con-
de Akssandro de Bosdari, illustre em-
baixador do Quirinal junto ao governo
brasileiro.

A. razão de se ter confirmado só hon-
tem o passamento da veneranda senhora,
é que a familia do conde de Bosdari, na
Italia, não lhe quizera perturbar a tran-

quilidadc durante a sua travessia, do
nosso para o seu paiz.

A Exma. progenitora do conde de Bos-
dari morre aos 82 annos.

Era um dos vultos que mais se impu-
nham na nobreza italiana, conquistando
a sympathia e veneração com que a cer-
cavam pela «ua inexcedivel bondade, pela
grande generosidade com que praticava
as virtudes que lhe ditavam os seus s,en-
timentos christãos.

A dolorosa nova echoou profunda-
mente em nosso paiz, onde o conde e a
condessa de Bosdari têm um largo cir-
culo de amisades.

Tanto as nossas espheras officiaes,
eom as da sociedade em que ambos são
aeolliidos tão prazeirosamente, lamentam
com sinceridade o rude golpe por que
acabam de passar.

3 -monsenhor Cortes., encarregado de
Segocios da Santa Sc, disse missa em suf-
•fragio da alma da condessa de Bosdari,
na capela do Collegio do Sacré Cceur,
no Flamengo.

Assistiram a essa missa o pessoal da
embaixada italiana « o Sr. Amilcar Mar-
chesini.

testas.
A população da Villa Militar e os offi-

ciaes do exercito ali aquartclados aguar-
dam a visita do marechal Hermes. Apro-
veitando o ensejo dessa visita, promovem
carinhosas homenagens «10 fundador da
villa e reorganizador do exercito, honvc-
nagens essas que se estenderão a Exma.
Sra. Nair Teffé Hermes da «Fonseca.

¦- 
*

No sorteio procedido, ante-hontem, no
festival cm beneficio do Dispensado São
José, no Jardim Zoológico, foiam premia-
dos os bilhetes dens.4.S3i.2-9*6c3-93«3.
respectivamente, com um relogio-pulscira
para homem, um relogio-pulseira para se-
nhora, c uma rosa com uro bilhete da Lo-
teria do Natal.

O* prêmios devem ser reclamados no
Dispensaria, á .rua Vinte e Quatro de
Maio n. 26S.

....¦•

•Com o fim, pois, de minorar es soffri-
mentos dos habitantes da cidonia portu-
juera de Cabo. Verde, um grupo de senho-
:itas da nossa sociedade, damas de cari-
dade da Associação Protectora dos Po-
bres, organiza um festival que resol-
Veu dedicar a João do- Rio.

Essa festa de caridade que obedecerá,
a um lindo programma, terá logar, domin-
go, ii do corrente, ás 16 horas, no salão
nobre da Associação dos Empregados no
Commercio da Rio de Janeiro.

O programma constará de um discurso
pelo deputado Nicanor do Nascimento,
que, em nome dá comniissão promotora,
saudará• João do Kio; uma palestra lite-
r.iria sob o thetnà- ".Roas-.festas", pela
senhorita Porei;. Mello Netto; números
de piano, violino, canto e.violoncelo, pe-
los artistas senhorita -Carmen de Andrade
Braga, 1" prêmio, de violoncelo do Institu-
to Nacional dc Musica; Dr. G. Jannuzzi,
pianista Amélia Fernandez Lourenzo e a
violinista Mme. Laura Faria dc Castro.

Um chi dansante dará ao festival a sua
nota final c p.ira «,'iaior realce a banda
de musica do. Ceni... Musical Portuguez,
cedida pelo seu illustre presidente, torará
durante todo. o festival alfruns trechos
clássicos do seu excellente repertório.

A commissão promotora compõe-se das
senhoritas Carmen Pladena, Emilia Rosa
Pereira, Dra. Anna Teixeira Leite, Mana
Amélia Sargcntclli, Adelaide Monteiro
da Silva, Ruth Gomes, Olga Meira, Sou-
za Lima, Laura Venancio, Constança
Passos e Alice Mello Netto.•

A grande commissáo do commercio
para os festejos do próximo Natal con-
eluiu já o scu programma.

Em 25 do corrente, noite de Natal, rea-
lizar-se-ha a grande festa veneziana na
enseada de Botafogo. Os preparativos es-
tão sendo feitos no" antigo pavilhão de
Minas Geraes, na Praia Vermelha, gentil-
mente cedido pelo digno presidente do
Club Sport Brasil, que ali funeeiona.

.Entre as fantasias que serão exhibidas
figurarão varias embarcações aJlegoricas
de varias casas commerciaes da nossa
praça.

Serão, nesta noite, exhibidos fogos de
artificio,confecciona4os pelo pyrotechnico
Sr. José Maria Campos, a quem foram
confiados números que, pela primeira vez,
Ce exhibirão nesta capital.

Na noite dc 31 do corrente haverá
unia grande batalha de confetti na Aveni-
da Rio Branco, cujo programma está sen-
io estudado pela commissão organizadora.

Lon leiateias.
No salão dá Sociedade Nacional de

Agricultura, realizara hoje, uma confe-
rencia sobre assun.ptos agrícolas o
Dr. João Rodrigues.

Manifestações.
Os bacharclandos da antiga Faculdade

de Sciencias Jurídicas realizam na proxi-
nia quinta-feira, 9, ás 15 horas, no edi-
ficio da mesma faculdade, uma de-
monstração de apreço ao secretario da-
quelic es»abelecimento, professor Max
Fléiuss, a quem ofíertarão, além do re-
trato, um valioso mimo.

Os bacharclandos convidaram para as-
sistirem a essa solemnidade todos os pro-
fessores, inclusive es ministros da jus-
tiça e da fazenda, que pertencem ao cor-
po docente da mesma, e o presidente do
Conselho Superior do Ensino.

Falará o bacharelando Floriano de
Castro Faria.

Commemomções.
Os restos mortaes de Raymundo Cor-

Teia e Guimarães Passos são esperados
no dia 10 do mez corrente, nesta capital.
Traslada-os para a terra que lhes foi
berço o paquete Hapidan.

A Academia Brasileira de Letras pre-
para solemne commemoração em «home-
nagem aos dois illustres vultos da íitera-
tura brasileira. A seu respeito enviou ás
familias dos saudosos intellectuaes offi-
cios communicándo o que aquella insti-
luiçfio resolveu a respeito, achando-se
redigido nos seguintes «termos o que. foi
ís mãos da senhorita Olivia Passos, ir-
mã de Guimarães Passos.

" Tenho a honra de levar ao conheci-
mento de V. Ex. que, de accordo com os
desejos manifestados por V. Ex., a Aca-
demia Brasileira dc Letras resolveu hon-
tem que os restos mortaes dc Guimarães
Passos sejam transportados directamente
para o cemitério de bordo do Rapidan,
que chegará a este porto no dia 10. Op-
portunamente, a .Academia-, conforme
tambem resolveu, celebrará uma sessão
especial em homenagem ao querido-mor-

¦ to., para a qual desde já convida a V. Ex.
e seus demais parentes. Reitero a V. Ex.
a segurança de minha alta estima c con-
sideração. — O 1.° secretario, J. M. Gou-
lan dc Andrade.'

do alto commercio desta praça coma se- 
g^^gg» Í^&^M £$

nhorita Cândida Bittencourt, filha do se- j^Jft.-pS"?^, i£m,iltei.V>i, PrVnèlsço' taC
nhor Augusto Alves Bittencourt, funecio-
nario da 2.- divisão da Estrada de Ferro
Central do Brasil.

Viajantes;
EMBAIXADOR BOSDARI

Pelo paquete italiano Principessa Ma-
falda, partiu hontem para a Italia, era
gozo de licença regulamentar, S. Ex. o
conde de Bosdari, embaixador da Italia
junto ao nosso governo.

Ao embarque do illustre diplomata, que
se verificou ás 11% horas, no cáes
Mauá, compareceram, além do corpo di-
plomatico aqui acreditado, todo o pessoal
da embaixada italiana, o Dr. Acyr Paes,
representando o Sr. ministro das rela-
ções exteriores; Dr. Romaguera, pelo se-
nhor ministro da viação; Sr. Antonio
Azeredo, vice-presidente do Senado; se-
nador Lauro Müller, embaixador Fon-
toura Xavier, Drs. Lauro Müller Filho.
Alberto Sarmento, Amilcar Marchesini,
capitão Togliati Teobaldo, Ernesto Gre-
go, Leopoldo Gotuzzo. Antonio S. Cie-
mente, Julio Barbosa, Flavio da Silveira,
deputado Celso Bayma, Oscar Teffé, ge-
neraes Durandin e Gamelin e seus assis-
tentes militares, João Lage, director de
O Pai-.; Cario Mendoza, Nicoláo Capa-
relli, B.. Sciutto, Mario Pareto, Alfredo
Pareto e senhora, Affonso SegretOJ com-
mendador Martinelli, Adclchi Delia, José
Sippiani, Carlos Ferreira, Dr. Eloy Mou-
ra, Adhemar de Mello, Tercio Machado,
Carvalho Azevedo e muitos outros cujos
nomes nos escaparam.

A bordo do paquete nacional Manáos,
seguiu hontem para p Maranhão, onde
reside, o coronel Ignacio do Lago Parga,
sogro do Dr. Augusto Olympio Viveiros
de Castro, integro ministro do Supremo
Tribunal Federal.

O embarque de S. S. esteve bastante
concorrido.

Chegou hontem da Europa, pelo pa-
quete Avon, cm companhia de sua Exma.
familia, o Sr. Antonio Benedicto Meirel-
les, proprietário do restaurante Paris, em
Nitheroy. *

S. PAULO, 6 (A. A.) — Pelo primeiro
nocturno de hoje seguiram para essa ca-
pitai as seguintes pessoas: Franklin Lima
da Fonseca, Antonio Burza, João Dias,
Romulo Amazone, David Lemos, senhora
Carolina Lemos, Nestor Vasconcellos,
Henry Maia, Dr. J. Gaffré, Germano
Keller Souza Lobo, Colombo de Cam-
pos, Dr. S«á Junior, familia Dr. Ascanio
dc Lemos, Djalma Ulredh de Oliveira,
Arthur Pereira de Oliveira Junior e fa-
milia e Affonso Bemardes e senhora.

Pelo trem nocturno dc luxo seguiram
mais as seguintes pessoas: Dr. Delfim
Carlos, A. Duff, Dr. Eduardo Dothing,
L. Andrihc, L. Anderson, Carmello Ran-
gel, Armindo Ribeiro, Dr. A. Glasser,
Dr. Eduardo Fonseca, João de Aguiar,
Luiz Plancrd, Ângelo Balloni, Hugo An-
drine, Norberto de Alcântara, Alfredo de
Castro e familia, Jackes Barron e Jules
Barron.

Anniversarios.
Completa annos hoje o Dr. Mario Mül-

ler de Campos.

Faz annos hoje o Dr. João Alves
Monte».

'¦-¦•»

Passa hoje a data nataiicia do Senhor
Mena Marinho Falcão, collector federal
na villa Monerat, Estado do Rio,' -

•Completa hoje mais um anniversario
natalicio o Sr. Augusto José de Macedo,
do commercio desta capital.

« Faz annos hoje o menino Flavio Soa-
resida Costa, filho do Sr. Orozimbo Xa-
vier da Costa, funecionario do Supremo
Tribunal. Militar. •*-. ,:.•«•:•

Transcorreu hontem o anniversario na-
talicio do Sr. Paulo Dias Toledo, funecio-
nario da Estrada de Ferro Central do
Brasil. :»

O tenente Joaquim. Pinto, proprieta-
rio da pharmacia Pinto, faz annos hoje.

•
Completa annos hoje a Exra. senhora

do deputado Octavio Màngabeira.*
Passa hoje a data nataiicia do Dr. Ro-

drigo Octavio Filho, advogado nos audi-
torios desta capital.

Ò acto civil realizar-se-ha ás 15 horas,
á rua Archias Cordeiro n. 362. Todos
os Santos, residência dos pais da noiva,
e o religioso ás 16 horas, na matriz do
Engenho Novo.

Serão testemunhas da noiva seus proge-
nJtores e do noivo o Sr. Oswaldo Castello
Branco, e sua senhora.

Fallecimentos.
Falleceu hontem, ás 8 horas e 20 mi-

nutos, depois de longos padecimentos, o
capitalista Dr. Cicero Penna, cavalheiro
estimadissimo no seio da nossa' melhor
sociedade, onde a sua morte tem sido
profundamente lamentada.

Seu enterramento terá logar hoje, ás
10 horas, devendo sair o feretro da rua
de Santa Sophia n. 42 (Tijuca), para o
cemitério de S> João Bapti6ta.

*
Falleceu hontem, ás 13 horas, o se-

nhor Carlos Pinto Basto, conceituado
guarda-livros da importante firma de
nossa praça J. A. Esteves & C.

O enterro realiza-se hoje, ás 14 ho-
ras, Baindo o feretro dc sua residência,
á rua Silva Manoel n. 59.

Enterros.

Entre as felicitações qu» o senador Soares dos
Santos rei-i-beu por motivo do sen annWersa-
rio natalicio, dMtacam-se as das seguintes
tmftfwaa:Dr. Bueno de Pairai vice-presidente da He-
publica; senador Antonio Azeredo, «rice-preil-
dente do Senndo; Dr. ütieno Ilrundílo, prenl-
dente da Camnra dos Deputados; Dr. Arthur
Bernarde-., presidente dc Minas; Dr. J. J.
Seabra, governador da Bahia; Dr. Homero Ba-
ptista, ministro dn {atenda; Dr. Alfredo Pinto,
ministro da Justiça; Dr. Pires do lllo, ministro
da rlaçlo; Dr. Simões Lopes, mtíilstro da
agricultura; Dr. Ferreira Chaves, ministro
da marinha; Dr. Wcncesl&n Bra», ex-presl-
dente da Republica; marechal Hermes da Fon-
»eca, ex-prestdente .da Republica; Dr. «Carlos
Sampaio, prefeito do Districto Federal; Dr. (le-
miniano da Franca, chefo de policia; Dr. J0S0
L11I1 Alves, secretario daa finanças dc Minas;
senadores Álvaro do Carvalho, Alfredo Ellis,
Venancio Neiva, Octacilio Camnra, Cunha Pe-
drosa, Francisco Salies. Metello Junlor, Fran-
cisco Si, J0O0 Lyra. Oongnui Jnytne, Bernardo
Monteiro, Felippe Sclin.ldt, Justo «Chermont,
Jo«tf Euzebio, Vespucio de Abreu, Antonio Mas-
sa, Jeronymo Monteiro, A. Neves, índio do
Brasil, Mari-Uio de Lima, Oliveira Vallndlio,
Eloy dt Sousa, Eusebio de Andrade, Firmo Bra-
ta, JosC- Murtinho, deputado Collar». Moreira,
1» vice-presidente da Cnmnra; deputados Alvo-
ro Baptista, Joaquim Osório, Gunieri-lndo RI-
bis, Domingos MawurenhaK, Oi rios Penafiel,'
Octavio Rocha, Barbosa Gonçalves, Joio Sim-
plk-io, Paulo dc Frontin, Stmefio Leal, Mario
Hermes, Estacio Coimbra. José Augusto, Costa
Rego, Francisco Brestanc, Pires de Carvalho,
Manoel Reis. Ephigenio dc Salies, Olegario Pin-
t», Octavio Mavlguier, Alberto Slaraiihllo, Deo-
dato Mala, Manoel Nobre, • Antonio Austregrsllo,
Ofcório de Paiva, Dr. Tavares de Ljru, mlnls-
tro do Tribunal de Contas; viuva general PI-
nheiro Machado, general Andrade Neves, doutor
Manoel Duarte, coronel Thiers Fleming, viuva
Dr. Ayqne Meira, Dr. Paula Ramos, Joaquim
Rangel, Dr. Randolpfco Chagas, Joilo Lima,
Primitivo Almeida, Álvaro Cardla, major. Fran-
cii*oo Benercnuto, Dr. Aprigio dos Anjos, com-
mendador Neira. Dr. Julio Barbosa, Dr. Dul-
phe Pinheiro Machado, Dr. Jogo Penido, ddu-
tor Nobre dc Larcrdn, JuIe «vdonnl em Ser-
glpe, Dr. Edson Lacerda, Dr. Vo.slo Brlgl-
do, director dn recebedoria; Dr. Horacio Hl-
beiro, gerente dn Calia Econômica; doutor
Thompson Flores, Dr, Joilo Daudt, tenente
Augusto Soares dos Santos, Dr. neltor Hei-
trio, coronel Jeronymo Fernandes, Erlco Piche-
co, Jacob Peixoto,. Octaviano Mello, Serapiac
Oliveira, Manoel Pinto Mendes, Sehaatlio Du-
que Estrada, Francisco Leocadio Medeiros, Al-
fredo Machado, Eugênio Caetano, Arthur Car-
neiro, Ignacio «Conclui, Hylton e Hylda Pene-
virando, Alexandre Alencar, Sebastião Fontes,
Ella* Cavalcanti, Eugaui Cavalcanti, Ignacio
Miranda, Arthur Guedes, Manoel Peixoto, car-.
telros eitafetas do Senado; classe auxiliares de
escripta da Alfândega do Itio; Ignacio de OU-
veira, Oscario Gfiss, empregado da portaria
do Senado.

Casamentos.
Realiza-se amanhã o casamento da se-

nhorita Stella Pacheco Carneiro, filha
do saudoso commerciante desta praça
José Ribeiro Carneiro e D. Maria Pa-
checo Carneiro, com o Sr. Alberto Man-
so de Souza, do alto commercio desta ca-
pitàl. ..

Tanto o acto civil como o religioso te-
rão logar na residência do tio da noiva,
Dr. Hugo Carneiro, á rua Ipanema n. 74,
servindo tomo testemunhas no primeiro,
por parte da noiva a Dr. Justiniano dc
Serpa e senhora, representados, respecti-
vãmente, pelo Dr. Hugo Carneiro e ma-
dama Hercilia Ribeiro Carneiro, e por
parte do noivo o Dr. Antonio Las Ca-
sas de Oliveira e esposa. .

Servirão de padrinhos no «religioso,
celebrado pelo padre Eduardo Araripe,
por parte da noiva o Sr. Carlos Ribeiro
Carneiro e senhora, e por parte.do noivo
o Dr. Justiniano de Scrpa c senhora, re-
presentados, respectivamente, pelo se-
nhor deputado Souza Castro e madame
Hercilia Ribeiro Carneiro.

. Causou profunda consternação na
sociedade carioca o fallecimento da
Exma. Sra. D. Maria Negreiros Jan-
nuzzi, esposa do Sr. Antonio Jannuzzi
Filho.

O saimento fúnebre teve logar no sab-
bado próximo passado e foi grandemente
concorrido, notando-se numerosas coroas
e palmas, entre as quaes pudemos regis-
trar:

A' querida Marina, saudades de Hilda
e Luiz; Saudades de sua amiga Amélia
e de sua afilhada Marina; Eternas sau-
dades de Lili, Mimi e Geny; A2 nossa
querida cunhada, saudades de Nenê, Fifa
c Leonor; A' boa cunhada Marina, sau-
dades de Adelia e Jannuzzinho; A' nossa
querida Marina, saudades dc seus so-
gros; A' boa e inesquecível Marina, re-
spcitosa homenagem do Vicente; Saúda-
des de sua tia Cocota; Eternas saúda-
des dos contra-mestres dc Antonio Jan-
nuzzi & C.; A' boa cunhada Marina', sau-
dades de Lulú e Joié; Homenagem de
pesar da Associação dos Construetores
Civis do Rio de Janeiro (palma) ; Saúda-
des da familia João Cabral;. Homenagem
de Roberto Muller e Lauro; Homenagem
de João Muller e familia; Saudadçs da
familia Vella; A' boa e querida Marina,
homenagem de Antonio Jannuzzi & C.;
A' nossa adorada e querida mãi, saúda-
des eternas de Gilberto, Antonino e Ar-
naldo; A' nossa lembrada Marina, sau-
dades dos tios Filomena e Michelangelo;
A' boa Marina, saudades da familia Pa-
racampo; Saudades de seu tio Chico e
familia; A' minha Marina, saudades
eternas de Nenê; A' Exma. Sra. D. Ma-
rina, sincera homenagem de Alexandre
e Abreu; A' boa Marina, saudades de
Alzira Paiva e Guita, 'e A' querida Ma-
rina, saudades dc João, Colina e filhos.

Acompanhar.™ o enterro da Sr... Jannuzzi
Filho, e enviaram rwr cartas c telegramma* dc-
monstracões de «pesar A família enlutada o»
Sra.: Dr. Carlos Sampaio, Elpidio Joilo da Pou-
Morte, Dn. Joaquim Soun Ledo. Pedro No-
lasco; viuva Manoel Murtinho e filhos, doutor
Paulo, d* Frontin • senhora, Foglinni, pelo
Fon.Fon,- Dr. Joaquim Gomensoro, desenhar-
gndor Ataulplio Paiva, profes««or Ludovlco Der-
na, Dr. GístBo Villela c senhora, Pedro Lain-
berty. Francisco Ropemboanf. Dr. Machiirio
Portella, Dr. Luricclo Ferreira dos Santos est-
nhora. Dr, Adoasto Godoy e. senhora, .sonho*..
Leio Teixeira, Sr. Armando Burlumaq.ii, viu-
va ' desembargador Artliur ' Anncs,. . Dr. Álvaro
Mnln o ncnliora, Pr. Ptiulo dp HczctmIo «p wenho-
ra, Sra. Maria Portella x íllhu.. Bento Por-
to e pf-nhora, Srn, Carlota Itodriprues Lapcit,
Sehastilio Alves. Joaquim de Mello Franco e
senhora, Antônio P.tirbosa, Dr. LiiIk Fellpp»! de
SoiiKa Tiüfío, lírna Rrnndo, Octnvio Murtinho,
fsii.ili.. Khaled. Dr. Pires Ferreira. Sra Stelln
Johnex. IjUíB'GulninrfEen, Pirw Polxoto, j Fran-
p|spo ÒáválconH; Dr. Dario <\e Mcndoiicu,
Poujo Soares « "enhora. Eugênio e fumllin, MU-
vo' Àrhllie Boto « fflmltln, t>Htiif.-tHH (In-cr tateio
telcgrui-hii-a da G.ivea; Lcon I,evy. ügo So!n.
L. liiiniy; Uornnnl GIorrelH, J. M. fionu-H,
Pion.vnntc Junnuazl, Bento lincha, Antônio
Adirem o xL-nhonv viuva Jorio Itinlmrpn, Mau-
rlce Offnhn"kcr, Wnldemnr Pciina; Srn. Bour-
ffeois lli.hhi.ins, Álvaro Nogueira, Posltii e
Emerton Moreira, Sra. Evarlstu Dins Perei-
rn. Kn.esto Carvalho « senhora, viuva Brasil*
Roma Klbelro, vluta Moreira da Ro<-hn c fl-
lha, Dr«. Lnfavotte Pereira, Joaquim S. Fer-
rclrn o Maria Hamos da Silveira:-tenente Fer-
reira <lo Abreu, coronel Josí Martins da Uo-
cha, senhorita Martins Bocha, Antonio Fernan-
des, Dr. Joaquim F. Barbosa, Hnnnlpuo de
Castro Junior, Dr. Sebastião Eiras, Amcrico
Soares, Dr. Atfouso K. Camargo, Dr. JosC
da Rocha Fragotjo e «senhora, coronel Bento
Martins da Kocha, Sra. Max Flclux e filha,
Dr. Delphi.» de SS, viuva Maria B. Alves Bar-
bosa Nunes, senhorita Lili Kelschotfer, Eurico
Linhares Serpo. Ayres de Mava Monteiro e se-
nhora, Frita Dletrirhs e senhora. Lincoln Amu-
rim, «por si a pelo coronel Amorim; Henrique
Affonso Miller, Jorgo Machado e senhora,
Dra. Alexandre Storkler c Alexandre Lnfayette
StocVler, Lafayctte Stockler, M. Mnrqnes Cou-
to e senhora, Frederico Dnrrlaiie de Furo, Luiz
Ferreira Guimarães, - J0B0 - Muller. Alexandrt
Silva Junlor, Joanna Rocha, Angelina Jan-
nuzzi Costa Bnntos, Dr. Tigre de Oliveira, Olga
Jannuzzi, Sylvia Jannuzzi, Francisco Perei-
ra e familia, Alzira Paiva, Gnitn Paiva, Can.iUn
Jannuzzi, Lconora Jannuzzi Vieira Dius, JosC-
Carneiro da Kocha a senhora, Dr., Isodoro
Cavalcanti o senhora, eommandnntc FranclBcti
Jannuzzi o senhora, Joaquim Pereira de Abreu,
cav. Uff. Vicente Bclrcblo, Laura Carenlro dn
Rocha, Eduardo Mendonça « senhora, Julia¦Horta, Severino Campeilo e senhora, Rob«rto
Jannuzzi, Francisco Jannuzzi Filho, Aldo 'nn-
nusii. commandante Couto e senhora; Dr. ' cn-
rique Carlos Cnrpenter, Josô Losao, Jaeomo Jan-
nuzzi, Jony Machado, Lauro Duffraycr, J0S0
de Carvalho, commandante Autonlo Jannnui
e senhora, Machado de Mello e familla, An-
drade Figueira « família, M. Rodarallo Lelti-,
Augusto da Rocha Moreira, Wadlr Namon, se-
nl.oro Julia Ferreira, Lola Carneiro dil Koch»,
Baptista do Castro Junlor e fn.r.llla. Joaquim
Cnniiws Negreiros, Hilda Ncgrelrôs; Raymundo
Sagulo. senhorita Rotembourg, Krns. Xavier dt«
Almeida, Zopyro Goulart fioutt. e Hilvn, I/iu-
rival Souto, Carlos Midosi o Rnehn- Fragoso,
D. Julia ITostft. Sra. llen.lnio Vella e senhora,
Joaquim Maclindo de Mello, comniandaiite Luiz
Camuyrano, Nlcoln Russo, Domingos Jullnnl,
Francisco Silva Perolrn, Roberto (Muller,
Dr Jbrgc Machado, M. Barroso Carneiro & C,
Antonio da Silva Couto, Josf dn Cunha Vas-
co, José Pilais. Jóío Francisco Wrlgth.K. LI-
llnnl, Manoel Carneiro Dias, Eduardo Men-
di.net, I.uli Mendonça, M. Brandão. Dr. Anto-
nio Apollaro,'Dr. Joilo Machado. Josf. Mnz/.l-
otta. Mnrrllia FoliTio, Antonio Fernandes Alvoi
Pereira. Dr. J0R0 Cabral, Carlos P. Costa
Lim», Ti?. Armando Puruciimpo, Carvalho I'n/»8
fc C, FundleSo Indígena, Antonio dos Ranto»
Carvalho .Tualor, viuvo Santos Carvalho. A.
Pinto Irmão, A. Pinto Filho, Vgo, Taddci.
Blneio Ln.irla, A. P.odrlgucs Niinus, Veiga
ft Nunes, Eme»to Micullt, Salvador Luca, An*
tonio Bela, Antônio dn Silva, Mni.o-1 Ro.lri-
gues Nogueira, Tasquale Cohlllto, Jo^tintiii For-
reira, Antonio Ferreira, Antonio Vieira, pnr F.
Matarazzo 4 C.; Álvaro Lemos, pela Cou.pH-
nhia «Cartonngem; Manoel Jot6 Pinto, ]«or ?!

¦e pc.* Aiflorlnçao dos Cònstnictorífí Civis «lo
do Rio de Janeiro; Dr. Grcgorio Rlspoli, Gia-
como Cavuotti, Dr. Nlcola Oloi/glo Murruiiu,
Cardoso «4 Fumo, Alfredo Borgei GülifiuriTes, ti.
Jonker, Aredo í Lourenço, o Dr. Luiz Frederi-
co Cnrpenter.

dos Santos. ErffcsW H'i CllivélS-GMiiriTfãüs e
familla, Jbiio (Jo;nos Bahln, F. Sii ltlbelro,
Francisco dos Santos Romano, Dr. Artl.ur Ju-
lio das Neves c faiuillfl, Or. Luiz Paulino Roa-
rea e senhora, T. Moraes Neiva e senhora, Dr,
Pedro Gusmão, Alfredo da Unu.a e senhor..,¦
Anysio ilottn, L. LaC'-' o senhora, Dr. Rodri-
gues Caô, Julio C. Marques, Maria Clara Lo-
pes Machado, e filhos, marechal Alberto Fer-
reira de Abreu, Dr. V. B. Marcai, Carvalho
Veranl, Ollvler «Meyer, Oervaslo Mancelo, Alui-
slo B. Vllla Lobo», viuva E. Villa Lobos, Au-
gnsta Lago Junqueira, senador Antoulo Massa,
por si e pelo sentdor Cunha Pedrosa, Fran-
cisco Cardoso Lemos, J. Paula Ribeiro, Dr.
Antonio da Silva Moutinho o senhora. Ma-
noel José Tavares Juulor, Antoulo Moreira
Leal, Armando Mtgoo da Silva, Maria Galvío
e senhora, Humberto Antunes, Olegario Pinto,
W. de SalntJClnir de Castro, Alfeu Reis, Jan-
dyra Costa, Samuel Marques, directoria do Cir-
culo dos Officiaes Reformados do Eierectlo e
da Armada, Dr. J. do Moura o Silva, Kugeolo
de Souza. Eugênio de Souza, Carlos Galvão,
Carlos Gloieffa, senhorita Maria EBtephunla
Mello, Luiz Rocha o Mario Rocha, capltüo P.
Cavalcanti, M. Guimarães e irmãos, José Go-
mes de Araujo Beltrão, Joaquim Correia Mor-
quês, Thomé fc C, Dr. Alberto Faria Cise-
nhora, Antonio Carlos Muller do Campos, Cor-
nello C. Barros Azevedo, Alfredo C. Barros
Asevedo, Altredo Chance», Augusto Mourlo,
Elias C. Junior, Olympio N. de Moura, Octa-
vio O. Heitor Alves Affonso, Dr. Jo5o Alves
Affonso( coronel Paulino C. Barreto, Antonio
Pinto ltlbelro e senhora, Armandn Machado,
senador A. Aíeredo, Justlna BrandSo, Leo-
poldo Feliciano Dias da Costa, Sylvio Clarck,
Dr. Antônio Bustos, J. Barbosa Rodrigues, Dr.
Jnlio Barbosa, coronel Joio Pedro Caminha c
seuhora, Decio Ferrão Bcrrini, Paulo da Costa
Pires, Carolina Porto de Carvalho, vltva 81-
monettl, viuva Gabriel Ferreira e familla, Dr.
J Eudoxlo de Vasconcellos e família, Fernan-
dò Barro» de Azevedo e família, U. Moreira
Freire, Luiz Moreira Freire, Maria Rocha,
Frederico F. Neiva, general José daVelga Ca-
bral, Dr, 8. da Costa, Dr. José Eduardo Fl-
guelrã de Souza, Br. Abílio Cario» de Ctr-
valho, commandante Luiz Carlos íe Carvalho
e familla, Charles Roumano e senhora, Dr.
Mario da Fonseca, Dr. Julio M. Furtado, Oyi-
dio da Rocha Machado e.senhora, R. Machado,
por si e por Godofredo Costa, vluvn Miranda
Machado, Dr. Jol\o Alves Affonso Junior, J.
Dr. Vilhena Torres, Oscar Rodrigues Roxo, «por
si a fennillla, Armando Ribeiro dt Costa e
filhos, Rodolptio dos Santos, Alcebladcs Ca-
bsrl, José Condido da Silva, general Alfredo
Abrantes e «eohora, r. A. Pinto e senhora,
Francisco G. B. Pereira de Castro, Victor Fer-
reira, Uenriqucta dc Capauema, por si e suas
BObrlnhas, Dr. Agenor Mafra a senhora, te-
nente D. Barreto, pelo Sr. ministro da guerra,
coronel Malan, R. Rnngcl, Alfredo Antonio da
Silva, José Fernandes Moraes c Sd, Leandro
Costa, h. Castro e senhora, major M. de Nle-
meyer e família, P. Sa Filho, viuva Emygdlo
Cotia, Antonio L. tenente-coronel Joilo Pedro
Rocha, Annibal Moreira e senhora, Francisco
Berrlne c senhora, Dr. Paulo de Frontin, eo-
ronel José Moreira, Barros Notto, Barros Fl-
lho, representado por Barros Netto, viuva co-
ronel Fonseca c filha, Zemar Mancelo, Ma-
ria Moneelo, Adelaide Mancelo, Juvenal Ce-
sar Diogo, vluvn Attilio Boselll e filhas, An-
tonio Loureaço Porto, J. F. Gonçalves Junior
e família, Dr. Machado Silva, H. W. de Brito
o Cunha c fallla, Henrique Sampaio Anujo,
Miguel Arthur Lopes, Braz Sobrinho e Benhora,
major Joaquim Duarte Barbosa e fomilia, Tc-
dro Brando, professora Maria dos Santos
Mello, Dr. I/mrlvul 8. e senhora, Gomes dos
Santos & 0,„ Delgado de Carvalho o senhora,
Joilo Dins de Marques, L. Ilarbosu, Mario Leal,
por si e pelo coronel Alexandre- Leal, Joüo
Cavalcanti, José S. do Avellar Wcrnecli, Ame-
Ita A. Weriieck, E. Weruòoli M.uitelro, Oscar
Monteiro, Alfredo Dantas, Dr. T.. Alves e fa-
millo, Autonlo Francisco eenhora, Antonio
Lago o senhora, viuva Vieira Santos, Sylvio
Vieira Santos, Joaquim Tavaraes Guerra, J.
Guerra Filho, viuva Itocha, por si e por seu
filho, Edmundo Enéas Gulvuo, Ottilia Soares,
Aana Alves, Wortlngern Ferreira e senhora,
Ildcfonso Azevedo, Adelia A, de Magalhães,
Dr. Antônio Mnrln Teixeira Filho, Mello Mat-
tos c senhora, T)r. João l,opes Mut-hado, te-
nente Affonso Machado, Dr. Jorge Machado e
penhora, commendador Krawiwo Junmitu.1 e
fumílla, cônsul José Ferreira, cônsul Brluhunte,
general O. Òyllcrio, Fausto Asevedo, T. de Mo-
racs e senhora. Cal.istl.ino D!..s, Judith Pei.nn
da Itocha'. I*r Bl o pslo «eu marido, latira
Moreno, Mnria C. du Bittencort. Rodrigo Octa-
vio Filho, viuva Domingos Guimarães t ft-
lhos, Fernandes liamos, EleRbr.o Bittencourt,
Mario Correia Pinheiro, ' Eduiirjb Gurgel do.
.'Amaral; Dr. An.ujo Penha; Amaro Barreto,
Agulnvllo.França, Raul dn. Costa Rodrigues,
Morelrii Borl.os» ft C.„ 0-«ci.r Noiva de Fl-
gueiredo, Dr. Carlos Lop«..s Ssy.lo, Franeslcp
Iloícmburgo,- Lula Marlhls ~ds líocha c sen'..o-
ra," Dr. Palia -CíiiirnarlM o nenhora, Rra. CaR-
tão Tcixt-ira, Kíavto «1h Silvpi.ni, l»r. Jorio Ta-
vares Fillio,', K. Itrãudãn ,& ('., general Bar-
rn.', II. ila. Silva P'.'s«.pa, M...ir;i P>;nnn e se-
nl.ot-u, ,I»«f.,X. Teixeira Junior e se.il.or.., Ju-.
lio de Bnuu, Pelagln ítorges Carneiro, Dr, Xõ-
vier "Airc^ii c «senhora, .Mrarn Maíi;. Antônio
Wniifí-k', íimidof ('uiilui' Tv-lrc^a. I), .loKiíh
Koiip1i<-!\ ¦.(-oroui-l JoVé .Jonquiin Firmino.e ae-
nliòrn. Nnlr de Ollvelni, M. X. Sü, Fl-iiiielwb
de MiiM-iüi-ie-, l)r. Õúlllfcrfnó de Macedo, Dr.
J. Kud»ilo d«.' Vnsíonejllos, offlcli.l dc gabl-
ncnlü «lo 11 inii-lro do csíiTlor.

A famiiin Americano Kreire fez ceie-
btar liontem. ás io horas, num dos al-
tares da igreja de N. S. do Carmo, missa
de 7." dia pelo descanso eterno do te-
nente Jay.mc America.10. A esse acto re-
ligioso compareceu eivado nitmero de
pessoas.

2°. anno — Graphico de desenho.
(!* .anno —- Historia natural.
Aviso — O ponto oral para os ex:i.nc3 de nia-

t,."Ifiatlcn o sciencias plíysii-iis e naturaes, serã
dado üs S lionis; nn secretaria.

Não poderão fazer cxaiucs de prova oral 03
almnnos que Uão .citlvurcui quites coni o celle-
Sio. ~f .

Facilidade J/aí.iicina...Hia«a.,
Serio chamados hoje, T do corrente, it H e

mela- horas: ---'.'.. .,
l» nnno medico — Prov» pratlco-oral de his-

torla natural medica, Abilit José Seco, e Clce-
ro Freire e José Coelho de Azevedo.

2" nnno medico — Histologla (3' prova), Ru-
fino Mendes dn Motta, e Waldemàr MelraUes
Fortes. , ,4" anno módico — Provi escriptt dc ant-
tomia i! physiologia ptthologicas. Todoa os in-^
scriptos.

0» anuo medico — Prova escriptt dt hygiene.
Todos os inscriptos.

1» anno odontologlco — Prova escriptt de
physlologlt. Todos os inscritpos.

2» anno — Obstetrlco, prova escriptt de hy-
glene. Todos os Inscriptos.

BKola Polvttxhnlca do Bio do Janeiro.
Hoje, 7 do corrente, fts 10 horts, dir-»e-

ba ponto parn a prova, escripta ds segutotes
cadeiras: chimica inorgânica, astronomia, hy-
draulica, electro-technlca e physlca industrial.

Dyspegsticos !
comei mais um

bom jantar
NentraUzal os ácidos cio cswhmíro

com magnesia. Depois, comei com
boa vontade e «jcrn receio dc indi-
gestão
Pertencois ao numero de comen-

saes que dizem: "Nâo. muito obriga-
do", e recueaim, iiwarlavelmente.uma,
infinidade de pratos delicicsos e
«aaoa, simplesmente porque siío se
adaptam ao vosso estômago? Viveis
em dieta fastidiosa, com o medo
constante da dlgest&o, sabendo que,
se cederdes 6. tentaç&o, voa sujeiUee
a dores e agonias? Quem poderá vi-
ver enchendo-se de drogas depois de
cada refeição, e de digestivos artifi-
ciaes, que enfraquecem ainda mais o
estômago?

Deixai-vos de loucuras e de receios
exagerados com o «estômago—comei
made um bom jantar, uma lauta re-
feição—mas acompanhai-o com uma
colher de chá de Magnesla Divina,«m
meio copo de agua quente. A Ma-
gnesia Divina neutraliza e adoça to-
dos os ácidos existentes 110 estorna-
go, auxilia a. digestão, faz cessar to-
daa as perturbações do estômago por
meios naturaes. Não é um- «laxaitlvo
e é absolutamente inoffensivo. Evi-
te-se a magnesia sob 'quaesquer ou-
tras fôrmas e, insista-se na Magnesia
Divina, para todos os males do es-
tomagô. A' venda, em todas aa dw>-
giu-las. ¦
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vai organizar, para o anno, uma grande
exposição de aves e cáes, em que serão
distribuídos bons. prêmios aps proprieta-
rios de animaes bem classi fic.idos.

CRISE DU TRANSPORTES
Temos recebido diversas cartas de.{.v

zendeiros c commerciantcs do municipio
de Duaá Barras, Estado, do Rio, pedindo-
nos para, por nosso turno, solicitarmos
da Companhia Leopoldina uma solução
para o caso que neste momento mais os
afflige — o transporte.

Nessas cartas contam-nos os queixosos
que, em virtude de estarem aborrotados
de mercadorias os armazéns dc Muri-
nelly, estação em que fazem seus despa-
chos, as tropas e carros voltam d'ahi
para suas propriedades com as mercado-
rias que se destinavam a esta capital.
O agente de Murinelly recusa recebel-as
pelo motivo acima exposto.

'Não hesitamos em acolher o appello
que nos fazem aquelles fazendeiros e
conunerciantes, certos de que a Compa-
nhia Leopoldina facilitará um meio mais
rápido de transporte na emergência em
que se encontram os nossos reclamantes,
até que se normalize o trafego pela cs-
tação dc Murinelly.

mam»

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

Dr. Theodorlco Cícero Ferreira Penna,
saindo da rua Santa Sophia n. 42, As 10 ho-
ras de hoje, para o cemitério de S, Joilo Ba-
ptista.Dr. Sylvio Pizarro Gabizo, saindo dn
Cast de Saude S. Sebastião, As 17 horas de
bonteiu para o cemitério dc S. .limo Haptlsta.

Vital Joio de Souza, saindo da rua Se-
nador Euzebio n. 260, sobrado, fis 17 horas de
liontem para o cemitério de S. Francisco Xh-
vier. Joilo do Paula Mascarcnh..?, saindo da
rua Ila rata ltlbelro n. 239, As IC horas dc
hohteni para u cemitério de S. João Biiptixtn.Ernesto Lassancó Fred, saindo da ma
Rny Hnrbosíi u. flíl, As 17 hora» dè limitem,
para o cemitério de K. .loiio Baptista'.Américo Soares OritoÜns, Bnilido da ruu
do Uruyiiay n. •>-)"», ft*» 1G lioraa ile uòntolu,
para o cemHerítPde S. Francisco Xavier. -

Missas.
No altar mór da itjrcja de S. Francis-

co de Paula. foi celebrada sabbado ulti-
mo, ás io lioras, missa <le y.° dia pelo
repouso da atóla do Dr. Pnulentc Cote-
gipe Milanez, director ger.--.' da secretária
do ministério dá g.u-rra e ex-déjuitàtlò
fedeial ])c!a Parahyba do Norte.

A esse acio religioso rotnp.irera:;i:
fiencrtl JoiS. F. )la..'.nj, fàinillll Fioriato

Peixoto,¦ Dr. C. Tavares o «família, D. -ilurin
JosC- Sobral Tavare., I>r. Ntry, I.r. Albi-rio
(Ja.voso dc Ri-is. Dr. Villelu dos Santos, Dr.

* • .Mlndello l'.-.rla. .1. D.lptlst», Jos,'. A,.,ioly Car-
i Realizar-se-ha ananha nes::. capital 0 | n.-;ro, eomniámliinte 0, Carnclrje fa.nüla. í»nc
( enlace nupcial do Sr. Joa««nim Ribeiro, | Uoi.teiro du AzovedOj Humeliant Beis, Jose^ht

Celebra-se hoje, íis 8 % lioras, no al-
tar-mór da matriz dc S. José, missa por
alma de D. Zaira Mattoso Miranda.

Pelas escolas.
Escola Haclonal de JlclUui Arten.
Renllzau.-se, hoje, os seguintes exames: As

10 1|2 horns, prova oral de historia c tlioorin
da nrciiitectura; fts 12 hnrnH, prova (çTiiptítcade geometria descrlptlva (2» sC.rlo do curo ge-rol). Quintn-felrn, fts 10 l|ü lioras, renllrar-se-
ha a prova oral de historia dns Bellas Artes.

O resultado do concurso de desenho dc orna-
tos c elemento* do nrchitectura o composições
elementares do nrchltcotnrn, foi o seguinte:
(2» sfTle), Pedro Clarck Leite, classificado cm
1° logar; Maurício Grotlde Doria. Luir. Signo-
rclll, Pedro Paulo llernardcs Ilaslns, Raul Pen-
na Firme, classifii-ndos em 2o lognr; Floriano
Brilhante, Ricardo Josí Antunes Junlor, Joilo
Oswnldo Carneiro Santiago, Victor Hugo da Cos-
ta, Jayme T. da Silva Telles, closslflcndos cm
3» logar: Murillo dc Medeiros, Luiz Ilergerot,
Ernani Dias Correia, Edmía Õurjilo, Salvador
D.ni.ic F.strada. BBtnllin; Jó-6 Maria dos lieis
Junlor, Maria Lydia Ferreiro, Armando Perry,
Virgílio Fontes Correia ds Silva, classificados
em 4» logar; líastr.o da Fonseca Botelho, Ivan
Frlednionn, Heitor 1'diiurdo llcrrcdn, clasnifi...-
do em ft" logar; 1'i.ulo Alves dn Silv-lri. o I'.-.-
nato .Severo da Silva Fo-rclral eliis-lfi. ..dos i"«i
11" lugar; (.1" w'.rl««), Lúcio Costa, 1° log»;.;
Attilln M. Ahc« 2" lo«-:.r; F«n.and.. V. Nas-
ihücnto. 3" liv-ar: Jnsf. r.all.iis dç .Oliveira c
Nf.<tor <if*w-lii io d'.1 Amnjo, 4° lo^nr; Jilsfi da
('...il... Violr». S" lugar.
. Kaculâadr ilc.Ilimlto llurllio.ilo Janeiro (praça
An Pcpubüia).

ItcínçRo: .lo-, exames rara jlo.tc --Prova oral,
t» ai.nn, Àgrnrió d'.\vl!a M....d«", Arrriai.dç. (,o-
m«H doi Hmitn-t, lvdro O! Relll.v dfl Bnúín, Ar-
tlinr HuU-íio. ?.tn-'!^ Acciblí de Alíricida. e Áa-
tonio Lolo líoité Pcínlríí. Hiipptoincnta!': Kmiliu
dc Anui.-o.. Frin» líçó A. t-iijijiiiijt. A:-nnld"> Oli-
vclrn naijiasà .l.r.i.>r, I.11Í2 I'>rhàiides 1Í0 Cou-
to, João dí Óilvclrn N«-ntos e Cláudio Manor-I |Itomeiro. " '

I'rovn õr;il — 4o lulno, MeroÜno do Lima
Oorrôlft, Jpfio Carneiro dn Fonte, Joaquim'Diitr-
dõ Paiva. K...ir Nunes dc Oliveira. Josf Bar-
tltolo dn Silva. Mui)|ilcmentar: KnbaMttão Kwcr-
ton ('.irado Flo.PT. Itcncdii-to I/jpes. O.-tavIo
Pimentel dn Monic, Itnul dc Sfl Cnvnlcanti, e
Moiu-yr AlVó( do Vnllc.

P.ova f:rpt — 1" n«...o, Octavio do Paula Ro-
liricuc-t, Tjtritc Kàl-pftilo dos Santos e Frederico
Ribeiro Sobrinho. Prova escriptt — 3o anno,
as M horns. Direito civil. '.

Bacoü Livro de Odontologia do Rio de Ja-
ntHro. ...

Scrüo chamados hoje, As 8 horas, part exame
pratico oral du technlca e prothese, os Alumnos:
Kd-ard Luiz Du.iue Estrada, Antônio Oonçnlves
da Cunha, Carlos Augusto dn Silva Lisboa,
Jeffcrson Valente, e Mario Pinto Pereira.

Seriio chamados hnj», As 13 l.orns, para ex*
ame oml de therapeutica e hygiene os alumnos:
Jos6 Ferreira Alves, Wilson Pinto Ribeiro, Hei-
tor Fonseca dt Cuohn, Álvaro Rosadas e PU-
nio Moreira Senna. Turma sunplementtr, Vir-
gilio Leme, Hoitor Marques Ribeiro, Alcindo
da Rocha Tinoco, Rubens Barbosa da Crnz •
Nelson lüsldo de Aristides Coelho.

Collegio illlitar do Bio do Janeiro.
Realizam-se hoje, T do corrente, lt 10 ko-

ias, os seguintes exomes oraes:
1" urino — Frnnceü, alumnos ns.: 121, 681,

Q34, «7S. 079. 682, G«J0, 753, 757 e 783.
1" nnno — Arithmetica, alumnos ns.: 093,

701. 710. 717, 731, 745, 7M, 760, 750, 758,
c "".9.

1" .nino — (leographla, alumnos na.: 441,¦ÍI3. .r,13. 087, 749. 749. 764, e 772.
2" .n.:o — Portuguez, alumnos ns.: 11, 55,

58, 71, 83, S7, 151, 172, 206, 280, 453,
e ."39.

2° ai.no — Geographia, alumnos ns.: 11,
e 030..

Itcnll7.n.n-se tambem hoje, as 11 horas, oa
exumes ca-rlptas do physlca do f tnno.

Realizam-se ananlul, 8 ds corrente, is 10 ho*
ras. os ...guintes exames oraes:

l".-inno — Portague^, nlnmnos ns,: 121, 581,
034, OUB,. 722, 748, 749./Í57, 750. 76», » 772.

Io anuo.— Fr^ni-jz, ntumnos ns. : 4, 93, 613,«S7.. "lfi. 731. 745, 75B. e 758.'J" annu — Arithmetica. aluemos ns.: 100,111. l.-.li, 178, 222, 224, 252, 512, c 6flU.;i«« .anno — Alg.-hra. tlunmoa ns.: 47, 138,IOS, 174, 205, 221, 284, 309. 320, 324, 341,o .14«.
teupplementtrés: 373, 413, s 044.
4v a:.nu — Inglei, ulun.nos ns. : 8, 82, 45,

67. 7». 09, «D. 98, 107, 113, 411. 412, e 741.
Supi.len.entnrcs: 12S, 119, o 152.
I!..:.li....|.n.-c tambem nniunhl, ts 11 horas, os

iejul!.ti:i extmes escriptvt;

REQUERIMENTO DE INFORMA-
' ÇÕES 

'¦

O iSr. Jklario .Hermes tprcâenitou i
Câmara dos Deputados o seguinte pedido
dc informações: '.'.' j"Requeiro que, por intermédio da
mesa, informe o poder executivo: se o
governo tem conhecimento official da
apresentação de uma proposta sobre fa-
bricação de armamentos, apresentada por
um dos delegados do Brasil á Assembléa
da Liga das Nações; se o governo foi
consultado sobre a apresentação da mes-
ma e sc concorda com, a sua ad opção.

ni ¦ ifèm ¦¦¦'¦
ÜM EMPRÉSTIMO PARA A PRE-

FEITURA " •"

Aò Gonselho Municipal, o Dr. Car-
los Samptüo. enviou : hontem a se-
guinte mensagerrir: '('¦':¦¦

" AJsitúaçáo' financeira da Prefei-
tura. com Uma volumosa divida con-
sõliduda, que lhe absorve, em Ber-
viços de juros e amortizagões, gran-
dê sornnia de recursos, aconselha que
se cuide de encontrar um meio de
operar o resgate, ao rnçnos parcial,
de menos desses compromissos, nue
tanto angustiam a vida orçamenta-
ria da Municipalidade. Por outro l.-i-
do, É verdade que" às exigências jus-
tlsslmas do uma immensa metropo-
lo, como o Rio de Janeiro, nfto tole-
ram, sem grande prejuizo geral, o
adiamento a que ficam cond-emnadas
importantes obras e melhoramentos,
aliás, indispensáveis.'

A falta de recursos orçamentários
e derivados de fontes de receitas já
exploradas financeiramente, para ef-
fectivaçãor-dessas obras, algumas ac-
centuada e indiscutivelmente repro-
duetivas, nüo desculpa o administra-
doK de continuar a relegal-as para
melhores tempos, tanto é certo que
taes obras, beneficiando sobretudo
as geraç5es futuras, devem ser
custeadas de maneira a que seus
ônus recaiam tambem sobre essao
goraqfies.¦Assim, pura Iniciar aquelle referi-
d», resgate de títulos — o que con-
stitue o melhor processo de cura do
mal financeiro do Districto — e
para armar o poder municipal com
os elementos indispensáveis para ex-
eeu tar as obras que as necessidades
publicas estão exigindo, e algumas
das quaes permittirão ftizer, em pra-
ío curto, grande'parte da res«pectlva
amortização, venho pedir âo Conse-
lh«, que ino autorize a fazer opera-
(,'õe.s no exterior ou-junto ao pove-.--
no . federal, até íí' inipòrtancíà de'
ce:ito e vinte'mil contos, destinndi.:«.
«im paiih-s'.iguaes, 

'áquéües alludidcs
fins."' •'¦ - • ¦'

. i mm ir
"Hlustraçno Portuguesa".
Está em distribuição mais um lindo nu-

mero desta apreciada revista de Lisboa,
que, como os anteriores, vem repleto de
ássumptos sobre a vida artistica e social
de «Portugal, com grande profusão de gra-
vuras sobre a estadia do rei Alberto em
Lisboa.

Igualmente recebemos O Século e o
supplemento de' Modas e Bordados, jor-
naes apreciados.

• m

ESCOLA PROFISÍstoNAIj RIV.1DA-
VÍ.V COHUEIA"

•Iimugurojjise hor.tom a exposição dos
trabalhos cxjcuíadas .pilas alumnas da,
Es;r.!a Profissional Rivád;\«.-ia Correia,
durante o an50' leCtivó findo.

Nas diverrFS salas ila escola, distribui-
des ,-irf'sn:-jit-'e;itc. viam-se os diversos
tfa&.-iílfos exectitailos com «pericia e gosto,
honrando as íradiçõ-iâ da escola que vem
senilo dirigida ha varios annos pela
Sra. D; Irii.nevenuí.-. Ribeiro. Percorre-
nios. cm visita, as íalas "Azevedo So-
dré" e " Wencesláo Braz", que apresen-
tavam fin:ssimos trabalhos de d«senho a
cores applicado ao bordado e á alta cos-
tura que embellezam as modas femininas;
"D. Ktia Costa", exhibindo.delicados ar-
tefactos de desenho, trabalhados .em seda,
veludo, nanzouk, mól-mól, morim, etc,
em imitações, de flores diversas,-, folhas,
ramos, havendo: a .^-notar lim pequeno"acquarium", cuja confecção obedeceu
fielmente A cópia dc um existente no Jar-
dim Botânico ;• a " Sala de jantar " que,
sem desmerecer as outras, merece espe-
ciai menção pela natureza e pela abundan-
cia de artigos expostos é a sala da verda-
deira arte domestica — a arte do "forno
e fogão".

A exposição será encerrada amanhã,
as 17 horas, sendo franca a entrada.

¦ f !¦
EXPOSIÇÃO CANINA

Distribuição de prêmios
A commissáo organizadora da ultima

exposição canina, realizada nos terrenos
do antigo convento da Ajuda, na Avenida
Rio Branco, já começou a distribuição
dos prêmios aos proprietários dos ani-
mães bem classificados nesse certamen.

Essa exposição, «em que estiveram ini
scriptos bellos -animaes dc varias raças,
foi muito concorrida e alcançou grande
suecesso peia apresentação de cães poli-
ciaes trenados, entre os quaes figuravam
um bello especimen de raça Dobermann
— Duque •— pertencente ao coronel Mei-
ra Lima, director da Casa de Detenção,
e outro da mesma raça, de propriedade
do Sr. Armando Araujo, os quaes obtive-
ram medalhas de ouro. •

O "Duque" é utn animal forte, de li-
nhns bellissimas e dotado de uma viva-
cidade extraordinária,- tendo sido muito
apreciadas as suas provas de destreza.

O coronel Meira Lima tambe-.n expoz
«•".o- <lr lll.li). • -

A Sociedade Nacional de Agricultura

_—— mt*
TRIBUNAL DE CONTAS

Em sessão do hontem, das câmaras
reunidas, o Tribunal dc Contas orde-
nou o registro, sob protesto, dp «eon-
trato celebrado pelo Ministério da
Vlaç&o com a Itabira Iron Ore. Com-
pany, para exploração do industria
siderúrgica ,e construcção do duas 11-
«han férreas . e- cães ide embarque e
derombarque hos Estados de Minas
Gênios e Espirito Santo.¦ Ordenou o registro doa .créditos de:'4.A'0«0;0«OiOi$, para despezas com o re-
censeamento geral da Republica:
+5.0-00)01$, supplementar, para custeio
das despezas do Impressão e publica-
ção dos trabalhos do Congresso Na-
cinnal: 3!>:6'27Í997, para pagamento
a Francisco A. S. Campos de Castro,
em virtude de sentença judiciaria..

Poi ordenado o registro dos con-
tratos •celebrados pelo Ministério ita
Agricultura com Bernardo de OH-
veira Barbosa, para aluguel do ter--
reno dest.ltmdo a exame ilf- ensaios de
combustíveis e minérios do serviço
geológico • e mincrnloglco ; «pelo Mi-
nisterio fln Viação, com aCompnnhia
Donas do Santos, para .canalização de
agua potável o para incenitio, aos ar-
mazens externos ns. 8 e 16 do caos
do porto de Santos; com Cardlnali
& C. e outros e Barroso Winter & C.
e outro», para fornecimentos fi. Es-
trada do Ferro Central do Brasil e
com Borlido Mala & C. e outros,
para fornecimento»""á Estrada de
Ferro Oeste de Minas.

Ordenou o registro dos adianta-
mentos de 100:<W0«$ ao engenheiro
Clodomiro Pinheiro da Silva, para
proseguimento das obras de constru-
cção. da rua Visconde de Itabora.hy,
iniciadas pelo Lloyd Brasileiro; çle
6:000$ ao administrador do hospital
D. Pedro II. para despezas de prom-
pto pagamento, em novembro o de-
zembro. e de 750.$ ao .porteiro do Tri-
bunal de Contas, tambem «para des-
pezas do prompto .pagamento.

.mn a mat mm». ¦
UMA VENDA DE CHUMBO NO

TENDER "CEARA"

A propósito de uma local publicada na
edição de A Noite, de ante-hontem,. pe-
de-iios o capitão dc fraxata Açenor Vi-

| àjU. cômmándãntè da flotilha de .submer-
siveis, a inserção da seguinte missiva que
dirijritt .aquelle jorn-i!: . . -.-:

^"Sr. redactor — • SaiiJaçõcs— Tendo,
com stipresa. lido hontem cm vosso çon-
ciitiiado iorriai, sòb a dupla epigraphe
Muito prave a situação do Tender Ceará,
cumpro o dever dt. como actual comman-
dante da flotilha dc' submersiveis, pedir-
¦ps seja a mesma rectificáda. de accordo

com a verdade "é com a justiça.
A bateria do tender Ceará, qüe se com-

põe ile 6o elementos, está entregue á offi-
cina de electricidade do Arsenal dc Mari-
nha, para soffrer as reparações devidas
á usura do material. Este serviço, que ha
mezes vem sendo feito com o maior cui-
dado c dedicação pelo pessoal da referida,
officina. está adiantado e promptos *o
accuniuladores, devendo ser terminado
todo o serviço, até. meados de janeiro pro-
ximo vindouro. ., '.'. -' ¦
\Quanto" á venda de chumbo, em questão,

foi realmente feita, com todos os requisi-
tos «Exigidos pelo regulamento dos corisç-
lhos econômicos adoptados na marinha,
e com o conhecimento das autoridades,
tendo sido approvada e autorizada em re-
união do referido conselho, Sob a presi-
dencia do meu ahtecessor.capitâo de fraga-
ta Alfrfdo Amancio dos Santos, que ac-
cumulava Os cargos de commandante da
flotilha e commandante do tender Ceará,
cargos esses que foram desdobrados e.ora
são exercidos, respectivamente, por mim
e pelo capitão dc fragata Joaquim Buar-
que de Lima.

O chumbo vendido pertencia a açcuimt-
ladores estragados, inúteis e inapplicaveis,
dos submersiveis, e para retiral-o das
cubas-a que pertencia, a firma que o a«d-
quiriu gastou cerca dc 30 dias, correndo
as despezas á sua custa, o que explica a
reducção do preço da venda por 450 réis
o kilo, importando o total em 5:000$,
somma que foi devida e legalmente inebr-
porada á receita da caixa de economias.

Quanto á efficiencia dos motores que
movimentam o navio, ella nada deixa a
desejar, e "semanalmente esses motores
funecionam com .toda a regularidade.

O que existe em reparo,- refere-se aos
motores auxiliares e a bateria de aceumu-
ladores já mencionada. Este serviço está
em tal estado adiantamento que o Arse-
nal de Marinha espera ultimal-o em fins
de janeiro próximo.

Sirvo-me do è"nsejo> para- externar-vos
que tudo que se relaciona á vida-militar
do tender Ceará está em perfeita ordem
e disciplina, sendo- o serviço interno ré-
gido pela adaptação da' tabela americana,
e sob a orientação do chefe do estado-
maior.d.-,.armada..Com toda estima e con-
sideração.'.1*. '¦ ¦"'' ¦*..-¦; .:>"•'•:-•

A politica nacional
NO CEARA-

FORTALEZA, 6 (A. A.) — A eiel.
ção a qué se está procedendo «para pr^
enchimento dà vaga dé primeiro vice-
presidente do . Estado, está correndo ria
melhor ordem possivel, sendo suffragado
o nome do deputado Ildcfonso Albano,
não 'havendo outros competidores.

NO PARA'
BELÉM, 6 (A. A.) — O resultado atê

agora conhecido do pleito do dia 2 é
o seguinte: Souza Castro, 0.255 votos;
José Malcher 4.231. Em Cametá, á vo-
tação apresenta b seguinte resultado:
• Souza Castro, 1.043 votos e José Mal-
cher 388;

Era Mocajubá, votação foi a seguin-
te: Souza Castro, 321 votos; José Mal-
cher li.

NA BAHIA
BAHIA, 6 (A. A.) — Reuniu-se hon-

tem as 16 horas, a commissão executiva
do Partido Republicano Dcmocn.ta, sob
a prçsidencia do Dr. Antônio Moniz, e
com a presença dos Srs. Frederico Cos-
ta, José Álvaro Cova, Baptista Marques,
José Eduardo Freire dc Carvalho. Pam-
philo dc Carvalho, Alexandre «Cerqueira e
Antonio Pessoa da Costa e Silva, afim
de organizar a chapa de deputado, para
a renovação da Assembléa Legislativa Es-
tadoal, e que será disputada no próximo
pleito. L.Í*

Iniciados os trabalhos, • houve ligeira»
discussões a respeito do objectivo da
mesma reunião, sendo apresentada a cha-
pa- seguinte:

Para deputado pelo i.° districto, ba-
charel Álvaro Augusto da Silva; Egas
Moniz Barreto de Ara-g&o, medico; Ed-
gard Ferreira de Barros, medico; bacha-
rei Carlos Gonçalves Fernandes Ribeiro
jornalista; coronel Odilon Alves Peixo-
to de Athayde, proprietário; coronel'João
Teive Argollo, agricultor; bacharel Os-
car Pereita da Cunha, advogado e jorna-
lista. '. ;.. 

,. .. _..
i 2.' districto, coronel Aloysio Lopes Pe-

reira de «Carvalho, fúhcciohàrio público,
jornalista « engenheiro; Ângelo Autrán
Dourado, official do exercito; bacharel
Carlos Lima Pedreira» advogado ] coto-
nel Céciliano Gusmão, af rjcultor; bacha- ,
rei Francisco Sodré,..advogado e agricul-
tor; coronel José Pedreira ,Lapa, a«ri- .
cultor; bacharel Euzebio de Pmsos Car-
doso, agricultor. . ; . . . . . . , ,

.3;'. districto, Gjlcno Amado, advogado;
bacharel Ruy Pentilva dç Faria, advo-
gado e jornalista; Pedro Fontes, medico
é agricultor;. Mancos ChaS;tuinet Contrei-
ras, capitão medico, do exercito e jorna-
lista; Eurico. de Góes, escriptor e jor-
nalista; bacharel José Joaquim de Souza
Carneiro, advogado.

4." districto, Cario» Seabra, cirurgia»
dentista e serventuário de-justiça ;¦ Theò-
tonio Martins de Almeida, medico; ba-'.
cbarel Vilobaldo «Machado de Souza Cam- .
pos; bacharel Demetrio Urpia, advogado;
Geraldo Alcântara Leal, advogado; João

ida Costa Pinto, advogado e agricultor;
professor Alfredo Franca Rocha, funecio-
nario publico.

5." districto, cirurgião dentista Can-
dido Villas Boas. telegraphista; Raphael
Spinola, jornalista; Victoriano da Costa,
medico; coronel Manoel Alcântara ds
Carvalho, agricultor; José Carlos Pinto
Barreto, advogado; Affonso de • Castro
Tanajura Guimarães, advogado. ¦

,<S.° disf-Mo, Archimejes Pessoa da
Silva, advogado e jornalista; Francisco
Joa-quim da Rocha-, medico; bacharel Ar-
mando Coelho Fragoso; bacharel Fran-
cisco Magalhães, medico; coronel Am-
philophio Botelho «Castello Branco, agri-
cultor; Pcdrò Teixeira, engenheiro;
Eduardo Leite 

"Velloso, 
bacharel.,

Para senadores foi apresentada a se-
guinte chapa: professor Alexandre de
Castro Cerqueira, medico; João Martiw
da Silva, medico; monsenhor João Gon-
çalves Cruz, «protonotario a.posrtolico j ba-
eliarel-José Alfredo Campos França, pro»
fessor dc direito e «idvogiido; corona
Antonio Pessoa da Costa e SHv.-i. advò-
irado; bacharel Aurélio Gomes Ferreira
Velloso. advogr.do; capitüo-engenhciró
Cézar Sampaio,.' oíficia! dó exercito'.', '

- ,, r,~,TrTrm-ir+P'*-'':-"t**T~*A—*f~:,m-—— — ' -«^^

me

.¦¦m

CÂMARA MUNIClPAIi DE NITH& '
........ .ncy. .:.. 

^ 
.

Sob a présiderijia do Sr. Cahtidiano dà
Rosa, foi aberta a sessSo de hotrtem, á
hora regimental. .- - #- ¦¦¦¦''-

No. expediente'foram lidos varios of-
ficios relativos a. licettças de funeeiona-
rios e um veto do prefeito, ao projecto
que mandava reintegrar no cargo de in-
spector sanitário, o Dr. Waldemàr Pe-
reira. .,;, .-Foi lido e iipprovado o parceer da com-
missão de fazenda e justiça, opinando
para qúe seja ouvido o prefeito no pe.di-,
do de'dispensa de impostos, requerido
pela directoria do Externato dé Santa
Thereza. .' O Sr.« Ferreira de Aguiar* pediu a.pa-
lavra para fazer ,0 necr.ológio do falle-
cido vereador Cicero Costa, pedindo in-
serção «a acta de um,voto de pezar •
6 levantamento dá sessão."

O Sr. Áwaçio-. TorréSl secundando O
orador,, pediu mais que. s_e .telegraphasse
á Exma. viuva, á commissão executiva
do partido dominante, e & assembléa.

«O Sr, Alfredo Rangel, membro da
maioria, declarou associar-se a mesma ás
homenagens requeridas.

¦ '1 »¦—--- ¦ *y «T>«—ii n«—

ASS«OCTAÇõES S«CIENTIFIC.\S
Sociedade de Medicina e Cirurgia.
Realiza-se hoje, ás 18 % horas, sessão

ordinária com a seguinte ordem do dia:
Synthese cutânea, pelo Dr. R. Chapot

Prévost — Cura . do estrabismo, pelo
Dr. Gabriel de Andrade — Corpos estra-
nhos do esophago, pelo Dr. Castilho Mar-
condes— Missão medica do navio "José
Bonifácio", pelo Dr. Bonifácio de E-r
gueiredo.

Academia Nacional de Odontologia.
Está em vias de organização esta asso-

ciação scientifica, cujos fins serão a de-
fesa da classe odontologica, quer no sett
ensino, quer ha sua pratica' profissional,
como tratar dos magnos problemas scien-
tificos e technicos relativos á sua evoltt-
ção; inclusive a organização de_ conferen-
cias publicas de ássumptos que interesses
muito dc perto á collectividáde.

A' frente desse tentamen se acham Ot
conhecidos profissionaes Argemiro Pinto,
A. Guedes de Mello, Heitor Sampaio,
Alexandrino Agra e E. Sauerbronn,- cujo»
nomes são r, garantia do suecesso da no-
vel agremiação, que vem preencher uma
lacuna no meio odontologico ¦ desta t*.
pitai.
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Casos de policia
Factos que a policia

ignora
Attingido por uma pedrada na ea-

•beca, quando se achava, hontem, na
praia de Santa Luzia, ficou bastante
ferido, sendo necessário ser soecor-
rido pela Assistência, o marítimo
Eloy Gonçalves da Costn, de 32 nn-
nos, solteiro e residente 6 rua daa
Marrecas n. 25.

A pequena Stella. de cinco annos,
filha de Manoel Marinho, reuidente
a rua Vasco da Gama n. 92, levou
tamanha queda, quando se achava
¦na Superintendência da Limpeza Pu-
fcüca, hontom, pela manha, que fra-
durou a perna direita. A Assustou-
cia poceorreu-a.

Por so lhe ter derramado sóbrò o
corpo uma porção de água a ferver,
ficou bastante queimada nus coxas,
no p6 e na mão esquerda a pequena
Elza, de Move anno-s, filha de Ala-
noel Luiz' de Souza, e residente íi rua
do Senado n. 270, onde so deu o
caso.

O operário Pedro Jorge dos San-
tos, de 20 aun-os, preto o residente á
rua Capitão Macieira, n. tiü, traba-
lhando no armazém 1(1, do efies do
porto, foi attingido por uma lingadá,
que o contundiu bastante..

Nas Officinas de urna fabrica de
pa.lielão, fi. rua Silva Jardim, foi co-
'lhido, hontem, pur tuna ;v.."-h'.. íi ii-
cando com alguns dedos esmagados,
o pequeno operário Antônio Piuhci-
ro, de 14 annus e residente á rua
Maia Lacerda n. ll;"..

A Assistem-la si :->rreu-o.

Uma carroça da Limpeza Publica,
na .secção do Mangue, ateõp.elòü ali,
hontem, o péqxtawo Vicente, de oito
annos, preto, fractur&ndo-lhe a par-

na direita. Dejíüís dos immediatos
soceorros da .Assistência, foi remo-
vido para a Santa Casa.

O sapateiro Francisco Correia Pi-
Mio, de 20 annoií;„reslde;h'te ã rua En-
genho de Dentro ,n. 75, cajsa n. 9,
trabalhando na sapataria. da rua Ge-
.neral Pedra n. 58, tüo c1e.-5astra.da-
.mente se houve a cortar sola, que a
faca foi .attiiigir-lhe o juelho es-
querdo.

A Assistência soecorreu-o.
wma-<m4sm tt mn.

Trem fatidieo
DOIS INFERIORES DÒ EXERCI-

TO COLHIDOS POR ÜM COM-
BOIO
Ao atravessarem a linha, -na -esta-

ção de Engenho Novo, hontem, íis.
5 horas da .madrugada, .os 3°" sar-
ge.ntos do exercito Herculano Ba-
ptista Pessoa e Odoriuo Carneiro
Barreto, tilo distraidamente o fize-
ram, que foram colhidos .pela loco-
motiva qus com boiava o trem SM 2.

O sargento Herculano Jfol espha-
celado, tendo morte Instantânea.
Era elle solteiro, de .2.1 .acnea, e esta-,
va aquartelado no Io regimento de
infanteria.

O sargento Odorieo contava iam-
bem ai annoa, era solteiro, residia á
irua Ferreira Nobre n. 75 e, eomo
sou companheiro, fazia parte do
3o bata.llâió de infanteria do exerci-
to. Este apenas"foi atirado â distan-
cia, "recebendo tâõ graves ferimentos,
que foi necessário iuternal-o no
hospital militar, depois dns imme-
dia-tos èQCcorèás da- Assistência. '

O cadnver do inditoso Herculano
foi transportado para o necroterio
do Hospital Central, do onde saiu,
hontem mesmo, o enterramento.

O lamentável caso foi registrado
pelas autoridades do 10" districto.

de da linha Villa Isabel-Engenho I
Novo, e vinha.em tal velocidade, Que j
não teve tempo de evitar o choque ;
com o caminhão n. 1.850. O cocheiro, }
Afanoel Esteves, quando se deu . -o j
choque, foi cuspido ao' chão -e arras-
tado pelo bonde, soffrendo ferimen-
tos tão graves, que, ap receber os-pri-
mei-ros curativos no posto dé. Assfsr
tencia, não resistiu, vindo a .fallecer.

Manoel -Esteves era portuguez, ti-
nha 30 annos e moi-ava; á rita Paiila
Mattos n. 34.

O ajudante do cocheiro, Francisco
Cardoso, morador ifi, rua Frei Caneca
n. 318. milagrosamente, escapou do
desastre, não soffrendo sequer- Tlm
arranhão.

O caminhão, que foi atirado a
longa distancia, ficou bastante ava-
riado.

O motorneiro causador do desastre
foi preso cm flagrante pelas autori-
dades do 14" ãiBtricto.

 ma* mm *mk
Foi preso quando tentava

assaltar uma casa

OO F? TICI TE
Material para Isolamaato cia câmaras

frigoríficas

Avenlcla Rio Branco, fc»i _ •JHKJtía»
t< ua a*. -43on.es>, jís,-.-*'?. - -ssS. ¦ .*y* £%, XJXJO«..» .Mv,^

vra de honra, como o .segredo pro-
fissioual dc advogado qtie -é..-. ¦ ^

Encerradas as declarações do dou-
tor Calo.'Monteiro de Barros, seguiu-
se, a depor, Antonio Correia de
Mello b Oliveira, ex-escrevente da
7" -preteria, criminal e empregado -da
firma" •Wallace & C, estabelecida A
rua do -Escorrega n. :5. Disse elle,
mais ou íiicnos, ò seguinte:

No dia 20 de novembro .ultimo,
achava-se no café á rua da Relação,
esquina da avenida . Gomes Freire,
ás 12 1|2 horas, quando ali. chegan-
do, tomaram üma mesa do lado da
sua Obed Cardoso e Jullo de Moura,-
os quaes já o declarante conhecia, c
um terceiro individuo, branco, esta-
turu regular, cheio de corpo, que

,,.,,. uonversavam em voz natural; que oDois ladrões, aproveitando a quie- deõlnrahto ouviu Julio ão Moura di-tude da madrugada de hontem -e a | üer-lhes que tinha uns ferimentos e
ia" aiigmental-os pura dizer que-ausência da familia, que reside -no

predio n. 96 da 'travessa Barreiros,
na estação de Ramos, tentavam as-
ualtal-a.

No momento, porém; foram pTc-sentidos pelos vizinhos tte. João Ca-
nova, que la sendo a victima, e, tendo
sido avisada a polieia do 2-3" distri-
eto, compareceu ao local o commis-
sario Bomvlndo, que' deu. qm cerco'
no predio, conseguindo prender Sa-
mucl Vieira, que se havia refugiado
no gallihheiro da casa;

iEcwe meliante, levado para a dele-
gacia, disse ser brasileiro, ter 2-S an-
nos e ser empregado na padaria NovaFlor dc Ramos. A policia lavrou oflagrante, para o fim de sufcmettel-o
a processo.

O outro ladrão conseguiu fugir.

Morte 'súbita
O capitalista Vital João de Souzafoi, .hontom, de madrugada, ao boto-

quim da rua Senador -Euzebio n. 234,
e, ao sentar-se numa cadeira, falle-eeu repentinamente.

Ainda assim foi chamada a Assis-tencia, quo promptamente compare-ceu -ao local, nada .podendo fazer,pois. como já dissemos .a morte fôrarepentina. O facto foi communicado
á policia ,Oo 14».districto, que fes re-mover para o necroterio o cadáver docapitalista.

Vital -de Souza era portugue*, ..ti-nha -41 annos, era casado o residiaa rua Senador Euzebio n. 2i60. '
A familia do morto solicitou per-missão ã policia para levar para asua residência o cadáver decihofe.

haviam sitio feitos pola policia, refe-
vindo-se ao nome do Dr. Armando
Vidal; que Obed e outro compa-
uheiro aconselharam a Moura que
procurasse o Dr. Caio Monteiro, e
saindo Moura de automóvel, depois
d« haver-falado no telephone e' se ,
despedindo de -st-us-companheiros,
os -quaes'-acomp.'Uiharam-.n'o ató o
automóvel. " ¦: '

BsíaSsos ffd itisr em
casa.-

Vendem-se a 500 réis—.Primeiro
de Março n. 151, e n.ir, boas phar-
macias e drogarias—Bsijain a rr.ar-
ca registrada onde se Jê: "Banhos
do rnar em casa". -Únicos anaiy.sa-
dos « recommendad-os por distinetos
eJinioüs.

Foi agredido a prato
Ò -portuguez "Avelino 

Ribeiro. Cur-
doso, carregador, oom 24 anncs .tle
idade e morador. á rua Conselheiro
Pereira. Franco n. 69, casa UI, foi
aggredido, hontem, ã. noite, por utn
desconhecido, quando, na casa de
pasto da rua S. Ltfopoldo n. 49, fa-
zia moa refeição.

O açgressor fugiu apôs oommetter
o delicto, tendo sido improficuas -as
diligencias da policia do 14o distri-
cto, para o fim. de captural-o.

O aggredido foi ao posto da Assis-
tencia, onde recebeu
ferimentos que soffreu, retirando-ss
depois para -sua residência.

. —¦¦'-¦¦¦-" ¦¦—¦¦!» W3&**»<a«i¦ ¦¦..

t Hontem, ãs 20 
'lioras 

o "rápido"
I Euclides Reis, brasileiro, de 15. an-.
I uos de idade, morador ã avenida Go-
mes Freire n. 134, foi victima do au-
tomovel n. 3.271, dirigido por Carlos• Mende-s Guima-ril««, que o atrope-iou,

i • produzindo-lhe varias contusfies -e
escoriações pelo corpo.

A victima foi soccorrida pela As-
sistencia, q«e d«pois da a mediear,
levou-a para sua residência.

O motorista crimir.oíAi caiu -ita
pista da iiolicia-do 13" districto, qüe
tJ-.prendeu, lavraudo, o flagrante. -..--;

¦ O. caso passeuse. na. rua Augusto
Severo, esquina-da de Joaquim Silva.

ÜLTIMJL HORã.

Mania dé'jHiicidiò'

Quem deu o tiro ?

seu

Ruiu o andaime
Está em obra de n-eonstrueçilo o

predio da rua Ruy Barbosa, esquina
da rua Bambina e de propriedade do
Dr. Emílio de Oliveira.

Honlem, pela manhã, estando va-
rios operários trepados a um andai-
me, quando, por partir-s,. uma das
guias, o andaime ruiu, cam grande
fragor, atirando ao-solo todos os ope-
rarios que sobre elle trabalhavam.

Passado o primeiro momento de
pânico, foi chamada a Assistência,
sendo rutirailas dos escolhos, com
vida. todas as victimas da queda.
Eram ellas Roberto Nascimento,
João Barbosa, Pedro Ferreira, Ma-
noal Rójjliài Antônio Ribeiro e o em-
preiteiro Américo Paroz'.Villa.

Apenas Antônio Ribeiro, que re-
side ã rua D. Marciana' n. 41, casa
n. õ, por ter ficado sob uma ruma de
tijolos, recjbeu ferimentos contusos
polo corpo, sendo por isso soecorrido
pela Assisten .::a.

No local estiveram as autoridades
do 7o districto, apurando as causas
do desastre.

O trafego dos bondes por aquelle
local ficou interrompido por algum
tempo.

Não podia fiar

Cigarros "MISTffRAS"
Miiiiiilat-tiira asm tiniu íío LOPi S 8 \'& {'.

ftiia Sanlo Anto !o ns. 5-0

Menores valentes...
Os menores Joaquim Gonçalves e

Octavio Porto são vizinhos, pois o
primeiro, que é fl|ho de Maria Soa-
res. mora á rua Dr. Sã Freire ii. 101,
e o segundo reside no n. 103 dessa
mesfna rua.

Hontom, os dois meninos, quesempre viveram em harmonia, poruma questão sem. importância, bri-
gafam, tendo Gonçalves sc armado
de uma faca, eom a qual tentou ag-
gredir Octavio. Esto, para se defen-
der, deu .forte cacetada no seu cou-
te-ndor, ferindo-o rui cabeça.

Oetavio foi preso o levado para a
delegacia do 10" districto, o Gonçal-
vis dirigiu-se para o posto da as-
sistencia, onde recebeu os curativos
de que carecia.

"" ' ¦—» <fr"<P»" i> tsm —'¦ !..-..

Bond "versus" caiToça
Hontem, de manhã, corria pelarua Inlcmgfi, em velocidade, o bon-

de n. 1S3, da linha Ipanema, dirigi-
do pelo motorneiro regulamento
757. Por-esse motivo, isto ê, por ir
om marcha fora do regular, o bon-
de foi sobre.a carroça n; 055, guia-da pelo couheiro Marcellino Ramos
da Silva, esmagando as.-pernas..da
um dos muares que a puxavam.

O motorneiro fugiu, e a policia do
30° districto tomou conhecimento do
facto.

Caiu e fraeturou dois
dedos

O lavrador Benedicto Botelho,
morador na . estrada da . Tijuca,. em
Jacarépaguá, foi victima hontom deuma queda, ficando com dois dodoj
do pê esquerdo fraclurados.

A Assistência do Meyer, chamada,
esteve no local, soecorrondo-o, le-
vando-o depois para a sua residen-
cia.

• A policia do 24° districto tomou
conhecimento do oceorrido.

qultand-elro José Pacheco 6 es-
tabelecido á rua Condo de Bomfim
n. 307, onde tem o «eu varejo de ver-
duras, frut.is, gaUinaccosu louça de
barro, tendo tambem como compa-
nheira Luiza Alves de Souza, uma
guapa rapariga, que tem servido e
muito para que a quitanda tenha
maior procura e preferencia de de-
terminada freguezia.

Hontem, João Pacheco exasperou-
ee com Luiza, sõ porque a rapariga
vendera fiado umas miudezas a um
freguez máo pagiui-nr, e como Luiza
não podia fiar, n qüitandeiro, seu
amante, esbofeteou-a brutalmente,
fugindo quando viu o sangue jorrar
do nariz de Luizu.

A policia do 17° districto, a quem
o caso foi communicado, ribrlxi in-
querito a respeito.

Duranto a noite o qüitandeiro não
voltou ao "chateau" do casal, nos
fundos da quitanda, .sô por medo da
policia.

Choque entre um bond e
um caminhão

FALLECEU NA ASSISTÊNCIA O
COCHEIRO

A vertiginosa -carreira -em que an-
'dam seiuprè ou quasi sempre os bon-
des e os automóveis resulta no au-
gmento -do numero de victimas de
¦desastres, que, na maioria das vezes,
perdem a vida.

Os jornaes registrara, diariamente,
oceurrencias dessa natureza e, no en-
tanto, A parte a acção da policia, que
tem sido mais ou menos severa, os
motorneiros e motoristas não se -cor-
rigem e continua"-, i.o propósito de
correr sempre o do atropelar, e o que
é peior, de matar.

Ainda hontem, na rua General Pe-
dra, deu-se um desastre, do qual íoi
unico culpado o motorneiro Hermo-
genes Rezende da Silva, regulamento
n. 3.611, brasileiro, com 30 annos,
eoltelro e morador & rua General
Bellegarde n. 96 Nas primeiras ho-
ras da manhã, o motorneiro acima
¦descia áquella rua, dirigindo um bon-

Fugiu
Antônio Tusate,. morador á.rua

S. Francisco Xavier n. 479, esteve
hontem na delegacia do 18" districto
& cujas autoridades apresentou queir
xa de haver .dnsapparecido de sua
casa o sou afilhado José Benedicto,
com 10 annos, do cOr parda.

Ainda o caso das "michas"
de500$000

Proseguindo no inquérito que sobre
o falado espancamento de Julio de
Moura, o Sr. chefe de policia proce-
de, em seu" gabinete, foram tomadas
hontem as declarações do advogado
Dr. Caio Monteiro de Barros, o qual,
resumidamente, disso o seguinte:

Estava sexta-feira, dia 19 de no-
vembro, em seu escriptorio, quando
foi informado que Julio de Moura
havia sido espancado na policiacentral. No dia immediato, achava-
se no juizo federal da 2" rara, quan-do ali appareceu Julio de Moura, á
sua procura, levando o depoente
para o cartório, onde Julio de Mou-
ia foi despido, mostrando os si-
gnaes de espancamento de que fOra
victima; que nessa occast&o, Jullo
foi visto pelo juiz Dr. Octavio Kelly,
Dr. Carlos Costa, procurador criini-
nal; Dr. Aprigio Carlos Garcia,
escrivão Hemeterio Guimarães, es-creventes Campello, Barroso, Cyro e
Juvenal, além de outras pessoas,manifestando todos o seu horror,
diante do seu estado lastimável; que'Julio íoi visto ainda por alguns re-
presentantes da imprensa, consta-tando estar, elle ferido, soado, entào,Julio photographado; que o decla-rante. depois de ter estado na poli-cia central, voltou ao juízo federal,
requerendo exame de corpo de deli-
cto cm Julio de Moura, o que foi fei-
to mais tarde.

Concluindo, referiu-se a factos jâfartamente divulgados pelos Jornaes,
dizendo ter sido informado do espan-
camento por uma pessoa.da própria
Inspectoria de investigações, e cujo
nome não podia declinar pois estava
nisso empenhada não só a sua sala-

Queria morrer
TOMOU GRANrLOS OE STRY-

CKNINA
Motivos íntimos, que não foram

declarados por Consuolo Gonçalves,
levara-m-11'a a tomar o conteúdo de
tres tubos de ffranulos dosimetrlcos
de sulfato de stryohnina.

Ninguém em casa suspeitava dos
propósitos do Consuolo, e sõ quan-
do os efffiitos da sua trágica resolu-
ção começavam a se manifestar, 'foi
que alguém coTreu ao telephone mais
próximo o solicitou os serviços da
Assistência.

Em poucos minutos chegou â ca-
sa n. 183 da rua Senador Pompeu,
residência da tresloucada jovon, uma
ambulância com o medico de servi-
ço, que a poz fora de perigo.

Consuelo ficou em tratamento na
sua residência, n3o sendo lisonjelro,
entretanto, o seu estado.

A policia do 8o districto só teve
conhecimento do facto pela commu-
nicação que lhe fez a Assistência
Municipal.

—»«!•» «in 
Lavadeiras barulhentas
As duas lavadeiras Leopoldina

Maria Augusta, com 30 annos, sol-
leira, e Étblvina Pereira de Jesus, de
29 annos, tambem solteira, morado-
ras ft i-ua dòs Areeis n.' 84, resolve-
ram honlem lavar a roupa suja, oú
melhor, pnr em pratos limpos,- uma
desconfiança que entre ambas exis-
tia. Pegaram-se cm lueta physica, <¦
Leopoldina. por ser mais ágil, dou
uma dentada no lábio superior da
sua collega.

Levado o caso ao conhecimento
do delegado do-12" districto, foi Leo-
poldina autoada e mettida no xa-
dre-z.

Pequenos acçidentes
Pela Assistência, foram soecorri-

dag hontem ae seguintes pessoas:
Leonor, de tres amji.es, filha de

Luiz Sl'.va,( -morador á ladeira doValongo n. 37, ferida no pé direito
por um ferro de engommar, em aua
residência.

—Joaquim de Ba-rros, trabalhador,
residente ã rua Senador Furtado
n. 51, com fractura de costelas, por-ter caido de uma escada na rua Ma-
chado Coelho n, 174.

—Tobiaa Fernandes, de 43 annos,
preto, operário, morador ã rua Ben-
ty n. 12, com contusões e escoria-
ções na coxa direita, por ter sidoimprensado entre dois vagões, na es-
tação de Praia Formosa.1—Camillo Carvalho, de 61 annos,
viuvo, operário e residente á rua
Frei Caneca n. 126, escarregou narua S. Francisco Xavier, ferindo-se
na perna direita.

—Abigail Linhares, de 26 annos,
carpinteiro e morador íl rua de Co-
paeabana n. 565, oom fractura daclavleula esquerda, por ter caido narua Copacabana n. 559.—Ofwaldo, de sete. annos, filho doCustodio Francisco, morador á ruaSanto Amaro n. 29, casa. 10, feridona cabeça por ter caido naquella rua.—Manoel Joaquim, de 12 annosrua do Bispo n. 111, apresentando
ferimento na cabeça e cotovello, porter levado um tombo na rua Sena-dor Vergueiro n. 69.. '

Nem telephones...
Ha quasi dez dias, a delegacia do11° districto policial transferiu asua sede paira um outro local.no edi-ficio do quartel de policia da praçada Harmonia, onde se achava... Eha dez dias, a Light ainda não tevetempo do mandar os apparelhos

telephonicos.
Isso, no entanto, não é muito paraadmirar, pois a. Repartição Geral dosTelegraphos, quanto ã mudança dosapparelhos officiaes, tem tido igual

procedimento. ""i ** mm »»!¦—-
Agressão a navalha

O marinheiro nacional AmancioCardoso, por motivos que ã poMcianao apurou, «ggrédiu, "hontem, 
ánoite, na praça da Republica, o ma-ntlmo Walfrido Macario da Co«tade côr preta, com 24 annos de ida-de e morador á ladeira João Homemn. 34.

Walfrido ficou gravemente feridono peito, além de outros ferimentos
menores, c, depois de medicado no
poeto central da Assistência, foi in-ternado na Santa Casa.

O marinheiro aggressor foi preso eautoado em flagrante, tendo sido re-colhido ao xadrez da delegacia do14° districto.

TÜW> POR CAUSA DE CSIA
MULHER

O morro- de Santo Antonio, ha tanto
tempo já ..votado ao ostrac smo, ã, cal-
ma absoluta dos logares pacatos, cies-
de que dali desappareoeram -os case-'
bres tora asila população hectei-oge-
nea e desigual, forneceu homem uma
nota rubra, oom uma tentativa de as-:
sassnnto -algo mysteriosa.

A' noite, os poucos moradores do
morro foram alarmados com a deto-
nação de uns tiros de revolver, saindo
a correr, de sua cusa, para apurar o
QOBor-ride», . o cabo Cândido Gualberto
le-xclra, de n. 15, do estado menor do
2" batalhão de pol.esi militar, o qual,-encontrou um homem de revólver em
punho, em att tude hostil, ameaçando
òéos e terras.

Atraoar.vlo-se com o homem em aue-'stão, que era Antonio Soaro3 Mareei-
Imo. iúctaram o.s dois, conseguindo,
alf:-m, desarmal-o.

Nasse momento, i>ôde o cabo de po-licia reparar que Marcellino estava fe-rado por bata no braço direito.
Chamada a Assistência, foi Antônio

Marcellino. medeado, pois apresenta
tambem ferimentos pelo rosto, recebi-dos na lueta com o cabo de policia.De volta á delegacia do 5o districto,o commissario do serviço procurouapurar o caso, que é, mais ou menos,o seguinte:

Antonio Marcellino viveu algumtempo, no morro de Santo Antono.amasiado com Maria da Conceição, de
que havia dois filhos, de nomes Ame-rico e Antonio.

Ha dlaa, Maria, leviana ou ingrata,abandonou a companhia do amante etoi viver de cama e pitcnrlnlio com oiiortuguez Joíiqirm Ferreira, carrega-cor o residente tambem no morro de-vmio Antonio.

,JA' -POR TRES VEZES TENTA¦aiATAR^SE .
As autoridades do 12" districto fo-

ram prevenidas hontem, ã ¦ noite., de
que,'hos fundos da casa n. 192, da
rua-dó Rezende; onde existe um.alto
paredão que dá-para o imorro d-e
Santa Tlieivza, -ésta-va' caída :;uia?i
mulher, apresentando varias contu-

curativos dos ; sões peio corpo, o que a Assistência
a levou para o posto central, afim
de medical-a.

O Dr. Sá Ozorio, delegado do .12"
districto, indo á Assistência, interro-
igou a.mulher, .que..declarou .ser Ma-,
ria Silva Costa, de 25 annos, Tjrosi-
luira, e. som residência. .Disse ..'haver
se. atirado daquejle patódão ao solo.
oom intuito "de morrer.' e ser essa
üma.resolução quo cumprirá, a-todo¦cuàto.

Na Assistência .foi Maria .Silva
Costa re-couheelda como .sotulo a
mesma que ha tempos se atirara ao
mar, sondo salva, .e diaa depoii -se
atirado tambem á frente de uni.bon-
de, cujo motorneiro .'teve a calma
precisa para parar rapidamente xi
vehiculo, salvandò-a ida ra.orte certa.

Maria Costa soffre de mania do
suicídio* e quer.,a "ou-tranue".morrer.

Na delegacia do 12" districto foi
aberto inquérito a resptito.

Mòbilario completo, para -uma ca-
au. iviti 3' peçMs- '2:3(I0$IM) i. .

Rua do Tlleatro n. 1-'-Telephune•¦|7h ¦•^n.lCHl

SOCIEDADE ^NACIONAL
AORTCULTURA

DE

Realiza-Bc hoje, .ás 16 Jtoras, ..a sessão
semanal da Sociedade Nacional de Agri-
cultura.

Eresidil-.a-ha o senador Lauro Miiller.
O Dr. João de Alinéida Rodrisues in-

screveu-se para falar nessa rennüo, dc-
vendo dissertar sobre assumptos de .açri-
cultura em gerai, sob o ponto de vista
econômico.

****** *****
MGIRAS LIVRES

Como de costume, haverá hoje, das
0 ás ti horas, feira livre de peixe fresco,
ua praça da Bandeira.

— Para a organização das feiras livres
de frutas, legumes, ,-tniniaes domésticos,
ovos e outros produetos da pequena la- •

ar ¦tmmmimti a i.

Conhece V. S. as vantagens de nossas

jfoütas comutes para prticitjarcs
Com taíão de cheques e

JUROS 4 •/. AO ANNO

mmmmmmm
(Banco liiml d<> Caiuwlíi)

AVENIDA RIO BRANCO 66 A 74
Por essa oceasião, Marcellino foi se

queixar &» autoridades do 5" districto,
as quaes nerihümu providencia pude-raiii dar, por não wr caso de inter-
venção policial.

Hontem, duranto o dia, Ferreira foi
á-delegacia do 5° districto dizer que se
avreceava de subir o morro da sua•asa por suijer qúe Marcellino estava
írmado de revólver e pretendia ma-:al-o.

A autoridade aconselliou-o, então, a
páraãr pela delegacia quando preten-¦lesso so recolher ã caáa, pois fal-o-hla.-.^onipanhar por uma praça de policia.Mas - assm não entendeu Ferrera,i|ii« tomou o caminho de sua oasa sõ-sinho..

l''oi nessa altura .que os tiros ecoa-iam fortes e que Marcellino apparè-ceu ferido.
Na delegacia Marcellino disse quefora alvejado a tiros por Ferreira e

quo respondeu, empunhando o seu Te-volver, depois de ferido.
O cabo, interrogado, diz que não terencontrado outra arma senão a deAlarcell.no o Ferreira garante não tere::taão armado nem procurado luetar•om o seu rival.
Afinal, ninguém sabe de onde nar-tiram os tiros.
O facto é que Marcellino está feri-

í!£',i£ , .occotTeu Por causa de umamulher- leviana. -
Na delegacia prosegue o inquérito,)ara apurar o caso.

Duas malas de menos
O Dr. Raymundo Pecegueiro doAmaral foi hontem á Policia Maritima,•ifim de receber a bagagem que ali fi-•ou depositada, quando ha dias foi ob-atada a sua partida para o sul.Nessa oceasião o Dr. Pecegueiro ddAmaral fez uma relação dos volumesd6xados naquella inspectoria, queeram em numero do 14.

^Hontem, porém, o coronel Bailly fez-•he entrega de 12 volunfes, o que deu•notivo a uma reclamação por parte doDr. Pecegueiro do Amaral.
o,.e »"? I 

autoridR''e ordenou então
-tapuca". afim de saber se as duas

gg z£it™ m n° ^° «*¦
Atropelou... mas nãó

fugiu
i «il!? qU/ PasSa ma's augmen taa estaüstca dos atropelamentos porautomóvel. NSo ha um sfi dia om queos joranes mio registrem no noticia-rio de policia varias pessoas atro-peladas por automóvel.

voura e das industrias ruraes, lembramos
aos produetores que a Superintendência'
do Abastecimento os convida a se insere

FOOT-BALL
A ASSEMBLáÊA fífü HONTI5M NA

LIGA METROPOLITANA
Ao cam.jxáio «üuMdiiil ile revólver 6.

«onrcritlo o tituio de bei»eiuierhio
<la lJs«

;•; Sob.a presidencia ido Sr. Ferreira
Vian na; ..iüsttri, néçnlurse .-hoatemi 

":çi

Cjísembiéá -íre'ral dà.Liga Metro-poli-
táiiò.oom a presença :d* todos çs re-
prB6entantea.

Depois da .leitura du acta anterior,
o presidente designe^ cs Sia. OJ-de-
«mr Murtinho, Alair Asutrane-Fran-
eiaco Caimon, Tespcctivament-e., re-
-presentantes do Botafogo, Fluiuiíien-'se e Flamengo, para Introduzir no
r&ehvto da -«essio o -tenente G.ui-
IhG-r.Te iparaense, campeão mundial
áe revólv-eir.

Sob uma prolangada salva-..ds pai-
irias foi o tenente Paraense recebido
9*1.1 aossm.b.'iéa.

-Falaram saudando o noeso patri-
cio tenente Guilherme Par-a-eiiie, .em.
primeiro logar, o siportsraan Dr. Ail-
varo -Zamith, t-ménisbíó honcrario da
I^Sa, seguindo-se-ilie com a palavra
o representante do Villa Isabel. Ter-
mimados esses discursos, fez uao da
palavra o tenente Paraense, .oujo dia-
curso -ouvido no, maior .silencio,, cau-
sou a melhor impressão pcssivel.

Ao .terminar, g. S. foi alvo de.es-;
frondosa aal.vá do ipalmas.' S^gue-se com a.pala.vrao r«presen--
tante do Ypiranga, que prw.j-õe ^eja
•CG-noedldo ao eaimpeão muuditil de
revólver o titulo We menaibro ih-aiio-
rãrlo da. Uga. IíC.-jo apõ*. fez uso
da-pitla-vi-a -o represente do Botafogo,
propondo, em additivo- ã -prc.poat-a do
rt-presentantes do Ypiranga, que, ao
em vez de ser <ioiiced:.do o titulo de
memlbro -honorário, f-o-.íse 'considera-
do'sócio benemérito- da entidade ca-
rloca.

Essa. proposta foi .approvada por
acclamação.

O tenente -Guilherme -Paraense,
àgrader.eu, .com.rr.ovido, á distineção
recebida.

Foi em seguida enoerrada a sessão.
Reaberta, logo após;, ftíüasn reinicia-
dus-oa tra-bíihos, pedindo a pala vra- o
representante do Mackenzie, xtne pro-
Põe que a sessão 'fossa -suspensa em
homenqgem ao tenente GuilhernK-
Paraense.

Esoa proposta pro-vocou 'acalora-dv
discussão, referindo-se â'mesma, re-
pro-vando-a, os representantes 

' -fli
Villa Isa.bel, -Mangueira se Flumi-
nense.

Essa proposta foi rejeitada -ps-
srande .maioria.

Explicando o seu voto, a fa.voa- da
propoíita, o. representante do Flu-*
minense disse que, por causa da at-
iitude dúbia da nresa na a-ceitaçã' jdessa proposta, é que o corpo ailn-: 

'¦'•
uistrati-vo da Liga anda A "matroca
e o, seu -conceito abatido moralment.

A ceguir, procedeu-ee & eleição pira as .commissões de contos.e defoo- i
bali, sendo eleitos os Srs. Dr. Old.
mar Murtinho, do Botaíogo F. c.Carlos Lopes, do Progreaso F. C.

Proclamados os novps .nem.br.
daa commissões da Liga, .passou-se ¦ .
ordem do ¦ dia, sendo consideradt.
objectos de deliberação asee^uinte ,
propostas;

Do Andarahy, mandando siippr!
mir o artigo 75, letra f, dos'estatv. Ü
tos, referente aoa guardas civis; :•Do Ypiranga, modificando as dvisões para o anno próximo;-Do- River, augmentando para li
ca da divisão em ,1920; ,-t.l¦ Do Ypiranga, creando o' torne'
do tiro.
A PROPOSTA ANDARAHY A. (

SOBRE OS GUARDAS CIVIS
E' do seguinte teor a propostiapresentada pelo Andarahy A. C, ricassembléa de hontem, sobre os guar-das civis:"O Andarahy A. C, por intermédio

de sou. representante, entroga ã pre-sente assembléa geral, o seguint-
projecto:

a) Considerando que o meio de.vi-da .pratica do indivíduo, quando'.le-
gal-mente exorcido, não prejudica iãs
suas qualidades moraes, antes o ei".va perante o meio social;-*) Considerando que-a organiza-
ção social brasileira é toda moldadaem princípios democratas;

o) Considerando que a Constituiçãodos Estados Unidos do .Brasil asse-

Paraense, .ttoixou np livro do visita
p seguinte:

•"Declaro que a minha impressüo
sob.re tudo que vi c assisti nesta síde
da Liga Metropolitana de QpspnrtnsTerrestres, agradou-me bastante.pelo
modo cavalheiresco ts por demais
cordial sde tojdos-os directorcH e de-
mais . representantes cios . differentes
clubs filiados n esta; entidade ma-
rxima • do.s -.desportos terrestres na ca-
pital-da 'Republica, quando, j>or ocea.
sião da n>iiilia visita ã m<.:ü,«.a. n.i
nualida-dc ,do campeão mundial da
revolver e presiden te da .Sub-Liga,
Liga Suburbana do Foot-Ball.

Capital Federal, <S de -d-zombro de
192i0 — Guilherme Paraense, i» te-
nente."
O CIVIL SPORT CLUB TK,Ll-<;i!-u

PHA AOS REPHICPTONTAMi =fi
1>W CLUBS NA ASSI'YiI.«L'Jl í>\

-MGA
A directoria do Civil Sport Club

enviou hontem aos representantes da
Lira o seguinte telegramma:"Civil Sport Club nome guardas
civis, solicita VV. SS. -apoio projecto
capitão .Costa, que permitte inseri-
pção daquelles funecionarios como
jogadores Metropolitana, certo VV.
SS. -concorrerão voto sentido termi-
nar odiosa excepção afasta classe di-
gna respeito população prelios spor-
UvüseK.pital, depondo suas mãos nos-
sos sinceros agradecimentos — Frei-
tas, secretario."
ECUOS ;D© E.N!X>NTRO AAliiR»'\

X FLAJIENGO
Ua assembléa geral de hontem da

Lisa, -p r.eprussntantc do Botafogo
propoz que fosse consiguado em acta
um voto de congratulação pela -bella
tarde sportiva realizada dominso ul-
timo, no açrcund-da rua Campos Sa!-
les, entre o voloroso Am<?rlca F. C. e
o C. R. do Flamengo.
A REUNIÃO DE HONTEM DO

CONSELHO
Sob a presidencia do Sr. C"lio da

Barros, 2* vice-presidente .da I.iga
Metropolitana, reuniu-se hontem. em
sessão extraordinária, o conselho di-
iigente desse

A essa reunião compareceram os
j-epresentantes do Flamengo Amc-ri-
ca, .Associação Christã de Moços e
Fluminense.

O conselho approvou os jogos jã
realiaados, marcando òs pontos aws
respectivos veneedores. Aceitou a
esousa do Sr. Goulart de actuar o
jogo A. C. M. x Botafogo e approvou
p relatório do representante do co:i--.ilho no. :matèh 'Fluminense 

x Sã«'.'hristouao.
Antos de findar a sossSo, o presi-'.ente do conselho communicou ao

mesmo que a directoria havia mar-
udo ,o dia 8 do corrente para a
ispula dos jogos de desempate en-

, -e os 2"° teams America x Flaiiicn-
o -e l"0 teams Flamengo x Flumi-•nse, o que o conselho não visse•sse acto da directoria, marcando
fia data. .sem ter ainda sido ãppiio-

ados os últimos jogos, intençio do
menoscabar o oonselho.

Nada mais havendo a tratar "ai
noerrada a sessão.

WATERPOLO
COiSIMIBSAO T1ECHN1ICA

EslA marcada para hoje, fts 17Mras, uma reunião dos membros•sta commissão, para tratar de as-imptos referentes ao proximocam-oonato de water-polo.

verem, gratuitamente, na-alludida reparti- -gura, em .igualdade de condirõoV -e
çao, sita a rua Primeiro de-Março n. Az,-. circumstanclas, suas perogativas a >odas io as 16 libras. . dos os lnAlvl«..n. x,Lr.:AZ l....*.

Sobre esse assumpto o Dr. Dulphc Pi-
nlieiro Machado, superintendente do-abas-
leeimenlo, teve lioníem longa conferência
com o Dr. Aristides Caire, supermten-
dente da lavoura tio Districto Federal, ten-
do sido combinadas, entre ambas as au-
loriçlades, diversas medidas no sentido
de ser dada a melhor organização e des-
envolvimento a esses mercados livres.

-¦—•¦- .1'.." , ,.,^

Para
Doenças do tftero

A Saude da Mulher
.«Biiii>*n»w«ww|fc».. i ¦ ii ffiSSS-

PARA AS FESTAS DO CENTENA-
RIO DA INDEPENDÊNCIA

No gabinete do Dr. Alfredo Pinto,
ministro da justiça, houve hontem uma
reunão, convocada por S. Ex., de to-
dos. os membros da commissão nomea-
da ha dias para organizar o program-
ma commemora ti vo . do centenário ' 

da
independência do Brasil.

Todos os membros da referida com-
missão compareceram â reunião, ten-
do o Sr. ministro da justiça trocado
idéas sobre a élaooração do pro-
gramma.

Entro essas idéas «cou logo assen-
tada a de uma granrfe exposição na-
cioual ne<ta capital cm 1922.

O deputado Sampaio Corriía, um dos
membros dessa commissão, salientou a
vantagem de serem construídos para
esse certamen edificios que possam ser
aproveitados depois com vantagem
para o paz.

Com a palavra, o Dr. Osório de Al-
meidu externou a sua opinião de que
a conimisíão devia limitar-se a orga-
nizar'opnigHimma da commfimoração
do centenário cuja execução deveria íi-
car, no seu entender, a'cargo', do go-
verno, o quo estaria cto conformidade
com oi tormos da autorização legisla-
tiva.

Falou em seguida o Dr. Lauro Mui-
ler, lembrando ã commissão o que vl-
nha sendo feito em S. Puulo, nesse
sentido, devendb-se, portanto, recorrer
lambem ao concurso daquelle Estado,
pois as festas do centenário nSo de-
vem ser limitadas &-capital da Repu-
blica.

Por proposta do conde de Affonso
Celso, íoi acclamado presidente da
< /vmmissão o Dr. Carlos Sampaio, pre-
feito do Districto Federal.

O Dr. Carlos Sampaio, depois de
agradecer.a escolha do seu nome para
presidente da commissão, marcou a
segunda reunlfio para a próxima quin-
ta-f&ira, ãs 20 horas, na Bibliotheca
Nacional.

Essa primeira reunião. foi presidida
pelo Dr. Alfredo Pinto, ministro da
justiça, quo. agradeceu aos presentes o
terem aco to o convite para fazer par-
te da grande commissão dos festejos
do centenário.

O Sr. ministro communicou aos go-vernadores e presidentes dos Estados
a instalação da grande commissüò do
centenário, pedindo-lhes todo o apoio
para que os festejos do centenário te-
nham o máximo brilho.

O Sr. ministro designou o official dasocretaria de Estado da justiça, dou-
tor Mello e Souza, para secretariar ostrabalhos da comraiesi».

dos os indivíduos nascidos no terri-torio nacional, sem- distineção de cias-se casta «ou dogma, (inclusive natu-ralizados, resalvados os prmcipios p .'.1htleos);
d) Considerando ique mio convéma nenhuma entidade -ou agremiaçãodo qualquer caracter excluir do seuconvívio, indicativamente, qualqu-rclasse ou casta de individuo, tomando

siste i 
°- a SUU '01>ei'os,aad«"da 

sub-
e) Considerando, finalmente quo aclasse de "guarda elv"" «xig* naranomeação de seus imernbros, attesta-dos officiaes de sua condueta moral esocial, pelo que se torna selleccionadade elementos indesejáveis ao melo sn-ciai moral da Metropolitana;

. f) Considerando não ser licito &Metropolitana a presumpção de reco-nhocel-a incompatível com o seu con-ceito social: •
Propõe: Supprima-se, no artigo 75

eml". "• os dlze™ "e os SSr4%
Ó ÒÁMiPESO MUNDIAL DE RE-V6LVER VISITA A MGA MÉ!TROPOLITANA ^

Na visita que hontem fez á LigaMetropolitana,, o campeão mundial
de-revólver, !<¦ tenente Guilherme

í.KAMíhS i'i>«i\KK)S
SI'OM fl VOS |)A

i>MPANIUA NA<;i()NAÍJ
I>E TAIÍACOS'ih «s auspk ius oi;, -o PAia»•A UAMCrA Uli NOIIVIAS" -o

IMPAItCIAI." -A ntlBCNA* «(>l'Tltl>S l»l»S ES1AIIOS.
Cluuriuí «I ITrt». rimw, iiiisiiirus).
UHmulitiia 55 iMl-iura fina)
Coloiniiiiiu (|« M imoral lavado».
Kliimliicnse (Misturo fliin»
PIhmihh. *4 (MlHtni-8 Hmi>
IMuiiihm> 88 (<ii|Miiul lavado)
Giiíirhiiü «O (Mlsi.iri fina)
(iniii-hof. 30 («'ttfM.nil Invado).
Uurnetiior (-Em aulxtts rle 100)
Luxo. (i-lfilNNiiua itilxtura)
.Uai-e-l , , Mi; ¦„, ... v .. ,,

aiBBimRnRn
DA CaMPAIÍHIA NttIOtML

DE TABACOS
ooxjpoisr

... - to «m:i« -ou i-ooto ai i,

auBimimiim
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
GOUPOKT

.... TOUMilO Dli IIKIMTAS

m wm "i«
I3-RÜA0A ASSEMBLÉA-B5

PerrumnrlnR flim» e prodactoii filiar»mnc-viitlco*, aacii>n»rí <¦ r»ti»ii(;olrus

Banco Nacional Ultramarino
,1,. i^Sf 2f i^l!OA S Í^^O «M í««4 —Tia*» emissor * caixa
n,.^r í^i.0??0"!"8 POMnenczas—Filiaes no Porto, Aveiro, Bcja, Braga,Bagança, Castello Branco, Coimbra, Covllhã, Extremost, Evôra, ^ro li-gueira da Foz, Guarda, Guimarães, Lamejgo, Leiria, Olhâo, Portalagre Por-ümão Santarém, Setúbal. Silves, Tavira, ToVn* Vèdras. viannaTcakHlo,
Si? %?& 

V 
?6Ut P0nta Del«a'te « Angra do Heroísmo (Açore») Fun-ohal (Madeira) e em todas as còlonlaa portuguesaa ^«or«L 

*™

FILIAES EM PARIS, LONDRES E NOVA TORK
Capital ...,, Esc. 48íWO:0«Í|í»-
Fundos de reserva..... iEsc. 24.90fr:00«*0<)

Balancete das filiaes do Rio He Janeiro. 8. Paulo Santos Cam*.*» «ohi.Pernambuco, Parahyba do Norte. tó^^S^^SIi

Caixa: ACTIV0
Em moeda corr..,co. •«'ÜKJUvtni-'
Em diverso. bancos.Cv~&£%?£ l'ÍS:Ulul*
Correspondentes no exterior......... 

*-287W8*Ba«
Correspondentes no interior....'.'.'!..'.'""" '
Contas -.diversas ,, *' »....•
Empréstimos e contas correntes oômõàúçáò!Letras descontadas  
Letras a receber ,,,,
.Matriz e filiaes \\\[\ • • '• • • • •*
Valores depositados e em câücâô!'.".

26.94,2:54C»50I
12.1,58:-»14$137

5.976:296*541
138.427:685*406
79.172:638$864
17.817:74*^941
99.268i960'$t2g
33.367:077$Õ17
96.682:37O$106

«ASSIVO

Capital 
Correspondentes no exterior.".'.'.'.'.'. '•"
Correspondentes no interior. . 

" "'"
Contas diversas ""
Credores por valoreB depòsi'üdòs'ê em" câúcáô ;Contas correntes â ordem com e sem Juros. 

•'

L!tr0^l^r2°..T.^.rVÍ0 6 1Ctra a P"rn"lí,;*-':
Matriz e filiaes. ,\ .*;',',',..' 

;
<

50>9.813:6S5f3M

3.000:0OO5O0«'
7.618.-71.6Í578
1.197:7731339

211.S06:25«t946
96.682:37d-íl06
62.092:7731193
52.531:958*470

484:3â9$365
74.3B9:437$312

B09.F13:l!2fi«0l
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O PATZ-TERÇA-FETIU, 7 DE DEZEMBRO DE 1920

ARTES E ARTISTAS
BELLAS ARTES

'Arte e hvmcrismo.
Realiza-se amanhã a abertura de uma

Original exposição do professor Carlos
Rtis Filho, no salão nobre da Associa-
ção dos Empregados no Commcrcio.

Constitue esta exposição um conjunto
de cerca de mil portrait-charges, artisticit
e cuidadosamente acabados, com a origi-
nalidade de serem vestidos com panno
de verdade.

E' apresentado também um conjunto,
representando a reurrião do ministério,
onde se encontram os ministros e o se-
nhor presidente da Republica, todos em
posições naturaes e bem traçadas.

Parece estar, pois, reservado a esta
exposição o mais brilhante suecesso.

Encerra-se no dia 12, estando abert.-,
no dia 8. para os convidados e, nos de-
giais, franca ao publico.

THEATROS
Palácio Theatro.
A Companhia Sãt.*itiella-Amarí.nt*; rc-

petc esta noite, mais uma vez, a .ir. popu-
lar opereta Paris Menle Cario, <|iie tem
o raro condão de fazer esgotar as lota-
ções do theatro desde o dia da primeira
representação.

Este symptomii depõe mais em favor
da opereta do <|'.ie tudo quanto pudesse-
mos escrever.

Entrou hontem em ensaios a opereta
em tres actos O homem do automóvel.

Theatro Republica.
A Companhia Cremilda de Oliveira

dará, ainda nesta semana a linda opereta
de Strauss Sonho de valsa.

No Sonho de valsa tomarão parte além
de Cremilda, os artistas Irene Gomes,-Margarida Martinó, Antônio Gomes,
Mathias de Almeida» Pinto Ramos, Car-
los Barros, Pacheco e Mattos.

Hoje, mais uma representação da
Duquesa do Bal Tabarin.

Theatro Municipal.
¦O publico que freqüenta o theatro Mu-

nicipal terá oceasião dc assistir, na se-
gunda quinzena do corrente mez, a es-
tréa dá companhia hespanhola, dirigida
pelo actor Sr. Ernesto Vilches.

A companhia-, que vem dc Buenos Aires,
está realfeundo uu/i longa temporada,
sempre com, grande suecesso.

O seu elenco, é o seguinte:
Director e 1° actor, Ernesto Vilches;

1° actriz, Irene Lopaz Hcredia; actrizes:
Maria Teresa Andriani, Catalina Anto-
net, Carmen Cachct, Concepcion Congos-
to, Luiza Fauste, Lúcia Martin, Maria
Oyarzabal, Carolina Ortcga, Julia Herre-
ro, Esperança Rives e Luz Romea;
actores: Manoel Arbó, Ernesto Campos,
Manoel Galliri, Ramiro de la 'Matta, Ale-
jandro Maiximino, Pedro Oltra, Ignacio
Ortega, José Viasca 'Soriano, Pedro Vai-
divieso e Agustin dei Valle; meninos,
Soledad Alvarez e Conrado Tome.

No repertório figuram as seguintes pe-
ças

Hl atrasou manda, Amores y amoricos,
El comediante, La tnucliacha que todo lo
tiene, Nit, Wu Li Chcrnig, Ei clerixo don
Juan, Jimmy, Sanson, La casa de la
Troya, Los dc cttola, I.lxivias de hijos,
Primerose, La cata de los cardcncles c
Poesia en citreion.

A assignatura aberta hontem, na bilhe-
teria do Municipal, para seis espectaculos,
obteve exito limito lisonjeko.

A PRIMEIRA l'E HOJE, NO TRIANON.
Realiza-sc hoje, no Trianon, a primeira

representação, nesta temporada, de uma
traducção- «jue é engraçadissima. No thea-
trinho da Avenida sóbc á scena a comedia
O Amigo Carvalhal, tres actos traduzidos
por Luiz Palmèirim e adaptados á nossa
scena pelo Sr. Rego Barros. A peça é ori-
ginal de Gon-ales dcl Toro e André de
la Prada.

A distribuição dos papeis está assim
feita: Clarinha, Davina Fraga; Maria
Joanna, Pepita de Abreu; D. Adelaide,
Judith Rodrigues; Santinha, Palmyra
Silva; dama de companhia, Lucinda Lo-
pes; Carvalha,!, Alexandre Azevedo; Dr.
Mamede, Augusto Annibal; Cypriano,
José Soares; um criado, Gervasio, Guima-
rães.

Brazão e Lucinda.

Os dois illustres artistas, que daqui sai-
ram a bordo do Arlansa, chegaram a Lis-
boa no dia 10 do mez findo, e logo o
Diário de Noticias foi á casa de Brazão,
pnra colher impressões da " tournée".

O grande diário de Lisboa encabeça
a sua entrevista com as seguintes pala-
vras:" São dois nomes que se não evocam
sem a saudade do tempo que passou para
o theatro portuguez, brilhante da gloria
de artistas como os dois Rosas, Taborda,
Virgínia, a pobre velhinha tão querida;
Rosa Damasceno, e alguns outros quc se
conservam bem vivos na nossa memória.

Eduardo Brazão e Lucinda regressam
do Brasil. Uma viagem a terras de Santa
Cruz nessa idade em que os cabellos se
cobrem da neve dos annos, embora a alma
esteja sempre moça, e 110 sangue haja a
mesma fogosidade, não deixa de ser caso
para sc pensar duas ou tres Vezes. Ambos
foram aurcolados pelas ovações que in-
condicionalmente todos lhes tributámos, e
pela recordação daqucllas que ha bastan-
tes annos o Rio dc Janeiro lhes tributou
também.

Eduardo, Brazão, o D. Fernando da
Leonor Telles; o conde D. Pedro, do
Regente; o creador de tantos personagens
ora trágicas, ora doloridas apenas, ora le-
vemente cômicas, estava hontem, á noite,
em casa. Não ha quem resista ao consolo
dc se encontrar junto dos seus moveis,
dos seus bibclots, dos mil e um nadas que
constituem o seu lar, depois de alguns
mezes de ausência. A impiedade jornalis-
tica não reconhece direito ao encanto
desses momentos.

Recebidos num elegante gabinete, onde
a arte e o gosto se casam admiraveímenté,
Eduardo Brazão fala-nos da sua viagem,
das peças representadas, do acolhimento
do povo brasileiro, sempre carinhoso.sem-
pre penhorante. NoRio de Janeiro, quan-
do representaram no theatro Municipal, e
pt.de dizer-se quc sempre com exito.

E o artista invoca as noites dc gloria e,
em especial, aquella em que elle se despe-
diu do povo fluminense, o qual encheu
toda ,1 sua alma de artista.

—Depois—acerescentou Eduardo Bra-
tão—tudo quanto se conseguiu foi devido
10 maior dos esforços meus e dos meus
follegas, porque, confesso-lhe, nunca tra-
talhei tanto na minha vida de artista
como nesta "tournée" ao Brasil, que me
fica memorável. E' que, apesar de se ter
affirmado quc no repertório iam vinte
peças promptas a representar, depois de
embarcarmos, verificou-se que nem uma
só estava nessas condições. A faina come-
çou logo, tendo até de se tirar papeis, e,
durante quinze dias, os ensaios não cessa-
ram, p;.ra que em pé ficassem oito peças.

Foi devido aos meus nervos, quc são
ainda dos trinta ou quarenta annos, que
eu consegui vencer as difficuldades enor-
nus que tive a principio. Vencidas ellas,
apesar de, na companhia faltarem os ele-
mentos de valor com que se contava, e
que faltaram á ultima hora, como por ex-
cir.plo ã Maria Pia e o Eurico, conseguiu-
sc singrar, e bem, com a boa vontade de
todos os artistas. O theatro teve casas
cheias, as peças foram applaudidas, c os
artistas receberam a consagração devida. "

Depois, falando na infeliz temporada
do Lyrico, Brazão refere-se á sua saida
da companhia que, segundo elle conta ao
Diário de Noticias, se deu após uma con-
versa com o representante do emprezario,
na qual este declarou que se via obrigado
a rescindir o contrato, allegando para isso
falta de proventos. Sentiu-se o artista,
que teve a solidariedade da sua collega
Lucinda Simões, c, de regresso a Portu-
gal, está resolvido a levar o incidente aos
tribunaes, como já formulara a sua recla-
macáo ao nosso cônsul no Brasil.

No final da entrevista, interrogado so-

bre quando 'tornaria a representar no Na-
cional, Brazão respondeu:

—Não tenciono lá voltar.
O Theatro em Hespanha.
Houve um certo alarme na alta socie-

dade de Madrid, porque sc chegou a sup-
por que ficariam sem opera no Theatro
Real. Foi o caso que gente murmuradora
fez com que corressem boatos de que o
aristocrático Theatro da Plaza de Orien-
te ameaçava ruina e muitos outros peri-
gos mais. Não havia fundamento para
esse alarme porque desde o ultimo espe-
çtacülo dado no Real não consta que ti-
vessem abalado os alicerces do forte edi-
ficio, nem fendido nenhuma das suas
paredes.

Tudo está como era, tudo está firme e
solido. Só a empreza ruiu. E conto a em-
preza é nova, é provável que tenha ini-
migos velhos <|U? espalhem noticias ter-
roristns eom o piedoso fim dc malograr
o negocio dos recenijchcgades.

No fim dc co:v::is. o que sc vai realizar
são epenas ninas obras de pintura e cc*.*-
tas rcíorir-as ii" o.rnanicnt. ção.

.Mas o curiosa do cnso c quc na vis-
toria passada ao ihfâtto, ciil vir.nde dü
taes boatos, verificou-se quc o lustro
'.iionhitie.P.tnl quc exi.-uia ná si:là, primo-
rosa obra dc arte, cm bronze, do lempo
da illymiiiaçáo a gaz. tinha desappárc-
cido. sem que ninguém saiba como c por
que vias.

Pesava esse lustro apenas uns tres -mil
kilos c tinha tres metros de diâmetro!
Uma coisinba para melter na algibeira
do collete 1...

Agora o que se passa nos outros thea-
tros.

O Lara inaugurou a sua temporada
coin a companhia da casa, estreando a
tragédia rústica de ambiente galkgo, ori-
ginal de Liiiares Riva, Cristobalon, que
ainda se conserva no cartaz. A peça, em
cujo desempenho sobresaem . principal-
«mente Carmen Jimencz, Leocadia Alba,
Lampedro e Francisco Alba, tem scenas
de grande intensidade drama1!ica c é
-.nagnifiea como pintura de costumes.

Ncsite theatro reappareceu a celebre
Império, que ostenta as suas graças an-
daluzas nos finaes do espe*ctacu*!o.

O Infanta Isabel inaugurou com a
comedia dos Quintcros — El mundo es
un peíuiclo, desempenhada por Joaquina
Pino, Nieves Suarez, Aguilàr, AlarcOn,
Sepulveda, etc.

No Centro, estreou o grande Borras,
uma peça nova. E' um drama pungente,
realista e vibrante, intitulado Pedro
Fierro, e original de Lopez Merino. A
acção desenvolve-se entre pescadores de
Malaga.

Um grande exito pessoal de Borras,
secundado por Tatay e Carmen Mufioz,
filha do grande actor do mesmo ape-
lido.

A companhia de Maria Palon antes
de deixar o Eslava ainda estreou duas
peças novas — La noche eti ei almas, do
escriptor peruano Felippe Sassone, c La
ultima flecha, de Hernandez Cata. A 5
de novembro, inaugurou a temporada a
companhia da casa, com a comedia de
Bernard Shaw, traduzida por Julio
Brouta. Esta comedia, que sc intitula
Pigmalion, foi muito louvada pela cri-
tica c muito elogiado foi também
o trabalho de Catalina Barcená, ar-
tista illustre entre os melhores da lies-
panha.

O Cervantes abriu a sua temporada
com La câmara obscura, peça aparatosa
de Ramos Martin com musica de Gucr-
rero c scenarios de Gari. Peça, musica e
scenographia tiveram na imprensa de
Madrid grandes elogios.

O Cômico, onde pontificam Loreto
Prado e Enrique Chicote, abriu ha já mais
tempo, com peças do antigo repertório;
estreando no dia 6 de novembro um
vaudeville com grande suecesso e do qual
a imprensa prognostica que vai dar muito
dinheiro. E' original de Fernando Le-
pina e tem por titulo Misobrino Per-
nando.

Pelo que lemos, o enredo é complica-
dissimo e as situações cômicas suecedem-
se de tal maneira que o publico chega
a cansar-se de rir. Òs artistas represen1-
lam-no com extraordinário relevo.

O Apollo levou um sainete dos irmãos
Quinteto, com musica de Barrera. Iriti-
ttila-se La de dos dc Mayo, e do qual
diz um crhico que "é mais um produeto
do seu peregrino talento e da sua graça
inconfundível". O desempenho teve mui-
tos elogios com referencias especiaes para
Rosário I.eoiris e Casimiro Ortas

E, finalmente, no Theatro de la Lati-
na, estreou-se uma peça de Maeterlick.
E' um drama anecdotfco da grande gucr-
ra, através do qual passa tim enredo sen-
(imental. Foi traduzido pelo escriptor
Gomes Corrillo, com, o -titulo de El al-
caide de Stilmonde.

No Theatro Espanol, deu-se como é da
praxe o D. Juan Tcnorxo, como preito ao
seu genial autor. Interpreta a lendária
personagem o grande actor Ricardo
Calvo.

Dessa interpretação diz um critico: —¦"'Ricardo Calvo, o primeiro discuse do
theatro de Hespanha, tem na obra dc
Zovilla urna excellente creação. E' sem
duvida o melhor interprete do Don Juan,
dos tempos actuaes. Que maneira de dizer
os versos! Que modo dc dar vida á figura
caprichosa do fidalgo conquistador! Se o
poeta resuscitasse e visse Ricardo Calvo,
diria que esse era o seu Don Juan, o quccllc imaginara ao escrever .1 sua obra
prima, inspirada no Convidado de Picdra,
do grande Tellez. "

PALÁCIO THEATRO — Paris-Monte
Cario.

THEATRO REPUBLICA — A du-
quesa du Bal-Tabarin.

S. PEDRO — Longe dos olhos...
S. JOSfi — Quem é bom já nasce feito.
TRIANON — O amigo Carvalhal.

VARIAS
O Sr. Deodato Maia apresentou hon-

tem á Câmara o seguinte projecto de lei:
"Art. Io. Fica organizada a cottMiiissão

de censura cinematographica, que fun-
ccionará junto ao Ministério do Interior
c tem por fim encarregar-se da censura
dos "films" 

que forem importados pelas
diversas alfândegas do paiz e dos que fo-
rem produzidos no território nacional.

Art. z°. Nenhum " film" cinematogra-
phico poderá ser exhibido em qualquer
salão de projecção aberto ao publico-, setn
que á autoridade local seja exhibido cer-
tificado da approvação pela commissão
de censura.

Art. 3o. Esta commissão sorá composta
de tres a cinco membros, escolhidos en-
tre pessoas de reconhecida competência
em assumptos de arte, de pedagogia, de
literatura, nomeadas eni commissão e de
um secretario archivistó.

Art. 4a. Todos os "films" levados á
censura pagarão dez réis por metro cor-
rente e mais o sello fixo de dois mil réis

por certificado.
Art.5 °. A commissão só poderá fun-

ccionar com a presença da maioria de
seus membros, c de seus trabalhos de cen-
sura lavrar-se-ha sempre um termo cor-
respondente a cada "film" censurado,
contendo o nome do fabricante, o titulo
na lingua original, o titulo traduzido, O
numero de metros de cada parle ou ro-
los, o dc metros %]ue forem cortados, a
data e o nome do importador responsa-
vel.

Art. 6". O estabelecimento de proje-

cção que exhibir qualquer 
¦"film" que

não tenha sido previamente censurado
pela commissão é passível da pena de
multa de duzentos a quinhentos mil réis,
podendo qualquer autoridade apprehen-
der o "film", remettendo-o para o archi-
vo da commissão.

Art. 7". Ficam isentos do pagamento de
impostos os " films" destinados á educa-

ção e instruecão, importados pelos estabe-
lecimentos de ensino.

***" Um despacho tclegraphico de Ma-
drid traz-nos a seguinte noticia:

" A Opera inaugurou a sua temporada
de inverno .estando camarotes e cadei-
ras oecupados pela alta sociedade madri-
lenha. O rei Affonso XIII e a rainha Vi-
ctoria, acompanhados de seus cantaristas
e damas de honor, assistiram ao espe-
ctaculo. A soprano Sra. Rosina Storchio
mereceu calorosos appláusos da platéa,
sendo chamada ao proscênio varias ve-
zes."

*** A Companhia Lyrica Popular diri-
gida pelo maestro De Angelis, escreve
um clironista argentino, levou á scena
do theatro Marconi, com apreciável exito.
a opera La faneiulh tle IVest. -No descri]-
penho dos principaes papeis íizeram-sc
appíáiiJir a Sra. 0!;;a Siiuzis, o tenor
l!.iMri'Ji, o barytorio Moreno e o baixo
Claro. O mesmo clironista fa/. boas refe-
inicias ao tenor Luis César Diaz, que es-
treo.11 cantando a Bolieir.ia.

Essa mesma companhia de operas rea-
lizou um espectaculo em homenagem ao
seu director, maestro De Angelis. Foram
cantadas as operas Cávallena rusticanii,
cn-.ii a Sra. Galeazzi e o Sr. Baldrieh, e
Palhaços, com a Sra. Olga Simzis, tenor
Pietiro Nâvi e barrytono De iFranceschi.
A orcliestra. sob a regência dó homena-
geado, executou o Hymno do sol, da íris,
e o prelúdio da Tannhauser.

* * O vaudeville de Keroul e Bane,
O homem do gas, traduzido pelo Sr. Can-
dido Costa e que subirá para o debut,
no Carlos Gomes, da companhia de dra-
mas e -comédias, dirigida pelo actor Mar-
zullo, está, agora, nos seus .ensaios de
apuro.

A montagem de O homem do gas esti
sendo cuidada com grande capricho e os
seus scenarios estão sendo pintados pór
Ângelo Lazary, Emilio c Jaymes Silva.

* * A empreza Paschoal Segreto fes-
teja, na próxima sexta-feira, no S. Pc-
dro, o meio centenário da opereta de
Abadie Faria Rosa, Longe dos olhos...
cujo suecesso vem correspondendo á ex-
pedtativa geral.

O vaslo theatro da praça Tiradentes
'.cm apanhado as melhores casas, de um
publico fino constituído de familias que,
dc preferencia, occupain as frizas e ca-
marotos.

* ? Caminha, victoriosamente, no São
José, para o 2.° centenário de suas repre-
sentações, a revista de Carlos •Bittencourt
e Cardoso de 'Menezes, Quem é bom já
nasce feito, que está fazendo suecesso
idêntico ao Pé de anjo.

Agora, com o quadro novo O café do
Pinto, esse suecesso promette prolongar-
se ainda mais, não sendo, por isso, de
estranhar, que a revista attinja ao ter-
ceiro centenário.

* * Prosegucm, com grande anima-
ção, no S. José, os ensaios da burleta de
J-. Miranda, musica de Paulino Sacra-
mento, que irá, ali, em "prémiere", por
todo este mez.

CINEMATOGRAPHOS
ODEON ¦— Fascinadora fatal.
CENTRAL — Jou-Jou.
PATHE' — Macaqukcs.
IDEAL — Tarsan, o homem macaco,
OiLYMPIA — Um romance de aveniu-

ras e amor.
ELECTRO-BALL — O velho joven.

«•¦ -«a t» 

ESTATÍSTICA JOE INSTRUCQÃO
PRIMARIA

O- Sr. prefeito mandou destacar
do Annuario de Estatística e Ar-
chivo, a parte referente ao ensino
municipal.

Esse trabalho volumoso, conten-
do dados interessantes, está conclui-
do, constituindo um fasciculo espe-
ciai

!¦» H — I Hl ¦

PAJIA O FUNDO DE RESGATE
DAvS DIVIDAS

Os funecionarios municipaes vão
dirigir hoje ao Sr. prefeito um re-
querimento solicitando de S. Ex. a
abertura do credito de 100:000?, au-
torizado pelo Conselho, para consti-
tuição do fundo de resgate dos debi-
tos dos mutuários da Caixa do Mon-
tepio, por oceasião <lo fallecimento.

Este fundo de resgato já esta co-
berto pelas contribuições de l|4o|o
das operações feitas com os empres-
timos rápidos, dependendo apenas
do acto do Sr. prefeito, dando exe-
cução ao regulamento da instituição.

".«HO ? tg» *>¦»¦—.. -

nOMEXAGEM AO DR. PAUIO DE
FRONTIN

O corpo docente da Escola Profis-
sional Paulo de Frontin presta hoje
uma significativa homenagem ao pa-
trono daquella escola.

No salão nobre da escola será In-
augurado. com solemnidade e com a
presença de todos os alumnos, o re-
trato de S. Ex.

AS AimiENCIAS PÜBMCAS DO
PRW-EITO FORAM ADIADAS
O Sr. prefeito, attendendo aos In-

turesses do serviço, determinou as
quintas-feiras para despachar com
os directores geraes da Municipal!-
dade, transferindo para outro ainda
não determinado, a audiência publica
naquelle realizada.

EXPEDIENTE DA INSTRUCCÃO
PUBLICA

O director geral assignou hontem
os seguintes actos:

Designando Semiramis Moniz Cor-
reia. dc Mello Lobo, adjunta dc 3'
classe, para a 3* escola mixta do 4°
districto: Hormilio Gomes Ferreira,
da :)\ para a 2* masculina do 21", o
Rita Olgn de Vasconcellos Ramos,
da 1° para a 24* mixta do 2";

Transferindo Maria do Carmo da
Silva Feitá.l, professora cathedratlca,
da O*1 escõln n-.ixta do 23'*' districto,
para ali* mixta dn 7":

Dispensando Cocilla Salles, de sub-
stituta do adjunta.

— Foram despachados os seguintes
requerimentos:

Pelo director geral:
Célia Sallos Reis da Motta Lobo—

Junte attestado medico; Vieentina
Burlamaqui Stellone — Prove o que
allega; Marieta da Fonseca Pimen-
tei Barbosa — Junte attestado do
medico escolar do 2o districto; Hera-
clito Hestsnvelter — Indeferido;
Edith Cinyra Lopes da Costa o Ma-
ria Sylvio Romero—«Abonem-se; Ma-
rieta Barroso Mamede e Julieta Capa-
nema — Abonem-se; Laura Arruda
da Conceição — Abonem-se as faltas
de 20 dias; Marieta J. do Nascímen-
to, Herminia Rebouças Galvão, Ira-
cemá Dutra, Iracema Franco de
Souza Costa, Lelia Tinoco, Maria
Dionysio Pardal, Alarico de Maga-
lhães Pinto, Aida Petit Cluffo. Cora-
lia Rosas Campos, Diva Figueiredo
do Souza Mello, Emilia Lapenne de
Freitas, Honorina Senna de Oliveira
Gomos o Helena Dulce — Justifi-
quem-se; Iracema França Araripc,
Maria Luiza Lyra de Araujo Lima,
Margarida Rangel Mala, Maria Gon-
çalves Teixeira, Pctronàlla Martins
Maia, Rosemira Alves Guimarães,
Sephora Lobo, Sara Figueiredo de
Souza, Thereza Castez de Freitas,
Clotilde de Figueiredo e Esbello Mo-
reira Coelho — Justifiquem-se; Can-
dida dc Carvalho, "iultíika da Graça
Autran e Lavir.ia da Silva Torres —
Justifiquem-se seis das faltas.

SENADO
Presidência do Sr. Buéno de Paiva.
Presentes 36 senadores, foi aberta

a sessão e approvada a acta.
O expediente lido não teve impor-

tancia.
Sobre a reforma das tarifas fala-

ram os Srs. Cunha Pedrosa, Irineu
Machado, Vespuclo de Abreu, Moniz
Sodré, Miguel de Carvalho e Lauro
Muller.

Passando-se á ordem do dia, fo-
ram approvados:

Em 2* discussão, a proposição da
Câmara dos Deputados, fixando a
despeza do Ministério da Viação para
o próximo exercício,

Foram approvadas as emendas que
tinham parecer favorável e rejeita-
das aquellas com parecer contrario;

Em 2* discussão a proposição da
Câmara dos Deputados, que fixa a
despeza do Ministério da Marinha
para 1921.

Do mesmo foram approvadas
as emendas eom parecer favorável,
e rejeitadas aquellas cujos pareceres
eram contrários;

Eni 2* discussão o projecto 
"do Se-

nado, determinanOo que na reforma
do 1'* tenente graduado reformado
do corpo Of prTrües-múrís José Jo-
viniano Freire, sòrã computado, para
todos os effeitos legaes, o periodo do
serviço activo que foi emittido no re-
spectivo calculo, de 16 do maio de
1892 a 14 du novembro -de 1894;

Em 2* discussão o projecto do Se-
nado, mandando contar, como tempo
de embarque, para os effeitos da pro-
moção, ao eapitão dc fragata Octavio
Perry,*, o periodo de tompo que men-
ciona, duirante o qual commandou
navios do Lloyd Brasileiro;

Em 1* discussão o projecto do Se-
nado, declarando que os uniformes
militares, mandados adoptar pelos
Ministérios da Guerra e da Marinha
só poderão ser usados pelas pessoas
a quo se referem os respectivos 

"regu-

lamentos;
Em 1* discussão o projecto do Se-

nado, autorizando o governo a fazer
reverter ao serviço activo da mari-
nha o capitão dc corveta Milclades
de Vasconcellos Almeida, ficando
addido ao quadro e sem prejuizo dos
seus collegas de posto;

Em 1° discussão o .projecto do Se-
nado determinando que as viuvas e
herdeiros dos officiaes e praças de
pret do exercito, da guarda nacional
e de voluntarios/da Pátria e da arma-
da, que serviram na guerra do Para-
guay, terão direito, mediante as con-
dições que estabelece, ao meio soldo
da patente que seus maridos e pais
tinham, quando terminou a campa-
nha;

Em 1* discussão o projecto do Se-
nado eqwlparando os .vencimentos
dos contínuos e correios do Thesouro
aoa do Ministério da Viação e Obras
Publicas.

Annunciada a 2" discussão da pro-
posição da Câmara dos Deputados,
fixando a despeza do Ministério da
Fazenda para o exurcicio do 1921,
foram-lhe apresentadas varias emen-
da3, voltando, por isso á commissão
de finanças.

Em 2" discussão a proposição da
Câmara dos Deputados, rcstabele-
eendo a repr..-r(entação de 1:200$
mensal, do presidente da Câmara dos
Deputados;

Etn 2" discussão a proposição da
Caniara dos Deputados, que abro,
pelo Ministério da Fazenda, o credito
de 3.000:000$, supplementar &, verba
31" do orçamento vigente, para paga-
mento de dividas de exercícios findos.

¦E nada mais havendo a tratar, foi
levantada a sessão.

CÂMARA'
A sessão de hontem, da Cantara

dos Deputados, íoi aberta com a pre-
sença de 60 deputados, e presidida
pelo Sr. Bueno Brandão e secreta-
riada pelos Srs. Andrade Bezerra e
Juvenal Lamartine.

A acta da sessão anterior ohteve
approvação sem observações, pas-
sando a ser lido o expediente, de que
constavam vários requerimentos, of-
ficios e uma mensagem sobre a ne-
cessidade de abertura do credito de
150:000$ ouro, supplementar á. ver-
ba ajuda do custo, do orçamento
vigente do Ministério das Relações
Exteriores.

Ficou encerrada a discussão' do
requerimento em que o Sr. Mauricio
de Lacerda pedia a publicação, no
"Diário do Congresso", de uma en-
trévieta sobre o Brasil, concedida
pelo ex-imperador D. Pedro II, cm
Lisboa, pouco depois do decreto de
banimento da familia imperial.

O Si*. Sampaio Vidal justificou o
projecto de que foi autor, na com-
missão especial do código de conta-
bilidade publica, reformando o Tri-
bunal de Contas.

Pelo Sr. Andrade Bezerra foi jus-
tificado um projecto, relativo 4s
convenções assignadas na Convenção
Trabalhista de Washington.

O Sr. Nicanor Nascimento tratou
do Incidente provocado na assembléa
da Liga das Nações, pela altitude da
delegação argentina, cujo ponto de
vista apoiou.

A ordem do dia teve inicio presen-
tes 123 deputados.

Falando pela ordem, o Sr. Paulo
de Frontin leu um telegramma do
director da Escola de Engenharia,
protestando contra a emenda n. 20,
da commissão de finanças da Cama-
ra, ao orçamento da despeza do Ml-
nisterio da Agricultura, que, no seu
entender, crea embaraços aos auxi-
lios concedidos pela Uniflo aos esta-
belecimentos de ensino technico e
profissional.

Annunciada a approvação dessa
emenda, o Sr. Paulo de Frontin re-
quernu v«?rificaç«*to de votação, sendo
o resultado de 8U votos a tavor da
emenda e 35 contra. Aa restantes
emendas da commissão e as de pie-nario foram votadas dc accordo
eom o parecer da commissão de fi-
nançus.

A requerimento de urgência, fo-
iam approvados o projecto de reso-
lução da Câmara, modificando o re-
gtilamento de sua secretaria, e o que
abre o credito necessário a creação
de um hospital em Villa de Caldas
Novas, Goyaz.

O Sr. CIncInato Brag.i requereu e
obteve dispensa de Impressão de re-
dacção final do projecto de orça-
mento da agricultura, redacção que
foi immediatamente approvada.

Idêntica concessão obteve o se-
nhor Andrade Braerra. para o pi-o-
Jecto de resolução reformando o re-
gulamento da secretaria da Câmara.

Foram ainda approvadas as se-
guintes matérias:

Projectos, do* Senado, estabeleceu-
do as condições a que se devem sub-
metter 09 estrangeiros residentes no
Brasil, para o fim de obterem o titulo
de naturalização; com parecer da
commissão de constituição c justiça
sobre as emendas (2* discussão); au-
torlzando aorlr o credito de 41:S00$,
para construcção de uma unha tele-
graphica entro Pleflado e Sorocaba;
com substitutivo da commisrão de fi-
nanias (Ia discussão); abrindo o cre-
dito especial do 13:0S3$3.*11, para .pa-
gamento a Randolpho Couto (2* dis-
eussão); abrindo o crodito especial de
2C:544$223, ouro, para p.ioimento ao
Lloyd Real Hollandez (2" discussão);
abrindo o crodito 'especial de 2.000
contos de ríis, para pagamento de.
subvenções devidas pela construcção

dd estradas de rodagem, (2* dlacus-
são); abrindo o credito especial de
4:065$400, para.pagamento a Gui-
Iherme Pereira de 'Mesquita, Oscar
Jorge Pereira e Miguel Souto. Ma-
riath, {2* discussão); autorizando a
abrir eoncurrencia publica para o es-
tabelecimento de uma linha de viação
maritima entre o Rio de' Janeiro e
Nitheroy, com substitutivo das com-
missões de obras publicas e de finan-
ças (1* discussão); regulando o ser-
viço de aviação (3* discussão); des-
pendendo até 150:000$ com a constru-
cção de linhas telegraphicas do Fer-
ros á estação de Escura, o de ferro,
a S. Domingos do Rio do Peixe,
com parecer favorável da commissão
de obras (publicas e substitutivo da de
finanças, (1* discussão); transferindo
ao Estado de Minas Geraes, mediante
accordo, o material destinado & na-
vegação do S. Francisco, com pare-
cer favorável da commissão de flnan-
ças (1* discussão); autorizando a
abrir o credito de 27:140$, para a
construcção de uma linha telegraphl-
ca entre Xirirlca o Tporanga, com
substitutivo da commissão de finan-
ças, (1* discussão); emenda do Se-
nado ao projecto da Caniara, abrindo
o credito suppleinoiilar do 352:000?,
.1 verba 3* do orçamento vigente iln
Ministério da Viiiçãq o Obras Publi-
cas, com parecer dn cotrimissãò do
flriahçr.s favorável á referida emo-n-
da, (vide prqjqoto n. 204 11., de 1U20),
(dls*eus.iã«i uillcã); projectos, mari-
díilldo entregar ao Estndo da M:n'í\-
ifliãò a quantia de 395:27_$7B1- oun.,
arrecadada pela Alfândega de São
Luiz, com substitutivo da qorrimtssão
de finanças. (2*1 discussão); abrindo
o credito especial do 3:276$343, para
pagamento a 'Manoel Quirino Jorge e
Américo Jobô Ordano, (2* discussão);
abrindo o credito especial de réis ...
1:277$136, para pagamento de dlffo-
rença de gratificação a Eduardo
Francisco dos 'Santos, (2' discussão);
considerando de utilidade publica o
Club de Regatas do Flamengo, com
parecer da commissão e constituição
e justiça, (1* discussão).

Foram rejeitados os seguintes pro-
jectos:

Autorizando a promoção ao posto
de segundos tenentes, dos tres sub-
ajudantes machinistas que não com-
pletaram o tempo exigido pela lei nu-
mero 3.464, de 1918; autorizando o
governo a despender 200:000$, com a
construcção de uma estrada de roda-
gem no Estado de Sorgipe, com subs-
titutivo da commissão de finanças,
(Ia discussão); autorizando a abrir
o credito especial de 1:598$275, para
pagamento de pensão a D. Julia Mar-
tins, com parecer da commissão do
finanças favorável ã emenda, para
sor dostacada e constituir projecto
em separado, e assim submettida a
seu exame, (3" discussão); autorizan-
do a creação do cargo de almoxarlfe
dos correios do Minas, com iparecer
contrario da commissão de finanças,
(1* discussão); considerando tele-
graphistas de 5a classe as adjuntas da
Repartição Geral dos Telegraphos,
com mais de 15 annos de effectivo
serviço, com parecer contrario da
oomimissão do finanças, (Ia dlscus-
são); elevando á 2a classe a agencia
postal de Jaquaritinga, com parecer
contrario da commissão do finanças,
(1* discussão).

A um requerimento do Sr. Paulo
de Frontin, faltou numero para a vo-
tação do projecto dando preferencia,
nas nomeações para a Ropartiçâo Oe-
ral dos Telegraphos, aos inspectores
quo serviram na commissão Rondon,

Ficaram, sem debate, encerradas,
as discussões: 3*. do projecto consi-
dorandò do utilidade publica o Club
de Engenharia, o Derby C!ub e a As,
sociação Profissional Têxtil; 2a, do
projecto abrindo ó credito de réis...
6.9H:775$332, supplementar Ss verbas
17a o 20», da lei n. 3.991, deste anno,
e unica dos pareceres indeferindo o
requerimento em que Carlos Batty
pede relevação da prescripção em queincorreu; e sobre as emendas offere-
cidas na 3a discussão do projecto re-
guiando a repressão do anarchismo.

CONSELHO MTJNICIPAIi

O Conselho approvou hontem em 2.0
turno os projectos: n. 356, de 1020, auto-
rizaiv.lo o prefeito a solver as dividas
da fazenda municipal reconhecidas por
sentenças judiciarias definitivamente jui-
gadas e dando outras providencias; e nu-
mero 328, de 1920. equiparando os venci-
mentos dos membros do magistério mu-
nicipal aos que percebem o director, pro-
fessor e adjunto do curso de adaptação
da escola .profissional Álvaro Bnprista, e
dando outras providencias.

OAIXA DE CARIDADE ALFREDO
NIEMEYER

A directoria do Circulo dos Ope-
rarios Municipaes convidou hontem
o Dr. Alfredo Niemeyer, para assis-
tir á sessão solemne, que se realiza-
rô na sede do circulo amanhã, ãs 19
horas, para inaugurar a Caixa de
Caridade Dr. Alfredo Niemeyer, ln-
stituida em beneficio dos pobres or-
phãos do operários do circulo,

A homenagem 6 prestada como
preito de gratidão dos operários mu-
niclpaes para com o actual director
de obras. *

PARA PROVIMENTO DE UMA ES-
COLA RURAL

O director geral do instruecão
mandou publicar edital convidando
as professores cothcdratleas que de-
sejarnm servir na 6" escn'a mixta do
23* districto, em Paquetá, a apr*-
sentarem os seus requerimentos den-
tro de tres dias.

ROl-BAVAM NO PESO E FORAM
MULTADOS

Pela commissão de fiscalização da
Prefeitura foram constatadas, entre
outras, as seguintes infracções:

José dos Santos Mendonça, coro
taverna á rua de Catumby n. 50, pt
V6nder com a falta de 36 grammas,
tres kilos de arroz e dois kllos ãe
assucar; José dos Santos Mendonça,
cem taverna á rua Frei Caneca n. 89,
por ter vendido ao Sr. João BapMsta
Alves da Silva, residente .1 rua «Io
Itapirú n. 195, cinco kilos de arro»
com a falta de 350 grammas.

Para os infraetores, foram requl-
sltadas as multas do direito.

CARNAVAL
-1ENENTES

Em assembléa geral ordinária, pa-
ra tratar de assumpto do carnaval,
os sócios do Club Tenentes do Diabo,
hontem reunidos, deliberaram fazer
carnaval externo, acclamando a se-
guinte commissão central: presiden-
te, José Dantas (Barãosinho); vice-
presidente, Constantino Pereira (Sa-
tanaz); secretario, Silva Paranhos
(Dragão); thesoureiro, Raul Gallo
(Regalo), e barracão: Luiz Moura
(Lucifer) e Manoel Barreiros (Qui-
ninho).

ASSOCIAÇÕES
A assembléa do Estado de Sergipe vo-

tou a verba de 2:4oo$ooo, annuaes, para
auxiliar o Centro Sergipano.

Segundo é do dominio publico, essa
instituição vai fazer a exrjansão com-
mercial dc Serjipe.

RE_L_ !C_^ B_^_€D
CATHOLICISMO

1 DE DEZEMBRO — Snntos do dia
—- Santo Ambrosto — Bispo o
doutor da igreja; Santo Agathão,
militar; S. Servo, martyr; S. Mar-
tinho, abbade e oonfessor; Santa
Pliara, virgem — Vigília da Im-
maculada Conceição.

Ordem 3a dc Nossa Senhora da
Conceição c Bôa Morto.

O grande dia de nmttnh.4, é o determinado pe-
10 compromisso da Veneravel Ordem 3a de Noa-
aa Senhora da ConceiçSo e Boa Morte, para a
reatlutçilo da festa «te padroeira

A festa terá inicio, âs 10 horaa, com o sor-
teio dos legados dos trmilos beneméritos: corro-
tor Jubilado, commendador Joaquim Jnsé de
Castro Araujo 8ampato, a trm&o Luiz Vieira
Leio.

Precedida da onrertnr* "IUymond", do tnoes-
tro Ambrozlo, executada pela Brande orcliestra,
entrnril n niissH solcmne óffieiadn p?lõ co-
nego FrniiçlKco Tinto ün Cunlia.

Ao eviinfcp.l.fi príjrarii o im.'-isenhor Xnxier
da Cuiitin sendo cxtH-uthdo por èsnn oeea-iiU»,
11 .¦Ir*'- Maria, dt* Uir-ct.

A's li) boras, rcrfi, prorlntimdo o rcsultndo da
t*>li'i(;üo para n,!ui-<u nd::tliittUrnttvn do nnm>
próximo, çarrando logo npíiK »¦ "'.V-lH-un.'*. O

| 1 .ádre Dt*. Kn»'*!i-t de' I.!ma ?\\vi\ oa!i\-> ti sofihno-¦.ii-i-rntiit.'. a brilíihutu fó;iin d» padrocim da
iti*Ut*m.

A ifrndc órí-fif\*-trii c w.rijovd**' >M-.-i., píjvos.
i"Ql> n rèiíç.tein tio iiroft^snp Joflo Ri.jMmii.do Tt->-
dritíiif.-*, extvutarA o «¦icpüttitu pfonnuiliiii.: Ou-
vertur-.' Jicynio.-.tl. tíã A mb.•*•»-*to : ini'*.-*;1. Maria
Atwlliutlutti, d.» im.-üstru ('urUns f. Uiovnim!;
linidiicl. de lliinlmêl Coelhi Macíiudo; .Ire Ma-
riu. dc Illzet: (.'rt-tUi, do liiiieatro Luiccl Ilos.i,
110 oftVrtori-t. :i tialcç Haiithv, do n.nutro A.*;os-
tinho de (iouvda, professor du Instituto Nn-
ri o n a 1 de MuMrii, tíantíiuK, do maestro I-iuírkI
Hossl. Na elevação, O Brneduetun, do maestro
I.nlk-gi Iío»b1, .4.1711US Dei do maestro Lulfcl
lios-;!. A'a 10 horas, será celebrado o Tx:
Deum precedido da marcha solemne do mães-
tro Antônio José do Almeida e Té Deum". Al-
tornado do iu a estro Caetano F. Tauehlnt, Op.
133 bis; Ave liaria, da professora Usria Mou-
team.

Matriz de Nossa Senhora da Oon.
oelção do Andarahy Pequeno.

Terft lotar amanha, nesta matriz, a testa de
sua padroeira, com missa cantada â9 IX ho-
ms e sermfio ho evausolho.

A's 20 horas, apód, o serniSo, cantar-se-ha
(tolemue "Te Deum".

A's 7 horas, haverá* missa com comnuinhüo
geral, vm quc tomaram parte todos os mem-
tiros das congregações religiosas coin sédc na
matriz e demais fieis.

, Asylo Infantil Nossa Senhora de
Pompeia.

Umn íiTiimle obra de caridade, acaba de pra-
tinir o itiHlIncto emprezario de cliiematographin
Sr, rinflld, proprietário do mais luxuoso e
perferido cinematograplio desta capital, o Cl-
iicinii Õentrttl. Procurado pela Sra. tIutu al-
mirante Tortos Vidal c Sra. Arthur 1'clxoto,
pnra contribuir com o seu esforço ein prlil do
Asylo de Nossn Senhora de Pompeia, onde suo
educadas, alimentadas, vestidas o abrigadas
vinte u cinco meninas, filhas de condemnado_,
c sciente da piedosa missão desse asylo, que
vive do favor publico, deliberou expontânea-
mente offerecer 1.000 entradas de uma fun-
c-(_:,o, parn reverter o seu produeto total cm fn-
vor dessa piá lnstltulç.lo", que lueta com tre-
metidas difficuldades. K, nflo ficou uhl. Pro-
metteu prestar mensalmente nm auxilio que ve-
nha minorar ns aperluras financeiras do Asj-
lo de Pompeia.

Esse distineto cnpitallsta prestou assim nm
acto de perfeita caridade, ('.raças ao seu gesto
generoso, poderá o asylo effectuar alguns pc-
quenos melhoramentos.

Esse asylo é essencialmente chrlstSo, havendo
missa todo* os domingos, fis 0 1|2 horas, e
nos dias «'mitificados.

Pôde ser visitado aos domingos, recebendo
donativos em qualquer dia.

Acella tudo que lhe queiram offertar. Na
3" quinta-feira de cada mez, reune-se a sua di-
rectoria para prestação de contas.

Diversas.
h'a Cathedral Metropolitana scr.lo realizadas

este mez, as seguintes solemnidades;
Amuuhtl: festn cm honra da Imuniculada Con-

celçâo, com missa pontificai, offlciando o
revmo. decano do Cabido, monsenhor Antônio
Alves Ferreira d»s Santos, ServlrSo de dln-
cono o snb-dtíicono os conegos l.)r.s. líenedirt-*
Marinho de Oliveira e André Arcoverde. No
fim da solemnidade dar-r-e-lia b-íiiçito pnpi.1

Mo dia lü, teta logar n festa do Nossa Se-
nhora tle Gu.idehipe, com missa solemne.

No dia 19, haverfi missa cantada, sendo
celebrante o conexo Dr. Antônio Bòúcher

Pinto, servindo de acolytos os padres Loorent;o
Playfin e Pedro K. De Vrceso.

No dln 25, festa do Natal do Senhor, ft
meia-noite, haverfi missa pontlflcliil (lulltu-
ladu do gallo), ofüciando o monsenhor Jos.
F. de Mouru Guhnarües. Serviríio de dlaroiio
e sub-diacoao o contigo Julio Vlmency e mouse-
nhor Isauro dc Araujo Medeiros, A's 10 l\'l
horas, missa poiitlfinil etn honra do Menino
Deus. offlciando o revmo. décimo, sendo aco<
lytado pelo? cõuv-KOS Alvnro Pio César e Au-
gusto Feirelra dos Santos,

No dia ÜG, intssa cantada, seodo celebrante
o monsenhor Isauro de Arnujo Medeiros, aro-
lytiido pt-los padre» Ninu Mlnella c Valentim
Marques,

Nn dis 31, encerramento do anno, entoar-se-
ha. fi**» 13 horas, solemne "Te-Deuinr em ac<,*r*o
de grnf.-.is, Além destas solemnidades, aerfi
celebrada, ás 8 1|- horas, ti missa do Cnrato.
com cânticos, leitura dos proclamas, expll-
cnvflo do evangelho o beutjHo do Santíssimo
Sacramento,

CULTO EVANGÉLICO
A Igreja Baptista dc Cordeiro tem obtido

sensíveis progressos, crescendo dia n dia o du*
mero de seus crentes. No dia 21 do corrente,
As 19 horas, realizara, nn sua "Casa de Ora-
ção", um sijhitficàtlTÕ festivul üe eom memora*
çJe «o 15" anniversario dc vida religiosa. O
programma da festa 6 varindlsslma, havendo co-
ro, oraçilo, hyniiios. leitura do relatório e pre-
dica pastoral pelo Dr. W. C. Taylor. Berilo
pronunciados verlop discursos sobro a "Occiosi-
dado", "O trabalho", "A sujeicüo a Dens"; va-
rias poe.-ins cüiuo n "Oraçüo a Infância","O pássaro eoptiTo", "Jesus", "A Pátria", "A
grande campanha c a Igreja* e "Solve", pelas
senhoritas Sehastiana Silva, Bvangellna <io
Oliveira. Marlfl Norbeto, Antónia Acciolina,
Elvir* dos Santos, Cellina o Stella Silva. De-
pois. mais nm hymno, "sermAo official" pelo
Dr. Taylor, ohiçüo por José Mario, hjmuo "NSo
temas" a a "Oraçilo dc despedida", pelo pas-
tor.

A escola dominical elegeu seus officiaes, para
o anno eeclesinatieo quc vai começar, os aenhorea
Joel Lins, Cypriano de Mello, l'cdrn Ferreira,
Armando Gomes, Severino Waldctaro e Doml-
cio do Oliveira. Para o "Departamento 4o lar",
foi eleito o Sr. Emiliano Kerreira e para o¦Ilol do berço". » Sra. D. Ottilla Xavier.
Entío todo» cm franca actividade.

Na» Igrejas Ilaptistas de Catnmby, Bom
suecesso, S. Chrislorao, Engenho de Dentro,
e dos Pilares, baverS prfgaçào, amanliü. ia
horas do costume.

Boi todas cilas, os respectivos pastores, diri-
girJo o» trabalhos effectnando as suas prídl-
cau. XX ln» dss doutrinas evangélicas.

Kntre aa publicações que obedecem a orl-
entaçilo desta rellglilo, salientain-sa: o Jnr-ml
flapILto, órfão da Cniiveuçio Baptista Brasi-
slleira, a Rtrvitta Dominical, para adultos e
paro JoTpns. adoptada nas escalai» baptista»;
o Oi»io da Inftiiiela, a a Moeldadn llaptlsta, pu-
hllcacBct essas i|ii.' circulam trimcusalmente, fi
excepvuo do primeiro que £ Rcmnnal.

As Igrejas evangélicas fluminenses, Evan-
gellea Christíi, Evangélica Baptista « Prcsby-
terlana ludependento, assim como as demais
ramificações do culto evangélico, continuam a
prestar bulas aa informações necessárias fi
bo» marcha dn propaganda da doutrina christü,
sesundi" o ponto do Tinta protestante

choelra de Macaca, acaba do eleger sim nova
directoria, para o anno social, que vai come-
çnr. Constltue-se do Sr. Carlos Hrnndilo, pre-sidente; Agenor -Meirelles, vice-presidente;
Pedro Costa, 1° secretario; Vicente Figueirc
do, 2» secretario; Senna Campos, thesoureiro;
c Manoel Plntznauer, procurador.Os espiritas nttheroyenses cogitam eom
enthusiasmo dn fundação de üm asylo, hospital
e albergue nocturno, para cujo fim JS abri-
ram uma subscrlpçHo. YS-se no "Aprendiz",
orgJo dn Federação dessa cidade, que a idéa
vol crescendo e obtendo exilo, por Isso que
JS muitas pessoas caridosas deram inicio ao
rateio Idealizado.

O serviço do cducnçilo logrou tumbem o mo-
lhor suecesso. Jfi terminou o anno lectivo, pio»cedendo-se a exame dos alumnos matriculados.

K' avultada o numero de crianças quabuscam ali a luz do alphabeto. 'E' um grnud»
| serviço, nüo ha duvida.No Centro Suburbano do Propaganda I".'-

plrlta, rua Bittencourt da Silva n. Bõ, Itln*.
chuelo, haverfi hoje, sessão, começando fia
1» 1|2 horas.

A eonuuissUo de constriicçilo do edifíciosoclnl trnliulhn nctlvamèntd rara scr ulti-
mado este edificio, sob cujo ledo cc nílrigu-;rão os pobres qm- diariamente plirii elle affíuenicm busco de alllvlo ás .«-nas dores.

THEOSOPHIA
A confereneln publlfri que b r.in.-eituiuh thoft.soplio Ij.luviinl I.c.iul, luemliru d.i I,-..Jn Orpheii,desta («pilai, rciiM*'u -.•ivrti. i.ltií.ió, nn - i-ISo principal d:i iW-rsiçló r.spli-Pa -.d* N!Ibero;,*, lii;,vuu (i liei í. •: vill» ikc-ívcI. A's 2()hora-*, presentw; o r.<>-*.-r coiuiaiihòtrii .¦ o re-

prcscntar.tc il-.i H,l:id.i, iW-ti-i.lti .-. jlíòsl.ieuduo comniiiudauté I.ní'-: fardo.*». |>rçs!,lvn.„¦ (!•>(.'entro de Ksi-.nlos Tlieusopliieos.Ildinudur, pro-iiiòtpr dn iòt:f;:'i:>irlu, ruiirliliiiHlli para tiiii.ui
parte nn mesa iis.Dr. Abel Wric.-i;, )). _Uit'rKA-llilii N-:ve«- e o S*.i. Aniiiinilu Fontes, secre-
laiio (lã l'"i>(Im'(.*i\i>.

O cnufèronclstir abi,ninu èóm felicidade o
themn a que se propo», provando a unidade dovistas que ha entre o espiritismo e a lheo<o-
phia, onde sd espíritos acanhado» enco,ili.no
motivo paro dlssenções,

A unica differença, se differença deva ser
classificada, é no methodo e uu terminologia
peculiar a cada uma dessas doutrinas, (Jiinto
fi base fundamental 6 perfeitamente Idêntica,
terminando por affirmar que ambas silo urtun-
das da mesma fonte, de que tem brotado aireligiões do mundo.

Cheio de eloqüência e multo feliz no» seus
argumentos, empolgou o Sr. Giovanl o niídl-ctorlo que o ouvia com religiosa intenção, sc-
guindo, uma por umn, toda» ns suas pilu-vras.

O Centro Dnmodar, nil representado pelasua directoria, realizou, com essa, a sua se-
eundii conferência do propaganda, prepiirmidaagora a terceira, que serü previamente iinniin-
ciada. Verificamos a nceltçilo que o movinicn.
to espirita o theoHophlco vul lendo na terru
fluminense.

A Loja Theosoplilr.i Perseverança reali-
za anmnhil, 8 do corrente, lis 20 1|*J horas,
mais umn conferência publica de propaganda,ein sua sede íl rua Sachet n. III), 2» nadar, sol
u presidência do coronel Jos6 Joaquim Flr
mino. ,

Fnlarfi o Sr. Clovunl Leoni, sobre n Theo-
sophia e o Christianismo, sendo franca .1 eix-trada.

Aiigmcutn dia a dln a vasta literatura
theosophlca, lal a fecuadidade iutellcclual duSra. Aunle Beánht e do Sr. Charles I.-ad-
beater, cujas obras o compêndios se uuiltipll-
caiu mais o mal.». O Tlutmipliista, órgão da
secçao brasileira da Sociedade Theosophlca,
tem editado as melhores Irailucções desses In-
«truetores, sem falar no c forço eilraordhn-
rio do Departuiiicnto dc * Propaganda, d -¦¦ ,-.x
secção, n cargo do Sr. Dedo Richard, qus jipublicou quutro excellentes trabalhos theoso-
phicos: "Aos que soffrem" e "Sombras o rfirp
de AlíniSe Blcch; "O sentido mysUeò da ciivnl-
lariu" de Ângelo Guido; e "Farias Brito fi luz
du theoBophla", de Albino Monteiro.Em reunlfio conjunta, hontem, ren lixada
nn rua Sachet n. 81), 2" nadar, resolvera ul
as tres lojas desta cidade, Perseverança, P.vliia-
goras o ürpheou, dar o maior brilho fi festa
da Fraternidade, que ha alguns unuos vem
realizando, no dia 1" de cada anno.

Foi nomeada umu comuiiasilo dc thooso]iho3
para organizar o programma dessa festa, pro-
graiiium que serft oppor.unaiiicntc publicado.Presidiu a commissilo o coronel ItaymiimK
Pinto Scldi; secretario geral da Soclõdadi
Tlieosophlcu uo Brasil.

Espiritismo
Funcvlanaram hontem, om suas respectivas

ttStt. os centro» espiritas, Antouio de Padua,
1 rua Senador Pompeu n. 162; União Espi-
rita Suburbana, t rua Archias Cordeiro n. 816,
e Fe, Hsperança a Caridade, fi rua Coronel
Bernardino de Mello n. 47, era Nova Iguassu',
Houve desusada concurrencia de pessoas sym-
palbiras ao espiritismo, cada ve> mais inter-
essa dos pelo phenomeno psirhico. -

Na Federaçilo Espirita Brasileira, 1 Avenida
Passos, baverü hoje fis 10 horas, aessfio do
doutrina, soh a dire çio do 8r. Gulllon IU-
beiro, presidente dessa associação.

Na Federação Espirita do Estado do Rio,
li rua Coronel Goeras Machado n. 140, em NI-
theroy, baverfi hoje, fia 20 horaa, sessüo de
passes, sob n dirocçto do Sr. César Gonçalves,
seu presidente.

Em uma eommnnicaçSo medlanimica, recebi-
da nessa sociedade no me» quo findou, affirma
um espirito estar próxima a vinda de um gran-
de instruetor para a humanidade, assim como
attrlbue ao Brasil um importante papel a re-
presen tar do actual ciclo de vida cósmica.

Termina assim : "Jl fal dito, e ha muitos
annos. qne t America cabia a garantia do fu-
turo da doutrina espirita. O desenrolar dos
factos ao eucnrregarSo do provalo: 15, mais :
dn Brasil surglrft a grande luz, que sc espa-
lbnrft por toda a Terra.

Deat.ro de cincoenta annos a doutrina estaca
firrnnd") em todos os corações."

Essa Federaçilo, continua a receber donatl-
vos para o natal dos pobres, detentos c enfer-
mos, todo» os dlns, fis 20 horaa, Incumbindo-se
dessa tarefa os irmãos Thomaz de Aquino t
Arnaldo Fortes, em poder dos quaes existem
litas destinadas a esse fim.O Centro EspirWa Bittencourt Sampaio,
de Barra Mansa, pede o auxilio de todos os
corações bem formados, para poder levar n
effeito um albergue naquella cidade, onde po- faabrigar os infelizes sem tecto .¦ sem saiidc,
para a lueta da vida. O muudo espirita flu-
minense aglts-se para cooperar uessn grande
obra.

O Centro Espirita Cachocirense, dc Ca-

í*
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PEIiAS VARAS

A União accloruula
Na audiência de hontem ilo jniü

federal da 1** vara, Raul Guimaiãc-i
& C. propuseram uma acção ordina-
ria contra a União, para o fim de .ser
ella condemnada a pagar-lhes leia
40:000$, valor de 800 saccos de ar-
roz, quo vieram pelo "Sirio", destina-
das aos autores, e quo foram remo-
vidas pela Saude Publica para a ilha
da Sapucaia, soh o pretexto de scr
necessária á extineção ilo um fúco
de epidemia, que ameaçava esta ca-
pitai.

Fallencia-do Sam Miiidlln
Attendendo ao que requereu Ram

Miudlln, estabelecido S. rua do Rosa-
rio n. -57, que se confessou irisolva.\ul,
o juiz da 2a vara civel decretou hon-
tem a sua fallencia e nomeou .syn-
dico oa credores Herdman & C. !''oi
terminado o termo legal de 40 dias
anteriores a data do pedido de fal-
lencia, sendo marcado o prazo do 20
dias para a habilitação dos credores.

A assembléa de credores será rea-
llzada no dia 6 de janeiro próximo.
Um soliclUtdor compelido a pronta»

contas
A Socledailo Anonyma Mercantil

requereu ao juiz da 5* vara civel a
intimaçâo do solicitador José Bene-
dicto de Oliveira para prestar contas
de recebimentos que ello havia feito
pertencentes á sociedade.

Allegava a autora que o solicita-
dor em questão, constituido procura-
dor para guiar vários processos ju-
diciaes, conseguiu receber 29 titulou,
no valor de S:6GO$020, além de ou-
tros débitos, recusando-se, entre-
tanto, a fazer a competente presta-
ção do contas.

Feita a intimaçâo, o solicitador
requereu absolvição do Instância, al-
legando, entre outro* motivos, que o
coronel Osvald Guimarães, director
Hqiiidante da sociedade, -não havia
provado estar ella em liquidação,
como também não provou ter pode-
res para requerer a intimaçâo.

Vencida essa allegação, quiz o se-
nhor José Baptista fazer a prestação
de contas na dllação probatória, o
que não conseguiu, para ser, afinal,
julgada a acção procedente, para ser
elle condemnado a pagar no quu
fosse apurado* na execução, e mais
aa custas do processo.

Concordata preventiva
Polo juiz da 3a vara civel, foi non-

tem homologada a concordata da
firma Figueiredo, Abreu & C, desta
praça, para pagar 21 o|o, ú. vista, aos
seus credores.

Defendendo a honra
Na nolto de 22 de junho do cor-

rente anno, o Io tenente machinista
Benjamin Gonçalves da Costa, indo
ao Meyer, encontrou sua esposa Ira-
cerna da Costa de braço com Emilio
Santoro, conhecido pelo vulgo do"Peru"*, pelo que 

' 
o feriu com um

tiro.
Preso, processado e absolvido,

Benjamin propoz uma acção de des-
quite-contra Iracema, e, provada a
infidelidade da esposa, o juiz da
.*>¦ vara civel, por sentença de hon-
tem, decretou a medida pedida, de-
terminando que fosse feita a partilha
dos bens do casal, ficando os filhos
om poder do marido e condemnada
a ré ãs custas.

Um ln rn pio condemnado
Em 12 de dezembro de 1918, Al-

fredo João.Esbroca penetrou na casa
n. 45 da rua Idalina Senna c furtou
a quantia de 1:500$, pertencente a
José Teixeira.

Preso dias depois por outro d/;li-
eto. foram encontrados em seu poder
973$900, cuja procedência não soubo
explicar. Só mais tarde confessou elle
aquelle furto, sendo, por isso, pro-
cessado na «t* vara criminal, cijjo
Juiz, por sentença de hontem, o con-
detnnou a um anno e nove mezes do
prisão e mais 12 olo de multa sobre
o total do furto.
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8) — Chamamos a attenção da po-
licia; mosuámo-lh e." a existenc'a de
crimes e francamente os denunciámos
ua sua temibllidade; e vimos i.ue , o
DEVER da policia era processar aquel-
les que delinquissem num campo de
foot-ball.

rua Prefeito Seraedello, as 16 horas.» 9) — Concluímos achando esse um
bom alvitre, denominando-lhe o LNl-
CO, af m do que o foot-ball, como
.•.port, não se visse na contingência de
desapparecer pela sua completa dcrro-
cada social.

10) — Sobretudo, bem ficou patente
que as "autoridades policiaes", dei-
xárido de cumprir o disposto no artigo
_07, n. ÍS, do Código Penal: — DoUvr
dc prender c formar processo aos de-
llnquòntes nos casos determinados em
\èl, — incidiam no crime do falta do
exacção no cumprimento do dever, de-
vendo, pois. responder ao devido e ne-
eessario processo.

Pois bem. so nos impuzemos a le-
var ao diante e ao bom termo o estudo
das condições actuaes do foot-ball,
guiava.nos o intuito de vermol-o como
o viu Voivenel nas seguintes palavras,
que com a devida venia, transcreve-
mos do extraord nario e unico tratado
d>- educa.;ão physica existente no Bra-
sil e, quiçá;, no mundo, da lavra do
illustre Dr. Fernando de Azevedo:

"Alais do quo em qualquer outro,
este sport (o fool-liatt) é a imagem da
vida, na qual o homem deve de um
lado desenvolver seu valor intrínseco,
e de outro, luetar pelos seus compa-
nheiros. E' preciso, para isto, pôr ora
acção a coragem, a lealdade, a discl-
plina e o altrusmo, quo por elle se.
desenvolvem e se affirmam. E'. pois,
um bello exemplo. O publico sente, en-
tão, despertar em si esta necessidade
tão ,intensa, vinda das profundezas do
sub-consciente — a necessidade de lu-
ctar. "

Tissié, citado no livro do que fala-
mos, dizia que o foot-i.aH 6 a escola da
obediência na livre iniciativa.

Se assim é, se o foot-ball, na phrase
do Dr. Fernando de Azevedo, pôde
exercer um, pracipno papel phylosophi-
co e pódc desempenhar imporiav tissi-
ma funeção de ortho-peâia ino-ral, trans-

......_.._ «... _«_•.--»-.<» formando a a&ttíi. em. (jue sc desvi-
IX» COLLOCADO NO CAMPEO- yora g a1wlymÍM „, mss(l m0(.i<Ia(fCi
NATO MUNDIAL DE ANVERS, em, caracteres de vaiar, ira actualidade

-para continuação da assemblea rea-
azada em SO do mez finefo, para con-
clulrem os traba.hps, para, entro -oo
mesmos, formarem um grêmio, com
o nome acima, que devera disputar
o futuro campeonato da Liga do
Couimereio.

A chapa para a directoria provi-
soria ficou constituída da seguinte
fôrma

Os sports
em Portugal

O INICIO DO CAMPEONATO DE
FOOT-BALL

Lemos no -'Diário de Noticias", de
.Lisboa, de IC do mez .findo, o se-
cuinte: "" --- - ¦

Teve animadíssima inauguração o

e pri-
16 114

Palmeiras X Andnvahy
No campo do Aim-rie:. F. C, á rua

Campos Salles, no Engenho Velho.
Terceiros, segundos »¦ primoiròs qua-
dros, íis 9 3,1, 1.4,.l'2.ê.l6 l|:4 horas,
respectivamente,

Mangueira X Fluminense
No campo do Aridai-al iy A. C, a

rua Prefeito Serzedello, ein Villa Isa-
bel. Segundos o primeiros quadros,
ás 14 \\'i e 16 1|4 lioras, respectiva-
mente.

Bi.ngú X S. Clirlstovão
No campo do Bangú A. C„ á rua

Ferrer, no Bangú. Sogundps
metrôs quadros, ás M 1*2 e
horas, respectivamente.

SEGUNDA DIVISÃO
Brasil X Corlo-ca

No campo do Carioca F. C A es-
..ada do D. Castorina, na Gávea. Pri
mc-iros quadros, as 16 1.4 horas.

LIGA .SUBURBANA DE FOOT
BALL (SUB-LIGA DA METRO
POLITANA)

Italla X Brasil
í:«-lair X Modesto

União X Pcdri-gulho
Frontin X MavlHea

ASSOCIAÇÃO ATHLJ5TICA
SUBURBANA

üítrella X Intcrnactouai
Fidalgos X Irajá

Magno X Rio

Motas do dia
O QUADRO HESPANHOL, SEGUN

Presidente, Jurandyr Soares; se- Campeonato de Foot-Ball. Aos nossos
cretario Salvador Salcedo? thesourei- | campo., affluiu o publico em grande
•ro Américo Lourcio, e director apor- numero, particularmente aqu.lios cm

tívo Olivio Romano. ! Que se realizavam desafios da primei-
B«>t_.f(>"_ AC. — O presidente ' ra e seguada categorias,

convida todos os associados quites | Em desafio de primeiras catego-

para se reunirem, em assemblea ge- j rias, 1. série, jogaram o Império Las-
ral extraordinária (3* e ultima con-! boa Club o o Sport Lisboa e Bemtica.
vocação), hoje, Us 20 horas, a qual 

' 
Bem arbitrado -pelo Sr. Rebello da

se realizará com qualquer numero de ' Silva, este desafio deu oceasião a que
socios quites. j se destacassem bellas qualidades de

Màngiílniios F.' C. — O presidente ! guarda-réde por parto do Sr. Arsenlo,
convida todos os directores para se | do Bemfica, quo defendeu bem e com
reunirem, em sessão semanal, ama- j opportunidade. Quasi foi esta nota a
nhã ás 20 horas, no edificio social, i unica saliente do desafio, que não

VAI JOGAR EM BUENOS AIRES.

Telegrammas recebidos nesta capi-
tal, díz um matutino de hontem, in-
formam que om junho do proximo
anno, a Real Federação Hespanhola
de Foot-Ball, mandará um team a
Buenos Aires, conforme participação
j(i feita á Associação Argontina.

1.3H© team sorA composto dos mes-
mos jogadores que no campeonato de
Antuérpia forain classificados em se-

Ctindo logar.
Não seria o caso dc se promover a

vinda desses Jogadores á nossa ca-

pitai.
CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBS OON-

CURRRNTE8 AO TORNEIO DA
2' DIVISÃO

Matches Cual-

CLUBS

1 H
Si •**•-.

PRIMEIROS TEAMS

Carioca . . •
Americano . .
Mackenzie. . .
Vasco
Rio de» Janeiro
Hellenico. . . .
Progresso. . . .
River
Esperança , . .
Brasil ...

. .10 12 3
.'¦18 11 '-
.11110* 3

. .[íoiii o
. 17i 4*

. 1& *""¦' 5

. . 18 3
i v i • ". _

. .16 5* 1
. .114 1i I i_

SEGUNDOS TEAMS

Hellenico. . . .
Vasco
Rio de Janeiro
Mackenzie . . .
Americano . .
Carioca . . .
Esperança . . .

&,-¦'¦ progresso . , .
River
Brasil . . . .

TERCE

Wu
Hellenico. . . .

161*4 0 2
16-18 0 3
3.741-1 0.6
1,710 1 S
18j 18
16| 2 C
10 0 10
\\l\ 2 11
[18 3.13
14 1 13

I ._..] L.
_

i2ii i o r.o,i:t!2S
12-! li !t 32 21,17
l*_l tt; 3! 3
Íl» 0
IÍ! *. 7 17139 8
tll 21 6 14 17 7
12 1- 8 7 37- 7

_.__U—JLJ .

esse mesmo foot-ball so pervertia na
negação do todos esses fins educado-
naes o nobil'tantes.

Não ha fugir, pois, da nova directriz
que a normal seqüência dos aconteci-
mentos está mostrando aquelles que
têm a responsabilidade pela boa vida
do foot-ball.

Deixe-se de lado essa preoecupação
demasiado intensa do rendimento da
bilheteria o não so toiere a permanen-
cia do elementos máos no seio das so-
ciedades sportivas. Faça-se o sport
pelo sport, como todos se excellom em
proclamar aos ventos do quadrante e
o contrario fazem ás vista»* -'*i todos.
Assim, não so criará, toda uniu e.m/asm
de vagabundos elegantes, maa será a
formação de homens de boa saude phy-
sica e de boa moral.

Valha-no*. a boa fé com que no3 hou-
vemos nestas columnas, cedidas que
nos foram gentilmente por aquelle
qiif, Incorruptível o sereno, alt.vo e
justiceiro, tem procurado amparar o
foat-ball na sua derrocada social. Fa-
ça-lhe essa justiça. — J. de Oliveira
Filho."

FEDERAÇÃO ATHLETICA DO
AI/TO COMMERCIO

Xtaunião de directoria — Reune-se
amanhã, a directoria desta entidade
sportiva commercial. Serão tomadas,
nessa reunião, providencias sobre o
próximo desempato do campeonato
da divisão sabbatiira, entre o City x
Leopoldina, o ainda sobre o proximo
encerramento do campeonato entre
os campeões sabbatairo e doniinguei-
ro, com uma brilhante festa sportiva
om um dos campos desta capital.

RESULTADOS DE DOMINGO
A. A. dc "íacarépaguú x S. C. Tupy

— Encontraram-se domingo, no fes*
tival no campo do Magno F. C, na
7' prova, os valorosos chíbs acima,
nm disputa de uma linda taça. Depoi*.
de uma lunta titanica, venceu a glo*
riosa Associação, pelo scorõ de 1 x 0.
sendo esto ponto conquistado pelo
player Correio.

O toam voncedor, estava assim
constituído: Octavio; M. Tír-y e M.

48|20|26 j C.onics; Ruben, Chagas ei Bento; Sam-
fi<tí'.'.6:2'_ paio, Andrfi. Correia, Correia, Tor*
61 40)21 i-eão e M. Carilo.
4112.71.19 S. O. Boe»rofiv x Lusitano P. C. ->
41J20[18 : It_i«!ízou-s«» domingo, no campo do
29;48I12 ! campeão da 2* divisão, um torneio

11*5*017 87
5127 34

4Í4S:28123
5 a.4m*>2
Tit6t37 16
646Í4115
945J4515

Ill2.l!68[l2
li}J38!4'_ 11
1310 71 1

2 55119128

35|r,7Íl2
¦ _:.!i8| 7

,. í>|40! 1
1 I

Aniericano . . .
Riu de Janeiro
Maolcenzie. . -
Progresso. . •
'*irU3C0

River

initium promovido p.cío Jardim F. C
Na primeira prova, o S. C. Botafogo
venceu o Lusitano F. C. por um goal
o um corner, contra zano.

Em regi.sijo á brilhiinto figura que
fizeram neste torneio, a directoria of-
ferecerft, muito cm breVé-j nus seus
jogadores, um mimptuoso chocolate.

Eis o tenm vericedor: T,ui-/,; Oscar c>

sito' á estação de Amorim, afim de
resolverem assumptos de importan-
cia.

Frontin F. O. — Será effectuada
amanhã, ás 20 1(2 horas, a assemblea
geral ordinária, para eleição da nova
dlreeloria e leitura do relatório ad-
ministrativo. O presidente pede o
comparecimento de todos os socios
quites, á rua Archias Condeiro n. 306,
•Meyer. .

Rio A. O. — São convidados todos
os socios quites para se reunirem, em
assembK-a geral, amanhã, as 20 ho-
ras. para tratar da seguinte ordem
do dia: a) leitura e approvação dos
estatutos; b) interesses geraes.

TARIAS NOTOOIA8
Uma homenagem ao muminensc

— Ao Fluminense F. C, o Antuer-
pen Rowlng Club, enviou uma fia-
mula, acompanhada de delicado of-
ficio, como commemoração da visi-
ta dos brasileiros quo foram disputar
as olympiadas de Antuérpia.

Foi portador da flamula e do of-
ficio, o Dr. Afranio Costa, director
do tricolor.

O Americano F. C. vai ganhai- os
l¥>ntos qno a «llrectoi-la da Liga lhe
tirou -rr- Segundo fomos informados,
o conselho superior da Liga Metro»
politana. em sua próxima rounião,
vai dar ganho de causa ao recurso
do Americano F. C, do acto da di-
rectoria da Liga, que mandou mar-
car os seus pontos ao Esperança
F. C. e Hellenico A. C por ter aquel-
le club incluído nos jogos suspensos
jogadores que tomaram parte no jo-
go d«.»a 1" teams, no encontro ante-
riormente realizado.

O player Heitor Pinhi-lro vai rol-
tar pai-a o S. Christovão ? — Segun-
do fomos informados, o excellente
foot-baller Heitor Pinheiro vai vol-
tar a jogar pelo S. Christovão, pois,
ne.te sentido, existe um ubaijco assi-
gnado, contendo perto de 200 assi-
gnaturas dos socios do grêmio alvi-
negro da zona norte da cidade, soli-
.citando a convocação de uma assem-
bléa, para annullar o acto da re-
união que excluiu uquolle jogador.'

Uni almoço aos campe-ões do 8*
quadro do Botafogo F. O. — Com-
memorando a conquista do torneio
dos _•*• quadros da 1* divisão, o dis-
tlncto sportsman Carlos Pimenteí,
director do Botafogo F. C, offereceu
arrtn-hontem um almoço aos joga-
dores campeOes do corrento anno.

O almoço decorreu na melhor ca-
manidagem, sendo, ao champagne,
trocados amistosos brindes.

O campeouato to Federação do
Alto Commercio será doempatado
sab Tindo — A directoria da Federa-
ção do Alto Commercio resolveu rea-
lizar sabbado o desempate do cam-
peonato entre o Leopoldina R. A. A.
e o City A. C.

O jogo serã realizado no campo
do Andarahy A. C, ás 10 horas, sen-
do convidado o Sr. Othelo de Souza,
para arbitro official desta partida.

O S. Ol.rtstofvão A. C. não jogará
domingo coiu o Bangú A. C. — Ao
que fomos informado.is. o S. Christo-
vão A. C não disputará domingo,
com o Bangú A. C, o match roturno
de canip«.*onato, fazendo assim a en-
trega dos pontos ao adversário.

6 gmi_t_c fesUvalc de domingo no
uimpo do Botafogo F. C. — Realiza-
se, finalmente, domingo, o grandioso
festival sportivo, promovido pelo Lu*
sltano F. C, no campo do Botafogo
F. C, sito á rua General Severiano.

Tomarão parte o.s Clubs: Lapa
F. C„ iS. C. Chileno. Helios F. C,
Ibéria F. C, Jardim F. C. e o promo-
tor da festa.

As medalhas acham-se expostas na
vitrine da alfaiataria Lisbonens*-, á
rua da Passagem.

A fc,«_!i «to S. C. r-.a.tiiarin — Pro-
mette revestir-se do maior brilhan-

A reforma do Código de Regatas da Federação

O FOOT-BALL B A CRIMINAL!-
DADE

Om nossos collega» do A daseta. do
S Pinilo publicaram uma sério de ar-
«gos u»m o titulo aema que, da«"ln yc-
nia, reproduzimos cm as nossus co'.u-
n,.«lV 

— Conclusão — Em syrít-ie.e,
nos artigos precedentes, firmámos:

õ foot-ball não é um jogo que
consulte o nosso temperamento san-
guineo. Todavia, sua, adaptabilidade
em e e" posalvel, desde que oa seua
a madores sa dispuzoasein a cohlbir a
expansão do tendências incompatíveis
com tal espec.ie de sport.

2) — Para isso ora de so o_.if.ir nos
que o praticassem um certo gráo de
Civ liilade. ou, se tal não fosso pos-
nivel, o fuot-ball os levasse a aprender
algumas indispensáveis lições, dadas
pelos juizes de <_ampo.

3)  Comtudo, circumstancias va-
rias fizeram disso uma imposslbilida-
i\o t» a indisciplina começou de se ma-
nlfestar com virulência • atrevi-
mento.

. 4)  Os juizes perderam toda força
moral e, se o não dissemos, ainda tem-
po é de o d'zer, devido aos proprioa
directores e jogadores e torcedores de
clubs que os têm posto om situai;.»
melindrosa e injusta, fazendo-os de
"cabeça de turco", responsabilizando-
os pelas Imprevistas derrotas soffrl-
das.

5)  A assistência, indignada com
a mi fé dos Juizes, começou a se dos-
mandar em suas cxpan-iíies de pro-
testo.

6) — Pugilatos no campo, entro jo-
Baflores e entre esto e Juizes, ímpro-
perios da assistência, vaias, distúrbios,
conflietos súrios: resultados maléficos
On falta de moralidade, dos jnoadores de
foot-liall e TRIiSCIPATMESTF, daiw-
previdência e Incinia dos seus OiTccto-
res.

7) — Achámos em tudo isso uma
fonte já vertente de rrimlnaliiladp •
rom tendências pronunciadas a evo-
lülr d* um medo assusta«Jor.

-- Quo nos cabia enfio fazei* aa de-
fosa dã sociedade vnnc:i<;f«t.la t

50.13 23
82. 2117
3(ii*_4jtr> jLartn.Mki; Oswaldo, Bernab6 e Mac.ha

7^23^22- 8 i do: Jayme, Augusto. Arnaldo, Ante-' 
nor e Antnniitího.

Team Feminino — Decido â chuva,
que caiu domingo e o estado do cam»
po, não sé realizou o jogo do team fe-
rriinino do IBolios A. C. ás 0 hora»,
tendo, porém, sido levado a effeito,
no campo do -Metropo!it;«no, á .tarde,
o mntch Helios x Chileno, logrando
vencer o team rubro, -pòr fl s 2.

TORNEIOS INTERNOS
•Hellenioo A. O. — A comniissão

comida os capitães dos toams. Cor-
dollno Macedo. Lauro Monteiro e
Edmundo Ciodaro, para comparece-
rem na secretaria, amanhã, Ss 20 ho-
ras, afim de assistirem no sorteio dos
teanis, .para os jogos do desempate, a
realiznr-so no próximo domingo.

TRAININGS
Fluminense F. C. — A commissão

de sport» convida todos os jogadores
do 1" o 2*-* quadros para comparece-
rem á sede, hoje, para treinar, indi

cnthusiasmou a assistência, apesar do
haver uma ou outra phase enérgica.
O Bemfica venceu o seu. adversário
por uma bola a zero.

Em primeiras categorias, 2* sério,
jogaram o Club Internacional de
Foot-Ball e o Victoria Foot-Ball Club,
de Setúbal. Empataram por uma bola
a uma, após um jogo enérgico, mas
sem grande interesse, regularmente
arbitrado pelo Sr. Henrique Prazeres.
O Internacional jogou melhor do que
o seu adversurio, quo não nos appa-
receu hontom em tão "bCa fôrma",
como em épocas anteriores.

Em segundas categorias, 1* série,
os Belenenses venceram o Internado-
nal por duas bolas a zero. O jo*jo foi
máo de ambas as partes. A arbitra-
gem do Sr. Antônio Braz satlsfe».
O Portugal venceu o Sacavenenso por
tres 4>olas a zero.

Em segundas categorias, 2* série, o
União Lisboa venceu o Império Lis-
boa Club, por duas bolas a uma. Foi
accentuadamente máo este jogo, em
que tudo se praticou, menos as boas
normas do "association". Arbitrou
stisfatoriamente o Sr. Antônio de
Oliveira, que substituiu o Sr. Clemen-
te Guerra, juiz officalmente mercado.

Em terceiras categorias, 1* série, o
Sporting; empatou com o Foot-Ball
JBehifica, por um a um, e o Bom-
suecesso venceu o Internacional por
4x2.

Em terceiras categorias, 2* série, o
Sport Lisboa e Bemfica venceu o Na-
cional por seis bolas a tres. Apesar do
voncldo, o Nacional jogou pouco, mas
melhor que o Bemfica. O Sacavenen-
se venceu o Império por cinco -bolas
a zoro.

Em quartas categorias, 1* série, o
Internacional empatou com o Bom-
suecesso, por 2 x 2, e o Nacional ven-
ceu o Cruz Quebrada por duas bolas
a zero.

Em quartas categorias. 2" série, o
Palmense venceu o Casa.Pia por tres
bolas a zero, arbitrando o Sr. Ilydio
Nogueira, que agradou. O grupo do
Palmense tinha sobre o da. Casa Pia
uma enorme superioridade de peso.
Comtudo, o Casa Pia defendeu-se
anlmosamente. O Foot-Ball Bemfica
venceu o União Lisboa por 3x1.

—«Apenas nos falta, para comple-
mento da nossa informação, o resut-.
tado dp desafio de segundas catego-
rias, 2" série, jogado entre o Sporting
e o Royal. Esperamos para publica!-o
amanhã."
O Casa Pia vai a Paris, mas, «ntes.

jogará cm Lisboa com o Foot-Buli
Clnb do Porto.
Parte brevemente para Paris, diz o"Diário dç Noticias*' de 16 de novem-

bro, onde vnl jogar alguns desafios, a
convite, o Casa Pia Athletieo Club.

Antes, jogará ém Lisboa dois des-
afiOB extraordinários contra o Foot-
Bali Ciu.) do Porto, os quaes estão
marcados para 27 e 28 do corrente,
motivo por que a Associação do Foot-
P.ali suspendeu os desafios dc 1* oa-
tqgorla do campeonato, que estavam
marcado!* para 28.
O MOTOOTOIiiaVA DIAS MAIA AL-

CANCOU UMA MÉDIA DE 100.851
METROS A' HORA.
Lemos no '-Diário de Noticias":
"Tiveram rogular concorrência as

corridas de ante-hontem no stadium
dc Lisboa. A nota saliente foi o
match motocyclista, disputado por
J. Dias Maia e Cai-los Fernandes, e
quo o primeiro ganhou nas tres
mãos, chegando a alcançar, na pri-
meira mão, a velocidade enorme de
100.651 metroa á hora !

Montando a machina de Tnnocen-
cio Pinto, ... Dias Maia mostrou-se
corredor decidido, hábil tr. corajoso,
mesmo demasiadamente decidido,
devendo-sc talvez á prudência de
Carlos Fernandes não ter de rogis-
trar-Kc um desastre.

Corre com o etithusiafsmo e o im-
tismo a grandiosa festa que o S. Club' peto dos "novos", o que todavia não
Cantuaria realizar*-, no dia 19 do cor-1 quer dizer que não conduza j hábil-
rente, para inauguração do campo, j mente a sua moto.
sede, pavilhão e do retrato do patrono | Ganhou nas tres mãos, por mais
do club, o saudoso player João Cau-1 do uma volta.
tuaria. do S. Christovão A. Club. j o.s Desultados das outras corridas

A commissão organizadora desta j foram os seguintes:
fostá tem envidado o máximo esfor-1 Nacional, bicycleta» (amadores.—
ço para que a me-.ma corresponda a i« serie. Dias Maia; 2", Alfredo Pie

d3do; 3", Amaral; ropescagom, João
Branco; final: 1", Amaral; 2", Pie-
dade; 3o, Branco, e V, Maia.

Ilandicap. blcycletas — Raposo e
Christiano davam . o Ilandicap. Che-
garam: em l". Raposo; 2", Christia-
no; 3*, Piedade, quo tinha 40 metros
de avanço.

Funds, bicychitas, em 20 voltas,
com tres entreiuadores cyclistas para

toda a espectativa.
Annlverwarlo dc nm sportsmen —

Faz annos hoje o sportman Bento dos
Anjos. 2" secretario 'do S. Paulo-
Rio F. C.

Movimento da -.c-i-otavin do S. C.
Mnulvi.n7.le — Foi este o movimento
da secretaria do Mackenzie, no sab-
biido ultimo:

Pudiram o obtiveram licença Mn-
cio Alto Alencar e Alvnro A. Nunes' cada concurrente, revesando-se. J
de Souza. | Raposo ganhou a prova, classifico ri-

Pediram o obtiveram demissão (lei do-se em 2" lugar, Christiano.
socio Alfredo Freire da Costa e Fran- » Americana (15 voltas) — 1* êqui-
cisco Carlos Bolte. I pe, Raposo-Kranco; 2* equipe, Se-

Aguardaram a próxima assemblea-.1 qu.ira-.Tono Ferreira."'
o pedido do Sr. Edgard Vianna c o I O KSGHIMISTA JACK A. FRAN-
relatório 'da commissão de contas. KLIN ESTA' EM LISBOA E TEM

Socios incursos no art.-10", capitulo ASSALTADO COM ATIRADORES
4o dos estatutos: Jalr Nogueira da | PORTUGUEZES.
Gama, Arnaldo de SOnza Aratijo, i "Encontra-so entre nós — diz o
Luzzaro Lopard, Alvaro Maia, Filho, I "Diário dc Noticius", de Lisboa —
Aristides dc Oliveira Tavares. Manoel ! em yiagom de recreio, o distineto es-
A. Santos, Emílio Pereira Viáiuia e j grimistn iugle-v., Sr. Jack A. Franklin,

ridnalmcnte, e bater bola, dns 16 ás I Octavio Julio de Med-oirus. 
l 

«Ia Sala Bertrand, de Londres.
18 horas. j O regresso de nm tqiorismun do| Por indicação do conde do Lavra-

Villa Isabel X Vasoo da Gama —: S. Paulo-Rio F. C. — Pelo paquete j dio, que fi socio da mesma sala lon-
Realiza-se. hoje, ás 16 'horas, no cam- I inglez "Avon", deve chegar hoje da 

'

po do Jardim Zoológico, rigoroso | Europa, acompanhado de sua íami-
treino, entre os primeiros teams doB | lia, o Sr. Amadeu Augusto Teixeira,

forte baluarte do S. Paulo-Rio c
chefe da secretaria do Alvear F. C.

clubs acima. Os captainn pedem o
comparecimento dos players, som
falta, ãs 15 horas, nas sedes sociaes.

Eis o team do Vasco da Gama:
Nelson — Cruz e Palamone — Pa-
lhares, Jayme o Barreira — Leão,
Antonico, Medina, Nico e Negrito.

Reservas: Lamego, Djalma c Wal-
demar.

A commissão de desportos ilo Villa
Isabel pode o comparecimento dos
jogadores o reserva-».

AVISOS
He-lios A. O. — O presidente íaz

sciente aos associadas que a entrada
¦para o próximo festival sportivo, que
essa agremiação levará a effeito no
dia 26 do corrente, se fará mediante
apresentação do recibo do mez cor»
rente, sendo devidamente punidos 09
que infligirem os nossos estatutos.

O thesoureiro, para esee ílm, en-
contra-se â disposição Jos associa-
dos, ás quartas-feiras, das 20 Ss 22
horas, na sédc, ou á rua da Consti-
tuiçio n. 33, a qualquer hora do dia.

ASSEMBLftAS V. REUNIÕES
F. R. Moreira Awtoolu.jSo Athletica

—. Os empc-gados da firma F. R.
Moreira «íi C. reuriom-Bõ amanhã,

drina e também pensou <;m visitar-
nos, o Sr. Franklin tem freqüentado
assiduameittp o Centro Nacional de
Esgrimu, onde tom actuado com os
Srs. Paredes, H. Silveira, João Sas-

O S. Paul*o-"Rio F. C. nomeou uma j sdttí, Mello P.reyner, coronel Vieira
commissão para recebel-o

Alberto Athayde voltai pura o Ru-
mos — O foot-baller Alberto Athay-
dc, que ha mer.es tinha deixado as fi-
leiras do club da estação de Ramos,
acquiescendo, a diversos pedidos de
seus amigos, volta a fazer parte do
valoroso club suburbano.

Itoii-suecesso x Cruzeiro — A dire-
ctoria do Sport Club Bomsuccesso rc-
cebeu commu. icação da directoria
do Cruzeiro Foot-Ball. dizendo que a
equipe desto -club disputará o rnatch
intcr-estadoal com aquelle, salvo mo-
dlficação de ultima hora, tora a se-
guinte disposição:

ítalo — Alcides c Agenor — Rlun-
dy, Canecchla e Juanlco — Sebastião,
Pnlazzo, Silva, Basilio c Horacio.

Ainda sobre o referido encontro,
recebeu a directoria do Bomsuccesso
communicação do seu representante,
dizendo que rtMna grande enthusias-
mo pi.lo referido encontro, nos dr-
culos sportivos da cidade de Ortiz.iro,
<-m a. qual sc prepara caH.thp.3U ma-
infestação ao team visitante.

da Rocha e outros esgrimistas
Pára jogarem hoje com o nosso

visitante, foram convidados a ir ao
Centro, ás 18 horas, os Srs. A. Mas-
carenhas, Ruy Mayor, J. Paiva c
Durão.

O Sr. Franklin é um dos atirado-
res inglezes mais fortes. O Sr. João
Sassetti, um dos nossos melhores
atiradores e que esteve na olympia-
da, tendo a anutliilidr.de de nos con-
fiar as suas irnpressSes a respeito do
Sr. Franklin, manifestou-nos a sua
estranheza por não o ter encontrado
em Anvers, porquanto o considera
mais forte do que qualquer dos seu»,
compatriotas que ali forani envia-
doa

O Sr. Franklin, que está reconhe-
cidisslmc pela gentileza com que tem
sido recebido pelos nossos atirado-
res- e pela diroei^io do -Centro. r<.m
mostrado vivos desejos d>- encutitr.ii-
em Londres, qualquer psgriml£|ta
portug-uw,, paia pod.rr retribuir, na

Na sede da Federação Brasileira
das Sociedades do (Remo, vem sendo
realizado nestes dois últimos dias a
reunião de technicos, representantes
dos clubs seus filiados, para os fins
de, com as suas idéas, tomar medidas
necessárias á reforma do Código de
Regatas da referida entidade.

Dos trabalhos realizados, resol-
veram os technicos, depois de de-
morados estudos aos pontos básicos
apresentados pelo distineto sports-
man Dr. Antônio Antunes de Figuei-
redo, legislador, das -leis da entidade
carioca, approvar as seguintes, com
suas respectivas addendos:

— Obrigatoriedade da Inscripção
no Campeonato do Rio de Janeiro.

— Considerar vencedor deste
campeonato o club campeão do anno
anterior, no caso de não se apresentar
nenhum club para disputal-o, ou o
unico club que se apresentar, desde
que o mesmo cubra o percurso da
prova dentro de um tempo máximo
estabelecido pela commissão de re-
gatas.

— Prohiblr aos remadores dispu-
tarem mais de dois pareôs cm uma
mesma regata, exigindo-se, no mini-
mo, o intervalo de uma hora entre
esses pareôs.

—.Exigir a condição de saber na-
dar para os amadores que tomarem
parte, pela primeira vez, cm provas
de remo.

— H-xtinguir a classe de remado-
res estreantes e estabelecer a de no-
visai mos, na qual poderão tomar par-
te todos os que não houverem obtido
victoria ou collocaçao em 2o logar.

— Instituir a prova '-Estimulo",

para ser disputada pelos clubs fn-
derados, e quo terá por vencedor,
com um prêmio a ser estabelecido, a
sociedade que no fim de cada tempo-
rada, apresentar o maior numero' do
remadores estreantes, que hajam
disputado as regatas do anno.

Dos pontos básicos acima indica-
dos, foram todos approvados por una-
niinidade, com a rectifienção dada ao
segundo, que ficou assim combinado:

Considerar vencedor Ao Campeona-
to do »Rio de Janeiro, quando não cor-
rer mais de um dos conscriptos o uni
co club que se apresentar para dispu
tal-o desde que o referido elub cubra
o percurso da prova dentro de um
tempo maximo.estabelecido pela com-
missão de regatas.

Quanto á adaptação dos typos de
barcos internacionaes em substitui-
ção aos commumentc usados entre
nOs. ficou deliberado o seguinte:

a) adoptar como barcos de corridas
os seguintes:

Yole-frenches a oito remadores,
destinada, de 102.3 em diante, exclu-
sivamonte, á classe de novíssimos;
yoles-gigs a quatro e dois remadores;
double-seull. sem patrão; canou a um
rumador; canoa a quatro remadores,
typo nacional, c, transitoriamente, as
yoles-frcnchcs a quatro e dois rema-
dores, e a canoa a dois;

b) distribuir os campeonatos e
provas clássicas pelos seguintes bar-,
cos:

Campeonato do Rio de Janeiro, de
19-22 cm diante, marcado pelo conse-
lho desse anno, em yole-gig ou out-
rigger a quatro, conforme aconselhar
a pratica, ficando então nessa época
deíinltlvamepte escolhido o typo para
o mesmo campeonato;

Campeonato do Remador do-Rio de
Janeiro, em can«1e;

A prova clássica "Jardim BQta.nl-
co", a partir de 1921, em yole-gig a
quatro remadores;

A prova clássica "America do Sul",
no mesmo typo de barco, a partir de
1»2_;

A prova clássica "Julio Furtado",
em yole-gig a dois remadores, a par-
tir de 11122;

A prova clássica "Paulo de Fron-
tin", cm out-rigírers a quatro rema-
dores, a partir das regatas de 1921;

A prova clássica "Conselho Muni-
cipal", em double-seull, a começar de
1922.;

A prova clássica "Pereira Passos",
em cuiiôe;

A prova clássica "Commandante
Midosl", em canoas a quatro remos;

c) não mais consentir o registro do
j-oles-frenches a quatro e dois, e ca-
noas a dois remadores, a partir de 30
de junho de 1921;

d) prohibir de 1924 em diante, de-
finitlvamente, a disputa de pareôs em
yoles-frenches a quatro e dofs, e ca-
noas a dois remadores;

e) manter as medidas das embarca-
çCes actuaes e adoptar as internado*
naes para os novos typos, devendo o
typo do out-rigger ser de casco liso.

• • •
Pelas resoluções acima approvãdas

pólos technicos náuticos, terio ocea-
sião de ver os sportsmen, (jue nâo er-
ramos, quando chamamos a attenção
para o ponto 13°, as idéas suggeridas
pelo Dr. Antunes Figueiredo, deter-
minando o prazo de dois annos, para
a prohibição de 1928 em diante, defl-
nitlvamente, a disputa de pareôs de
yoles-franchcs a quatro o a dois re-
mos!!

"O Paiz" foi o unico jornal que dis-
outiu este assumpto, mostrando ao
Dr. Figueiredo as difficuldades por
que ora passa a maioria dos clubs de
rf-gatask fazendo sentir as encommon-
dan feitas nos estaleiros cua-opeus,
positivando assim os factos e o gran-
de prejuízo que a sua adaptação cau-

Jul;.;:.nao melhor as ponderações
expendidas pelo "O Paiz", hoje victo-
riosas, com a emenda de mais uni
anno de prazo, tiveram os represen-
tantes technicos dos clubs de rega;as
a comprchensão nítida daquilln que
affirmámos.

O prazo de mais um anno, entre-
tanto, ainda não satisfaz plenamente
os desejos do sport, se assim julga-
mos, é porque temos razão bastante
para fazel-o.

Não é estranho a todo aquelle que
acompanha o evoluir do sport náutico
carioca, as encommendas ha pouco
feitas para a Europa, fazendo alguns
delles, justamente os mais modestos,
encommendas completas de flotilhas.

Não ignoram os doutos da Federa-
ção, que, ao faser os clubs encom-
mendas dessa natureza, soffrem elles
verdadeiras estorsQes dos represen-
tantes dos estaleiros italianos, prefe-
rencia esta muito abaliaada pela ex-
cellencia dos seus barcos, concorren-
do os clubs com o signal de 60 •l" no
acto de ajuste.

Não Ignoram ainda estes senhores,
o prazo dado para a entrega de em-
barcações por aquelles construetores
no porto de destino, nunca inferior
ao prazo de oito e dez mezes, esooan-
do-se ás vezes o referido prazo, para
elevar a um anno e mais,

Somos de parecer que o Dr, Antu-
nes de Figueiredo, devia apreoiar es-

ao renome sportivo em perfeito pre-
juizo aquelles.

Se assim fosse, teria compensado a
ambos os interesse.., dando á Federa-
ção o papei íuo ella até uqui vem dt-a-
empenhando.

A prohibição de rei;:-tio a embar-
caçOcs-ilo typo de yoles ii dois c qr.a-
tro remadores o-canoas a dois. a par-
tir dc 30 de junho de 1921, é o maior
attentado aos direito.; dos clubs e á
industria nacional, fazendo assim des-
appareccr um typo de embarcação
genuinamente brasileiro, como a ca-
noa, para introduzir-se outros de ty-
pos inglezes.

Este ponto', pecca duplamente pela
sua natureza e falta de patriotismo.

Io. Porque, como acima nos referi-
mos, alguns clubs esperam dopois
dessa data a entrega de embarcações
desses typos;

2'. Porque, á Federação Brasileira
do Remo cabe crear leis que facilitem
a vida dos clubs, seus filiados, em
ves do tornar mais difficil a sua
existência, como se verifica presente*
mente;

3o. Porque, a sua approvação, além
de concorrer para esses sacrifício..,
vem ella patentear a falta de pátrio*
tismo (tão disputado entre as socie-
dades desportivas), pretorindo-se ou
•typos de emíbarcaçõos estrangeiro.,*,
em deprimento das nacionaés.

De tudo isto, entretanto, resta-nos
o consolo de que o acto dos technicos,
será julgado pelo conselho da Fe-
deração, que na sua soberania e me-
lhor conhecedor do assumpto, inter-

tes pontos indispensáveis á vida dos virá com o seu amparo aos clubs pre-clubs, antes mesmo de formular os judicado» com a lei que se pretenda
pontos básicos julgados convenientes I croar

ROWING EM PERNAMBUCO
A primeira regata da Liga Pernambucana dos

Desportos Náuticos—O Sport Club, o lieróe do dia

sala, todas a.s umal.ilidades dç aue , •Hari!1 :i os,»eíl ci"1*», em tio curto cs-
o tem cercado." I paço de tenrpo.

Eis o que diz o "Diário do Per-
nambuco", de 29 do me-, findo, so-
bre a primeira regata promovida
pela Liga Pernambucana de Despor-
tos Náuticos:

"Alcançaram um magnífico suo-
cesso as regatas levadas a effeito
hontem, na bacia da rua da Aurora,
sob o patrocínio da novel -Liga Per-
nanibiicana dos Desportos Náuticos.

Essas provas náuticas foram pro-
movidas pelo valoroso grêmio Club
Sportivo Almirante Barroso, que te-
ve a coadjuval-o nesse brilhante cer-
t.-imcn, os veteranos Sport Club do
Recife e Club Náutico Capiberlbe.

A concurrencia ás modestas de-
pendências dos olubs disputantes e
da Liga, íoi numorpsa o distineta,
estando por cima o cáes, de ambos
os lados do rio, e a ponto da Bôa
Vista, aplnhada dc compacta massa
de povo. O.s sobrados da rua da A,u-
rora tambcm apros_nlnvam um lin-r
do aspecto, todos regorgltando de
C.iinilias da nossa alta sociedade. To-
(,os os parcos foram regularmente
disputados, registrando-se apenas li-
geiras falhas que o código de n-gata
pôde 'Mciimenté sanar.

Ao glorioso bi-campeão rubro-ne-
gro Sport Club do Recito, couberam'
as honras da tnnlp, levantando, com
brilho, sete victorias om todos os pa-
reos a quo o mesmo concorreu.

O Barroso venceu, em magníficas
condições, duas provas da regata.

O veterano Club Nautl-co Ciipiba-
ribe não figurou em nenhuma prova,
evldeiiciando-se a falta de apuro te-
chnico de suas guarnições.

O resultado geral das regatas foi o
seguinte:

1» pareo — "L. P. D. T." — Yoles
tranches a 4 remos — 1.000 metros
— Juniors — Medalhas de ouro ao
1" e de prata ao 2o.

Sport Club. "Cecy" — Patrão, R.
Sulazar; voga, F. Caçambira; sota-
voga, P. Paranhos; sota-prpa, J..
Oliveira, c proa, si fl. Fialho.

Club Náutico —*rHeati-ia" — Ta-
trflo. E. Mc-nenes: voga, J. Sodré; so-
ta-voga. .1. Porto; sota-prôa, A. Ma-
galhües, e proa, O. Lins.

Almirante Barroso -— "Alipia" —•
Patrão, C. Lima; voga. A. Costa; »o-
ta-voga, Ascensão Maia; sota-prôa,
Joaquim Ramos, e prOa, li. Carva-
lho.

Excellente corrida essa, tendo os
disputantes se empenhado em porfia
da Iucta.

"Cecy", do Sport, chegou ao pos-
to do vencedor, com a differença de
dois barcos sobre a "Alipia", do
Barroso, que a secundou.

.2" pareo — Brinde "Photo Pie-
rocie" — Yoles a 4 remos --¦ 1.200
metros — Seniors — Medalhas de
ouro ao Io.

Club Náutico — "Olga" — Patrão,
.T. Lins; voga, Carlos Fraga; sota-
voga, Mario Tigre; sota-prôa. Sa-
muel Dias, e prOa, Sylvano Quei-
roga.

Almirante Barroso — "Elsa" —
Patrão, C. Lima; voga, Josué Motta;
sota-voga, J. Pacheco; sota-prôa. A,
Lemos, c proa, Manoel .T. Ferreira.

O Sport não concorreu a esse pa-
reo de yoles inglezas.

A Iucta travou-se em todo o per-
curso entre as fortes guarnições do
Náutico e do Barroso.

Nos últimos metros da corrida, o
Náutico, que vinha fazendo optima
força sobre o adversário, teve do ce-
dor, isso porque o proa da guarnição
fraquejou visivelmente.

A "Elsa", do Barroso, transpôs o
vencedor com a differença de barco
e meio sobre a "Olga". do Náutico

3** pareo — 1.000 metros — "Im-
prensa Pernambucana" — Yoles
tranches a 4 remos — Estreantes -—
Prêmio: medalha de prata.

Almirante Barroso —¦ "Alipia" —
Patrão, Domingos Carvalho; voga,
Manoel Gonçalves; sota-voga, Anto-
nio F. Almeida; sota-prôa, José Le-
mos, e proa, Manoel Francisco Cam-
pos.

Sport Club — "Cecy" _ Prio, D.
Fialho; voga, M. Franco; sota-voga,
J. Albuquerque; sota-prôa, J. Costa,
o proa, J. Vieira.

Sport Club — "Iracy" —. Patrão,
L. Freitas; voga, L. Campello; sota-
voga, S. Mindello.; sota-prôa, Mario
Hugo, e proa, A. Araujo.

Club Náutico — "Beatriz" — Pa-
tello, Eduardo Menezes; voga. ... Dc
Francis; sota-voga, João Arruda;
sou-prôn, Manoel N..tto Cnniprt.à
Junior, e proa, Gnbii.ri Teixeira;

Correram esse pareo os trp.-. irre*
mios, sendo que o Síjoi-í at? apre.
sentou duas guarniçoos. Ao Spoi-t
cuube a Yictoria dn prova, em «>»«íi-

mas condições, verificando-se em-
polgante disputa entre as duas tri-
pulaçSus do Sport.

A "Irucy" chegou á frente da "Ce-
cy", por differença de centímetros. A
yole do "¦Barroso.'! foi desclassificada
por ter entrado na pedra do Nau-
tico.

4° pareo — "L. P. D. N." — Cá-
nóe a 1 remador— 1.000 metros —
Qualquer classe — Medalha de ouro
ao Io.

Sport Club — "Gury" — Remador,
Nelson C. e Silva.

Almirante Barroso — "Mogy" —
Remador, Martins Machado.

A "Gury", flo Sport, .dividiu a raja
(le ponta á ponta, sem qualquer es-
forç«|, .chegando o j oeu . tripulante
completanu-ntc folgado ao poste de
chegada.

5" pareo — "Coronel Ed. Lima
Castro", prefeito de Recife — Yoles
franches a 4 rornos — 1.200 metros
— Junior — Medalhas dc ouro ao l"
u prata ao 2°.

Club Náutico —» "Beatriz" — Pu-
trão, Ed. Menezes; voga, J. Sodré;
sota-voga, J. Porto; sota-proa, A. Ma-
galhãe-i; pina, O. Lima.

Sport Chi'!) — "Cecy" — Patrão,
R. Salaxar; voga. I«\ Macambira; sota-
voga, Pi Paranhos: sota-proa, ... Oli-
veira; proa, D. Fialho.

Almirante Barroso — "Alipia" —
Patrão, C. Lima; voga. A. Costa; so-
tar-voga, A. Maia; sota-proa, .1. Ra-
mos; proa, D. Carvalho.

As mesmas guarnições do 1° pareo
deveriam disputar esta partido. A su-
bila indisposição do voga do Barroso
impediu que este grêmio concoresae
ao pareo.

A Iucta travou-se, então, entre a"Beatriz" do Náutico o a "Cecy" du
Sport, vencendo este por grando flif-
ferença e sem muito esforço.

ir*?:* paii-o — "Taça Casa Lavoura"
—¦ Yoles a <1 remos - 1.000 metros—
Amadores--«Medalha de ouro ao l".

Club Náutico — "Olga" — Patrão,
João Lins; vogai C. B.aga. sota-voga,
M. Ti_rc: sotit-pi-ca, S, Dias; proa,
S. Queti-i.ga.

Almirante Barroso — "F.lsa" —-
Patrão, C. Lima; vogn. ,T. Moita;
sota—voga, J. Pacheco; sofá-prou,
Ai Lemo-i. e proa, M. .1". For/ára.

Novamente o J3ai'ro..i> durrotou o
Náutico, nossa prova até com diffe-
rença e sem esforço.

7o parco — "Comuiandantc Alvn-
ro de Carvalho" — Yoles franohen a
4 reinos — Juniors até l victoria —
Medalha de prata.

Sport Club — "Cecy" — Patrão,
R. Salazar; vopa, M. Araujo;"sota-
vo(_a, J. Albuquerque; sotu-proa, ...
Cesta; proa, J. Meira.

Club Náutico — "Beatriz" — Pa-
trão, E. Menezes; voga, J. dc Fran-
ciseis; sota-voga, J. Arruda; sota-
proa. Netto Campello Junior; proa,,T. Teixeira.

Almirante Barroso — "Alpha" —
Patrão, D. Carvalho; voga, J. Bou-
cinha; sota-t'oga, J. Maia; sota-proa,
Alberto C. Bezerra; proa, A. Oliveira
Gomes.

A forte e treinada guarnição do
Sport levantou facilmente esta prova,
com differença de um barco sobre a
do Barroso, que entrou em 2o logar.

f pareo — "Presidente da L. P.
D. T. Dr. Cruz Ribeiro" — Out-rig-
gera a 2 remos — 1.000 metros —
Juniors — 'Medalha de ouro.

•Sport Club — "Brasil" —- Patrão.
J. Bomfim; remadores, H. "Wander-
ley e L. Freitas.

Almirante Barroso — "Zulio" —
Patrão, C. Lima; remadores, Manoel
Ferreira e D. Carvalho.

O Sport, com o "Brasil", venceu
galhardamente a corrida, de posto e
poste, deixando o seu adversário á
grande distancia.

O" parco — "Club Almirante Bar-
roso" — Yoles tranches a 8 remos —-
1.500 metros — Qualquer classe de
romadoros — Medalha de ouro ao 1*.

Sport Club — "Jandyra" — Patrão.
J. Cruz Ribeiro; remadores, N. C. »
Silva, F. Macambira, P. Paranhos,
M. Franco, J. Albuquerque, J. Elysio,
D. Fialho e J. Oliveira.

Almirante Barroso — "Creusa.' —
Patrão, C. Lima: remadores, Ase.
Maia, A. Costa, .1. Pacheco, A. Lemo_,
O. Carvalho. Josué Motta, Manoel
J. Ferreira e J. Lopes Salazar.

Contra a espectativa geral, a "Jan*
dyra", du Sport, levou de vencida »''¦Çfousa?*, dn Barroso, chegando ao
poste fina! completamente firme,
com doW barcos dc differença.

(CONTí-V. A NA 11* PAGINA.)
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NOTA EXPLICATIVA AO
A carta aberta que dirigimos ao Exmo. Sr.

intendente Pfe Dutra refere-se ao seu Projecto
de Lei Municipal n. 171 e para que o publico
fique bem orientado, damos em seguida uma
exposição do caso.

Sob a data de 27 de Agosto, foi apresentado
um "Projecto de Lei" ao Conselho Municipal
do Rio de Janeiro, pelo Sr. intendente Pio Dü-
tra, autorisando o Sr. Prefeito a contractar a di-
stribuição de gasolina nas vias e praças publicas
do Rio de Janeiro, por um periodo de trinta an-
nos, com quem melhores vantagens offerecer.
Em 28 üe Agosto, íoi publicada uma "Corrigcn-
da" do Projecto, sendo a unica "Corrigenda",

que o Sr. Prefeito devia celebrar tal contracto
com quem julgar mais conveniente.

Este projecto, se votaao, e saneeionado
pelo Sr. Prefeito, resultaria em que o publico
do Rio de Janeiro não poderia, durante um pe-
riodo de 30 annos, comprar gasolina nas vias
ou praças publicas senão do concessionário feli-
zardo.

São taes as circumstancias e o "Projecto de
Lei" está concebido em taes termos a tornar
possivel somente a um fornecedor apresentar
proposta, a saber— a Standard Oil Company.
Não accusamos a Standard Oil Company como
sendo a responsável pelo projecto de lei em que-
stão. Nós, tão somente subraettemos os factos
ao julgamento de um publico intelligente.

A Anglo-Mexican Petroleum Company Li-
mited, admitte, francamente, que, convidando a
attenção do publico para um projecto tão nota-
veí, tem um interesse próprio a defender, qual
o seu direito como Companhia devidamente au-
torisada, de conformidade com as leis brasilei-
ras para operar no paiz, de seguir os seus inter-
esses commereiaes, livre e tranqüilamente, e
dentro das garantias Federaes, que prohibem os
monopólios.

Ao mesmo tempo, trazendo a questão á
attenção publica, estamos certos de prestar um
grande serviço ao interesse publico convidando
as suas vistas a uma lei projectada que já foi
approvada em segunda discussão no Conselho
Municipal e a qual, se approvada finalmente,
causará ao publico durante 30 annos um-grande
prejuízo. Tambem não accusamos o mui illustre
Sr. intendente Pio Dutra de saber que a sua lei
projectada benificiaria e somente poderia be-
neficiar a Standard Oil Company.

Como, porem, todos os íactos que a questão
envolve foram, por nós, apresentados ao Con-
selho Municipal, em data de 16 de Setembro de

1920, em fôrma de um Memorial expondo as
.".*'¦•*¦ "» A. J_ Zm-,conseqüências, damnosas da Lei projectada, jui- J nkipaes?

gamos agora de nosso dever e privilegio trazer a
questão púMcaiüente á preciosa attenção do
Sr. intendente Pio Dutra, pedindo a sua crite-
riosa consideração e valiosa resposta ás per-
guntas que ousamos dirigir-lhe, contidas na se-
guinte

CARTA ABERTA

Excelleiitissimo Senhor Intendente Pio
Dutra.

1. Qual a vantagem qué resultaria ao pu-
blico da concessão de um monopólio por 30 an-
nos a um só concessionário, para distribuição
de Gasolina nas vias publicas do Rio de Ja-
neiro ?

2. Não é facto, que os interesses publicos
seriam melhor servidos se essa distribuição
fosse aberta á livre concurrencia de todos os
competidores, sob regulamentos apropriados
das autoridades para protecção da segurança e
do interesse publico ?

3. Sabe V. Ex. de alguma cidade no mun-
do, com a excepção de Buenos Aires, onde tal
franquia para a distribuição de; um artigo de
primeira necessidade é concedida a um só con-
cessionário* ou sabe V. Ex. de alguma cidade,
com a excepção de Buenos Aires, onde a distri-
buição de Gasolina nas vias publicas não esteja
aberta a todos os fornecedores que cumpram
com os regulamentos publicos em vigor ?

.4. Não sabe V. Ex. ser facto que na cida-
de de Buenos Aires foi dada uma concessão em
1914 a um certo Guillermo Padilla e que a dita
concessão coincide, em seus traços mais impor-
tantes, com o Projecto de Lei que V. Ex. apre-
sentou ao Conselho Municipal, e não sabe V. Ex.
ser outro tanto facto que o dito Guillermo Pa-
dilla é um dos accionistas e ex-directores da
Companhia Nacional de Petróleo Limitada, que

é uma das subsidiárias da Standard na Argen-
tina, e não sabe V. Ex. ser ainda facto que a Ga-
sol ina supprida sob o seu exclusivo privilegio
em Buenos Aires é obtido desta ultima Compa-
nhia ou da West índia Oil Company, que é ou-
Ira subsidiaria da Standard operando na Ar-**
gentina ?

5. Não julga V. Ex. que a distribuição de
Gasolina, por meio de tanques subterrâneos e
bombas auto-medidoras teria sido já ha muito
tempo introduzida no Rio de Janeiro, por diffe-
rentes fornecedores, se não fosse tal methodo

prohibido pelas actuaes leis e regulamentos mu-

6. Não sabe V. Ex. que presentemente va-
rios suppridores estabeleceriam taes appare-
íhos distribuidores, se os regulamentos fossem
adequadamente reformados para permittir esse
emprehendimento ?

7. Não sabe V. Ex. ser fado, que presen-
xemente só existe um fornecedor de Gasolina
operando no Rio de Janeiro em situação^de po-
der concorrer sob os termos cia sua projectada
lei do monopólio de 30 annos ?

8. Não sabe V. Ex. que é a Standard Oil
Company a unica fornecedora de Gasolina que
possue presentemente tanques-depositos para
Gasolina a granel, e encanamentos, bombas e
installações apropriadas para armazenar e di-
stribuir Gasolina em grande quantidade ?

9. Não sabe V. Ex. que a propriedade de
taes tanques e apparelhos é um requisito pra-
tico e econômico, essencial para a distribuição
de Gasolina da maneira proposta pela sua lei ?

10. Não se segue que, se a lei fôr appro-
vada, a unica concurrente possivel será a Stan-
dard Oil Company ? Por isso que, ou a Stan-
dard tem que obter a concessão ou o seu pro-
jecto de lei se torna letra morta.

11. Não sabe V. Ex. que â estipulação na
parte A da cláusula 8 da sua proposta lei, fixan-
do o praso máximo de 120 dias para a installa-
ção e abertura de pelo menos cinco postos di-
stribuidores, impediria a qualquer outro con-
currente installar os tanques necessários, a tem-
po de prover-se dos necessários apparelhos, com
éxcépçãb daquella empreza mencionada, que já
os possue?

12. Não percebe V. Ex. que, embora a
cláusula 10 reze que a concessão não constitui-
rá monopólio, de facto este monopólio é in-
stituido pelas prescripções do artigo 3 estabele-
cendo a distancia minima de 1 kilometro entre
os postos distribuidores ?

13. Não é facto, que se aquella empreza,
unica em condições de concorrer, obtiver a con-
cessão, poderá ella, estabelecendo um certo nu-
mero de bombas a uma distancia minima de um
kilometro uma da outra, de tal maneira incluir
a cidade inteira dentro dos termos da sua lei ora
em projecto, para assim impedir outros concur-
rentes em data futura poderem installar postos
semelhantes ?

14. Não é facto, que essa estipulação pe-
culiar é uma das condições.do monopólio de
Buenos Aires, a que nos referimos ?

15. Não é facto, que se tal concessão fôr
obtida directamente pela Standard Oil €ora-
pany ou por um individuo particular trabalhai!-
do entendido com ella e obtendo supprimentos
de Gasolina delia, seria idêntico o resultado li-
quido, quer dizer, dando á Standard Oil Com-
jpany um monopólio desse inestimável privile-
gio por 30 annos ?

Ifi. Não é facto, que tal monopólio seria
anti-constitucional, uma directa violação do ar-
tigo 72 (secção 24) da Constituição Federal do
Brasil?

17. Não ê facto, que todos estes argumen-
tos foram levados á prezada attenção de V. Ex.,
na qualidade não só de digno membro do Con-
selho Municipal, mas lambem por meio de cópia
de nosso memorial á Assembléa Municipal, da
qual fizemos entrega a V. Ex. sob data de 16
de Setembro de 1920 ?

.18. E'V. Ex., citado pelo "Jornal do Com-
mercio", na sua edição de 3 de Dezembro, como
tendo declarado, no decorrer da discussão no
Conselho Municipal, que esta Companhia não
desejava "concurrencia publica". Pedimos ve-
nia para, emphaticamente, rectificarmos tal \m-
pressão no espirito de V. Ex. e nos prevalecer-
mos desta opportunidade para publicamente. Je-
clarar que desejamos conduzir o nosso negocio
tão somente numa livre base competidora. Não
procuramos e nem desejamos e ainda menos
aceitaríamos monopólios ou privilégios exclu-
sivos favorecendo anos sobre os nossos compe-
ticlores, porquanto, já além de considerações de
moral publica, não consideramos taes monopo-
lios ou privilégios exclusivos de molde a trazer
vantagens, de um ponto de vista de commercio,
que preferimos conduzir sobre a base de conser-
vação da plena confiança do publico.

O Projecto de Lei de autoria do Exmo. Sr. In-
tendente Pio Dutra

Para orientação do publico, reproduziàios
em seguida, na integra, o "Projecto de Lei"
n. 171, como apresentado ao Conselho Munici-
pai pelo Exmo. Sr. Intendente Pio Dutra, em
data de 27 de Agosto, e bem assim do teor modi-
ficado da cláusula I apresentada sob a data de
28 de Agosto.

(Assignado) ANGLO-MEXICAN PETRO
TEUM COMPANY, LTD.

1920-PROJECTO N. 171

Autoriza o prefeito a contratar, com quem enten-
der mais conveniente, mediante as condições
que estabelece, o serviço de fornecimento de
gazolina, por meio de apparelhos instalados
nos logradouros publicos.

Considerando que vários têm sido
os requerimentos dirigidos ao Conse-
lho Municipal, solicitando concessão
para a instalação, nos logradouros
publicos, do apparelhos destinados
ao fornecimento de gazolina, seme-
lhantemente ao que ji ê adoptado em
grande numero de adiantadas capi-
taes estrangeiras;

Considerando qu© a competência
dosto Conselho para resolver so'bre
esse assumpto, além de decorrer na-
turalmente da sua attribuição priva-
tiva de fazer concessões para servi-
ços nos logradouros publicos, ji foi
reconhecida polo Sr. prefeito, em re-
cente despacho, exarado ":m p"tiçlo,
que, para esse fim, lhe foi presente,
e no qual declarou que:

"Reconheço a importância
e vantagens do serviço que se
•pretende instalar e que ji se
acha estabelecido cm varias ci-
dades dos Estados Unidos, em
Buenos Airea, etc., desde *quo
n^o haja privilegio nem prohibi-
ção para a continuação de pe-
quenos negócios dc gazolina de-
vidamento licenciados. Não pos-
so, porém, em virtude das leis
vigentes, deferir a presente peti-
ção, cabendo aoa requerentes o
direito do se dirigiruiü ao Conse-
lho Municipal."

(Publicação dos actos olfi-
ciaes da Prefeitura, feita no
"Jornal do Commeroio*» de 30
de julho de 1920.)

Considerando- que, verificada pela
adopção desse processo de forneci-
mento de gazolina em outras cidades,
a conveniência publica da sua adapta-
ção a esta capital, melhor e mais
conforme ãs determinações da lei or-
ganica será habilitar o prefeito a
contratal-o com quem entender mais
conveniente;

O Conselho Municipal «sorve:
Art. Io. Fica o prefeito autorizado

a contratar, com quem maiores van-
tagens offerecer, um serviço de for-
necimento de gazolina, por meio de
postos, bombas, tanques, ou outros
apparelhos modernos, de segurança
e perfeição, quo a seu Juizo melhor
correspondam a esse fim e aos inter-
esses públicos, instalados nos logra-
douros publicos do Districto Federal,
sem prejuizo do transito publico e
do trafego de vehiculos.

Art. 2° A Prefeitura designará os
locaes dos logradouros públicos em
que'devem ser instalados os appare-
lhos a que se refere o artigo prece-
dentp desta lei, ficando, porém, des-
de já, _prohiblda essa Instalação- em
qualquer dos logrodoiiroá compre-

hendidos dentro do, perímetro do
cáes Pharoux, rua Visconde de In-
hauma, rua Marechal Floriano, ave-
nida Passos,"" praça Tiradentes, rua
da Carioca, largo da Carioca, rua
Treze de Maio, rua Senador Dantas,
Luiz Vasconcellos e avenidas Beira-
Mar o Wilson até encontrar nova-
mente o cães Pharoux.

Art. 3o. Nenhum dos apparelhos
de que trata esta lei poderá __r in-
stalado a menos de um kilometro de
distancia um do outro, devendo a re-
spectiva instalação obedecer aos mais
rigorosos preceitos da esthetica, da
perfeição do seu funecionamento o
de segurança publica, a juízo, da Pre-
feitura.

Aft. 4". A Prefeitura, por interme-
dio dos fiscaes de inflamiuaveis, fis-
calizará a venda de gazolina por
meio dos apparelhos a que esta lei se
refere, devendo para esse fim o con-
tratante do respectivo serviço sub-
metter â approvação do prefeito a
tabela dos preços dessa venda, a
qual não poderá ser alterada sem
prévia e expressa autorização do
mesmo prefeito.

Essa tabela será, para conheci-
mento publico, publicada no órgão
official da Prefeitura e collocada em
logar visível, de cada posto de venda
avulsa de gazolina ou oleo lubrifi-
cante.

Art 5*. O contratante, além dos
impostos orçamentários concernen-
tes á venda de gazolina e á colloca-
ção dos apparelhos nos logradouros
públicos, contribuirá para os cofres
municipaes, annual e adiántadamen-
te, com a quantia, em dinheiro, cor-
respondente a quinhentos mil réis
(500$000), por apparelho que insta-
lar nos mesmos logradouros.

Art 6". O prefeito, por intermédio
da repartição competente da Prefei-
tura baixará as instrucções necessa-
rias ã execução do serviço, a que a
lei se refere, tendo em vista especial-
monte a segurança e commodidade

publicas c bem assim a conservação
dos logradouros publicos e a respe-
ctiva limpeza.

Art 7o. O contratante assignará
coutrato com a Prefeitura dentro do
trinta dias improrogaveis da aceita-
ção da respectiva proposta, cauclo-
nando 2i5*:O00$ em dinheiro, ou tltu-
los de empréstimo municipaes, ao
par, sendo desta caução descontadas
as multas que aos mesmos contra-
tantes forem impostas pelo prefeito,
pela inobservância das cláusulas do
mesmo oontrato. Essas multas serão
de 100$ a 1:000$, conforme a gra-
vidade da falta, a juizo do prefeito,
devendo a caução ser Integrada no
valor dellas dentro dc cinco dias da
notificação ou publicação da imposl-
ção da multa.

Paragrapho/unico. A falta da as-
signatura desse contrato no prazo
acima fixado importará na*, rescisão
da proposta.

Art. S". O contrato será considera-
do administrativamente caduco e in-
subsistente para todos os effeitos:
a) se dentro dc 120- dias, contados da
data da assigntura do contrato, a
que se refere o artigo precedente,
não estiverem instalados e em com-
pleto funecionamento, nas condições
desta lei, pelo menos cinco postos da
venda de gazolina; b) se o serviço da
venda avulsa por meio dos appare-
lhos adoptados pela Prefeitura na
conformidade desta lei for inter-
rompido, sem motivo justificado, jui-
gado procedente pelo prefeito por
mais de cinco dias consecutivos; c) se
dentro do prazo estabelecido no ar-
tigo 1" desta lei, a caução, a que esse
mesmo artigo sc refere, não for In-
tegrada na importância das multas
impostas aos contratantes; d) na
falta de pagamento pelo contratante,
nos prazos que para esse fim forem
estipulados nos respectivos contra-
tos ,das importâncias corresponden-
tos dos impostos e mais contribuições
a aue se rofore o art. S" da presente

lei; e) se a venda avulsa de gazolina
nos postos respectivos, de accordo
co-m esta lei, for feita por preço ex-
cedente ao estipulado na tabela ap-
provada pelo prefeito, na \ conformi-
dade com o art. 4' desta lei.

Art. 9°. A caducidade do contrato
Importará sempre na perda para o
contratante, sem Indemnização de
espécie alguma* por parte da Prefei-
tura, da caução a que se refere o
art. 1* da presente lei e bem assim
de todo o material e instalações con-
cernentes ao serviço a que esta mes-
ma loi se refere.

Art 10. O contrato a que a presente
lei se refere será feito pelo pra-
zo máximo de 30 annos, sem privilegio
de 'qualquer espécie para o contratan-
te, nem prohibição para continuação
de pequenos negócios de gazolina de-
vidamente licenciados, nfio cabendo
a& -.contratante, empreza «iue organi-
zar ou seus suecesgores, direito algum
a indemnização ou reclamação contra
a Municipalidade do Districto Fe-
deral, se terceiros, prejudicados OU
não, impedirem a execução-do mesmo
contrato, correndo por conta do mes-
.mo contratante, empreza qué organi-
zar ou seus suecessores quaesquer
despezas jurídicas ou extra-judiclaes
que tenham de ser feitas por elles ou
pela mesma municipalidade, no senti-
do de remover obstáculos apresenta-
dos ao referido contrato.

Art 11. O contratante é obrigado
a manter os apparelhos do serviço a
que se refere está lei em perfeito es-
tado de conservação, de limpeza e
funecionamento completo, sob pena
de multa de 100$ a 500$, a juizo do
prefeito.

Art. 12. Correrão por conta exclusi-
va do contratante todas as despezas
de Instalação, conservação, limpeza,
reparação, remoção e reposição doa
apparelhos de que trata esta lei, seus
accessorios, cabendo ao mesmo con-
tratante inteira responsabilidade, não
só da execução do serviço a aue se

obriga a fazer, mas tambem de todos
os damnos e prejuízos _que a colloca-
ção, permanência, preparação, remo-
ção ou reposição dos mesmos appare-
lhos oceasionar ao calçamento dos
logradouros em que forem assentes,
e bem assim em qualquer ponto dos
prédios ou nas canalizações existentes
nos mesmos logradouros ou no respe-
ctivo sub-solo.

Paragrapho unico. Fica tambem
entendido que a Prefeitura do Distri-
cto Federal não será em caso algum
responsável pelo pagamento dos ser-
viços feitos pelo contratante, nem tão
pouco por qualquer damno, avaria ou
prejuízo, seja que naturesa fôr, cau-
sado aos apparelhos a que esta con-
cessão se refere.

Art. 1&—Ob apparelhos de que tra-
ta esta lei serão collocados onde a
Prefeitura designar, observado o dis-
posto no artigo _• desta mesma lei, fl-
cando o contratante sujeito, quanto
á reposição' do calçamento nos espa-
fos oceupado* pelos mesmos appare-
lhos e respectivas instalações, ãs dis-
posições legaes e ás determinações
que nesse sentido lhe forem applica-
vela.

Art. 14—Toda vez que a Prefeitura,
reconstituir o calçamento ou alterar
o nivelamento dos logradouros, nolo-
cal onde estiverem assentes os appa-
relhos a que esta lei -se refere, assim
como sempre que as outras quaes-
quer obras publicas ou particulares
se tornarem necessárias no mesmo
local, ou nos prédios ou em qualquer
parte destes, nas immediações dos
quaes existir algum dos apparelhos
referidos, o contratante nenhum
obstáculo ou difficuldade poderá op-
pôr á realização de taes obras, remo-
vendo e repondo os mencionados ap-
parelhos, se isso for necessário, á sua
conta e sem direito á. indemnizarão
de qualquer espécie.

Art. 15—O contratante sori obri-
gado a manter em perfoiio r *
asselo a parte dos los-:.;*.  ..-

blicos oecupados pelos apimrelhos d»
que trata esta lei, adoptando disposi'.
tivos especiaes, a juízo do prefeito,
que evitem o derramamento de gazo-
lina nos mesmos logradouros.

Art. 10—Em caso" algum, o serviço
de venda ou de fornecimento de gazo-
Una, de que trata esta lei, poderã
prejudicar ou embaraçar sequer o
livre transito dos.logradouros ou .cm
parte delle, em que forem instalados
apparelhos para esse fim.

Art. 171—As condições technicas -*
-regulamentares para a execução do
serviço de que trata esta lei serão es-
tabelecidas no contrato a que se -refe-
re o artigo V.

Art. 18—Findo o prazo do contra-
to, os apparelhos a que esta lei se re-
fere e as respectivas instalações .ma-
teriaes e accessorios passarão era
perfeito estado de conservação e fun-
eclonamento, a plena propriedade da
Prefeitura, sem indemnização de-es--
pecie alguma, tendo, porém, o con--
tratante, *se -assim o julgar o prefeito,''
preferencia em igualdade de condi-
ções para continuar a explorar o ser-
viço de que -trata esta mesma lei se a
Prefeitura não preferir tomar a si a
exploração directa desse serviço.

Art. 19—O contrato a que esta lei
se refere não poderá ser transferido
sem autorização prévia e expressa do
prefeito, vigorando para os suecesso-
res todas as disposições desta mesma
lei.

Art 2-0—iRevogam-so as disposi-
ções em contrario.

Sala das sessões, em 26 de agosto
de 1920. — Pio Dutra.

CORRIGENDA
(?) 1920—Projecto n. 171

O Conselho Municipal resolve:
Art Io. Fica o prefeito autorizado

La contratar, com quem entender mais
I conveniente, um serviço de forneci-
I monto de gazolina.

- 1•. -

aíi

I

-;

i*) Rep-roduz-se por ter saido com
si/tirêcções.

• .*!j'o ?R dc*. 1920. .

• -
* ¦
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SECCÀQ GQMmERCBÀL
Banco do Brasil

Ainda hontem, por falta de numero,
deixou de ae realizar a assembléa geral
extraordinária de accionistas do Banco
do Brasil, para reforma de estatutos e
treação da carteira de emissões e redes-
tontos. 

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

Movimento do cambio
Considerava-se o mercado restituido

ao seu estado de lueta entre a exportação
e importação, cujo coefficiente actuava
em desfavor da nossa balança de inter-
cambio, fazendo descer a concha dos va-
lores recebidos.

Tomaram-se, portanto, novamente
precárias as condições do nosso merca-
do, cujo estado efficiente se mede nova-
mente pela differença da exportação so-
bre a importação, cujos saldos nos 6ão
desfavoráveis.

Assim, volveu o mercado a funecionar
com bastantes tomadores e com raros
vendedores, ou com regular remessa de
dinheiro e sem letras de cobertura.

Em todo o caso, hontem, tivemos o
mercado sem animação, por isso tendo
transposto o -dia' sem oscilações, anas
sem tendências para a alta.

Na abertura havia negócios a n 3|8 e
ii 7|i6 d., com compradores do parti-
cular a u i|2, prevalecendo a de n 3|8
d. para o bancário, com o particular a
11 7|i<S d.

Mas, sem procura, alguns bancos pas-
saram a sacar para o mercado a- u 7\i6
d., com a maior parte a 11 318 d., mas
comprando todos a 11 i|** d. e assim fe-
chando estacionado a 11 51*6 e J- 3|8
bancário, contra o particular a 11 7116 d.

O movimento de cambiaes constou de
letras bancarias a 11 s|i6 e n 7|i6 d.,
contra particulares e repassadas a 11 7|i6
è 11 i|2 d., sendo o valor da libra ester-
lina de 21$098 a 205983.

Tabelas officiaes

m ¦

BkrM "

m.;

jMagêenBO •• -. •• •• •<-
' Progresso •
Petropolitana
Snuto Aleixo. . • • *••••

0. de Seguros l
Brflfdl . • . • ••••• •••"••
Minerva

Estradai dc ferro :
Minas do S. JoronTmo . .
Sul Mineira
Victoria e Minas

Diversas:
Docas da Iluhla
'««««-us de Santos
Dttua nominaes. 
Lo torias... . , •
Terras

Debentures:
America Fabril. . .-->¦
Alliança
Bom Pnntor
«'«rvPJurlo Brabtnt. •
Confiança
Corcovado
Docas da Bahia
Docas do Santos
i->(rt-rttM:fi ••
Eillfirndi.ra. . . • •
Fiai Imx
MiiüC-enso
rmijrcsiio Industrial . .
Mercado
M«mifuetnrn
Melh. em Pernambuco..
Santo Aleixo

"\

207>00
30Ü?0U0
285Í0Ü0

seiooo
631000

ei$ooo
00)000

70*000

«70$000
MÍ00O
15J000

1SO»000

2701000

202(000

204$000-!(IKf(.*lj(J
204$000
200ÍO00
13("$000
201*000
2U*!$H00
ItlSSüOO
r«>2»iioo
180$000
2llii$(i(lC
208(000
lli.ltuilO
1GO$000
178(000

80(000
59(000
45(000

150(000.
4or.$«oo.
485(000

7(000
13(000

200(000
200(000
200(000
2im(.i"í-
200(000
190(000
184(000
200(000
200(1*00

in«(ii(w-
150(000

206(000
185(1.00

100(000

Movimento do café
O morlniento *8tatlstIco do mercado hontem

toi o seguinte:
Entradas:

Estrada de Ferro Central do Brasil
Estrada de Ferro Leopoldina
Via marítima. ..,.....;....'...•

1.508
4.857

1 Bacalhao:

Diversas marcai
(dera. mela caixa
Pairelln. .'

Banha:
¦•¦•••••¦

CiHaa
120(000 a 180(000

— ' 
¦ 65(1100

100(000 a 105(000

Rendas fiscaes
MINAS

0,116
.273.980

8.210
j -

2.000
7EO

2.000
811

0.001
27,031

1.034.854
481.821

RECEBEDORIA DE
GERAES

dia 27:354(000
90:740(200

ArrecadaçSo do
De 1" « 
Em Igual periodo do anno pas-

sado.. .,  185:400(300

Iiondrss
Paris 

Londres • 
Paris. . . 
Portugal. . . . ¦ • • ¦
Nova 1'ork
Hamburgo
Hespaulia
¦HuiKHn . ...;...
Jnpflo . • 
Suécia
Noruega
Hoílanda
Syrla
Bélgica . 
Dinamarca
Áustria . • .. • • • •

Sobre tara l
Cate por franco. . .

Rio di Prata :
Buenos Aires (ouro)
Idem («papel) .. ...
Montevidéo

Por cnbngramma :
Praça».:

Londres . . 
Porl». . . . . ...
Nova York. . .....
Italia . ¦
Bjrla. . . ., ..... .

11

11

a 00 d\v.
6|16 a 11
(370 a

a 3 dl».
a 11

(375 a
(700 a

6(220 a
(080 a
(Sir. a
(080 a

l(23,r> a
(865 a

1(030 a
(382 a
(400 *

(370 a

6(075 a
2(210 a
4(050 a

vitta
10 20182 e 11

(370 a
6(330 a

7|10
(378

1|B
(382
(780

0(260
(100
(850

1(020
8(200
1(320

(880
1(!I70
(385
(110
(S80
1030

1375

5(190
2(280
6(050

(382
6(3*0
(232

Banco do Brasil
Praças : , 60 d|v. •

Londres . íl 1B|32 a.
Paris $3T« «
Italia —
Nova Yorlc.- —
Iiovpanhu. . . .' —
Buenos Aires ...... —
Montcvlilf-o —

Viiíi-s-our.) :
Tor 1(000, onro .... ¦ .r~-.

Cornara Syndical
a 00 dlns

Londres
Pnrls
Itnlla
Portugal
Nova York
Mnuti-vldOo
Buenos Aires (papel).
lili-m (ouro). ......
Hespanha
Suissa
Japao
Bélgica 
Hollauda
Syrla
Palestina

11 i;i|32
(371

S d|v.
11 1|8

(370
(226

6(240
(835

. 2(230
4(070

8(3-19

4 vista
11 lft|«4

(370' 
(220
(714

. 0(240
5(005
2(237
5(000
(822
(084

8(106
(401

1(822
(383
(383

para

horas,

horas,

horas,

Canhenho commercial
A firma L. Salgado & C, estabelecida

com o commercio de accessorios para
automóveis, com o capital de 100:000$,
é composta dos sócios Luiz Antônio de
Oliveira Salgado e D. Carolina GrÍ9Collo
Salgado.

—2 Com o capital de 10:000$, estabe-
lece-u-sc com offieina de concertos de
carros, etc, o Sr. M» Tavares Ferreira.

Sob a razão social de Calçada &
Monteiro, tendo o capital de 6:000$, cs-
tabeleceram-se os Srs. Luiz Lourenço
Calçada e João Luiz Lourenço Monteiro
Junior, para explorar o commercio de
botequim.

Com o commercio de alfaiate, tendo
o capital de 5 :ooo$, estabeleceu-se o Se-
nhor José Fraimtchuk.

ASSEMBLÉAS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia 9:
Extractivo Mineral, ás 13 horas,

contas e eleições.
Dia 10:
Minas de S. Jeronymo, ás 14

para reforma dos estatutos.
Dia :::
Industria e Colonização, ás 14

para eleição da directoria.
F. de Tecidos Alegria, is 13

para assumptos de responsabilidade.
Dia 13:
Companhia Luz Stearica, ás 13 horas,

para ultimar o lançamento de um em-
prèstimo. ,

Dia 15:
—-Industrial e Agricola do Torreão, ás

13 horas, para contas e -eleições.
Empreza de Construcções Civi», ás

13 horas, para contas e eleições.
Dia 16:
Estrada de Ferro Victoria a Minas, ás

14 horas, para contas e eleições.
Dia 17: 

'.'-.--.

Companhia C. dasDocas da Bahia, ás
14 horas, para contas e eleições.

Dia 18:
Companhia Nacional de «Seguro Mu-

tuo Contra Fogo, ás 13 horas, para elei-
ção da administração.

Usinas de Produetos Chimicos, ás
14 horas, para eleição.

Dia 23:
Companhia Industrial 'Fluminense, ás

13 horas, para reforma dos estatutos.
Dia 26:
Trajano de Medeiros & C, ás 13 hora».

para prestação de contas e eleições,

Total
Desdo o dia 1° do corrente....
Mídia
Desdo o dia 1° do Julho
Mídia • ••

Embarquei:
Estados Unidos .. .. .. ... ..
Europa
Klo da Prata.. .. .. .. 
Cabotagem.'¦. •« •• •• •• ••
Pacifico ...... .. .. .. ..
Cabo •é t• •• •4 •• • • ? • • •

Total.... •
Desde o dia Io do corrente....
Desde o dia lo de jullio
.Sí'«cfc no mercado

Cotações por arroba:
Typo  12(500
Tn»  12(100
Typo» .  11(700
Typo 7 .  H*300
Typo  10(800•Typo  10(300

Panta« semanal, $770, por kllogrnmmà. .
Operações a prazo

Funecionou com regular movimento es^
se mercado', mas -frouxo, com «ós preços
em decadência.'

As vendas realizadas a termo foram de
17.000 saccas, fechados nas condições se-
guintes:

Hctclx fai- Comp.
Dezembro  11(500 11(350
Janeiro (1020)  11(750 11(700
Peverclrc  12(000 11SU0O
Marco  12(250 12(150
Abril  12(100 12(200
Maio  12(«0 12(300

O ALGODÃO
Funecionou esse mercado, hontem, mal

collocado e frouxo, com um movimento
desenvolvido de entradas.

As entregas tambem foram animadas,
mas, ainda assim as perspectivas do -mer-
cado eram pouco lisongeiras.

O movimento verificado foi o seguin-
te:

| P. Alegre, lata de 20 kilos
0.363 ildem, de 2 kilos .... .

80.578 1 iAMn- at •* *ciit
Lnininn lata, do 20 klloa
Itajahy, lata da 20 klloa
Ilajiihy.- laia ila 10 "dtoa.
Id™ lata «1* 9',Hloa ..

ds 20. klloa,, j-j .. 
'..

Mineira Paulista, lata
d» 2 Mios. . .t..j'í,i

Batatas:

Mineira e Paulista .. ..
Bio Orando .. .. .. ..
Francezaa .. .. »', ,. ,

Breu!
Americano, claro
líletu. «biMiro.

Cimento:

3m MI*
1(950 a
1(000 a *
lllilio a
1*780 •
1(000 a
1S*KM' a
Kliso a
1(000 a

2(000
1(950
1(1*50
1(1100
2(000
((•mi
2(650
MU50

1»950 a 81000

Vm Ws
1— M

escalas, inglez La

West-

• •!••••

• »•••Marca Dora. .
Marca Atlas..
Outras marcas

Furello <lc trigo:
Dos moinhos nacionaes

Farinha de mandioca:

Nominal
Nominal

j Sartiea*
410(000 a «4(000
40(000 a 44(000
40*000 a «4(000

5(000 a 6(200

Pot 45 Hlo.
Porto Alegre, especial
Idem, fina .. .. .. ..
Idem, cntrefln» .. ..
Idem, peneirada .. ..
Idem, grossa .. .. ..
Lagunu, peneirada ..
Idem, grossa .. .. «.

Feijão:

14(000 a
18(000 a
12(000 a
11(000 a
9(300 a

10(600 a
0(300 a

14(800
13(300
12(400
11(300
6(000

11(100
9(500

Preto, superior ¦• .. •
Idem, regular .. .. ,.
lie cort-a. Porto Alegra .

Pnr 60 tOnt
24(000 a 28(000
18(000 a
22(000

Manteiga  40(000 a

Entradail
B. Paulo .. ..
Pernambuco .
Natal.. .. ..
Panih.vbn.. ,.
Ceara..
Maranhão .. .
Pará

í'ardos

027
300

1.050

Total  2-277

Desde o dia l" do mez  0.7C3
Saiais...  1.091
Desde o dia Io do corrente........ 5.17o
Btock  83.096

Cotações:
Qualidades: Por 10 *(Io«

Sertões nominais
1" sortes. . .  24(500 a 25(500
Paulistas  28(500 a 29(000
Medlauos  22(500 a 23(500
Medianos  28(000 \a 24(000

O ASSUCAR
Esse mercado funecionou, hontem, ain-

da sem maiores negócios e com os pre-
ços sensivelmente fracos. Não ha-via ne-
nhum movimento dé procura «para expor-
tação, de fórnia que estando o nosso con-
sumido limitado ainda, as condições dos
preços permaneciam fraquisissimos.

O movimento do mercado foi o se-
guinte:

Enxofre (08 kilos)
Branco  ¦ •
Amendoim
Kradlnho. , . 
Ünlutinbo . •
Outras qualidades • ....

Fumo:; .

Em corda 
'— 

Especial ..
Idem, bom .. ., .. .. •
Idem, baixo

Km foiu»:'.

24(000 a
18(000 a
33(000 a
18(u00 a
16(000 a
14(000 a

28(000
¦SIWAfp
42(000
27(000
24(000
85(000
211(0111'
17(001'
21(000

a•••¦ •

• f • •

v. Por Mio
2*000 a 2(200
1SU00 a 1(800
1(000 a 1(100

Por li ktloi
Rio Graude, amarelo,
Idem, 2> . . ...
Commum, da 1* . .
Idem, da 2'
ttulils — '«'speclal ,
liulila — Superior..
Unm
Mineira • Paulista
Rio (irande. . . .
Franeezas , ....
Preto, superior. .
Idem. regalar. .
Manteiga. ....

Kerozcnc:

1»..

• •»•

. ...••«•

• t tt

36(000 a
22(000 a
21(0110 a
18(000 a
88*000 a
28(000 a
20(000 a

38(000 a
20(000 a
«4(000 a

28(00(1
24(000
23(000
20(000
40((KI0
81(000
22(0(lii
(680

¦ (580
(720

28S0UO
21(000
88(000

Americano
Ladrllhos

? • • ••«••••

11 15132
11 7|l6

Taxas extremas
Tasa níntrlz  11 B|10
Bancaria  11 6|16

VALORES DIVEHSOS
Os soberanos

Essas moeda» regularam frouxas, ootando-se
• libra ouro, 20(800

Os valcs-ouro
O Rn neo do Drasli fornacla 01 rales-ouro »

rarjlo de 3.340, par*'. Por l(.onro, sendo a mé»
41a do dollor na semana anterior de 0(182.

FUNDOS PÚBLICOS
Hontem tivemos ft Bolsa com melhor

aspecto, porque constaram alguns nego-
cios eni apólices geraes.

Esses papeis, porém, achafli-sc frouxos,
porque as uniformizadas deram 820$, as
de. 1903, 843$; as diversas, ao portador,
de 840$ a 842$, e as de loão, 830$ooo.

As primeiras foram negociadas sem
juros, mas a differença c ápçnas de 25$,
que quer dizer 845$, quando esses papeis
davam nuiito mais. - :-.,*>

As municipaes não tiveram alteração e
foram pouco negociadas, sendo ainda li-
miwdo o movimento do.-i outros papeis,
tudo como consta- das vendas e offertas
adiante.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

iJnlíoiinieájlns, 0 9|«, cx-jnrps,
Kmp.

Entradas:
Campos
Minas  ..
Alagoas. . 
Pernambuco-, 
flnntn Catharina
Sergipe.

Total..
Desde o dia Ia do mez..
Satdiis
Desde o dia 1° do mez...

ffíoek:
Bm traplches
Nos urnmKi.Qs forues

Baccot
0.R57

IOO

6.457
20. riso
4.4r,0

17.554

107.068
114.212

312.178

Nacionaes. .
De Orainlea
Estrangeiros .

Manteiga:

Ds Minas o E.
B. Catharina (3

Milho:

• o a aaeeeao

do Rio ..
e 10 kilos)

Amarelo .. ., . .* ..
Hninco. ¦ • «
Mesclado. . . .......

Madeira de lei:

Por aalt*
86(000 a 28(000

lísíro quniraio
7(000 a 16(000

11(000 a 26(000
68(000 a 40(000

Dm MIO
4(500 a 4(000
8(200 a 4(400

o2 kitot
18(000 à 20(000
17(500 a 18(000
17(500 a 18(000

Metro ovV.-i-
*. 280Í0OO

. — 250(000
i70(voo 1 ino(uoo

iPara- Hamburgo «
Place; -',¦'.-¦

Para Zárate, .inglez Empirèstar;
(Para Las iPahnas, americano

Galoc;
Para Soufli-Shetíand, norueguez Sois-

treif;
Para Gênova e escalas, italiano Prin-

cepessa-Mafalda;
Para Buenos Aires * escalas, francez

Sierra Venlana;
«Para S.' Vfeeníc, americano Cokato;
Para «Cadiz, imericatio Onekàma.

Vapores esperados
Buenos Alrea a eses., Qanmio. . .....*..- 7
Buenss Alrea • eses., Andes. . ........ JBuenos Aires • eses., BraoanHo. . ..... 7
Portos do sul, fiertiulo Dourado.. ..-'-... 7
fouthampton a eses., Avon....  7
Trieste • eses,, CoJamMo
Portos do sul, Almirante Jaceguay
Nova York, Amoross.
Southampton a ases., Higltland Bover . ...
Iiiionos Aires eses., Aqultaine
Amsterdam a eses., Oclrlo
Buenos Aires e eses., Vauban. ......
Nova York, Vcstris  
Nova York, "Tcniii/íson..
Buenos Aires a esc., Tomaso di Savoia..
Havre o esc, Cetilan.;
Rio Grande do sul a esc., Byron
Liverpool e eses., Oríla •',
Stockolmo e eses.; Succía .. .. •
Suécia e eses., DtAboa ., ., .. ,
Nova York, Aéotus.
Buenos Aires e eses., Andes .. .
Buenos Aires e oscs., Demorara .
Buenos Aires'•* eses., Formosa. ,

, Vapores a sair
Buenos Airos, fialland  7
Amsterdam a eses., Brabaniia .'• ¦ 7
Rio da Prata, Aro» • JSouthampton a eses., Andes. .  7
Bordíos e esc, Oaromta  7.
Porto3 do norte, Jfacajiá • •• •• 7
Recife e eses., Jacuhy ., .. ., .. .. .. 7
Laguna e esos., Dina .. •• •• •• •• •• "
Portos do sul, ítolíiiDa  8
Klo da Prata, Uighland Roce,-  ?,8

8
8
8»
9
9
9
0

10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14ir.
15
15
15
16
15

TELEGRAMMAS CQMMERGIAES
(Segundo despachos telegraphos do» nossoa correspondentes especiaes)1

MERCADOS MONETÁRIOS
OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO

ESTRANGEIRO
Informações diversas

Recife o cscb., Jtaglba.
Portos do sul, ttar.r.ma
Portos do aul, Jiücaina *
Cabedello. e osc, Montenegro............
Buenos Aires o esc, Columbia •
Buenos Aires, Amcross
Nova York o esc., DcnAs. #;•#*'••••
Laguna e eses,, Atina .. ,. . • .. . • ••
Portos do sul, Itapema .. •. •• «•,*•• ••
Aracaju o eses., Itaipavd .. .. ., .. ..
Portos do Rio do Janeiro, liarolm. . . .
Mursellia a eses., Aquitalnc
Buenos Aires, Mont-Kcmmel....
Mossoró, o* esc.i Itapura .•".¦¦•'••>*•
Portos do norte, Itio do Janeiro
Ponta da Areia, Coronel,
Nova York. a oscs., Pauta». 
Buenos Aires a eses., Gclria. • ......•••
CnnanC-a o Iguape, Iraty  ......
Portos do sul, llajubí.. 
Barcelona e Genora, Tomaio H Bjtvota..
Portos do norte, Aracaiy.
Santos, Vcstris....'...'. IS .....;...
Santos, Tenn(/«on...J •»
Portos .do Itio Grande, IMapaüa .....
Nora Yórk, Soro....... •
Buenos Aires e esc, Acoltts
Portos do norte, Oesrá.. .'. ..'.
Calláo ft OHcu,, Orita ,\ *« •« •• •• •• *•'
Uontevidío e eses., Birio
Rio Grande a Rio da Prata, Bttcdo
Buenos Aires • eses,, Coylan  JJj
Rio da Prata, íalooa  .. JJ
Marselha è esca., formosa  17'

TEIiEGRAMMA FINANCIAL
Descontos:

Bo/a Ânt. 1810
Bm Londres, < meaes t _6 6|8 6SJ8 . <5|S
Em Nutb York, 8 meus 1

4 S)1C '

Cambio sobre Londres:
Noia York <t. telf.) por dollars, libra f

8.4C.75 8.47.25 8.80.12
KoTa York ti tista) dollars por libra :

3.40.00 8.40.50 8.88.87
Paria (a Tista) francoB por libra :

57.87 57.08 40.20
Lisboa (á Tista) pencopor mil ríis:

7112 7 9|10 22 8|8
Madrid (t Tista) pesetas por libra :

28.80 26.70 19.16
Genora <â TisU) liras por libra : 1¦-

96.60 90.60 49.40

O CAFE*
SANTOS, 6 — O mercado de café dlsponltel*

fechou calmo e inalterado.
Hoie Ant. . 1919

Tjpo  9$000 9$000 14J200
ÍJpo?. ........ 71500 71500 11|500

SANTOS, 6 — O mercado de café para en-
trega a termo mostrou poneo interesse, Terlfi-
cando-se Tendas muito escassas. Na 2" chamada
houve uma ligeira baixa nos pretos, fechando
o mercado calmo, na seguinte posição:

Sova baia

Dezembro. .
Janeiro. .
Fevereiro. 1
Marco , .
Maio. . . .

Vendas.

Dezembro.
Janeiro . .
Fevereiro. •
Marco. . .
Maio. . .

Vendas

Dezembro. . , ,.
Janeiro. . ¦ . .
Fevereiro. . . .
Marco. .....
Maio. . •¦•'

Venda. .... nada 53.000
«SANTOS. 0 — E* o seguinte o movimento

estatístico hoje, com os respectivos confrontos:

JJofa "

,,,.r  8$925
, 8Í125

 9*350
 9J476

IKMvMiMH 11.000
, Anlcrior
 9*075
 9*275
 9*425
 9*000

!"[!!"!!!!'. s.oòb
rara liquiiacãc

Hoje Ani. 1919
8*100 8*100 12*000

9*175 9*175 11*675
9*176 9*176 11*300

Ofdro. ••«>•••
Peroba branca. .. . • .
Ontras o.uslldadea ... ..

Oleo:
De ilnliacn í-JS-jÈâV ,:..-.'-•"..-";:'

Bm barril bruld.i'."*'.. 
",í" 

2*600 a
Km lato .. .. ........ 2*000 a

Ur cariujo de algodlo;

2*800
2*800

10. .

port.

820(000
846*000
840*000
841*000
842(000
845(000
830*000

1918, 5 °|o. S.
Diversas einint^Ões, 11)17, port.
Idem, hlem, lilcm, 8, 
Idem, Idem, Idom. 10
Idem, Idem, Idem, 1 
Idem, idem, 1020, port., 80

Estadoaes:
Rio, 100*. 4 °|», ú, 8, 

Municipncs:
Emp. 1000, port., 6. 5, UU, 100, 234
Idem, idem, Idem, ti. 
Iili-ra, 1917, port., 50. 
lil.-ni, idem, liloin, 10 

Acções:
llanco, •

Lavoura, 20
Companhias :

Tec. Conflnhcn, 5, 20 .'..
Docas do Soutos, nom., 1, 13

Debentures:
Docas dc Santos, 05, 200, 210, . ..

PKEGOES DA BOLSA
Fendídor Comprador

«.nlformlziiilas, B olo  820*000 810*000
Dd-mas einissõc» :

07*000

170*500
180*000
172*000
173*000

112*000

215*000
465*000

200*000

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arreca-

dou hontem "i0'-373%1<>7, sendo réis
aço :578$224 em ouro e 228:794$?83 em
papel. Dc ia 6 do corrente importou
a renda em 1.28414 i3$?oi «. em igual
periodo do anno passado, em reis
i-S32:8s2$97o, havendo uma differença
para menos, em 1920, de 348 :439$26g.

No leilão realizado hontem, nos ar-
mazens 3, 4, s e 6 do cáes do porto, fo-
ram vendidos 19 lotes, «que produziram a
importância de 2:o4S$2oo, sendo os prin-
cipaes arrematantes os Srs. Simão Fur-
jan, Antônio A. Simão t Abilio Alvares.

Foram submettidos á consideração
superior os requerimentos, acompanhados
dos respectivos processos, em que as
companhias Assucareira Vieira Martins
e de «Mineração St. John d'El-Rey. Mi-
ning Go. Ltd., estabelecida no Est.vlo de
Minas Geraes; Victor Lencé, proprieta-
rio da usina Conceição, de Macabú, e Ti-
jiica Tennis Club pedem lhes seja concc-
dida isenção dc direitos para diversos
materiaes que receberam do estrangeiro,
pelos vapores, respectivamente, nacional
Uberaba, inglez Ordima, americano Cal-
láo c inglez Qttecn Louise, entrados nô
corrente anno. ,

Esta inspectoria solicitou providen»
cias á directoria da despeza publica. 110
sentido de serem pagas as contas de J.
C. Ramos & C, Cardoso &- Fumo, The
Sult & Wiborg Brasil Co. e F. R. Mo-
reira & C, na importância total de réis
4:763$7oo, proveniente de fornecimentos
feitos a esta Alfândega e guarda-moria,
durante o mez de novembro ultimo.

Existindo no armazém n. 2 do cães
do porto 483 engradados da marca Bar-
reto Braga, 6em números, descarregados
do vapor Skogland, entrado em 30 de ou-
tubro corrente anno, contendo cebola-s, e
que, segundo communicação da Compa-
gnie du Port de Rio de Janeiro, está de-
teriorada, a inspectoria desta Alfândega
solicitou providencias ao Departamento
Nacional da Saude Publica, no sentido
de serem ós mesmos examinados, afim
de poder a mesma dar-lhes o destino con-
veniente.

Totni  .
Regularam os seguintes preços:
Quotlrfuilt»: Por leilog.

Branco, cristal  *080 u (700
Idem, 2? jacto  *5iO a *580
Pimieraras* — —
MaRcavlnho»  (480 a (500
Mascavo  *300 a (440

FARINHA DE TRIGO
Funecionava esse mercr.do inalterado,

mas em posição firme. As cotações eram
as seguintes:

Por 44 Mios
1» qualidade  47*000 a 47(300
2" qualidade  40*000 a 40*500
8» qualidade. . . ..... 45(0(10 a 45S.-.00
Scmolina  47*000 a 47*500

CEREAES MOIDOS
O -mercado desses produetos funccio-

nava firme, principalmente para o fubá
demilho.
Cotações: Por 50 k.íos

Fnbü mimoso  23*000
Fubá pnnlficavel, 17*  18*000
Publi iiiinlflcavel'.  111*000
Fubi especial '..... 14(000
FubA commum.  12í(ino
Arnruta  3RSU00
Fubá dc arroz  88*00,0

Outros gêneros; Kllog.
Dextrina  1*J00
Pecula fina  jliflü
Peclila 2» sorte .. .. .. .. .. .... v (300

O XARQUE
Não aceusaram alterações os preços

desse produeto, os quaes se conservavam
firme. . /

Nacional .. .. •• "... ..
KnHaiiii.ilrn .. ,. .. ..

1'olvllho:
lle jiluiij. Kl» • 8. Paulo.
De Porto Alegre.. .. ..
Da Santo Catharina .. ..
rinho: ..,.

Americano ••
Resina por dúzia, couc. ,
Siiru.-e  ,...*
Dr 1'iirnu", 1- qnnlIdttdB .
Idem. dr 2> qnalldade ...

Phosphnras:

Marca Olbo ..
Outras marcas ,

Presuntos:

Nactnnal
Estrangeiro ..

Queijos:
Uluas.. .. ..
Palmyra (caixa)

Sal:

KUo
1*200 a 1(400
8(600 a 2(800

(350 a
$350 a
(300 n

(4IH>
(400
(400

1'or pi
(70U

320(000
2(uOU

(liflr
(880

• • «4* ••

•• ••••••
• t •• ••

Procedenclaai:
«Io da íWfoi

Pntoü c muntas .
Puras .miiutas ..

filio Òrandc:
Pntos
Furas

Uinas Oerae):
Conforme a qualidade

Kilo

a mantas,
mantas ..

2(100 a 2*300

1*300 a 2*200
1*800 a 2*200

1*700 a 2(20O

Do norte, trnsio.. .. ..
Moi.*.. 
De <*abo Frio, grosso...
idem. Idem, moldo
R.it.íincplro. . . ......

Sebo:

Do It (Irande e fronteira
Dn iliitadi.iiri. o larq. .
D«. Itlc dn 1'rata.- ...

Taploen:.

De diversas procedências.
Telhas:

Fr«i 11. ••-/... s. . . ........
Nu.-innfies . . ,,,.,•••

Toucinho:

i*rtliii'll|<ii . . aaaaoaaat
De fumelro

Vinho:
D; i'n> tirando
listranÍMro, virgem .. ..
Idem. verde .

Pot lata
r- 74*000
t- 74*000

Kilo
4(M»0 a 5*200

10*500 a 18*000

Vm
K8UÜ a 3*80U

100(000 a 101*001-

(10 Wl0>
B(5(K.

Nominal
6(000 a 7(000

Ni.nilnál
10(1100 1 13(1101

O ALGODÃO
NOVA TOHK, 6 — O mercado de algodüs

para a entrega a praao encerrou-se liojc eq
condlçBca firmes, tegistrando-se os seguia.
tea valores, que representam centa por libra:

Ifo/« Ant. 1011
AlgodSo •Americano"

enUega «m Janeiro 16.90 15.65 36.01,
AlgodEo "Americano"

Intrega era maio . 10.12 15.97 32.78
Ou seja uma alta de 15 a 25 pontos, desde

o fechamento anterior.
TjIVERPOOI., 6 — No mercado de algodão

disponível, as qualidades brasileiras foram hoje.
cotadas 16 décimos de pence por libra mais
altas, Tigorando oa seguintes limites :

Bole Ant. 1019
Pernambuco •fair- .*••' 11.87 11.71 31.88
Macei», "falr" . . . 11.83 11.71 31.88

O algodlo norte-americano no mesmo merca»
do experimentou nma alta de 16 décimos de
pence por libra, cotando-a»; .

Boje Aiif. 1019
•Fuliy-mlddling" dis-

ponlvel  . 12-12 11.9G 20.37
L1VBRTOOL, 6 — O merendo do algodão a

termo, BB 12.30 p. m., b,oJe mostra para o pro-
dueto norte-americano uma alta da 16
pontos, cotando-sc em pence por libra:

Boja Ant.
•FuilT-middltng" en»

trega em dezembro 10.87 10.71
¦Fully-middllng'' en-

trega em março . 11.05 10.88
PBBNAMDUCO, 6 — 0 mercado dc nlgoúllo

nesta praça esteve hoje áo. meio dia estável.
A cotação da 1» sorte foi por Í6 kilos:

Hojo;. ..•¦•* =s$ooo
Anterior  .8(000
Anno ip&Hsado .* •• •• •• ••

Aa entradas foram:
HOJO .. •• ãa •• •• • • •• ••
Anterior.  ••s»- ••
Anno passado  ..'..¦-.

Ou seja para a safra:
Hoje..
Anterior
Anno paBsndo '.. .. ••

Sendo a existência dast* produeto calculada

H™je ¦.;.. .. •• ..  10*200
Anterior..:  .. ... v. •• »-3«0
;Annò passado.... ..".. .» .. •• •• 54(400

A ultima exportaçl» da algodão conhecida •
nenhuma.

O ASSUCAR
PERNAMBUCO, 6 — «880 as eeguiutes an

cotações offlciae» de assucar, hoje, por 15
kilos:' •*.' '¦¦' . - *

Vm klli
4(800

n..-uua.
Nominal

Vm-'ktln
|400 a 

'
(OOO

1:2II0(
500*000

l!41'is-
580*000

'••••

tim kilo
ir-mo a- 1*400
2*000 a 2(500

Po, nurrti
TilSimi. 85(1101

70IKUU0 a 150(00(1
6511*111*0 a 71)11(00(1
750(000 a SOfld'"»

Preços correntes
Águas mineraes:

• ••¦••••• • ••••••
4 ••*•••••• ••••
• •••¦••!•

Oatxa .
87(000 u , 3SS00U
32(000 a 84(000
84(000 a 8A$H0(l
82(000 a 84(1100
80(000 a 82(000

480 Uttoi

1917,iK*rt 843(000 840(000
1920, port. ....... 880(000
Nominativas —

Apólices municipaes:
1004, 5 o|n, port 239(000 230(000
Dita*! nominativas 240*000 237*000
Em., 10011 uom 190(000 180*000
Emp. lHOli, port 180*000 170*000
1014, port., « °|- 178*000 177*000
Emp., 1017, port, G <>|<>... 176*000 172*000
Nitheroy. 1» serie 87*500 80*600
Campos 200*000 190*000

Apolicõs ésfujloacs:
Estado .lo lü*.. .". °|". ... «7*000 96*500
Minas, 1:0U'.*, D "j". ... 875*000

Acções:
Jlnncos :

Br.i-11 260*000 250*000'Còmiriorclàl. 181*000 "«0*000

Cníiiiierçló 183*000
Lu-oura 114*000 110*000
Mercantil-- 200*000
v. ,..,.„ . -<i«t.-
l-ortiiitucz.  .,. 255*0.00 247*000

t'. de. Ttcjdos - . .

America Kal.ril.. .... -• 2tW*00.0 ¦20:,*000'
Alüi.n.-n 24Q(000 220*000.

ConfUiH-a 213*000•*. T,„„d.* *.. 17U.<0:)ll 105*000
.amiíacloia 1SI)?000 170*000

Centros diversos
O CAFE*

A situação desse mercado continuava
pouco promettedora, por isso que os cen-
troa consumidores insistiam na baixa, no-
tadamente a Bolsa de Nova York, onde
as opções sobre operações futuras se de-
preciavam diariamente. Em todo o caso,
os nossos intermediários vendedores pro-
curavam manter o mercado em nivel
mais ou menos estável, embora com o
sacrifício da realização de negócios, que
por esse motivo se tornavam sempre rc-
duzidos. Hontem, q mercado esteve ncs-
sas circumstancias, sustentado ao preço
anterior de 11 $301-, «nas com os compra-
dores retraídos c,' pois, sem maiores ven-
das.

Com effeito, na abertura foram nego-
ciadas 1.714 saccas e, á tarde, mais
1.804, no total de 3.518 ditas, contra.
5.6oo anteriores. O mercado fechou sem
maior actividade e fraco.

— Em Santos, entraram 31.073, sac-
cas, foram embarcadas 17.000 c sairam
20.575, ficando em deposito 2.842.54S
saccas. Cotou-se o. typo 4 a 9$ c 07 a
7$;oo por 10 kilos, tendo passado honlem
por Júndiahy 46.000 saccas.

. —- Em Nova. York. a Bolsa aceusou
no fechamento anterior unia baixa dü 6 a
11 pontos nas opç«jes c,. na abertura de-
homem, outra de 3 a 5.

('nxniiibn'. .
Lambary. .
Salutarls .
Ranihnqulra.
I Lourenço.

Aguardente:
iSrm liilo)

De Campos .. .. t,De Pnratj*. . . .
De Angra .. j>. .... .

Álcool:
De 40 grilos .. ..
De 88 grãos .. .. *. .. 220*000 a 230(000
De 88 grilos .» „ ,. .. 100(000 a 200(000

Alfaia:

190(000 a 200(000
2ail(iniU a 24ti*M'<'0
210*000 a 230*000

250*000 a 260(000

Nacional

Arroz:

Brilhado de 1* .
Hrllliuiln do 2» .
Especial ,. ,'. .
Superior .. . ? ,
Uom  .,
Itefrular
Brunco .'. ,. ..
Raj.ido do norte
Mr' urros. . .
Rnnga . , .....

Vm Uio
(360 a

60 kllot
48(000 a
4.*'*«.|i(>
46*000 a
41*000 n
36*000 a
32*000 a
38*000 a
20*000 a
22*1100 a
10*000 a

Vcrmouth:

Itiillnnn
Prancez .. ..
l*jirtu;:iio7 (P.

Vinagre:

Branco .. ..
Tinto

Cada
 68*000 a 60*000
 - 78*000 a 82*000

O.)  48*000 s ossono

Pipa
 650*000 a 700*000
 050*000 a 700SO'*i

Movimento do cáes do
porto

¦Acham-se atracados a este cáes, era
6érviço de carga e descarga dts mercador
rias,* as. seguintes embarcações;

Póntãò nacional S: Francisco, cabota-;
gem, armazém. 1. .... ¦.' Chatas diversàB, çom carregamento do
Ltma, armarem' xí. 2.' '

'Vapor nicionú'Imperador, cabotagem,
armazém n. .2. ' . ,"' ' Chatas -diversas,, com carregamento do

¦ Trcvier, -descarregando clmelito. sóiiíen-
te, (irjivaiejn^. • *.
XChatas diversas, coin- carrega-mento do
Lord Òrmoiid, descarregando cçvada só-
niéutei.'armazém 3., ..-¦;.'/'.'

Chatas 
''diversas,)coia 

carregamento do
Wiriona, armaxeiri 3.

Vapor nación-àl Sumaré, cabotagem, ar-
mazem- 3.

Vapor nacional Anna, cabotagem, ar-
mazem 4.

Chatas diversas, com carregamento <Io
Rio dc la Plata (armazém mixto n. 8), ar-
mazem n. 4. . 

' ' ¦.
Chatas diversas, com carregamento do

Scaldier (armazém mixto 8), armazém
n. 5-

Vapor inglez Monancsses, armazém
n. 3.

Chatas diversas,'com carregamento do
M. J. Sclaon armazém- mixto n. 8), ar-
mazem n. 7. ..

Chatas diversas, reeebendo min'crio,
arnraze.m 8. í

Chatas diversas, com carregamento do
Ango (armazém mixto n. 8), armazém
n. o.

Chatas diversas, com caregamento do
West Munlian, (armazém externo 8), ar-
m.azèm. 9.

Chatas diversas, com carregamento do
:"ork (armazém mixto n. 8), armazém
n. 9; (a farinha de trigo descarregada rio
armazém n. 3), 

'-;,

Vapor nacional Dina, cabotagem, pa-
teo. iò.'_. , .' . . , .

Chatas diversas, com carregamento do
Pancrás, aniiazem.4o.-..'.*.. ¦ .

Vauar inglez Ainc)icaii Star, patcoii'
(de.scTtn-eg.indó maíiiri&l.para a Estrada
de Ferro Central do Brasil), pateo 10.

. Va«j)or inglez Larne, rçcebendo canga,
armazém i'i. '.....,.. ., ' '
¦: Vàpoi- fraijççz'...Sicyra 1'cnt'ana,. (arma-
zem mixto 2), armazém 15; . ¦'

Cli.-.tas diversas, com cr.rrtÈaiiicnto do
Tabor, (armazém externo 2),. armazém
15.' ¦ .: . 

• .¦ i" 
•"' 

'..¦'. '.';.

Vapor belga' Gállièr, (armazém mix-
to 4). armazém :6.

Chatas diversas, com carregamento do
Swimburnc (armazém mixto n. 8), arma-
zem n. 17. " 

'Z '
«Chatas diversas, cóm caregamento do

Huron (armazém mixto n. 2), armazém
n. 18 (descarregando cimento no arma-
zem n. 3.

Vapor americano Martha Washington,
com passageiros cm transito.

Entradas :

Embarques -

Despachadas

Saldas:

Bojo

58.070

20.000

14.000

nada
Existência

2.900.018
NOVA TOBK, 6

Ant.

81.079

17.000

18.000

£0.575

1919

11.069

23.000

18.000

nada

a IT

1919

24.87

.57

, llctraidos

900
1.400

100

. 22.100
. 21*200

„ 14.800

2.642.548 4.783.150
Na Bolsa officiàl de

café e assucar vigoraram hoje, á ultima hora,
as seguintes cotações |wra o café a termo, re-
presentando cents por libra :'.••'¦'-¦—. -. nóío
Entrega em março. . .  7.84
Entrtga. em maio.
Entrega cm «julho. . ,
Entrega em setembro.

7.72
8.03'
8.22

ou seja uma balia de 1 a 5 pontos sobre os
preços anteilorç.H, que foram os. seguintes:

'- •¦¦ .;-¦>.--• Anterior

Entrega em março .
Kntrogu em mulo. . .
Entrega em jullio. .
Entrefti úm netembro

7.87
7.74
8.04

•8.27

Na mesma data do anno passado registraram-
se as seguintes cotações :

Anno passado
Entrega em março , . ............. 15.05
KutriíKii um maio. . * .............. 15.1B
Entrega om Julho , 15.28
Entrega cm setembro, .'¦',-";  10.08

Usinas snperlor e 1*
Branco cristal .. ..
Demeraras .. .. •...
3» sorta 
Bomcnos ....»¦ •• »•¦
Brutos seccos .. ..

Usina* superior • 1*
Branco cristal *.. .'¦
Dòmeraras .. .. .«
8« sorts .. ... ... i-
Somenos .. .. .'.', .
Brutos aeçcot ....

* -1*

Holt
11*200

8*800
Bem cotaçüo

8*300
,. 

' 
7*400
4(200

Anterior
11(200

8*800
Ccin cotaçüo' 

s• 8*500
7*300
4(200

Anno passado
14*000

fiem cotação
Sem cotação
Sem cotaçío
fiem cotaçi»

7(500

Usinas superior
Branco cristal
Demeraras. ..
3» sorte .i ..
Somenos* .'. ..
Brutos seccos .. .'. '.; ".'

As entradas foram: '
Hoje.. ..' .-. ..' .'.*.... ••• •• •
Anterior.. .. .......... •• .
Anno passado.... 

Qu seja para a safra: .•-
Hojo....- .. .. '.. .. .. .. ..
Anterior... •.••• .:• ••
Anno passado.. ............

Bendo a ciistcncla deste produeto
em:
Hoje.
Anterior.... .... ..
Anno passado,. ... ., .. .. .. ..

A ultima exportação de assucar conhecida *
96.500 suecas paru djversos iiortoB.

29.800
3.900
0.800

«86.800
957.000
06.600

calculada

300.800
426.000

19.200

NO ESTRANGEIRO
BUENOS AIRES, 6 (A. A.) — .0

trigo foi hoje coitado a 24 pesos.
MONTEVIDÉO, 6 (A. A.) — O mer-

cado de lã fechou hoje com a« «cotação de
7 pesos e o de couros com a de 11 pe-
sos e 82 centavos.

•MONTEVIDÉO, 6 (A. A.) — O
franco belga obteve hoje a cotação de
18,50.

MONTEVIDÉO, 6 (A. A.) K O
mercado do cambio nesta capital, abriu
hoje com a cotação de is, para ós saques
á vista.

CHÍCAGO, 6 (U. P.) — O mercado
dc ecriaes abriu com as seguintes cota-
ções: trigo: dezembro: 137 á 173 112;
março: 168 á 169; milho: dezembro:
73; maio: 76 i\z á 76 j*|8; julho 78 1I2.

LONDRES, 6 (U. P.) -: O vapor
Limbürgia, procedendo do Brasil e Rio
da.Prata, chegou a Lisboa» O Volga vin-
do de Santos chegou a Las Palmas no
dia 2 do corrente. O Arlanza, em tran-
sito para, os. portos do Brasil e do Rio
dá Prata passou, por Ushàut no dia' 3.

NOVA YORK, 6 (Ú. P.) -^- Mercado
de câmbios: libras esterlinas: 346 i|»;
francos: S9S ; liras: 356; marcos:-13S ;¦
franco-belga: 630; florihs: 3.0.50. .

(380

52(000
4SÍIMIO
48*000
43*000
38*000
34*000
40*000
28*000
25i--.il
20*000

CRUZ & LEMOS
Com missões, cousi^naçõos

, e CM.iiíá própria
Saccos vasto*-, auvos e usados,

para <-ulé e cercaes, ahiageos, ai»
.xiflãi r 'inrhaüles.

Caixa Postai .665 End. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Noticias marítimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados •*,
De Aracaju e escalas, nacional Itaitu-

ba, carga a Lage Irmãos;
De Buenos Aires e escalas, americano

Martha Washington, carga a Companhia
Expresso Federal;

De Campana, americano Deefield,
canga a The Caloric C.;

De Liverpool e escalas, inglez Phtarch,
carga a Norton' Megaw & C.;

De Rosário c escalas, inglez La Place,
carga a Norton Megaw & C.; ¦

De Buenos Aires e escalas, italiano
Princip. Mafalda, carga á Italia Ameri-
ca;

De Norfolk e escalas, nacional Aracaju,
carga a Chargems Reimis;

De Londres e escalas, .inglze Ncbraska,
carga a Mala 'Real Ingleza; .

De Londres e esca-las, inglez Carthners,
carga a Anglo Mexicare;

De Buenos Aires e escalas, americano
Nockum, carga a Companhia Expresso
Federal;

De Londres e escalas, inglez Empires-
tar, carga a Wòlson Soús & C.;

De. Rosário e escalas, inglez Beriiini,
carga a Norton Megaw & C.;

Dc .Nova York, inglez Cardonia, car-.
ga a W. Lonry & C: *¦ ~V.v"*.y .

Vapores saldos/ •'
Para Nova York, americano Martha

.Washington;
Para Amsterdam e escalas, inglez Ber-

nini;

Movimento cpmmerçiaJ
NOS ESTADOS

SANTOS, 6 (A. A.) — O mercado dè
cambio desta: cidade «abriu hoje com ás'
cotações seguintes: á vista li i|4 e á
90 dias 11 9I16.

SANTOS, 6 (A. A.) — O mercado de
cambio desta -cidade boje abriu com ás
cotações seguintes: café typo'4, 9$o5o,
café tyipo 7, 7$975-

Neta base foram negociadas 2.000 eac-
cas.

SANTOS. 6 (A. A.) — O mercado do
cambio fechou hoje a 11 i|8 á vista e
11 3(8 á 90 dias.

Francos: mínimo $370 e máximo, $37&;
vendas, -não houve.

Liras: $250.
— O café, no fechamento do mercado,

obteve as seguintes cotações: para o typo
4, 8$925_ e para o typo 7. 7$975- Foram
vendidas 11.000 saccas, havendo na jra-
ça um stock de 2.761.244 ditas.

BELÉM, 6 (A. A.)— O mercado da
borracha continua paralysado, em vir-*
tude das constantes oscilações do cambio..
Até ;a hora em que telegrapho, 10 e 50
minutos, ainda não havia sido fixada a
cotação definitiva, vigorando as vendas a
i$8oo »¦"-.*. . .

BELÉM, 6. (A. A.) — O paquete por-
tugúcz Lima, que se acha fundeado no
.porto desta- cidade, zarpará hoje ás 15
horas, com destino a Europa, levando 7
passageiros dc primeira classe e 350 dc
terceira. .
..BELÉM, 6. (A. A.).— Chegou hon-
tem ao porto desta cidade,. o pequete
inglez Hüdcbrand,. vinda da Europa, e,
trazendo 322 passageiros.para este Esta-'o, e 156 nara Manáos.

Manifestos de importação
MISUCAÍDORIAS RECEBIDAS POK

.'"MÁIt"

Vapor americano Lockport, de Mobile:
2.035 caixas de folhas de Flandres, á

ordem; 472, à Companhia Lythpgraphica
Machine; 140 volumes de arame liso,
130 barras de ferro, 160 volumes de. ara-
me liso, 800 de arame farpado e 170 ro-
los de arame fapado, á ordem.

— Vapor inglez Bonheur, de Nova
York:

, Cinco caixas de assentadores para na-
valha e 1 cabea dc cirtelaria, a David
S. Hays; 5 caixas de machinas, a C. Con-
teville; 3 caixas, de cartas de jogar, a
A. Magalhães; 3 caixas de mercadorias,
á ordem; 1 caixa de pelles,. a J. .Lino
Martins; t caixa, a O. Antônio Saraiva;
10 caixas de utensílios para hydrometro,
a Francisco Carneiro; 25 caixas de mer-
cadorias, a Agostinho Ferreira Irmão;

barricas de esmeril, ao mesmo; 1 caixa
dé artigos de esmalte, a J. Pereira Leite;
1 caixa de fechaduras, 1 de ferramentas
« 7 caixas de martelos, a Vieira Marques;

barricas de parafusos rodelas, a I.
Steel & C.; 1 caixa de partes de serras, 1
caixa de machinas, 2 caixas de escalas,
3 caixas de meias e 1 de artigos de bor-
racha, á ordem; 3 caixas de mercadorias,
a Santos Moniz; 2 caixas de limas, á or-
dem; 2 caixas de armas, a E. Laport;
1 caixa de partes para autos, 1 de ca-
deados etc, 4 de talheres, 1 de colheres,
1 de parafusos, 12 de peças de chapas de
ferro 1 de parafusos, 1 de martelos, 14 de
frigideiras, 13 de limas, 2 de cutelariá-,
3. de facas, 4 de limas, 12 de frigideiras
e 28 de chaminés dc lâmpadas, á ordem;
1 caixa de cartões de visita, a Olympio
Campos; 2 caixas de papel de envelopes,
a J. A. Lustosa; 500 saccos de cevada, a
Thomsen & C.; 1 caixa de botões et cai-
xa de artigos de borracha, a D. C. An-
drews; 2 caixas de material isolantc, á
ordem; 2 de almofaças, a J. Lino & C.;

caixa, de couros artificiaes, e Isnard
&. C; 2 barricas de vermifuga, a V. Ruf:
fier; 3 caixas de expremedores dc limão,

caixas de machinas para pizar carne, 3:
caixas de mercadorias, 3 caixas de eixos,
1 caixa de mercadorias e 1 caixa de pe-
dras de amolar, á ordem; 1 caixa dc cU
garros, a Gonçalves Cabral; 13 caixas dc

papel photographico e 4 caixas de films,
a Bastos Dias; 5 caixas dè partes de ma-
chinas, a F. S. Treat; 2 caixas dc autos,
á S. I. A. Brasileira; 3 caixas de forjas,
1 caixa de frigideiras, .1 caixa de amos-
trás, 3 volumes dc arame de cobre, 2 cai-
xas de tubos de cobre á ordem; 1 caixa
de correntes, a John' Dunh Sons;.

— Vapor inglez Demerara, de Livcr-
pool e escalas:

•De Liverpool —- 50 caixas de bacalhao,
a John Moore & C; 50, a B. Albuquer-
quc; 995 caixas, á-ordem; 28 fardos de
papel, a Heitor Ribeiro; 18 fardos, a Al-
meida Marques; 1 caixa de tecidos de ai-
godão, a G. Valdèmar; 1 caixa, a Can-
dido Nogueira; 2 barricas de martelos, a
Laport Irmão-; 1 caixa de tecido de linho,
a R. Winchello; 1. caixa dc laços de ai-
godão, 1. caixa de rendas de algodão e 2
caixas de alfinetes, a Costa - Pereira;
2"caixas de tecidos de lã e seda,'a Anto-
nio Santos; 2'caixas de tecidos'de seda e
algodão, a Oliveira .Valle; 2 caixas, de tc-
cidos de linho e 3 de tecidos de algodão,
a Azevedo Jardim; 1 caixa'de tecidos de
algodão, a* Werncr Bcck & C.; 1 fardo de
tecidos de algodão á ordem; 2 fardos de
fio de algodão, c 12 de tiras de cobre.^ a
Arp & C.; .1 caixa dc; couros dr chapéo,
a Luiz Gonçalves ;i.caixa dc laços de ai-
godão, 3 de.tecidos dc algodão- e 4 caixas
dc fio de merinó, i ordem; 4 peças e
1 caixa' de prensas, á Companhia Indus-
trial Brasileira'; 2 caixas de tecidos de
algodão, a Affonso..Vizeu;-3 caixas dé te-
cidos. de algodão, a Eichard Whichello;

caixa de pás, a E. Depeaux; 4 engra-
dados de louça, a Souza Baptista; 4 cai-
xás de tecidos de linho e 5 caixas de fio
dc algodão, a E. Salathé; 1 volume de
camisas de algodão, á ordem; i caixa.de
tecidos de algodão, a N. Marinho; 1 cai-
xa de tecido de linho, a F. Correia; l
caixa, a Q. Guimarães; 3 barricas dé ara-
me de. cobre, á Ji C. Ávila; 5 caixas de
estamenha, á ordem; 1 caixa de tecidos
de algodão, a Raul Pinheiro; .1 ctrix» de.
essências, etc.,.ao embaixador americano;
86 chapas, á C." B. C. Cálcio; 2 caixa de
artigos de fantasias, a Kossell & C.; 5
fardos de tecidos de algodão, a Antônio
Maciel; 3 caixas de fio dc linho, a The
U. Schoe Mry; 8 caixas de tecidos de li-.
nho e 2 de tecidos de algodão; a Fonseca
Va'z; s caixas de limas, ao Líoyd Brasi-
leiro; 1 caixa.de lenços, a Siqueira Leite;
II barricas de enxadas a Correia Castro;
1 caixa de artigos de boracha, a C. Gui-
marães; 3 fardos de tecidos de algodão,
a D. Pullen; 1 caixa de lenços de algo-
dão, á Costa Guimarães; 8 barricas de
enxadas, a Lopes Gomes; 5 baricas, a F.
Almeida; 1 caixa de fios, a F. J. de Oli-
veira; 1 caixa de lenços 'dé algodão, á
ordem; 1 caixa de meias de lã, a N. Ma-
rinho; 1 caixa de tecidos de algodão, a
J. T. Souza] 1 caixa de elásticos, á S. A.
C. Wellisch; 2 caixas de panno, a C. Bra-
ga Costa; 2 caixas de algodão e reda ar-
tificial; a Azevedo Barros; 1 fardo de en*
tretelas e caixa de lenços, a C. Colombo;
1 caixa de chinellos de couro, á ordem; S
barricas de ancinhos e 1 caixa de ferra-
mentas para jardim, á 'Mercantil Brasiléi-
ra;'ió barricas de enxadas, 44 dè pregos
ra; 25 barricas de enxadas,.44 de pregos
c 1 caixa dc artigos de algodão, á ordem;
1 caixa de vclludo, a João Rezzi, 1 d«
molas, a Costa Moniz; 15 amarrados e 35
peças de frigideiras, a Duarte Amaral; 1
caixa de machinas,. á Companhia Indus-
trial Valença; 2 caixas dè meias, C. F.
Tecidos Sarmento; 2 caixas de -talheres,
7 de colheres, etc, 1 de artigos de ferro, 1
de- serras, etc, 1 de árrebités de cobre,
etc:. 3 dc artigos de algodão e 2 de t«íci-
dos dc lã c algodão, á ordem; 2 de tecidos
dc algodão, a Sequeira Leite-; 1 de artigos
de lã, á .ordem; 2 rolos, 1 volume de olea-
dos e 1 fardo de capachos, a Leitão Ir»

./'
»
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- Para cargas traia-se com ¦

A. Ommundsenl

A Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
ycfâpà&n e ao Congresso Nacional

¦Pnncíinríi i»íi I *-quinzena <le .J.uieiro

THODE AGELÜND
C:nrf»:iiá na víí qiíi.i)9sèiisi (le '-Jaiiein"

Carregaiá ita 1'.' quinzena de lf evereno

JETHQU li
Carregará na Of quinzeiia de irevereiro ', II A1711

1 jonÍI.mn!
65, AVENIDA RIO BRANCO, 65 Teleplione Norte 240 I

0 MGHIFIGO E LUXUOSÍSSIMO PA«TE

PAYS DE
Com magníficas accomhioda-ções pnra passageiros do. 1

Classe Jntcrmodlarlu,. saldo a 30 de novembro, de Antuérpia, com cs-

calas por PERNAMBUCO e BAHIA, deverá chegar no RIO DE JA-

NEIÚO em 10 do 
'corrente, 

e sairá no mesmo dia para SANTOS, MON-

TEVIDÉO é BUENOS AIRES.
Esperado, de volta, no RIO PE, JANEIRO, no dia 8 de janeiro

próximo, partirá no mesmo dia para a- Europa, fazenda a seguinte

escalai BABIA, PERNAMBUCO,, IiAS PAMIAS. LISBOA, CHER-

BURGO, PLYMOUTH e ANTUÉRPIA.

Para passageiros è mais informações com o

HIL nu
BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO, 19
Telephone Norte: 655

! Roa Municipal 9
TELEP. NORTE 1676

Liverpool, lirasil and li ver Hate Stcamers

LINHA LAMPORT & H0L1
O -PAQUETE

HERSeHEL
Sairá na segunda quinzena de dezembro para

LLOYD BRASILEIRO
DOURADO

Este paquete loi expressamente oonítruido para transporte
le passageiros de 3:! oíasse, em camarotes oom duas.,, qu.ar.ro

e seis camas. '',"' *•*¦ •
l-*reoo da p:issít«»em de terceira classe <4--4i>í«oO*l>,

iiicltiiiido o imi»«>sto
Para passagens e mais informações, tratar com 09 agentes . ,,,

Norf Pit (Vlegaw & C. L.
RUA DA SAUDE, 29 - p R A Ç A M A U Á

TELEPHONES—Pussngens:. Norte, G671—Ctirga: Norte, 47

PRAÇA SERVULO
Tprmtrn ouvidor © Roaarlo

"Cl HiIJ^OEIA DO STJL
ÇC s o paquete .¦.:;::¦;":.lll^iiiíl/ftli

Sairá nd.dia 15do;cprrénte, ás 10 horas, para, JtONTÉVIDICO, osea-'*

lando, em: '.'. 'CCC-' ••.•.-.•v*, •<.-

.Scintós, 16 de dezeniWo.'."..'.. *-*•; '" **¦'¦- ' ••"'•••'•-"- '---"••> *- ¦ 
,C~"CC.-: ," 

Paranaguá, 18 de dezembro ,,,''•S.'"ÍVanc'iaco, 
19 de acMmbro. .* ......'.¦.'¦,'.'. ,-"¦ yu-^C^j

Itajahy, 20 de deüembro.;¦;¦; * >¦ 'i-Z': 
CÍs-liC

..*,.,., '¦' Florianópolis, 21'de dezembio. ,
,...s\ .«'" Rio Grande,. 22 do dezembro.-'

.; • i Montevidéo,- 24i tie-dezembr* * 2 ;
' 

.,-''' Em correspon (íencia, no.Río Gra nde, coin''o vapor "'biàmantlnó.V.flára

Pelotas e Porto Alegro,'.e. com o. vapor "Rio: Grande", para Jaguarto e

Santa Victoria, na Lagoa doa' Patosè na Lagoa >Iirim. •• v

A VISO-AS pessoas que queiram ir a bordo dos paquetes, levar-ou re*.

ceber'passageiros, deverão solicitar.. _artões"de tjigreeso .ia aecyao do tra-

fesro. ';.' ... ... ' ....'¦•.•'.:.:¦

maosj i caixa de bacias de-fetro c ig bar-'
ricas, á ordem; 2 caixas de tecido de algo-
dão, a Cario Parote; 14. » ordem; s, ••
Hd. Depcaüx; 1 de panno de lã, a ordem;
3 de barras de aço. a Dias Garcia; 1 de
,iecido de lá, á ordem; 1 caixa de fio dc
algodão, 3 de seda, 1 de agulhas e 17 de
fio de algodão, á Machine Cottons ; 3 eu-,
gradados de louça, a H. C. Hopknis; 1
caixa de seda artificial e 1 de tecido de
algodão, a A. Bettencourt; 8, ditas á or-
dem; 0, à Azevedo Barros, 2. a Machado
Gamaj 28 barricas-bacias est.-mhadas, a
¦A-sciiclever & C; 2 caixas de molas, etc,
a L. Monteiro; 1 de machinas para citar-:
ros. a C. Souza Cruz; 4 de lenços de al-
godão, 5 volumes de cabo manillia e 179
volumes, á ordem ; 53 amarrados de bar-
ias dé aço, a Ch. Fernandes; 15 caixas
de .tecido de algodão, a H. Stoltz; 8 can-
xas e 1 volume de artigos para cabello, a
Kiclt; Vichello; 1 caixa de extractos, a

. Walter Santos; 4 de tecidos de algodão, a
T. Barberrys; 12 barricas de enxadas, a

. Gomes Castro; 1 caixa de freios, 1 de cor-
-rentes, etc, e .1 de facas, á ordem; 1 de
correntes, etc.couro e chapéos a_ Souza
Martins; 1 de crepe de seda, a G. Wel-
liscll*; 1 de tecidos de algodão e 1 de arti-
gos de borracha, a Mattos Maia; 5 bar-
ricas de ciixedaü. a Agostinho Ferreira
Irmão; 1 caixa de ancinhos, 1 de rolhas,
52 amarrados de pás, 1 caixa de cutella-
ria e 55 amarrados de cantdneiras, á or-
dem; 4 caixas e 4 barricas de limas, a
Andrade Veiga; 1 caixa de mercadorias e
27 de vidros e vidraças, ao Moinho In-
glez; 2 dc panno para livros, 3 caixas de

• tecido de algodão, 2 de fio dc algodão,
1 de fio de lã, 6 fardos e 6 caixas defio
de algodão e 1 caixa de artigos de lã, a
ordciii; 1 dc mercadorias, á Companhia
Lidgerwood; 3 dc cutelaria e 1 de anzoes,
á ordem; 1 de lenços de linho, a A. Bitten-
court; 5 de artigos de fantasia, a Mappm
WiÃbj 7 barricas de vidros, á C. Hotel
Palace; 1 fardo de roupas de algodão, 3
caixas de linoléum, 1 dc cadeados, a de

¦bandejas, á ordem; 1 de guardanapos ei
-de lenços, a R. Cohen; _g' engradados de
artigos de barro e 1 caixa de artigos, a
Amaraés Pimentel; 2 de laços de algodão

> 3 dc crepe de seda, á ordem; 6 fardos
de" fio de algodão, a Arp & C; 2 caixas
de utensílios de esc-riptorio, á ordem; 3 de
mercadorias; a C. S. J. Nepomuceno; 5
c-íixas de aecessorios para bicyclctas, a
P;.vágeau; 2 de ferramentas, a F. Horta
,-i 0.; 1 dc lenços, 1 dc tecido dc algodão
e 1 dc mercadorias, a Manoel Francisco
lVrito; 2 de forros para chapéos, á ordem;
1 d de tecido de algodão, a Costa Pacheco•;
3 a Azevedo Jardim; 10 de tecido de al-
godão, 1 dc fazenda de seda e- 1 de tape-
tes dc juta, a Augusto Vaz; 2 de tecido
de algodão, á ordem; 2 , a J. C. Soares
& C; 1' de juneções, etc, 1 de canos, etc,
3 de machinas, 10 de roldanas e 6 de cha-
ves, ao Moinho Inglez; 7 engradados de
asbçstos de papelão, a Macedo; 175 çes-
t»s dc castanhas e 100 caixas de ditas, a
ordem ; 10 caixas de figos, ao Banco Cem-
mercial Portuguez; 1 engradado de li-
vios. a João do Rio, e 7 -it0, a Garcia

, Silva. 
•

Vapor brasileiro Itatinga, de portos do
Sul: . 

'

200 caixas de banha, a Ep. Barcellos;
V20, a Lage & C.; 2.010 saccos dc fari-
nha. a Grillo Paz; 400 de feijão, a Raul

- Guimarães Irmão; 200, á ordem; 150, a
Raul Guimarães Irmão; 224, à José An-
tonio Alves; 100 caixas de banha, a Raul
Ümmarães Irmão; 22 de fiambres, á or-
dem; 50 de presuntos, a CI. Olsburgh; 105
dé toucinho, á ordem; 20 de. caramellos,
3 C. Fracalanza; 100 fardos de bagres e
10.0 de peixe, á ordem.

100 fardos dc peixe á ordem, 45 cai-
xüs de conservas a José C. Carneiro, 1
du whisky á ordem, 113 fardos de crina
a Lee & Villella, 200 de fumo á ür-
dem. 1.1 saccos de colla á ordem, 41 de

.cera a Sabrosa & C, 1 caixa de drogas
a Araujo Freitas, 1 tardo de vaipietas
a C. C. Cleveland. 1 caixa de obras de

. uietal a Mattos Co*::*. 4 de escovas *a
Max. Carvalho Schlohach, 2 de- lã em
fio a Costa Pacheco. - '•> Casa Welliscn;
1 a IIenri(|ue Leal. i a Quãrtin Guhnà-
rães, 2 a Gomes WelUs.eh. 2 dc tecidos

a B. Carvalho, 4 de discos a Julio-Bohn,
4 fardos de fazenda á ordem, 2 caixas
de acc. /-para futos, -a C. Companhia
Marítima, 18 tubos íi C. C. Brahma, 1
fardo d efazenda a M. Nicoláo Kayatc,
4 caixas de chapéos à F. C. Kessler,
21 de sabonetes a V. C. K-essler, l de ar-
reiamentos a Faria Neves, i a Santos
Novaes, 2 fardos de couros a Jorge Bas-
tos, 1 caixa de couros a Moreira Guima-
rães, 1 fardo de caronas a Oscar Xa-'
vier Alhadas, 2 a Santos Novaes, 50U
de vinhos a A. Rist. 35 saccos de colla
a Silva Assumpção, 35 á ordem, 1 caixa
de cofre de ferro a Moreira Leão, 5 en-gr.
de fogões a Moreira Leão.

De Pelotas:
219 fardos de xarque á ordem. 92 á

ordem, 100 saccos de aepiste á ordem, 1
caixa de calçado a V. Martins, 245 de
banha a C. F. Alvarenga, 25 fardos de
peixe á ordem, 50 á ordem, 130 barris
á ordem, 52 caixas á ordem, 50 fardos
de peixe a Soares Bastos, 20 a F. J.
Souza,.20 caixas a V. S. Nicolas, 15 far-
dos a Soares Bastos, 20 de xarque a Pe-
reira de Almeida, 25 a Pires da Cruz,
562 á ordem, 4.000 resteas dc cebolas a
Ferreira C. Aires, 6.230 a Aires Fonse-
ca Garcia, 3.900 a Giz Neves, 2.770 a In-
noct-ncio Irmão, 2.200 a Soares Bastos,
830 a Cunha PinVo, 900 a Marques & C„
i caixa de charutos a Oetavio da Silva,
61 de banha a Secco Maia, 121 atados
de taboinhas a C. Industria Fluminense,
31 amarrados de cabos de vassouras a
Mello G. Soares, 1 caixa de artigos de
sapateiro a Roiz Ferreira, 10 encap. sac-
cos a Rodolpho Muench, 1 caixa de cal-
çado a H. Monteiro & Monteiro.

De Santos:
2 caixas de mercadorias a E. Johnston

& C, 50 de whisky a Carvalho da Rocha
& C, 20 de azeite' a Garcia da SUva,
30 a Silva de Almeida & C, 1 de ma-
chinas a London & Brasil Bank, 1 de
acc. autos a Companhia Commercio Ma-
tirima, 1 engr. de folhas de alumínio a
Companhia Commercio Maritima, 1 cai-
x« de saltos d emadeira a .Boettcher
& C.

Carga deixada pelo vapor Itaquatiá,
do Rio Grande, com carregamento de
feijão á ordem.

Vapor brasileiro Itapcruito, de por-
los do Sul. "

De-Pelotas:
74 hordz.. 37 pipas de sebo a Herm.

Barcellos.
Do Rio Grande:
7 caixas de biscoitos a Caldas Bastos,

2 a Leal Santos, 9 a França & C, 2 de
conservas a França & C, 7 a Caldas
Bastos,.

De Imbituba:
91 saccos de farinha a Thomaz da

Silva & C.
De Itajahy:
15 barricas de polvilho a Struve & C.
De S. Francisco. . ,- 2 caixas dc cadarço de algodão a Her-

mana & Carvalho, 1 a A. Leal da Costa,
1 de rendas de algodão a Costa Paçhe-
co & C, 3 fardos dc fio de algodão a
Arp. & C. .••>". -.>.•;'.,.*-• - '

De Paranaguá: ¦:-¦¦
¦ J50 atados detaboinhas á ordem, 81 á

ordem, 4.900 de telhas dc barro a *C N.
N. Costeira. ; •

— Vapor brasileiro Ciiyiito, de Monte-
vídeo e escalas.

De Montevidéo: .' 
" '

106 fardos de xarque a Augusto Gon-
siante, 200 caixas de banha-a Secco &
Maia. s caixas, 50 saccos dc améndbâs
a Marinho Continho Irmão, 79 de no-
zes á ordem, 20 fardos de cobertores a
Á. Costa, 20 a S. Moreira. 20 a'J. Mo-
raivo, 20 de saccos a Pinto & C, 20 a
Hr.rd Rand. 18 de aniagem a Cruz &

• Lemos, 10 a Domingos Maia.
 Vapor brasileiro Borborema, de Pa-

rá, com carregamento de madeira.
—. Vapor americano H-V.fi Avenal, de

Santos, com carga cm transito. *
 Vapor americano Cripple Crcek, de

Buenos Aires, com carga em transito.

sPORT
ROWING !

BOTAFOGO
al-

TURF

Ainda bem não foi esquecida a ten-
tativa do assassinato praticada pelo
conhecido "turfman" Sr. Quinta Reis.
e já hontem ob jornaes -commentam a
morte do "entraineur" Firmino Be-
nevldes; que, victima de tres tiros;
morreu instantaneamente, apôs uma
discussão qüe teve com o jockey Ger-
man Fernandez. ¦ .

Este já se encontra-preso, afim do.
responder pelo seu crime. .

—Vindos de Porto Alegre, chega-
rani anto-hontém, o nosso collega de
imprensa Sr. Hermano de Souza Lo-
bo, ohronista sportivo do "Correio

do Povo", e o "entraineur" Paulo
Rosa. "",',»

Kste trouxe pura osta capital, alérii
do-Shirniisker, o cavallo naoional
Aventureiro, filho de Brazão, que no
hippodromo do Protectora conseguiu
ganhar algumas corridas.

—Consignados ao distineto .'sports*.
man" Sr. Jonathaa Pereira, que aqui
os venderá, deverão chegar .hoje cin-
co potros nacionaes, do criação, do
Dr. Assi9 Brasil. '

Esses animaes são os seguintes:
"Kavalia", filho de Heredia e Es-

tocada; "Kultur", fiihbde Heredia* e
Babylonia; "Kniouch-out", -filho de
Heredia e Ortiga; "KÜoto", filho de
Horedia e Chisposa, c "Krow", filho
dp. Foxy. Flyor o Fita. ..-...¦.

—vRegressou hontem do S. Paulo;
onde foi preparar o cavallo Eclypse,
para-disputar o grando "Dorby Pau-*
jístario", p estimado ' e eom potente
"éiitraineiir" Horacio Porazzo.'

—No hippodromo da Protectora do
Turf,: em Porto Alegre, foi -hontem
disputado o. "Grande Prêmio Conso-
laç;ãoV, para.;auimaes ;de. -qualquer

paiz. excluído o vencodor -do ."Bento"
GoiiqiiIv.08" .,.*.¦ *, •.*•• -;.' *. •'•-¦• i

' Precursor,'- 5 annos; argé-htiho.vpor
3ans.Atout e Picara, do stud El Con-
dor,. foi o heroo da -prova,- batendo
Jcnner, Conde Danillo, Eominiy, Ba-
gé -p Blutf.

.—Na reunião offçctuada honto.in.
no prado da Mooca, o movimento de
apostas attingiu a 1*35:486$.00'0. .*;

Distineto "sportsman" hontem òho-
gado da PauUCé.a, nos informou que
o-m. S. Paulo á animnQão pelo turf i 1?
'enorme, já'dello fazendo jiàrte tiuío,
quanto ha de mais distineto nà "eli-
;té" paulistana.

ESTATÍSTICA TURFISTA

Com a reunião de ante-hontem, fi-
cou sendo a seguinte a classificação
dos jockeys victoriosos na presente
tempora'da: ¦'

NO
A•¦ FESTA DO O. II

Mais um brilhante sucécssp
canqou sabbado ultimo, o glorioso
Club de Regatas. Botafogo, com a
reunião dansante realizada entre os-
seus associados e gentilissimas se-,
nhgritas do "set" carioca.

Apesar da chuva reinante, que
desabou mais tarde, com grande in-
tensidado, o brilho, assás esperado,
não desmereceu 

'às festas quo! ulti-
mamente vem realizando o querido
club.

O seu vasto salão de baile encheu-
se de uma assistência encantadora e
elegante, representada pelo que ha
de mais distineto na socicdkde mun-
dana.'

As dansas, animadas por uma
cordialidade de intensa alegria, pro-
•longarnm-se até alta madrugada, ao
som de excellente orchestra.

A festa, que era em homneagem
ao' grande benemérito botafóguense
Dr. Antônio Mendes de Oliveira CaS-
tro, orgulho dà mocidade sportiva
quc se dedica ao sport náutico, foi
uma grande apotheose de gratidão
a esse Insigne sportsman.

Ao ser desvendado o seu retrato,
collocado na galeria de honra db
club, fez-se ouvir unia salva de pai-,
mas, que se prolongou- por alguns
minutos, como uma expansão de en-
thusiasmo;

Findos os applausos, usou da pa-
lavra o sportsman Gastão Cardoso,'
membro da directoria, salientando n
papel de' Oliveira Castro, atê aqui
desempenhado no. Botafogo, quc're-
prescrita no seu intimo, o seu cora--
ção, e ao sport náutico onde, com o
seu conhecimento, se tornou um be-.
nemerilo.

Coroando as ultimas palavras do
prador, outra salva de palmas se fez
ouvir e, desta vèz, -com* maior enthu-
siasmo, calando bem fundo 110 ln-
Umo do homenageado que, verda-
deiramente corfimovido, agradeceu,
entre palavras introcorladas.

A directoria, como sempre sõe
acontecer, foi pródiga de gentilezas
para com Os seus convidados, dis-
pensando aos rapazes de imprensa,
amabilidades mil, tornando aqui os
nossos agradecimentos; na parte que
nos tocou.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS
SOCIEDADES DO REMO

Em sessão ordinária,' reune-se ho-
je, ás 20 1|2 horas, o conselho da
Federação Brasileira das Sociedades
do Remo, para tratar da seguinte
ordem do dia:

a) Pareceres;
b) Approvação do código dc na-

tação (continuação).

BASKETBALL
TORNEIO INTERNO DO FLU-

.MINENSE
A oominissão directora do torneio

interno avisa que, durante esta se-
mana,* se realizarão os seguintes
jogos:

Quarta-feira-—1" jogo, íis 17 ho-
ras: Tupynambá x Indayã; :'

••2° jogo, ás 17 1|2 horas: Tupy x
Gbytacaz.

Quinta-feira—A's 19 lii horas:
.Iara x Bororó'.

A REIT.NLVO DE POiUINGO
JOCKEY CLUB

Para o próximo • "meeting",' ' no
Prado Fluminense, foram hontem fi-
xadas as .seguintes cotações de aber-
tura: ......

"Experiência''- — 1.200Pareo —
metros:
Bravata .;.
M-achJavoi
Medor . ..
Paradoxo' 

Pareo^ -
I.200' metros:
Liquetto. .7•Jrtcobilia -.  ......
C-iarimpeiro ... ... • • • ._.«¦•
Esbelta .,'. •' ••• •
Atroz ... • • • •
Bc'dnin'6  • • • •••

Pareo— "Major Suckow"
metros:
Júbilo
Zulcika (.. ......'
Inilayá 'i
João Ninguém

30
35
22'
25

D.
10.
e.
p.
A.
D.
,T.
W.
R.

Suarei? .., .
Rodriguez .'Fernandez.
Zaibaía....

Fernandez .
Vay.
Escobar;..
Lima
Cruz..

"Henrique Possolo" —

. 40

. 80
. r12
. 40

.. .40
." 50
1.600

. 40
. 25,
. 35'
. 20

"Internacional" — 1.450

A.* Figueiredo. .
R. Rojas
A; Rosa
C. Ferreira .... ,
,E. Freitas......
O. Coutinho .; .
A. Olmos.......
Lourenço Júnior.
G. Fernandez...
E. Oliveira
W. Costa
M. Correia
S. Alves
Ó.. Barroso.......
A. Souzíj
Ji Blar
V, Barroso

J. Gomes .. ..

Mont. .
.• 2:07-

170'
Í80
144
136

•102
90"'"74-
87
72 '

" Ô9¦ 2ã,;
29
41
29:
14
M

Viot.
-•80

58
.. 4r.

3:'
3C
lii
17- *11

8
7

. C.
. G

5
6

i. -4.
¦ ¦ -3

3

10 2
21 2

1
, 1

1
-9 1
12 1.
14 1

-17 ' 1

Pareo
metros: .
Kiosk .:. •.
T.iicuman ..
Pila/.-*..'.. .
Wilson ...
Prattíemont
Papoula . .'.
•p.irep —

trtis: t 
' .' 

''

Va T6ut .:.*..
Alarius
Estoril" .... •
Marina
I,u Marqueza. .
Cruzeiro do Sul
Abiad
Lolstr. .*. ....

"Grande Prêmio Prado Fluminen-
1.750 metros:

 80
100

., ..  150
 20

. .'.  20

. .  40

........ ... ... 25
 50
 40

. •¦¦'-.- .:.'....... 35

...  ..30
 40,

'Animação" — 1.000 me-

Peçam

^lulesPoMn*

so
Tucuni.an','¦'... •
João Ninguém
Príncipe-.. . .
Moonstone . ..
Las Palmtis ..
Caricato .... .

"Grande Prêmio Major Sockow" —*
2.000 metros:
Hygéa ... '; '.' ... ." 40
Atrevido • ... ¦•¦ 35
Ipojuca  50
Stci-lina  '..,.. .-.i 40
Argentina .'.. .. 30
Alpha  .... ..... 40
Luctador  

'.. 
... ... .' .j 30

Garimpeiro . ... .* W(>
João Ninguém ... ... ... . .. 100
Princijie  ..;.;. ':.. .* 200

Forreira Lage" — 1.20ÓPareo .—
metros:
Principe . -.
Amaná ...
Beduiria ...
Atroz ...
Altivo ...
Jrtrdií ... .
Mysteriosa
Atji*à
Beduino ..

40
50
80
35
50

100
25
60
35

PEDESTRIANISMO
A CORRIDA EM DISPUTA DA

TAÇA "RIO X S. PAULO"

Focalizou -sc, finalmente, ante-hon-
tom. áá 9 horas, conforme era espe-
rada, a grande corrida.de velocidade
de tres kilometros, entre o afamado
campeão gaúcho Armano Debiza e
o campeão mineiro Carlos Paiva, em
disputa da bollissima taça "Rio x
S. Paulo". Devido, talvez, á falta
dé treino de Carlos, o gaúcho logrou
vencer seu. adversário, pela diminuta
differença de um' metro é .20 centi-
metros, pois, logo na salda, Carlos
Paiva, devido a um máo géito, es-
corregando, caiu, dando a,;d$ntámen-
to ao seu. adversário, mas, mesmo
assim, alcançou o a*«versario na lon-
gitude de 600 metros, d'ahi; indo
juntos até aos 2.500 metros, distart-
ciando, pouco a pouco, o A. Debtze,
e logrando vencer por diminuta dif-
ferença,' ficando assim o campeão
gaficho de posse da taça. Ao vence-
dor, foi tajnbem offerecida uma lin-
da'"c0rbeillc" de lindos cravos de
Petropolis, pelas gentis senhoritas
presentes. .

ATHLETISMO

VARIAS NOTICIAS
• Era matéria de casos policiaes, Sâo
Paulo tem sido, nestes últimos tem-
pos, muito, pródigo em nos fornecer
acontecimentos verdadeiramente sen-
.'aciona***-****-

OS TREINOS DÓS SÓCIOS 1>0
FLUSIINENSE F. C. .

À commissão de sports convida
todos oè' socios inscriptos no caiu-
peonato de sports athletlcos da Liga
Metropolitana, a realizar-se no dia
25 do -corrente, para comparecerem
aos ensaios que se realizam, diária-
mente, ás 7 ou ãs 17 horas, podendo
09 interessados entenderem-se a re-
speito com o Sr. Fred Brown, chefe
üe cultura, physica do club.

v O Sr. Vicente Ilha Brasil veiu hon-
tem, por estas columnas,: analysar o
requerimento que a Companhia dri-.
glu ao Congresso em outubro do cor-
rente anno e que pende de parecer, da
commissád-de finanças da i_amara;._ -

Conío de costume, a sua" publicação
ê recheada de perfidlas, falsidades e
de insultos á Companhia e atê a pro-
pria Câmara, dando os deputados como
capazes de se deixarem arrastar por
forte cabala, que elle affirma estar
sando desenvolvida por advogados ad-
riiiaStratlvos pagos a peso de ouro.

Desprezando, os Insultos, que nada
adiantam â discussão, vamos desman-
char-lhe a figura, adrede arranjada,
paia illudir somente a quem não «ul-
zer dar-se ao trabalho de attentar um
pouco nas conclusões que elle procura
tirar de premissas falsas.

Assim elle. propõe: Io. a quantia de
— 5.200:000$000 —- por anno, como
ftose -para a concurrencia; mas logo
declara que tal quantia não significa
o máximo, pois que esse máximo elle
estabelecerá na proposta definitiva, na
oceasião da concurrencia; e, em 2o lo-
gar deciara que pagará a importância
pela qual contratar o serviço — cm
(jitbta lima por anno, e em prestações
mensaes'* adiantadas; dispensatido o
povo ãa sobrecarga ão imposto do
sello. .'.'¦'.'.' ' 

'"'••. -'
Ora, isto significa,' pura e simples-

mente, qué o Sr. Ilha passa n cobrar
do publico para si o mesmisslmo im-
posto do sello actual, imposto que fi-
cará encravado no custo do bilhete.
Actualmente,. o governo recebe dre-
ctamente esse imposto, pelos sellos que
a Companhia lhe compra, para pregar
Uos bilhetes; esse processo ê o mais
consentaneo com as normas adminis-
trativas, pois, que serve atí. para o go-
verno fiscalizar as vendas da Compa-
nhia pela importância do sello venoi-
do; e, al6m.dissp, o Thesouro acompa-
nha a sorte das loter.as, recebendo
tanto mais por essa imposto, quanto
maiores forem. aa-vendas da Compa-
nhia. O Sr. Ilha propõe-se a pagar
uma quota fixa, isto. é, inclua no bi-
lhete o custo do sello, que o publico
pagará do mesmo modo; e o Thesouro,
que poderia receber esse imposto na
proporção das vendas, passará a rece-
ber apenas a tal quota fixa. O exce-
dente ficará para ello, Ilha. Exemplo:
no plano que elle apresenta de 20.000
bilhetes a 20$000. a Companhia tora
do fazel-os a 18*000, e pregar 2$000 de
sello. Nada mais.

Por isto, é que o Sr. Ilha apresenta
ao Congresso, como uma bomba, a tal
hnse. de 5.200:«00$000 -¦-- para a con-;
íuiTência,' mas... para sor paga em —;

quota fixa. Porõm atê nisto elle foi
de uma infelicidade pasmosa, porque
muito mais (1b que essa quantia já o
Thesouro recebeu da Companhia, pelo
contrato actual, sem necessdade do
ctincürrenefas.'' . ,'. 

'

Assim, noahno do 1912, o Thesouro
fecebou dá'Companhia — 5.631:383$
—' «"'rio annó' de. 1913, recebeu quasi
seis mil contos, ou 5.992:3591500. (Isto
aa verifica do relatório do Exmo. Sr.
Div Antoriib'Carloa, de 1918, 2o volu-f
mo, pagina 257, o do relatório âq
Kxmo, Sr. Dr. Jpão Ribeiro, de 1919,
pagina 2Í5).- '? 

.
Portanto, ónçte a novidade do se-

nhor' Ilha ?
Onde a enorme, differença entre o

lioitco quo a Companhia tem dado ao
Thosoui-o 4 0 niuito'qUe elle se propõe
1. dar,' como bãsc, para a concurrencia
aua pede V ...
'"'Páreco 

que,, pelo menos naquelles
dois arinós, a. Companhia deu main do
mie a s»ua base,em 1912 - 431:383*000'*-- 

em 19.1»— 792:359$000,*
É' verdade que aquellas magníficas

-eceitas ' decresceram, posterioCinente;
\ _ 4.6OO:OO0ÍfO00 —i* mas a'culpa foi
to próprio governo e não da Compa-
ihia, mantendo a Cláusula. I do "Ter-

mo de Revisão" do contrato, cláusula
jue cerceia o desenvolvimento das
vendas, obr'gando.-a Companhia a di-
niiuiir diias- loterias por semana, para;
jue suas vendas não alcancem nunca
15.000 contos,' iiorque se alcançar esta
íommiL nenhum lucro ella terá, e, se
ultrapiissal-á, terá prejuizo. Isto ostá
rrefutavelm.ento demonstrado em nos-
-o requerimento,.A. pagina 4, e não ha
(lha* que possa desmanchar o valor dos
ilgarií-moH.. Por conseqüência, sa o
Congresso aceitar as modificações con-
¦iV_nT.es do referido.' requerimento, o
thesouro. Nacional, receberá infall'.vel-
meiító o qüe. jft'; recebeu, c ate' mais,
ie as yendtis da Companhia augmonta-
i-oin, como 6 de prever'.

•Para se ca,icular atê que ponto clie-'
ga a perfídia desse Sr. Ilha, basta-nos
oitar, como amostra, o seguinte: —.ja
Companhia, no seu requerimento, tn-
clulu a receita' do Thesouro, 110 anno
sorrente, de 1" de janeiro a 31 de agos-
to (8 mezes), receita que montou a.
1 606:44C?200, — faltando todas as ver-
bas nos quatro mezes restantes, onde
jó a loteria do Natal avulta extraordl-
nariaróente, c faltando ainda a verba
correspondente ao excesso düs vendas,-
além. de 12.000 contos (Cláusula I da
Novação), que- não será este anno in-
ferior a 250 cofcíos. Vê-se, pois, que
aquella somma não pfide servir de me-
dia para os quatro mezes restantes.
Pois o Ilha assim o fez, para calcular
que nesses quatro mezes o Tliesouro sô
arrecadaria 1.303:223»100, o quo da-
ria,, para a .renda deste anno, apenas —
3.909:689í000 ! ¦-•.'.

' Podemos garantir que a renda deste
anno não será inferior á dó anno jfln-J
do;'pelo contrario, ella ultrapassará Os
— 4-.250 contos1-- do anno de 1919; e
ò Thesouro, pelais notas do Sr. flscaL
já pôde calcular, (apesar de não estar
findo o anno). se o Sr. Ilha faltou ou
não á verdado no seu aranzel.

Outra falsidade do Sr. Ilha íoi af-
firmar qüo a Companhia, em seu re-
querimento ao Congresso, apresentara
a somma arrecadada pelo Thesouro em
nove arihos de contrato na importância
de 42.622:713?630.

E' falso. Em nosso requerimento,
salientámos que o Thesouro jâ rece-
beu, pelo actual contrato, — rei3
45 229:159$838 •— somma esta que, ad-
dicionada á de 1.700 coiiíos,* mais ou
menos, dos quatro mezes deste anno, a
qual ainda não foi computada, e mais
¦3, dos dois mezes do janeiro e feyere.ro
do 1921, que completarão os 10 annos
do actual-contrato, nunca Inferior a —

70.0 contos, — teremos uma arrecada-
.ção- de —- 47.000 a 48.000 contos — nos
dez annos do nosso contrato, o* que si-,
gniflea a média annual de 4.700 a 4.800
contos. Isto é lnsophlsraavel.

Ora, nós demonstrámos em nosso re-
querimento que,' se o Congresso acei-
tar as modificações que propomos ao
contrato actual, o Thesouro receberá,
no mínimo, mais mil contos do que
está recebendo actualmente. Não foi
em palavras que demonstrámos Isso;
foi com algarismos.

Por conseqüência, se fôr aceita a
nossa proposta, o Thesouro receberá de
1921 em diante, no minimo, a quantia
de 5.700:000$000, quantia que poderá
so elevar a 6.000 contos ou mais, con-
forme se elevarem as vendas de bi-
lhetes.

Perguntamos agora: — onde ficou a
base dc — 5.200 contos — do Sr. Ilha?

os burros nagua-, se o, governo lhe en-
tregnr a exploração desse complicado
serviço.¦' B,' a prova dé que, com a sua pro-
posta/nunca elle poderá-pagar.-, nem os
5.200 .contos du" tal bnse, quanto mais
quantia maior. .

Assim,. elle" garante, que distribuirá
de premios 70 Io do capital de cada lo-
teria, e que extrairá; no máximo, duas
loteiras por semana, para acabar com
o jogo do.biciio.

Ponios de lado esta pretonção estul-
ta. A Companhia já gastou mais d»
mil contos, com a propaganda pela im-
prensa para extinguir esse jogo, seu
maior inimigo, com questões em juizo
perseguindo bicheiros, com 22 fiscaes
pagos á* sua custa para auxliar as
àuloridades policiaes, apprehendcndo
listas e denunciando bicheiros Uraba-
lho que competia ao governo ex-vi da
lei n. 2.321 e do-decreto r.. 8.597, do-
8 de março de 1911), e nada conseguiu
atê hoje.. Elles irão bancar por outras
loterias o até, oomo já se diz. pelo ren-
dimento da Alfândega ou da i;«5al)èdfl-
ria. Não será, po's. o ineffavel se-
nhor Ilha .quem os desbancará, com us
suas duas loterias por semana.

Passemos adiante. Distribuindo 70 "i"

de prêmios, sobram-lhe 30 "i" para lia*-
gar os taes 5.200 contos, qit mais,
(como elle promette offerecer na oceá-
sião' da concurrencia), bem como para
as despezas do negocio, lucros líquidos
do-mesmo, fundo de reserva, etc;, etc,
o quo importará, mais ou menos, em —
1.800 contos, os quaes, addiconados: ao
pagamento da giioía fixa mínima quo
elle promette .-pagar, sobem a — 7.000
CONTOS.* *. '

Ora, dos 30 T 1u<- Ihe so**,ram* °
Sr. Ilha terá. de dar aos seus agentes,
de: commissão, pelo menos, 6 °|", e ha
do ser difficiil encontrar agente, sério
que se sujeite ;_ esse pouco. Restam-
lhe 24 °|°.' .'' . . 

',

Consequentemente, precisaria ei.o
vender, 110 minimo, 30.000 contos poi'
vener, no minimo,' 30.000 contos por
anuo, para obter um lucro hruto
de — 7.200 contos, afim de pagar
os 5.200 tonto» de sua base e fi-
car com o' restante para as despe-
zas dò negocio, fundo de reserva e lu-
cro liqudo do capital empregado. Blas,
como elle promette pagar ao Thesoiiro
mais do que a tal base, quando entrar
na concurrencia, nem 30.000 contos de
vendas' annuaes o salvariam do désus-
tre '.*'.'.'.

O anno em'que a Coihpanhia mais
vendeu foi o de 1912, em que as.ven-.
das atUngliíam â somma' do' —' tfi.a
16.773s'31Ó-$870; — e, em nossu requer
rlmento ao Congresso, nos- baseamos
(com a süppi-essão da Cláusula l)'V'in
um augmento de vendas-de'18.000 a
20.000 contos annuaes. para, o governo
obter as vantugens que offerscemos.
¦¦¦ Como pretender o Sr. Ilha vender
80.00O"coifí(i.*í ou mais? •¦ ; 

'
'Por Isso f 61 que dissemos, *«m nossa
carta ao "O Imparcial", qüe não era
posSiVél dar wttitò ao Tlresifüro e mui-
tfl ab publico.-Se o TheK-ouro t[uç'r,;re-

!dçber á\e. Ç.ODp a 6.000 cOntos por ànno
(}as loterias federaes nuem 

'quer 
Úue

explore esse serviço h."p pódc distri-
buir, como promette. O Sr. Ilha, 70 "i"
de iiremios sobre o capital de cuda lo-
teria,." Quem o fizer, terá fatalmente
de árrlar. a carga*. ¦ N'.' 

O Sr. Ilha, ao que nos pareço, está
fazendo os seus cálculos pela loteria
do Rio Grande do Sul; Mas não calcula
duas cousas: 1', que, distrbuiiido; 70
por cento, não venderá.um bilhete na-
£|lielle Estado, pois que.aqúellá.'loteria
offeroce 75 "|°, e continuará a vir fa-
zer-lhe guerra- nestà'càpltnl, e 2", que.
daqui 'para' todo o norte, não venderá
as suas loterias caras, porque o norte,
á começar do Espirito Santo até o
Amazonas, só quer bilhetes baratos.
Foi por tal motivo que os Srs. .1. Pe-
dreira & C, da Baha, nos deram, tanto
que fazer com os seus bilhetlnhos do
200 rêls. Portanto, so espera vender
30.000 contos por anno,. pôde -limpar
as mãos á parede. * ;... •'

; .Por hoje basta. .. 'SÇ\

Alberto 'Saraiva da Eonkkca,
Presidente da Companhia.

(Do Correio da Manhã- de 6 de de-
zembro de 1920.) r. ' ' 

.1

DR. RAUL DE SOUZA MARTINS
Vencido pela dolorosa lmpressãó: que

trouxe ao meu espirito á tremenda
desgraça qW desabou ¦ sobre o feliz lar
de minha amada flha, sinto-me • fem
coragem pára corresponder já á gen-
tileza dós prezados amigos, que sóúbe-
ram beih: compr&hender u- natureza do
meu sentimento o que me enviaram
condolências., .... * - •¦ ¦¦'..'•

Como verdadeiro christão, -lastimo

profundamente que um espirito eleva-
dò e culto como o do illustre morto oi-
vtdasse seus deveres corno chefe exem-
plar de família, só -vivendo para sua
mulher e filhos e indicando' sempYe,
pessoal e materialmente, a vei-eda sân-
•ta do dever, como particular e como
ropresentante da justiça, que deu sem-,
-»re sentonças ditadas pelo desinteress»
e pela lei.

Não posso explicar o seu acto e che-
go até a crer que se suicidou para nSo
ser obrigado a castigar a deslealdade
e perfídia de'alguns'falsos amigos.

Concluo dizendo apenas a esses que
está escripto:
ji;l;f Quem com ferro fere com fèrrt»
será ferido; ' _,.':.•*..2,!> Temam o dia depois dp. outro.

: José Ignacio Ewkrton de AIlmeida.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro ds

1920.

DOENÇAS DAS VIAS URINÁRIAS
A blennorragJa, mal tratada-, com-

plica-se, multas vezes, de cystlte,
principalmente, e esta, além de pro-
duzlr uma dôr vivíssima o necessi-
dades freqüentes de urinar, d& logar
a complicações que se tornam bas-
tante grave-s, algumas vezes.

Muito importa, portanto, ~ em-
pregar uma medicação séria e ef Ci-
caz, receitada por todos -os médicos:
a EUMICTINE, 8 a 12 cápsulas por
dia, ás refeições.

Deposito rias ^principaes, pharma-
cias. Exlja-se' cuidadosamente o
nome.

¦¦WÈ
C

CORREIO

• De'xamos propositalmento para o
fim o melhor, que é a prova provada
de quo o Sr. Ilha nada entende de
loterias, e que dará, fatalmente, com

Estt repartição expedira maUs pólos scjnln»
tes paquetes;

Ilojc:.
* BmbanÚa, parn Las Palmas c Kiiropa, via-

Lisboa, recebendo irapres-.os ató ns. 10 lioras,
objectos para registrar atí as 0 e cartas para
o* exterior'nté as 11.

iíacaaú, para Victoria, «alda, Macelfi, Ite-
clfê, Ceüri c 1-nrfi. recebendo impressos n »
as 0 horas, cartas pnra o Interior atí ns fl 1|J
e com porte dnplo atí as 7.

Andei, para Kuro|,a. vla-LlsbMl, racebkndel
¦inilirwso» ntí ns 13 horns, objectos para (•(¦¦çls-
trar ntí as 12 e cartas para o exterior ate «¦
11 ÍIS.

; Amanhã:
DcnJs para Barbados e NoTa Tork, recebes-

ilo Impresso» ntí ns 8 libras, objectos para r*
gistrur atí us IS boras dii lioje, e carUs psrs
o citcrioi- atí as t».

-ií__.,_l - -Ic—.'



¦.-:£?
\tr''t.«_**"-.:'^t*«p...

12
¦ff .v-~;".:'- - iwyTft.-»wiTi»-_wi- -•*¦,__. _ii___*.v..-y..v "m;ii-«.íti_V',Víii-tiiiie!« •a-j-^v*.*.......,,-,! -j->-'*. . -:•'.''¦.*;,'!-''.'*" .*'rT.''l^^^ T^^*'*—^-'f^*?^*-^

O PAIZ-TERÇA-FEIRA. 7 DE DEZEMBRO DE 1920 v
'^^tSWIII»» UIWMJCwH ¦*»>..- -".•.1'»,*».*i--^;l«^.->rJ*S*< (CÃ aN*A-SU-l*Wt»_^jlW-_«»

'

í;:--

*;.:¦

LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL •¦
¦_¦ ......

J-lesuino--do.*' |,reii.l..a Ja loteria O» Ciipilul
Fedoral; plano n. 3.10, ratraidu- em 0 dc rte-
zembro do 1020.

rnKMios souteados
¦Ji7r.GR (Capital)  2O:O00$000

31."D. . ,.  3:000-5000
3 PltKMIÜS DE l:2OOJOO0
3.1181 20100 .2182
10 PRÊMIOS DK 300*00(1 -

SSRt 18M.1 7717 122S0 . :»3.-.2
12020 2801.) 1338.1''" 12807.' 271)10

•t'-' 1'llli.MIOS DH l__O$(l00'
12C2S :tr.7tt!l 311703 • 56S2 ' .20:17(1

2(12 HI1I7 21087 20022 •ll).'!.';
2!i8S8 - «817 :ir_.".i:i i:tr. 

' 
sh-ik

H287 321 -W 13010 inr.82 23(101¦1037 1333(1 3P.I 13011 lsllül
lllfll 7211(1 KinilS 038!) 213.VI
182.-.0 30007 11122 18121 31.117
2-1317 .'lllfil ííjftS!. 3r.31'J 11)8110

7880 10508
ANtOXIAlAÇõES

87507 c'»7r.Cfl 18H$il()0
31,".8e 310(1 llUÍDUll

DEZENAS
|7r,.:i n nvi.-ii S.i$.ii)i)
31'.1 a 31Ü0 Ibjuull

CENTENAS
87'....1 .-. .'ITd.lll t.$.).)t>

31U1 a 3200. . -, Ofinil)
Todos cs numerou tonuinitdos ein (!S têm &%,¦ os l.-riiiiiKMlós i>ni 8 lõin 3$; exeoptuanilo-.-..!

ds Icriiihutdus piu fi.s.
Ol'iM'il iJinj InteriíiJí, ilo pívcuo il;i Uiiiíiq£»

\ftiitt» l Confim Pinio ; ¦ u (lirifi.-t.oi* tWjfittlâitVi
Or. Olyntho; o escrivão, t\. du Cantuana.

HOJE HOJE

PENHORES

SCIS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes tio Mello — Moléstias
do olhos, ouvidos, nariz é garganta.
Das 3 ás 5 horas p. ni. Consultas â
rua S. Jo.«é n. 51, 1" andar. Tolo-
phone ,r)..SüS, Céntjivl; Residência:
rua Dezenove cie Fevereiro n. 135,
ButçEfpgò. Tejophono Sul 1.986.

Rr. Tamborim Guimarães — Mo-
lostina interna:.- om geral c especial-
mento moléstias dns çri.ãiÍQiis.. Kua
l!ni;,'ua.vatia n. 31; residência, rua
:1o'S. Uliristovão n. 570; tclcphoiu:,
40 C.

j l>i\ Ubaldo Veiga- Clinico o espo-
cltiljstil cin Syphllis, doenças vune-
reas e d:is vias mi na ri as. Coas.: lt.
Sete .le Setembro n. 81', .las '.I íis fi.
Toi. C. SOS. Altos da drogaria A.
Caçvailio .t C.

Dr. Hilário do óoiivela, das mil-
i'ci'F.i(línU\s do Paris o Heidelberg,
professor .1p clinica fl.t3 doenças dos
olhos- ouvidos, nari:'. o garganta, iu\
I.'íicii1'I;hI..' dó .Medicina desta capital,
consultas dia rias. das 14 fts 10 horas,
á rua S. José n . 2'4.

Dr. Iliiiulieito do Mello—Cirurgia
gorai, partos,, moléstias das senho-,
rus o vias urinaria.*;. Cons.: S. José
81. Dns 1.1 fis .15 horus, ás segun-
il.is, riiiarta.s e: sextas-feiras.' Res.:
24 do M:liii 35. Toi. V. 61(15.

DENTISTAS

Dr. Octavio Kiuleo Álvaro — Cl-
rurgi&o.-dpntista., pela Faculdade, de
-Medicina do Kio; membro do vo.ri..i.->
associações scientifica:}, fundador.da
clinica dentaria no Hospital do
Nossa Senhora das Dores, da-Mbe-
rieordia, etc. Instalação electrica.
JJ.vgiene rigorosa. Trabalhos rapi-
dos o- garantidos, com hora marca-
(lil, Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro do Maio n. 74. Tel.
DOI.xr.\s DA GARGANTA, NARIZ,,

OUVIDOS É DOCA
Di'. Eli rico dc liemos; professor li-

Vrõ da Faculdade de Medicina do
Rio, com 25 annos de. pratica. Cura
garantida e rápida do ozona (fétido::
nasal); por processo novo. Cons.-.
rai da Assemblêa 13, sob., do 12 0 =
1 (In tardo.

AXAl.YKES DE URINAS, ETC.
(.'(•sar biógo, c.hiniicó analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina d.i
de AssoniblÊa'.

ADVOGADOS

Dr. Kiiiui))lio Bociiyiivn Cunha
Esci'i|it.ii'io, rüa do Kosario n. 05
ITolOphone n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—Comniercial, eive! o cri-
minai -- Rosário, 157, 1" andar-—Tel.
5.'738 Norte—lias 10 ás 13 o das Ia
fis 17.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercinl- o criminal; adianta custas.
Praça TI rá tio n tos 87, tel. 1.440 Celi-
trai.

HOTÉIS E tíESTAlíRANTES
Hotel Avenida — o maior o mais

importante do Brasil — Avenida Rir.
Branco—Magníficas accommódaéões
n preços módicos." Ascensorcs ele-
«tricôs.

AIIOJIITÉCTÜKA lí CONSTRU-
CÇÕES•

Autouio Jaiinii/,/,i & o., sociedade
em eommaiidita. por aeçõos, com

. serraria e oarplntaria a vapor; depu.'
sito do madeiras, do forro duplo T.,
mármores, mosaicos do luxo, de ma-
deira, ládrilliò, cerâmica e azulojos,
etc: encarrogani-sò da construcção
de odificios piibüens o predios para
particulares, por empreitada ou ad-
liiinistr.içSo.

Escriptòrio t.-clinico: Avenida Rio
Branco ii". i4-l, fèldjihòno 773, Cen-,
trai, o teleplione particuiar, do ge-rente, 774 Central.

Tiram plantas o dão orçamento
para qúaésriuòi' obras.

EssrlptoiMó commercial e doposl-to; praia de, Botafogo n. 20 (itnorro«lil,.„Vuiv:l). tòleiJhono Beira Mar,1. Í133,
Er.OKi.s í; rr,.\Ni'AS

llõrtulfdiiii — Casa fundada om V
õo janeiro (le 1885 — Teleplione nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LKAO ,v c, sucçesspros de Flekroff
Carneiro Leãn _ C. líun do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Álexah-
drina n. 131, l;lo Comprido — Se-montes novas do hoitalU-as. flores
o agricultura — Piáiítàs dõ ofiiariioh
te, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
pura todos os misteres de jardlna-
gom. Ciinliii., chás da índia Ram
Lal's. Mineiro e Paulista. Alimento
para canários. p0 da Pérsia, otc.

.Cestas, ramos o coroas de flores na-turáes, feitos com apurado gosto.
PnÒTAS E «ELO

Ferreira irmão Ã: O. — Rua Pri-niciro dò Marco n. 4

LOTERIA
Casa Giiiiiini-ãcs —Agencia de lote-terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-«ia do boeço das C---*'nR.

DIVERSOS
Livros de leitura, dé Vin una. Ko-

pico; Puiggari-Barreto. Arnaldo Bar.reto Abílio Mae. Ej:aminon.dás o..¦lisberio de Carvalho. Forroira daK..sa. Golharilo, Hilário Sablno oCosta e Cunha e outros autores' tnLivraria Fnmoiseo Alves, ru.- .'<. Ouvidor n. 10G, líio dc Janolro—Rua
do S. Bento n. G5. S. K-iuIn.- i'.,i'-i!vBahia ii. 1.065, Bello . norls.V_n._o
Minas.

-.i.i.iii. i.
oi; o ... ,.,

A OE CAIROS
• --rwii.

OTIS
lyiIDDLETfivVí-

.\. r.i;r»ti-i:n,i.

DE

Frankliu & PjiVtò

Una do Hospicio 206
LEBLÂO

D13

JÓIAS
DÉ -

lECADOEIAS
Jolas de ouro, platina, com brilhan-

tes e outras iiedras preciosas. ¦
Roupas feitas, ca si miras, linhos, rpú-

pas para cama e mesa, machi-
nas pára costura, ditas para

escrever, revólver.•_, es-
pingardas e muitos

outros objectos de uso doméstico,

ELVIRO CALDAS
Escriptòrio o armazem: á rua dos

Andradas U. S — Teleplione 1247-
Norto.

Devidamente au.torizaclo
VENDE EM LEILÃO

r. i

Terça-feira, 7 do corrente
A'S 12 HORAS EM PONTO

'' '&¦¦;

KUA DO HOSPÍCIO N.^Otí
As rica« jóias e'mercadorias, per-

tencento.y a cautelas já vencidas e
nilo resgatada», podendo os Srs. mu-
ttiarlos resgatal-a© ou reformal-as
atô a hora do leilão.

CATALOGO
407 1 1 relógio cie prata, re-

montoir, n. 27 273.
207 2 1 par dc botões de ouro,

com pedras.
SO 3 11 metros do fazenda

preta.
963- 4 1 terno de casimira.

33 5 4 camisas para homem. _'
707 6 1 corrente, (te ouro, (ie-

sando .17 grammas.
522 S 1 relógio do prnta, re-

montoir,: li; - 1-.5Ü0.413,"com vidro partido. --. .
23 9 1 fnuiue e 1 collete. de

casimira.
130 10 1 cautela desta casa, nu-

mero ll'i.
1412 11 1 par de'botões dc ouro,

com pedras.
24 12 1 capa de borracha.
29 13 1 corto de casimira.

656 14 1 cautela «esta casa, mi-
moro .557.

21 15 1 sacco de prata.
258 10 1 par de allianças de ou-

ro baixo.
295 17 1 salva de metal.

IS 1. chave ingle_.il e 2 latas
do vaüeüiia.

19 1 navalha e 1 Ipandojj. de
loui;a e müia'!.

20 27 metros dê c.anvbrala.
21 1 relógio (lo prata, rc-

montoir, n. 1.103.036.
22 1 cautela desta casa, nu-

mero 38.
1 bolsa de prata,, pata
iiickois.

24 lpar.Ue perneiras.
25 1. despertador.
20 1 broche de ouro, coin 1

brilhante.
27 1 par de. botões do o_:io.
28 1 peca de brlm e 15 me-

tros de casimira, mais .911
menos.

29 1 ferro a n-icool, para 0:1-
gom mar.

30 1 relógio de prata, re-
montoir, 11. SS-1.

31 .1 alfino-.o do ouro, com 1
brilhante e molas pe.-u-
las.-

32.12 colletes. para .senhora.
33 2 çaíiçòs de cristal, 2

jarrinhas e 5 eliicaiíis de
fantasia.

3-1 I feiticeira de ouro, com
1 diainanto.: ¦ . . ;.'. j j35 1 par de ,bichas do oiiroj

l|2 libras, com 2 lin-
lhantes.

30 1 pnisoira de eouro, cem
1 relógio de nickel1 " ão.
contro, •'

3 7 12 pannos do. crochet,
para toiiette. : -,'

38 5 dúzias, de. lcn(,'(5es o 1
corto do voil.

39 1 corte de casimira.
40 1 relógio de metal, rc-

monioir, 11. 244, e 1 cor-
reiite de metal.

41 1 aívpl do prata, com 1
pedra de côr.

43 1 broche de ouro e es-
malte. eom pedras.

44 1 cáliju, 1 collete do ca-
simira. 1 paletó do brim
branco e 5 gravatas.

45 1 collete para sonhora.
40 1 relógio de metal, re-' niontcir, 11. 259.190.
47 1 anel feiticeira dc ouro,

com 1 pedra vermelha.
4S 2 bibplots dc louça, 12

pratos ]iara soibreniesa o 3
travessas, tudo do louça,
e 8 talheres com cabo de
madeira.

49 1 corte de casimira.
1 bolsa de prata.

par 'de botões do ouro,
cum 2 pedras vermelhas.

52 1 anel de ouro, com 1
pequeno trllhanto. .

5 calças e 5 ttinicas dc
mescla.

volumes da Divina Co-
media, de Dante.
1 sextante.

corrente du ouro, com
argola o mosquetão de
plaquet, pesando 13
grammas.

57 1 rologio de mota!, re-
mont..ir, n. 5.226.417,
Omega.

58 2 pares de allianças de
ouro baixo.

59 1 paletó e 1 calça do
brim.

60 1 seringa de vidro, com
agulhas, 1 oslojo dc

metal, o 1 revólver.
61 1 carimbo para numerar.
62 1 anel de ouro, com 1 pe-dra verde, circulada dc

brilhante.''.
63 1 anel de ouro, com 1

pedia vermelha e 2 bri.
lhantes.

Cl 0 dúzias dc colheres de
metal para sopa.

Cã 2 metros o 30 de casi-
mira.

34

31
*
10

300

177

1320 23

• 20
. 49
604

1263
40

1157

18

821

447
1419

297

. 9-13

1423

1305

ii (
50

271

303

68

9S
81

308

63

113

464

1203

117

100

73
230

132S

203

129

128

142
•04

243

117

158

50
51

53

54

60
50

234

50.

Úí

319

170"

175
1205

192
105

1347

046

200
262

1357

221
1252

222

265

C25

223

Í25-

233

235

787

244

66 1 revólver com cabo do'.-; madeira. -; .'•' 
',. v

07 1 brilhahte solto, pesan-¦•do. -1|2 kilate. mais 1|1<3.
68 1- íinel. de ouro coim dia-

mantes" 
'e- 

pedras do coi%
09 1 

'alfineto, 
dó pui'0 com

i ;pe.róia pára- gravata. 
'.

70"'l colher para arroz e ,1
concha- para sopa, tudo-, . de' cristofle..

-71 1 corte decislihira.
72.1 rvlogio . de prata, ro-

;- montoir,. 11. 9S..096, o 1
c.orrente ileVprata.

182 .73 5 thermóinotros para
temperatura.. -

74 1 iil tro Pastéur.
76 1-çAutela.desta, casa nu-

mero 79. '•.
70 1, concha do prata, pe-

san (Io 196 graiumas. "
77 0 botões de prata com

monogramma e 1 alfi-
nele de oüro.com. 1 pe-
dra dé côr. ' ' .

78 2 Jarras de metal.
79 2 pares de allianças-do

ouro baixo;
80 1 iiar de botões de ouro

com pedras de côr. ,
55 Sl 1 revólver com cabo de

m:i.loira.'
204 82 1 posta de couro para

papeis.
210 84 1 pucaro para pó de ar-

ler-, 1 collete para se-
nhora, 1 dito para ho-
meni, 1 castiçal de lou-

\ ça e 1 panno de croohet.
85 1 medalha dc ouro com

1 brilhante, turmalinas
,. e diamantes.

86 1 corte de casimira.
87 1 cautela desta casa nu-

mero 1.237.
88 0 collariniios, S pares de

punhos, 1 calça de casi-
mira, 2 gravatas e 1 car-
teira de couro. ' ..

89 1 relógio de nickel, rc-- montoir,- 1 chatelaine de
fita e 1 medalha' de pia-' quet.

90 1 punhal com bainha de
prata. ._..'-;

91 1 rologio de nicUel, n.
2.043.544, 1 corrente de
metal o 1- relógio para
mesa. .;,¦.'

92 1 anel de ouro ó' prata
; com 1 pedra de côr e

diamantes.
93 1 cautela desta casa nu-

mero 44.
94 3 bolas para bil.hur.
95 1 anel do ouro com 1

brilhante.
91J.il boá;
97 1 corrento de ouro o

platina, pesando ' 21
grammas.;

98 1 relógio do nickel, rc-
montoir, .Vigllant.

99 1 machina para nume-
rar.

202 100 1 medalha do ouro com
6 brilhantes. ,

269 101.1 echarpe.
«12 302 5 peças de ronda.
B.Sí) 103 2 cortes do fazenda páravestido. . -..
310 104 3 cortes de. casimira.

, 93- 105 1 colar é 1 medalha de
re, -.„_, V?V0 COm onyx c Pedras.¦ 584 106.diversos ferros c apo-
.tr _*¦ 

'tachos :para dentista, i555 107 2 cortes dofaizenda do
côr, pai-a vestido.

5t.3 103 1 par do fronhas derenda.
¦¦¦ S8 109 1 relógio, de ouro, re-montoir, n. 5.810, Eni-

firma, defeituoso.
327 110 1 cruz de ouro e plati-na eom 1 brilhante ediamantes.
4-32 111 1 capa de borracha usa-da. í
C94 113 1 capa de casimira.^0 1.14 1 par de allianças de ou-.í'0 baixo. .. , . .'.¦-¦
500 115 1 par do meias botas doborraclin.
387 110 3 cortes'de brim branco.

Air Ul ? C0!'l,'s dc «Ml.mlfã-l.i-10 118 1 par do botões-dé ouro
o_in íV'a ^>íi!,¦^^S<., 3 sra-iimas.340 119 1 -bolsti. 

do prata363 120 5 pecas tle cambraia.(«9 121 1 terno de flanela1425 123 1 bolsa depara
nickeis.

708 124 1 l«iue de madreperola
.¦vi -,:,- <l'0m :l Víll'eta Partida,
nna ãà í rnachiníl «le gravar.900 W 1 machina de numerar.955 127 1 medalha de ouro com

diamantes e pedras de
,,.,, .„o ct"' ° 1 dita a~ metal.1424 128 1 bolsa de prata.9-0 129 1 machina pliotograplri-ca, Delta.

8i41 13.0 1 fraque e 1 collete decasimira.
811.7 1131 1 corte do casimira.
7S(V 13'2 1 -par de africanas do
„„. :„:„ r'm'o ÇPm 2 pedras azues.^bl l.u 1 . apparelho electrico,

para ar quente.
643 134 1 binóculo com caixa.

1374 135 1 machina para nume-
rar. defeituosa.

5-08 130 1 bandolim.
501 1-37 1 vidro, contou do ouro

para obturnção.
516 13-8 1 bonet, 1 par de peruei-

ras o 1 dolman.
906 139 1 pistola, F-, N.
398 140 1 corto de casimira.
325 14-1 1' relógio ,de, ouro, ro-

montoir, n, 252.316, Pa-
tock Philippo.

56 142 1 anel de ouro com 1 po-
dra do côr o brilhantes.

3.62 143 5 peças de cambraia.
408.144 1 cigarreira de prata

com monogramma o 1
estojo, .para escriptòrio.

1225 145 1 bolsa de metal com de-
feito.

3.74 146 3 .cortes de casimira.
470 147 1 revólver com cabo de

madeira.
378 148 2 pequenos selins.
434 150 1 campainha e 1 figura

de biseuit.
402 151 1 sobretudo ,de casimira.
481 152 1 Telogio do nickel, rc-

montoir, Elite.
435 ii58 1 fraque usado.
013 155 -5 pares dc meias para

homem.
691 156 1 corrente e 1 alliança,

tudo de ouro, pesando 18
grammas.

448 1,57 1 relógio de ouro, re-
montoir, n, 09.0'5-2.

661 158 1 corto de fazenda de
côr.

1236 159 1 revólver com cabo de
madeira, ri. 2.160.

54S 160 1 corrente dc ouro, pc-sando 20 grammas.
039 101 1 oítojo d», metal para

unhas.
1 par do fronhas bor-
dadas.

-• 607 175 1. fraque de casimira.* -
679 176 1 corte de casimira. • .,
60-7 177 1 par de jarras de bron-

ze artistico.
697 178 1 pai- de botinas pretas

. pura Homem.
2i54 179-4 alliançr.s de ouro baixo.
806.180' li chapas para gramo-;

. . -..-.. phone,
710i 1S1 1 machina .photographi-

oa. „.--..
7 182 1 cigarreira'¦ de prata

com inonogramma.
71S 183 10. pannos de crochet e

1 collete para senhora.
977 184 1 revólver, .Nagant.
745 1S5 6 'pannos de crochet, 1'

toalha de mesa, 1 dita de' biinho o '1 colcha. '
S>5.3 186 1 ....inteiro dc metal.
318 187.1 par de afrícahas do

ouro baixo.
212 1SS 1 bolsa dô 'prata para" nickeis.
7-21 

'lSíi 
4 poças de renda o 7 boi-

.sus pnra senhora.
887 19-0' 1 colcha dc ertíchet.
72'7 1-9-1 1 fiuque o' 2 colletes,

sen .lo 1 .ie brim.
190 192 1- anel-de ouro e platina.

eom brilhantes e dia-
mantes. ¦

2.G4 19-3 1 torno dc casimira.
89G1 194 2 peignolrs. ,954 195 1 binóculo defeituoso.

1332 196 1 colar e 1 medalha'de
ouro.- ¦ ¦ 1 .

880 197 12 navalhas The Boston.
837 198 1 bomba para automo-

vel e 1 macaco pequeno.
840 199 6 pares dc meias.
820 200 1 cadeado para machina

Singer.
764 201 1 botão dè 

' 
ouro pára

collarinho.
jr. 39 202 .1 -çuíirda-chuva. . com.

cafct-ío de metal.
286 203 2 metros dé casimira e'.. 1 despertador.
881 204 1 vestido de seda, usa-

do, para senhora.
;. 321 205 1 espada para official.

¦ 867 200 1 rosário dc madrepe-
rola e prata, defeituoso.' 314 207 3 pinturas, a 'oloo.v

•'.878 208 2 pignoira^w. . , .......
; 491 209 1 guarda-çWva'. Oom

¦:.V castão d& prató, òiã máo
/•i::'' estado.; ;•- - - .-,- ' '- ¦ ; .

,-; 296 210 1 relógio do prata,, re-
montoir, 11, 10.4.85..

312 211 1 corte de casimira^ ¦
1303 212 1 sexta.ritè n. ÍÍ3.K74.: 1426 213 1 eot-njo coin 6 chicaras',' o Pirea. . -1.1.. ¦ •.-..'.. .

600 214 1 guàrdá-chuva oom
castão de prata, aman-
sado. '..-''• '

259 215 2 pares de.alliançaa'. do
ouro baixo.'¦¦'.'•

.1300 210 1 colcha. - ;'¦".'
1309 217 1 porta-toalhá, 1 poria-

relógio p 4 pannos, tudo
de croché e 1 fronha
com letra. '

1312 218 1 terno de fraque do ca-
simira. ¦'¦ ¦¦'¦ ¦.. . ;.'

a 725 219 1 espada ém máo eetado.
.. 786 220 1 relógio de aço de To-

lodo o 1 pulseira de
couro.

1128 221 1 ferro a álcool, para
engommar.

1421 222 7 camisas para homeni.
263.223 2 pares de allianças. -

. 654 224 -1 pistola n. 369.159.
1117 226 1 navalha dupla com

estojo.
1147 226 1 par do dragonas o dois

f ladores.
883 228 1 corrento do ouro e 1

argolão com 1 brilhante
oi pedra do côr.

1316 229 1 machina pa.ra num«-
-rar.

440 230 1 guarda-chuva oom
castão de prata, para se-
nhora.

: 642 231 l--p_stola ai. 209.501.
.1134 232 1 vestido de «eda.
1221 233 1 relógio de praita. .
1325 234 1 machina •pliotographi-

ca com 3 chassis, com
defeito..

788 235 1 espada para official'.
605 236 1 gramophone.
371 237 1 tesoura, o 4 canivetes.

1335 238 1 terno ile casacai
636 239 1 revólver.-
778 240 1 alfinete de ouro com

1 pedra de cOr;
591 241 1 machina para niime-

rar. ,-
1317 242 1 dolman, 1 calça e 1

capa para bonet.'
706 243 1 castão do marfim o 1

bala nça.
722 244 1 bengala com castão do,

prata.
389 245 1 medallha com o n. 13

o um alfineto dc metal.
1135 240 1 naia de casimira.

802 247 1 despertador com cs-
tojo.

088 248 1 instrumento de mu-
sica,

1434 249 1 apparelho de metal
oom 6 peças para chá.

1443 250 1 flauta amarela, .1 a.nel
de -ouro. com 2 diaman-
tes o 1 pedra de côr.

1310 251 1 espingarda dc 1 canno,
para. caça.

1114 252 1 botão de ouro com. 1
pedra de cõr.

1308 25,3, 1 conte ile fazenda.
394 254 1 corrento de_.-, -.ouro e

platina, 7 gi'áii|mas. .
1399 255 1 faquelro 

'Me 
cristofle,

faltando 1 faca" e 1. dó:"
lher, tudo icom mono-
gramma.

273 256 
'2 

allianças de ouro
.-7. baixo.

663 257 1 bengala Com castão de
prata.

1100 258 2 eo/Chiis para cama de
¦ solteiro.

1103 259 1. guarda-chuva com
castão do prata.

917 260 1 par de bichas, defei-
tuoso, com 2 pedras de
côr.

834 261 1 bolsa- de prata, para'nickeis.
1161 262 2 cachepaux de metal e

1 pucaro para pó dc ar-
roz.

246 263 1 relógio de ouro,. rc-
montoir, 11. 7.744, oòm
monogramma.

700 264 1 guarda-chuva coro
casitfio dé prata, em. máo
estado.

847 265 í mala pequena, para"- viagem-.
84Ó 266 1 revólver com- cabo de

madeira.
304 267 1 guarda-chuva com ca-

bo de madeira.
276 268 1 caneta de prata, com

pedras de cores.
1377 269 1 espingarda Flauber. ,

7.61 270 1 bengala com castão do-; prata.
348 271 1 bolsa de metal.

1199,272 1 chaoÉo de feltro.
1392 273 1 colcha para casal.
1219 274 1 alfinete de ouro com 1

pequeno brilhante.
1212 276 1 boneco.

146 275 1 trancelin do ouro o 1
.pince-nez' dc metal. -

1393 277, 1 calça dc casimira.
101 278 1 . guarda-chuva .coni

castão de metal.
1266 279 1 terno dc casimira.

358 280 1 relógio de prata com
pulseira do couro.

, 115 281 1 bengala com castão de
prata.

1398 282 1 saia dc casimira.
979 283 1 chatelaine do ouro

com medalha de pr.ala,
esmaltoda.

219 284 1 guarda-chuva cóm ca-
bo de' madeira. V

805 285 19 chapas para gramo-
<» phoneíi. ' •

1284 287 1 binóculo.
946 288 12 chapas para gramo-

phonen.
. «73.289 1 cordão. 1 medalha

com 1 pedra do côr. 2
aneia còm meias pérolas
faltando algumas, tudo
do ouro.

95 290 1 bengala com castão do
prata.

1402 291 4 retalhos do renda e 1
poça de bordado branco.

877 292 1 guarda-chuva com
castão do prata, para sc-- nhora.

•81 293 10 jogos do ferros para
flores.

43 294 1 machina dc escrever
n. 5, Unilerwood.

208 295 1 guarda-chuva comcastão do metal, - para
senhora.

252 290 2 pares de allianças dc
. ouro baixo.

268 297 1 estojo com navalha
Gillet.

094 298 1 argolão de ouro com
3 pedras do cores o 1
dito do cOco o ouro.

326 299 1 cruz de ouro com 1
pequeno brilhante.

368 300 1 secretaria do peroba.
369 301 1 mesa redonda de pe-roba com os pés tomei-

dos.
535 302 1 armação para guarás-

. chuva com castão di
prata.

430 303 2 bolsas de meta).
. 391 304 6 cadeiras amarelas.
420 30.5 lanei com 1 bri'hanto

o 1 dito com 1 brilhante
o 1 pedra do côr.

503 306 1 estojo com navalha
Gillet.

668 307 1 porta-chapéos coin es-
pelho o cadeiras ama-
relas.

816 308 1 microscópio com esto-' io do lâminas.
912 309 1 relógio do nickel para

pulseira de couro.
1151 310 1 quadro negro com tri-.

pé,, 3 cadeiras amarelas
com assento de palhinha
e 1 mesa pequena.

1260 311 1 sacco de metal.
1294 312 1 cama dé peroba para

casal coni , estrado Io
madeira.

1302 .313 1 estojo para desenho.
1363 314 1 mesa pequena de pe-

: roba.
1364 315 1 sofá e 2 cadeiras dc

• peroba. ¦ -
1384 317 1 despertador pequeno.
1386 318 1 buzina Klaxon, ritfíné-

ro 394.525.
SS2 320 1 bengala coin castão de

prata.
281 321 1 bolsa do metal com

pedras de cores.-
320 322 í par dê botões de ouro

com pedras de cores.

- '  I I !¦ IIIWI —

DIVERSOS
COZINHEIRA—Precisa-se de umíÉboa cozinheira.; á rua Conde d,»Bomfim ii-, 611. "

OFFERECE-SE um rapaz 'cor.i nl-
RU.ma pratica de escriptòrio. llesp-os-
ta, por favor, a Paulista. Kua Theo-
doro da Silva n. 1, Aldeia Campista.

OFFEREOE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

ALUGA-SE uma lavadeira do lus-
tro. 011 pára cozinhar o trivial, juntocom uma filha, de 15 annsVs«);ir:i. ar-rumar o ebpelrar, para urh cisai dâtra tamento; prefere junta, não fa»zendo questão de ir para fora, levan,dn uma menina com tres anties,
cnisigo; espera por qualquer ecoa-
sião; rua Co.ii-íiante Ramos 11. 107
Copacabana.

VEXDEM-SE tornos do casimira
fina. do naletó sacco e fraque, saio-
king e casaca, a 45$,' 55$, «0$. u.-,$
o .150$, o vestidos finos a 35$, 5;,,; 095$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga iv. 09 e S. Luiz Gonzaga mi-
mero 132.

OFFERECE-SE um caixeiro para
casa de pasto ou botequim; informa-
se com o Sr. João Ignacio, á rua
Evaristo da Veiga n. 140, açougue.

OFFERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir para fora.

OFFEItECE-sfc um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

POR ter que «e ausentar do Kio
pequena família de tratamento riu'
ga sua eas.t, mobilada, íl villa Vis-
coiiiie de Moraes, á rua S. ÇÍême.'.te
pêlo- prazo de. seis mezes. informaw
ções, Sul-839.

ALUtüA-SE um quarto do £)'onto
mobilado e cem optima jicnsão, a
um casal ou dois rapazes. Semu\u>
Dantas 19.

OFFERECE-SE um casal com
pratica de pensão, o marido para
copeiro o a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephono Beira Mar
1251.

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequ. .a família, para arrü-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OTTVl. -'X'E-SE uma senhora do
meia |d_.do, p..ra um casal se. 1 • fi-
lhos ou para binar conta de crlan-
t : á rua' Marcilio Dias n. 8.

COMPRAM-SE roupas, usadas .lo
homem, .senhora, cama o mesa e ta-
petos; pagam-se mais 30 òjò do ...to
outras casas. Rua Evaristo da Veiga
n. 09, e rua S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.
~*~ —————————*-— ___________ ^

MLLE. RUFFIER, professem' ,1o
français, d'hist-oire. de litténítlire et
de diction. S'ailresser, 10, rua Sa,-
chet, au ler. étage, ou 32, Dosem-
bargador Iil dro, Fabrica, 4050 Y.
•" " ** '' 7" ' - '" ' "*

MARGEADOUES uan' BB e Vin
Qtoria e' conipositbriíl^procisam- 0;
Misericórdia 74. '

COMPRAM-SE. roupas usadas da
homem,.paga-se] bem; attondem-se ai
chamados pelo telephono Cent. il
3344. ••

. ÁLUGÀ-SE uma boa ivlcovu, com
direito á melado da sala do ja.iituí-,
para cusal, á rua Miguel dc Frias IO,-

OFF.ERECE-SE uma arrumadei-
ra ou nina seeca, para o;.» lamiliar,
prestando ns melhores informações,
nu. rua Generoi Pedia n. 111.

OFFERECE-SE um perfeito cozi-'
nheiro. limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou família dé
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando do sua pessoa boa
fiança, para casa do tratamento; or-
denado. de 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, casa 17.

OFFEnECE-SE um bom emprp-
gado: escrever para João Ignacio,
rua dos Arcos n. 60,

' 
VENDE-SE à casa da rua. C.i.:ial

Mendea-n.' 92, estação de Ramos..
Trata-se' defronte, coni. o Sr] Cm-
stantino.

ROUPAS, penhores, compram-sò
as cautelas; paga-se bem. Rua Kra,«
risto da Veiga 11.'69, tintumrln.

¦  
J

PEDRO AMÉRICO WERNECK,
oo-m escriptòrio de patentes o mar-
cas de fabrica, (1 rua General Cama-
ra n. 20, encarrega-so de contratais
e negociar a venda de cavalletes de
manobra de chavos ou agulhas da
desvio em linhas forreas (systeinal
n-. 3.),, privilegiado pela patente do
invenção 0.287, de propriedade dal
Sociedade Ramapo íron Works, es-
tabeleeida em Hiliburn, Nova Yorlr,
Estados Unidos da America.

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, com uma filha dc ,10 an-
nos, nSo faz questão de fazei' mais
algum serviço; pura ser procurada, na
rua das Laranjeiras n. 140, casa 2.

. OFFERECE-SE uma senhora de
idadw para dama de companhia., ou
para tomar conta de uma casa de uni
viuvo; trata-se na rua Real Grande-,
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com -D. Josephina Zorelo.

OFFERECE-SE uma senhora do
idado. para. serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephono
5310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadei-
ra é . engommadcira; trata-se á rua
Carvalho de Sá n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama secca o honesta-, paraca«i. de família; travessa Pepe 11. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora paracozinhar em uma pequena pensão;cartas neste jornal, com'as iniciaes
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
não dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

COMPRAM-SE moveis usados,m..w
hilários completo.» ou avulsos, qúalH
quer quantidade, pianos, luugas, ma-
chinas de costura e cofres de ferro;1
pagam-se bom; negocio decidido com
brevidade; à rua Visconde do Itauna
157, Tel. 1297-Norto.

-—'  — ¦- -*

PEDRO AMÉRICO WERNECK,
oom escriptòrio de patentes o ni.ir*
cas ile fabrica,-á rua General Cam_i.-i
ra ii.1 20, encarrega-se de contratar,
e negociar a venda de cavnllctos .1»
manobra de chaves ou agiilhaa~ .1»
desvio cm linhas férreas1 (.s-ystemâl
11. 2), privilegiado pela patente .1»
intenção 6.2S7, do'propriedade dal
Sociedade Ramapo íron Works, ps«
tabeleeida. em Hiliburn, Nova Yorlr,
Estados Unidos da America.

OCOASLSO--Vends-se linda cha-
caro, com bello pomar, cm plena
producção, oom magnífica víòtá,
duas cusas, agha, electricidade, g.il-Jlnheiro e terreno todo cercado; IÍm.
no alto e junto da estação de An-
dileta. Trata-se à praia'--do Santa
Luzia 11. 132.

PEDRO AMÉRICO WERNEClv
oom escriptòrio de patentes c. rn.-ir-
ea« de fabrica, á rua General Cama-
ra 11. 20, encarrega-se de contnitar
o -negociar a vencia de cavalletes do -
manobra de chaves ou agulhas dedesvio em linhas férreas (s.vsl.oma)n. 1), privilegiado pela patente dainvenção 6.286, de propriedade Oa
Sociedade Ramapo Íron Works es-tabeleeida em Hiliburn, Nova York,Estados Unidos da America.

DECLARAÇÕES

44-9 162

402- 163

ESCÍOTOS DA CAPITAL
FEDEUAL

A Companhia The Rio
de Janeiro i^ity Improve-
ments previne ao publico
qué pelos seus contratos
com o governo federal
e regulamentos em vigor
só ella poderá executar
(|tiae_>si|iier obras de esgo>
tos mesmo as addicionaes
ou extraordinárias, sobre
as suas eanalisações e
lambem alterar 011 recon-
st ruir as já existentes.
Previne mais que os in*
fra ctores estão sujeitos
pelota mesmos contratos einstrucções á demolição
immediata das obras exe-
cuiadas e multas.

que ouve

thoinionietiüs para
temperatura com guar-nlção de zinco,

1370 164 1~ relógio de' prata, re-
montoir, n. 5.2'£Í69, com
corda para 8 dias.

711 165 1 moeda, libra esterlina.4So 166 2 pratos e 1 paliteiro,tudo de louça.
46S 167 1 par do botinas amaro-

Ias.¦ 651 168 1 sextanto.
256 169 2 pífos de allianças de

ouro baixo.
487 171 1 bandojá de louça o me-

tal e 1 cachepó de me-
tal. \

48S 172 0 cadeados pequenos e
2 alicates para unhas.

30 173 1 argolão de ouro com
1 brilhante.

670 174 1 corte de cambraia.

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

Zaira Maltoso Miranda
Octacilio Miranda (ausente)rara celebrar, hoje, tei-Qa-fei-ra, 7 do corrente, ás 8 112horaa, „o_ altar-mór da matriaüo b. Jose, missa por alma ile: sua nunca esquecida esposa ZAIRA

IMA1TOSO MIRANDA, confessando-
]se, desde já, agradecido a todos oe
j parentes e pessoas de amisade aue
| assistirem acesso acto religioso.

milhares de doentes

Um individuo newastbemeo tem insoranias, dori» ae cabeça,
palpitações, prisão de rentro, dores no peito, falta de ar, imlispo-
«çao para o trabalho, irrita biüdade, dores e enchimento no esto-
mago, gazes, falta de memória, medo de tudo e de todos. No èn-tanto, tudo isto corre por conta do systema nervoso. Nas senho-ras, então, este cortejo mais se avoluma, trazendo innumeras per-turbaçoes no ntero, ovarios e annexos, enfraquecendo estes órgãose dando logar adores, corri mentos, inehaçôes e muitoa ontroesoffnmentos, e a causa é sempre a meama, systema nervoío.

Este doentes principiam por usar, para aa dores de cabeça,milhares de cápsulas, para a prisão de ventre pnrgativoe, que,cata dia mais, os enfraquooem, para o estômago elixires e appe-nhvos, que mais lhes relaxam «te órgão, emfim, usam mil' euma drogas para curar estes symptomas, depurando a causa detodo o mal. ;
E' por demai, conhecido o uúomAcurada a causa cessa oeffeito; assim sendo, estes doentes devêm tomar somente Dyna-mog.nol -na dose de tres a qua.ro colheres por dia - c eicurto lapso de tempo estes incommodos desapparecem, voltandoa ..aude, alecria, boas cores, augmento de peso, socego de espi-rito e optima vontadi na eterna lueta pela vida
Em todas as moléstias ntrvosas o álcool é um veneno; noentalo, a mai.-- ia dos remédios aconselhados o contSm; o Dyna-

mogenol é um corpo phospho-glycerinado, Isento de álcool e queos doentes tomam por prazer -.perguntai ao vosso mediei a suaopinião sobre este produeto e elle ^á o primeiro a aconselhar-
v_.. .

Deixai de usar drogas, tomtj somente Dynamogenol e encon-
trarei, nelle Saude Força e °-«.

tee! Aprendam a cortar o confecci,,-
;ise"* 

vestlros n0 "atClier" doMme. Cappuccini, fi rua da Carioca
tVal 

SObr:i(l0' Tnlephoiie 3617-Ceu-

daT1e^OS 
a presta^es, sob rncdiT

vrâdLnt2e3Sa-Se "a X* 1'i-eStn«ao' W
PEDRO AiMRRICO WERNFev"com escriptòrio de patentes em,tcas de fabrica, ú rua General Cama-ra n, 20, encarroga-se de contrttar

¦SnürSí "i "' Vfinda de ' elevadoresaperfeiçoados, destinados a elevare transportar materiaes a gn.ncltaes como carvão, cereaes e «emo-lhantes, privilegiados pela- S

tLU ^iche,,er Stowago Company-,
a?dadaA^r^:a York- 

^

Crianças anêmicas,
lymphaticas,

rachiticas
Curam-se com JUGLÃN.*

DINO, saboroso narope iodo-
; phosphatado, áupèrior ao .non

í de Dacalbáo e ás íhidIsõbs lio-
ceitado diariamente ponis s..-

\ midades médicas.

| 
«na Prhiifliro do Mhiço, 17

com escrip orio de patentes e niaí-ícas de fabrica, .1 rua General Cama-ra n. 20, encarrega-se de contratar
fle"»far,a venda de vehiculosaperfeiçoa dos, para brinquedo, docrianças, privilegiados pela pàtênto
da H. C. White Company, est.b lc-cida eni l>„nington Vermont, Esta-dos unidos da Amerlca.
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Além da grande variedade de artigos em stock neste importante estabeleci-
mento, a nossa freguezia encontrará tambem um lindo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes casas de modas em
toiíettes e chapéos-, véos, roupa branca fin issima para senhoras, meias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia.
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O OUVIDOR, 182

|0I W^PpI^IfíjRlI
Em 1R do crrrente *.*»

ísiíéíéIéjí
l!i»f*:im a «ts Srs.' nm tu uri os re-

fomiiiroiu, ut«.< K'.s|>i'«-:« <l<» loilàii,
as suas i*;*i-i«*l:ts vencidas.
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JEfflSssa

¦-.-•':.Si Bent» JI. '

Indicado nas GEPHALALGIAS, ENXAQUECAS, NEVRAL- j[^?^§
GSAS, DORE--» DE DENTES, RMÊU^ATISIHO, etc, etc. fde setembro «t e «u.
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LEILÃO PE|Ü J
Leli-r- ci* !4 in i-Mm-ír-n fie *9?o
GUIMARÃES & SÂNSEVERINO

«5. ITa-v.essa flo. |.tfeiit.ro 5
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:. 1-A Rüa.lolz ile Camões i-A
da--: ita>i.-l.i ,i«i(Í!-, ().,i3ti io s*i ,r'it,n -

ma.l.-it o- i--»k' "in- it>- ,li'jr.ij ilo I ll) 
'..

iii üiB : P'. 
;-V", E uni.ii-garrafa <lí? QUINUJM LABAUK AQUE

í
Eli

fi ííSí í*M»*,fgt{5í :

,. .ftFFURA'.'

FORTALECE

EÍ3-JCÍ ROA

O uso «lo Qtiiiniitii l.nbárrítquo 
'iiii

ilosi.- ile 11 in eálicii «le nciíf, ,íicjioú''.do;ciii'I;j ri-li?ii;:ii/,' i- «iiiíiiiii.- 
'íiasia 

jar«'io»i:ilj»K-e«r, ili-litru «lt* |.b«x-u, lcliJ|.'q,
ti: loiuií iíoí ilottius pi.r iiiüíí cby1-
Í4:il!ísít,iic (-'.tijuii, e \,rs\\ curarscf«'»
«iinu-Dic « itm f.l.nlo as nióltiliu» il*
fcjijrmiif^ e «.'<• anciiiii as. .u,ai*i au-
iiiio-.i- nair ri.l.-i.Hlis a t|i;tlijUir uulró
ivnu«JJ• i A» .ii ai», ii t itui-» Irl.ri**, «Jcs-
tlUlitiji «.-i in
«»>«j i.,-i-,.,i-.

1. 6 wí i\"t*.
iin(,o'0.i | ur'Vulti:'. "

11,1 f««6«-ii a ' as

ri J il t.ti|i tit<; ' loluiiliilii-au
ii ml i tin.piilo. V Jljíitlú.iiui
i- it.ti.lji-iij soiitraiio ,|'i:m

piin|.rt.* qiic 
'ir.lnoli*>ii!i

tiiiui(i-«jsr.9 curtis

eni casos «lcüej| crailos, obtiilas com o
riiij.ie^o do OuiiJiim i.td,urr:i«juc, a
Acuiu.ii.ia tle Jiçiiiciiiii ile i'i.ria nüo
lilsi'01- éjii cjj.roir.i a loriiiiiln ilósic
j n-| i nulo, riri^siii ií'iliàiún.',;;)!» «>. <(iio
rècoii iiu-i.dii càY£-j(rÚi'lüi!'õ ií'•tn.-iíiiViiiv-a
ilo: «loiiili:*, if ti 

'roüus 'o»|,iiívc$> Niititiiuii
outro vii lio toi.y«:o loi lioiinuló coiiiitil
i«|:|*ro\jiífu.*. 

'

l'or imi<j, a-., |icss()ns frícas, «Jebili»
tulívé.j-clíia iiioU.-si'iii*;,iicJu lfiii.allio-1,11
pilo» excessos: os'uilulios. UiiijhiIus
|ii-Jlo' -rmii r:;|-i'!o cn-awniciiio':'-'tis ine-
niiiiiJs i]in- cu.-.i:.11: :, "mi: l«jrtii.'ir e a su
«li sfiir.olw.çr.' as' sfi.l.t-itiv |,arnui*>;' os
vciliob enTraiiui-riiMji" pela ntaiic; os

I hiuiiiíhjOi iícvcfii timjtlrviiiliu-de-Qai- -
iiiníii h»lmrriii[iit. ¦K^piirlrctiMiiiéiite
rccoiiiiiicmlitilo piSlt os oonialeséòiiioã.':'•

I Aclia-si- » Qiiiniuiií-l;al)-.irri'ii|ut> etu-
i loiltií ai pliiiriíuiciiis. :-. • -'¦-•
' J .lUiposíio; l,J:i>.a,, í jere,. rua Jticob.

ni HI, cin 1'aria. V*'-.-... 'i

7' S.yÓ viu fia de Qijiíiium Labar.
riiipic i-fi-iivciiviiiiti umiiriji- (topitliutir,
imis i binnihiibrii- ifn-t apropria quina
i iihiito uii.íi:;jii[: eis- )thr-'fftic >> tmariio
tu, i-inlto dt. Qm-iiiitm c a melhor tja-
rnitti',1 da gtuiitle'jititnlidudc de quina]

| tj-.w rmiieih, t por aiiisequeneiii, da sua
I tffiiiiiciii. ¦ ¦"."-.:

^^K*^

Offerecem-se agora fornecimentos amplos \
entregas promptas de lâmpadas electricas'¦"w •,-.-. 

^1;;J$m-miniatura 
'": -'^j

Wé^iinghòuòe U. S. A* v
Lâmpadas para pharoes — Lâmpadas lateraes—Lâmpadas poste-
riores e do celeiimetro de tedos os tamanhos para qualquer marca

corrente de automóveis. Lâmpadas para lanternas de bolso para qual-
quer pilha fabricada. Lâmpadas pára candelabros que augmentam
grandemente a apparenéia e o conforto de uma casa ou de um edifieio
publico. As lâmpadas emjrrtlniatúlrá Wesiinghouse U.S.A. representam

v .o aperfeiçoamento superior.na arte. A sua superioridade é dsvjdá á ins-
pecção muito cuidadosa e á adherencia rigorosa dos padrões supe-

; ' riores de man uf actu ra. s .^ ¦.:

9 ftÇAM IMPRESSOS DESÇRJPTIVOS E ESCLARECIMENTOS.
Ha uma lâmpada Westinghouse U. S. A. para todos os fins de illuminação.

Westinghouse;Electric International Company
i IiK-tiiKk-went titunii Department'

165 BroadW^; ^ew York, N. Y.. U. S. A V
r.-.' ;irl.-(

Eiuteroço telegrapliico ;"Wemcoexpo, Nova York-

f€3& /jf^a

„u.,.-i i m

i iiara oima - buixo da mesa
j^ iiarnforriú «aiaa ^iirnlnleirai.

CASA SEGURA
Fabrica de Moveis de Vime

RUA SETE DE SETEMBRO, 84
OíuCrc 

",'iHlililiV» iíoii nlv»!*. i«ln»l

n maior amigo da lavoura -
Forrhiclda Paschoal. .Esr.riptorio.rua
Buenos Airos 120', sobrado.

Costuras
Aceita-se qualquer costura, indo-se

buscar e levar á casa do froguez; &
rua Itapirú n. 08, sala da frente.

àV caridade ca
Jacintho.-S. Brandão, velha, alei-

jada e sem recurso, roga uma esmo-
la. Deus recompensará. Esta reda-
cçao se prcst.t a receber qualquer és-
portnla, ou rua Jontluim "Pinheiro
n. 51, Parada tiucaã.

&y<

ê,^

de Saiz de Carlos (STOMAUX)
CURA AS.MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO £ INTESTINOS-
Cura a, dòr de
ESTÔMAGO, AS AZIAS,

INAPPETENC3A, VÔMITOS,
INDIGESTÂO, DYSPEPSIA,

OVSENTER«A, DILATAÇÃO
E ÜLCERA 00 ESTÔMAGO,

DIARRHÉAS DAS CREANÇAS,
CATARRHOS INTESTiNAES.'Cúra-ás.poYqueaúgmehta o appjetite,aúkill«i a àcçâò digesjtlva e

há maior assimilação e nutrição completa.
Acção rápida. — Nunca prejudica.

Únicos Agentes para. o Brazil: GRANADO A Cia.

Sfc
'm% -OT Wli mmí *P'I? Ü 

"'¦*¦

'¦ALEXANDRiE-^...

0 MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CA3ELL0B.
lisiiii!;!»' n caspii om tre** {lia.».. Os fiiiiülígsi ímhih,o>> ficam

jtidlo*-. NSoi <)ii<ii*iiu, uão iiiiiiicita ii |H)ll«y ;
A .JL' VI-.S'1'l.liK <lá viiíor, m«»«*nlime « crtWnnDiitO ' 

ao«
c!»Im*IIi»s.¦ Kvliai imitiiçõi' , |n*il'»ilo *u»«»|M'ei-.""--:>.

JUVENTUDE ALEXANDRE
ili m mil ¦¦IIiiiii ¦ Iim ili<

Proço. «ifj!ot;o; jmími -. niTfin, 5 «..;*,/, . as boas
p*i*rluinni'iit.« - ¦ r-*»-.» árias

\WÈ CASA AtÉXlNORíI iKpiiiifii
Rua ' de Março, M, RIO-DErJANE1RO

ÜlJiTJDIÃS iioviàadeg oliogadas «le,*;
Paris, s6 na Casa Mine. Salgado, íi
avt-iiida Gomes Freire n. 3.

CUKSO de chariOo..' — JEnsina-so
com a máxima perfeigao e i-apicle«,
no "attílier" tle Mme. Magda.. Oito
lições. 20$. Panametito adiantado.
Gonçalves Dias n. 56, sala F. .

Kioveis a prestações
"tsítetn o grande "stocUi" de mo*

pels Ua Casa Sion. Kua cia Carioca
in. HU. Entrega nu r f>tièstíic»-ò, 20 ••l"
TelPjihnne 5.5S6 níntral.

Informação util
Póde-se comprar ou vender jolas'sem receio de ser enganado, na Joa-

lheria Valentim, rua Gonçalves Dias
17, telephone 994-Central.
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ErBeslo Souf
BRONCHITE

R«íwd»i. iitkn*
[TaiwKibu ptlMHT

C1AHBE TOlIICt
<am«« aBPiHUe e prwtt a

Isrcawaur

HOJE

LOTIliA M ESTADO DO &I0
JSyst.-n.a «lü urnas e es-íbei-t»* - FiscalUada piüo

(«ovôrno «•«' |;.st««lo"Eijxtdra,cçõ«efs ás 15 lior-aíãi
Sext^i-fciia

15000$
Inteiro OOO réis

Scxl:i-I«»ii;i. i3A cie dezembro de 10üO«
5O:O0O$0OO-,Illeiro' KíjíOOO;

. t-unito, OOO réis
VENDl-J*1-»». EIvI TODA. ÇARTE

Consession ii i;> <ímh',\\hi,\ iATi:«;nn»Ai»iiii.i;5n m:\s5e
Una VU.-on.il- «lo Ki«. l»i:u»«!«» •!:»» — MUIMIOT

Um sô frasco cura, em poucos- dias, os corrimentos, para.homens e
¦çfenhoras. Ò GOKOR"-HT£NO ê o unicO: especifico que cura radical, qual-
quer gonorrhéa. O fabricante gara^lte o seu resultado e dâ provas. Depo-
sito, rua Geperal ;Pedra n. -88, pharrnacia. Vidro, 3$. Remette-se pelo cor-
reio; vidro, 5Í0O0. » , ;',., ¦" ... J. •'¦•'-...- • - ?

A(VVVVMWVVV*^^^Ai<r*«^V>i^^^^*>>-^^'<>^VVWI**'<i*MA*'<k^*)tA'

E.xtracçõcs publicas sob a fisoail/.iição do governo fe«l«;riil. ás 2 1|2 horas,
e nos sii.>t>;irtii.<* sis ll horas, na run Vis onde üv"Itaborahy, 45 '

DEPOIS X)E3 AMTAiTli^.
360 — *J5.

•-B
Por $800,r-cin inteiros

Sabbadüj 11 do corrente (A's 3 horas da tarde)

,l ¦.*-*,¦! II.'lll ii -ea 
í

1^ General Electric |S. A] ^
¦ V

encontretreis o**-.'•

conforto e a
tranqüilidade

de espirito y

»U9 - 124*

0^000$
Inteire, jJMI-^Eiiij 60H ;é!s

50; OOOSOOO l»or 4^000
Em quintos

SABBADO,. 18;/I>0 CORRENTE
Grande e extraordinária LOTERIA DO NATAL

NòVo piano — A's 3 boras da tarde-t -362-2*"* ^ <•* -,

500:000
l*or 41S00O. era vigésimos

l-Jst«; imporlantc |iltin», iilém «Io premiu maior, distribue mais :
1 dl*"1(MI:1MM*S, . «lfi 5U:(ltlll$, 3 il« i(l:l)Otl$ i» «lc 5:000$, «r, «lc
S:UWUS, CO ilo -1:1100$ c IOO «le .'.U0$O00.

Os pedidos de bilhetes do liiterlor devem vir ncompanlintlos de mais
700 réis, para porte do correio e dirigidos nos agentes geraes: NA/.s-
UKTH & V-., 1UJA ÜO ÜÜA llJOlí N. ÜI. lulvti ri SI7. IJi,«l. K-Il;* l,trSV|-.l„
o na casa F. GUlM/tHÂliS, rmi do UO.S.\K10 a. 7*1, ¦s«iliti.u a«' becco das
Canccllns, Caixa Ao Correio u. l.líTS-

§000

i^^^^^;^-^ *»j»*»^^<^*»»*»»'»»^^
. -<?

<?
<^

- <?
<?

RUA S. BENTO IM. 30 g
XtElephoue •-Norte 1093 Caixa postal 1 .«iüO í>

RÍÓ QE JANEIRO t
,-: ' 

" 

. 

¦*'' '¦'¦'>

IniDortadores de todos os-typos de mnchinismos|
Altiicliiiicis -pare* fabricação «cJ«© tiieias Y

Machinas para malharia - Machinas; para
fabricação d© gelo — Serras automáticas

-r Material para Estradas «Je Perro

O
<?
Oooooo

TALHAS — BALANÇAS — TORNOS - SERRAS X5E <^
FITA-MACAOOS-GUINDASTES TRANS- O

O PORTAVEIS —MOTORES — BOMBAS, ETO., ÊTC. <?

IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA
STOCK F»E5RÍVIAffSiE:iMTE:

O
\f4fr'
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Banco Nacional
illpiii
Rua da Alfândega u.° 28

; RIO DE JANEIRO
Eiri. Ku. "NASIIIIS" ' *•

TELEPH. KORiE íír.7
•Capitai  2.000:000$ 000

Vumio ile reserva 1O..--~.-2Ü$000

Opera era todos os negócios
bancários,

recebe em guarda titulos
dinheiro em conta cor-

rente e effectua
cobranças em todos os

Estados do Brasil.

JÓIAS Suas, objectos de ouro, prati
e fantasia de gosto, na impor-
tancia de 350$, a prcstaçôct
dc 55000 semanac? ,

O PAIZ -TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 1920

çc<_
*artv V* os^'

Patente n. 54

;RortiMi)s próprios
RUA DO OUVIDOR 14S'

Tclcplii-iic, Norte, n. 6.280
JOAIíIIEKIA AGUIAR

Esta casa não tem agentes nem filiaes
Cum lissiglmfll-lis de distinetas st-nlioras c

cíivíillioiro.', do fnmIUns Uo jrínis olòvndo des-
,tn<iué social, quój muito nos hoiiriini, os "Clubs
Águia-*" são o.Ki.niZ-iilus ei.ni -.'OU sòeio-s c-iiilu
club; -orli-ailo- i-in 70 scníanns:'

Resuliiutlu do3 sorteios do.bojo
. 1° OLUll — Foi soitenilo o n. 7T.

_!» CI-UIS — Fui soctl-ailo o ii! 178.'
3" Ul.UH — Foi sorteiido o n. IU.".
•1" CJ-iUn — Foi mirtc-iilo o ir. *l(i. '.

.-.o llíit-il- - Fot Borteniió o n. SS.
Uio ile .Innoi-o, O dé ik-zi-niliro .do l'J-!t>.

O fi.cul ilo Koveriip Dl-, 'llnniimiali ãe Olicetia.

_U-u.bi.iii-.He as-lRiinlunis' pura o U. club.
J. ri-üHIUA Iffi AGUIAll,

X9SS | A Ü.MPADÂ . JáL-l |

III | HAIS RESISTENTE E A «CÔMICA. ^5 | 1

JjKPEBtLUZÁâMlMtfELE:BWH/jlfTt/-- Ép I

;^'___=_fca_f _>>*_,-^.-¦•¦^^¦^li:^ ^J-*aAm*m3SK1XES:3^n7

Üll N RIO flUHPB DO SUL
Uri iii"» quu distribuo 7.. •'/„ cm prêmios

PAGAM-ENTO IMM EDI ATO E INTEGRAL
/V>^V^VS*%-»V-^A^S«íV"'

SEGUNDA-FEIRA, 13
í O O : O O O $ O

Inteiro  «'.ÜSQHO | Décimo  oSOUO

QUEDA, 
CASPA. CABEIiLOS

BRANCOS—A *lo<;ao Juve...
qua.- seia tamem! 8".'maravilha;
GoniMlvea Dias ri.* 59 (Drogaria
A. Gesteira & C).

EMPRÉSTIMO,,, obre penhores*cio
jóias,.-, moveis e ttido que represente
valor. Avenida Passos n. 29 A, ao
.lado do Thesouro Nacional. Tolepho-
ne, Norte. G922.

LOTERIA DO NATAL.
Sexta-feira, ^-1 cie dezembro de lí)20

|Ê.©®©5CI®©^0©®
LÂMPADAS
econômicas

EG
IVâoveis a prestações

Visitem a Casa Sion, que*, nele Os
irióveis por pregos 'Baratissimos e en-
tivj,.i jín ni.'1'iifira éntr- ,*¦¦*-¦' :'() "l .
telephone. Beira-Mar 3.71)0, rua do
Cattete ns. 7 e 9.

Trocam-se jóia..
Compram-se-, vendem-se *> concer-

tam-sè, na joalheria A Turmaliná,
rua Uruguayana' n. 222, Tel. Norte
341S. ..

Móveis a prestações
Quem ,c|Uízê_. cOmprçt; mc-Us ,'bá-jcta-;'.!* mos," J-..-Q visitar a CASA.

SION. a rua.Senador Euzebio n3.;,l*17.!'. '. ' l"'i "*" ••i- n íí ? Noi-i..

1

Inteiro.. 3O0ij.00O — Viy;c8ii_i-... I ü>$GOO
JOGA M 1 » MIL, 1-1A li ICS

A vossa soite eslá no

GÂIVE.R&ÁO OO SUL
Lo ária-; Õoiiiiiíi.ssóes: o Qdso/iitós

llAt.l. C. I-I..I.ÀO. ('«.^'(M-iíiili- da Casa Gatielio
¦CAIXA POSTAL Sl««.— liíu Dl. JAN lil UO — Rua Vieira

Kazeinln (19 e Sãy ¦JÍtjê 93

íflonum Éiltcawfíiy^^ I
,01*v. uiiili Á N^Sâ| /W

itltii -rn <f\i*fi,n/ %#^J¦/' - Ii ai Krtmv / ^t&/« I<M,r" A<V /**' I*»*>' / C >0 
/*i>it*>n*tM

/a\S) /0réi>t,niu„,jÊ
JfáS$\'/' r'i'"""i 1/<^/gotaI

P^/RHÉÜÍVUTICAS|
/ -iIULaí ji, i-líii-íU'/-.- Aí

' 
./'" .Hü^lMw-ií-i/li.lli-"» liilllllll -i> iiiwiíi

fluo HiilriilM (ill. iriiini i!rin>l,nla- ..i.., *

•__-__--_.-. w.-üfW?

p. mmnsnxn mèj/ms»
i I

(noio t. , Kof.cfá irunci t itaitèi.
Vunil* noi mniòi"ÍRIS. 3(1, Ru. dn-, Franci 3nurgi:ol« 1

. » o»* pri-ii-it.JiHn liiurr.in.-iaí"¦«a__H__^-?.._S?_SÍ?S3vS£.

avUlMwr.lisuo.i-M.

f_Iiiagres do Bazar
Colosso

Nossos preços são feitos para o
publico ver iic: vantagoiie que tem
nas compras que .fizer no Bazar Co-
iosso, Crepo- China, inçorpadp fpfte
perfeito metro largura rosa.azul.-lilás,
marrom, preto, branco, bege satmiío,
natliie azul turquez 12$500; Seda la-
vavol metro largura desde 6?! crepe
seda fantasia 7$; gaze lisa metro* 20
largura 3$; morim uv(_-_mri_. ...23$;
morim Noite 21$; morim presidento
lesritimo 26$; cretone. encorpado sem¦preparo metro 10 largura. 3$400;

iCretcne ihetr.o e SO largura '4$C00;
cretone 2 meti-o-j 30 largura 5$800;
Atoallmdos largura maior mesa dea-
de 3$(.00; Ca.ra forte 700; chitas
hirgn.s S(i0, Iii nho éiífestMò bom
2$500; Vfnde ver o liesso clvic Sorti-
nienUi de Sedas infestadas;, *Voile
Sgda infestado G$500;' Seiim Char-
ineusL- metro largura- 10$ Este 

'mez'
está o Ua zar Colosso em verdadeira
Liquidarão vinde ver, rendas, bor-líi-
dos, üephires, filós desde 2$500;
meias SOda meias tiau.sparente.j Bo-
neòas brlriciuãdoa e fornos Aêis^e ooo,
palha dè Seda desde 6$ rua, Haddor.I.
Lobo ii; IiiiVàa para ètíhhófás- o
crianças-.

Joçé Gonçalves
Ciriirgião-dentista*, tra-nsferiu çetlconsultório dentário para o largo da

Carioca 6. . '...,.. . .<

CONSTIPAÇÔIS
«ntigab • i-eoentes

T0i«S 8R0K0WTES
•io radiuaineuie ouRtOtl

eái.*,

SOLUÇÃO
PâüTflüiiRiE

<|im dé
PULMÕES ROBUSTOS'¦eeanta aelprcat.abr* oàp/itiu*._._._._. _^,

fk
{'-"¦

Meca a* eae.rtiçoiis t orietnt a
TUBERCULOSE
L. PAUTAUBEnUE

C0UR6EV0IE P/HII
____-v'^-_____**'*"**' •* ""¦"*"¦•'"¦•» ^ííjá*.*!

^JEJtJJ^ÍÉ^lb.A E M P ti EZ A >y. SG H O A L SEGRETO — Direcção: João Segreto
'9

^w*'^***,T^~^y^^r^^yv^^*^^*^***^v**i^*>*f**^^

Oruinle Cjiii|iauiiV*.i¦ Naui-.nal lu Oiioroitis è Malodiaina. (gênero do iheotro
Cii-tef-r, de I .íris) - Direoçiò unis ioa dáEliUAKüO Vllvllíi — Ro-
geme da urohestra, Paulitiu S_eraiii* '* "•'*

U—,^—,—: __.
HOJE .-:-..t>UAí!_i;«ií5sü_»õiií« -:- HOJE

A.'S T S|4.e __.» ZSl-4. :
Ueiires-iitaçòjsi da xporoia em irés àotoi, * d« Àbbinlie Faria Eogi, oom

musica de Piuüuo Sucriimento

Ustfuida pelo li ut». An --.o_n._l_n do -iicsiiío iitiilo', com•ISO i-«.|H-irsenin<;õjs no irianou
_£KANjb:& SÜCGESSO .DE TODA A CO.MPANHTA

33STOMAáO
U 1 1 illi;_;(*sli\() tflli O -JlliUO

reiin-ilio çit|;u'. iii i-uuu ioda- n. HooiÇ
i;a- do Lis uaia-jo u inio-uini!!, uie--como ily-,|n!|>.i:i, má, dim-,irte:, ilulo'
do «:i<-i:i.-ino, iliuüstõc, diüiouiv, x.:--l\ .
VoiliilO! illi piilllill» ildll- CTI.-ln.il-; ill-
Ui.-ijíiiiiiiiiveJ na coiivaluicuiivu? ila-. mo-

.,le.-iii; líiiives.
DlildSI 1 A JOS.-

OLIVEIRA & CRUZ
Kua ila Asscínbléa .5 - UIU

Cera para assoalho
A 4$, ügua-raz a 2$9Ô0; oleo a

l$S0O o alvaiade a' 1SS00, na rua
de S. Pe'di-0 n. " K0i To). N. -1810.

•â*_-i3»Sí_3iS_aB-»Bfâ^

Lmpreza Brasileira \
de Diversões fí

CINEMA MOnFRUin A"*'>»A«»K i>IC(tDS»A (I? ti ¦_?) e A ALMAuincitin nii/UtitWU - ni; staso ./e; t*eii pane-.)

TiiEATHO UAKLOS GOMES -'«••^«"'-«««'

; Corapanliia Nacional fundada emi: de Julho rie 1911 - Direcção artista de 1SILR0 NUNES-Regente da orchestra; BENTO M0SSÜHÜN0A'**
M OJE Tres sessões-A's 7,8 3 4 e 1012 HOJ E

A CAMINHO DÒ CENTENÁRIO 1
—¦—— •¦ 

i

A revi
BE

•avista.-queriiLi das tuiinlias, originai dos iiutoios dn.nio ia CAlll.OS
TTKNCÜUKT « CAlUiüáU DK. 51 KÍJ.KZliS, hi .ioa dp SIN 110

(¦^AAM<_ni\A_\M^^VVW%%VVVWSlVVVVW.
OÜEMÉBOfilJÂ

¦^«w_i___maaaaa/^-< • - ______._»__í_C_»_»_;____:L.',___"_fc__i

«EFEITO
m.m.m.m.mm^*^m.^m.^*.-^^m^^^i/>f>iil^r^/

com o sou qu nli-o novo de griimltt hiluríilailc

<_>_OAF^IS' .OÓ-PINTO"" pessoas assistiram até lioii-
tem as suas representações

qual l.s ^oEUMAhJIsSí:1"3 ^ 
toM0<)l"e  d,f^i,l» V«» ™ »v Mar/.„.lo, d,

•.'<-H.v;^va5-5SEl-^_S-il!5gsat^sà-m^ |

Elecíro-Ball-Giiifiia
SI » l<ua Visconde do Rio Branco ai

Âo coração de ouro
S BUA HADDOCK"LOBO 5

.l-Sieaiiuijo\ concüi-iiaiiu o.taDelu-
ciiiioino provinó no ieu umi^; j_- é

. f're»ue-eb qui -cm itíinpic -jm va-
riado -orurneino dt- oiu- In ,uro d,
lui, num t- JCIIi linlli.-iniu-.-, >iii,' vendi)
poi prc-i-• lim* ti --Hino-).

Üelogios dos principaeá faliricantcs
Uti.oeio il ,,iiiii* iitiu'1151,1; Co::-

uerlti i<_ias i n-lo.-çio; coia in-rieii.iló
o gar 11 u na.

liyiiiiiíii '-ro, praia 0 briliiiiiite_.

!L= .4. B. de Almeida

A msSs popular e querítís easã de dijífeçi&õès
desta cá'ss't_ffl.S

MOJE-Programma ?íov&_ i.ra_

1. ?j

Drama em cinco partes pelo appíaudido actor
MONROE SALLSB ..RY

Ping-Pong, Bilhares e oxitrás diversões
Artislii.a o iiliiinilante illuisii.i u 10 elçctrici

BANDA DE R/BU®-0_ffl_ ÍWÍ!!L.fiTA'W
Ao Electho-Hall-Cin!^>ía !

•—'-¦'' • ZiZmSt&mW^^

\r*s\iMmi^ I

.As cliver.-õas çonifçaiÍR) ás õ tíoVa. cia tííí.ie.
**'*^*^-?>_a*i::«fir__i^^_«^^^^

<vmwí^iix*tm%z^mmêm

I

f Concessionário: W. MOCCHI ~ Temporada official de 1920
"a

\ ERH
^í . s_

Ul fpilí DE COMEDIU
do Theatro «LARA» de Madrid Ç

ESTO VILCHES

, ___, _. I
O ponto prcloritlo

. itiiN íamilias l*ro|irict.ii'io 1
.1. H. NTAFI-*A

Companhia Alexandre Azevedo
%'___• __._¦»«.¦*¦_¦¦» ¦ ÍL- *r. liiMn.L.

Jslióa na _" (juinziüia do dezembro
•*»"¦

|l.° actor e director: ERNESTO VILCHES

|1," 
actriz: IKENI5 LOPEZ HEKEDIA

Z4, lvv,^^rt^A'v,,rt'VViVWv>rt^^A*^^

jf* REPERTÓRIO
El coiíizoii manda, nnioi_-s y anioi-ios, el eoniedianto, Iu iimclia-

(lia. ijue tpílõ lo tioiH!, Kit, Wii Iii Oliniif!;, el eterno Don Junii. Jiimny
Saiixin, Ia cnsa ile la t>-ojii, los ile cnota, lluvla do Imos, primia-Óso,-A la cena de Ios .«u-deiuiles, poesia cm aceion. '

Na bilheteria do Theatro (1 ado da Avenida) acha-se aberta ;i
assignatura para. seis recitas, aos seguintes proc;os:
I-Vizas e ciiiiiiirotes de 1", 40 $; ciiinni _ttcs de 2', J5$; iiollronus,10.1»; balcões A e B, 5$, e balcões , outras filas, 4$000.

Kua Visconde do Uio Branco ti. 53 Teleplione, Central, n. 5.Í157
^*»<n*r<***>S***-*****i**>***Síl**^^

ilOJ li -:- üm rovo picg am»ia vanadi-jii-i o e. e stcceáso í —:— tlOJ IH
Iln ni a ica l'Alll|_ M:\V-VOItK, apresenta mos n iiiliuiriivel

uilist.i •__!___-OSh___. G-tJIXH S7-, inlerpi-etuiiilo o granai,ili-unia iiililnlailii:

IIIEII lill I
Cineo iniignilieos aetos de e .ii-amiliiiarias sensações

e rspieiiditio enredo
Ain iiK-siii- peiigriiiiiniu upresentniiios a terceira e ultima Época

ilo r.iniiiso lo.-uaiiee

O medico das loucas
.Seis aetos si-nsaeiiuialissimos ileseuipenli .ilos êniii extr.iurdi-

nario relevo pelo grande arlisl:. italiano A.M.EI.O VI i.MU.I.U.
Ain ilu p-i-a <;:iuilio du petizada c tiioilieni il.is adultos', apre-

sentamos < IIII í> -IIIA n:i mais risível de todas as suas ereaeóes :
NA NOITE DE CASAMENTO

Deis aetos de consecutivas carnal liadas, um suaeesso
de hilariilaile!

•íft*fyefy>*^\r^sStf>á*ya\\^

. Amiinlià — A virgem de Tumboul, graiulo liini EXXRA dn
Univer-íiii, por ['lilSClljl.A DI'.AN,;-eui sete actos mãgui-iuc. o Amor e Ci-

v rursiii. Ii:li-.ri.inte eomcdin ein dõis* actOs. QU1NTÀ-I''1-.IUA — WILLl.VM
< KAI.__'UM e.nt .Invijle turbulento,seia actos estupeulos ila KOX.SPKCIÃI.
S o 5? o li'! ojii.-ioilioa do ciue-roinniioe — O liarão mysterio, cm cinco partes «
U-3-*''*^*^***^^
ao_i«H___T»_E_uaA«_r«4_M_»(4___«____________i^______y_H_i____

l-^OX .SU.\SIIIXi3 "S*

- a

,»^/V^iA_>^A^_^_^i(-*V,V^*srVVN_'^\(»

V icsikkai. As :t IIOIIAS.
HOJE: - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJE

Pvliiieíraa representações da comedia burlesca, em tres aclos. j_original dc GON/_AM3Z DEL TO BI O ANDKK' 1)10 LA PIÍAl^, tiadiioçao e adaptação de HKGO BARBOS

^•^5:í^í^_S^^
PERSONAGENS : OARVAL HAL, Alexandre de Azeredo — OUMAMEDiB, Augusto Annibal — CVPRIANO, ,fosé Soares—T..Í CSílA-i«O, Gervaslo — D...AWEI.AIDE, Judith Rodrlsíies — CLARIVII _Davliia Fnigii — SANTINHA, Palmyra Silva—MARIA JOANNA Pe-pila de Abreu — DAMA DE COMPANHIA, Liullia I/jpesAcção no Rio de Janeiro — Época actual.
Enscennçíío de ALEXANDR E DE AZEVEDO —¦¦ Moljilario daQisu Nunes, rua da Carioca u. 65,

|S _M_ACAQ£IC1ÇS

j* Glndys Brockwcll g

Fox lilm Coipoiáüoi \

__._.» __,.,.-__.-.vy_3 . t*, v-.io.» -__-_¦_> -uu ±-j_.uiti.i, a mais limde ODUVALDO VLVNNA _ Est réu da lUustre actriz ABIGail maia. f-

Companliia Brasil Cineinatograpliica

|iiOJI_ ffim F.L.H.
s

(iTTt_HÍví,A*i:£p,ntimciltal.o uma comedia endiabrada — I'OX

i M.O.ii l»A it A Vu.'1'S' iiOJE
_ SUNSníNi-J COMiEDY apresenta

W ¦ Dois fic-toí. de .suprema graça, dó movlniontaçãò, dè transes está- A-ULi-ílios. de se.-n;_s burl-scas o fantásticas,' nas quaes trabalham, 5miprimindo ao "film" raro bril ho, uni intollisonfd MACACO e hWuoupt- OHlupc-iida das formos:is o fascinantes "girls". ': g
• vo* ^I1'M-.CO^PORATIO •; apresenta a eminento'** |' "G-lLi Aíi^^èM 13,FgOCKWTOT Air'.'

^^^f^í^Ú^^^i10^ °3 sentimentos, na sua ultima e-sen-iimeiuau creaijuo :. -;

entiras innocentes
Cinco aetos, cj.uo pintam,, co m as eores vivas da verdade, üiM.epi-byüio doméstico, onde ha soffri mentos, bondade,.amor c lealdade.

Pela ultima vez daremos este pro*.
gramnin, que, entretanto, 6 dc umvalor inestimável, pois nelle lm

KITTT Q0RD0N
em um "film" lu'xuosissimo,rom uni
trabalho grandioso da WORLD PI-
CTURES :

Fascinadora fatal
em que 611a C- a miflher deslumbraii-
te, que attrae; que fascina, quo sub-
jliga... ¦: •* ;- '* .

,? D
^ 

-OIS•¦;'I_LM_1'» DE GRANDE EXITO ESI UM SO' PROGBV3LMA.. ...•yá

.'-,, No -programma ha, tambem,- o"íilm" GAUMONT'

"Film" de grandes emoções, sem"trues",' admirável.' •
: a», episódio — A VILLA DAS GLY-
CINIAS.

Amanhã, ipiarüi-felra—Uma coisanova no gênero "fllm"—Um assum-
pto inigual a tudo que até a^ul temapparecido. Vinde, ver MLLE SÉVÉnesse "film" exquisitò e lindo, fiuo 6AliMAS LEVANTINAS. -

THEATROS DA EMPREZA JOSÉ LOUREIRO
**á+m*>á*m*a»lm%ánl+**i***i**^aj*^e***j*^ ^*^

PALÁCIO THEATÍSO
^^^^^^^>f>^fl^a^**n^imf>a^*ua^^

Companhia P. rtugueza dê
Qnovnfae

SATANEUA-AHARÂNTE
Direcção musical d» maestro\VE\Ci:-*L_tO I-ltYIJ)

HQlí —' e 
'iodas 

as noites—HOJE
-A.'_3 "S SSI-H. 

"

l-.norme suceessit ila operet»
cm tres aetos

Paris inte Cario
(,\o<iidailc paru o Itio)

•NANA'.... Lulzu SatunelU
Indiscutível exito da couipu-

nhia, ua opinião unnniiiie daImprensa c do publico.
Misc-en-seene de KSIICVÃO

A»AKA\IE
***m**m****%à%ê%e**»\***mmm mm a^|_»|_yvv^^vvy(-|J_trtJ>

Auianhá-PAItlS MOA IE CAItl.O
1'ollrona, (i$0«.ll>

THEATRO REPUBLICA
--*m+*.mm.**ek n n. A, »,*^tfWwVVVN_^J 

^jj.

Companhia Portugueza da Operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

ile quo fazem i-tirie Maria Aliian-
ckes o Almeida Cru/.

Grande orelie.tr» sob a diiecràod<» maestro Assis l-aelieei»

H0JE-A's8o/4
sijccesso omiísceaÍi:

dn ipercia em ir-is aetoy

HOJE

^^ 
.*. ¦ - 

__¦.»¦*,¦»,"* ***-

ADÜÜ1ZA.D0
.

Froil.lrou — Clll-MII.DA OE- 01.1 V Ei a ABrilhante desempenho dc («dsa. companhia

2;H__.!.A.B:V,,V - w«i» &*&&*Sl»..HO OE VAI..SA.
Em -ufinios* A prineeza Wanda

'¦^W-WWWWWVWWMt^Afta

ÇINBMA CENTRAL
, Av. Çio Branco 168 - Tel. 4_>18 - Empreza PINFILOI

,vvwvi<tf>*<v>*ww'wi*^^ kwwwwwmii. ...... -r,-,-,-.-^,r,r^,./y^^sisôJnj^*ju^^. ^.->^r^.>_»_^>-^_^_-.

W O J E—Continuação do grandioso suecesso alcançado hontem por este programma

P CRIME DE CRAVINHOS
.JOUrJOU *

llilhetes 4 vuada a.»» billièc .íis a d.» tStfo^£_W^ I
í | owa Lop- a Famamle», A. eniilalW d.ia 11 V I7li.r ,B v^l*™ * U t- na I

ÍNEMÂ ide
>-_)'--(¦--)¦-_-¦--_»> m ¦"''[••^^-•^i*SAA/S___fi nn nn m m m _¦ _______________ - - __.__.__. ~^~^^ammw __M_MMV

mm
JOU-JOU

Deliciosa comedia, cm cinco acto s, cheia do maior encantameirt*. In-
torpretaila por duas formosas estrell a3 italianas<—CONDKSSV FATI1M \
DEYS o LOLA JULIAN — ao lado d e CAMILLO-DE RISO, o actor privi-legiado, que faz rir, aem lançar mão do ridículo o sem recorrer ao inve-
rosimil. •

Horário : CIÚME DE CRAVINHOS — 1, 3, 5, 7, 9 e 11. JOU-JOÜ— 2, 4, 6, 8 e 10.

A orchestra seríl consideravelmente augmentada.
Os permanentes são validos somente na "matinée"

cnme Em ottenção aos Innumeros pedidos, apresentamos hoie pm «ri • ,¦-,,.» ique até hojo -produziu a einematogmphla mundial: *% 
"' n"U3 fe?;trilíiainai'i.

de'Hiivii&lãcis
Cinco actos. extraídos ao, Inqucritq o-summarlo do um crime _elel.ro.

óúiWiuM¦¦%4SJP5«N?0:^ÍTO^^ de costumespoi tuguezes. do autoria do immortal Gervilsiô I_>biito.'
Os permanentes são validos somente na "matinée**». . m,-1iL^ , «-«J-M-HlbisARIO DE POLTCÍA, comedia

POI A MÍ0PI Condessa
USaBaifl IiLbWI li
=-»'"•¦ rti:^»tni.i« _«T«wi^m_Mt.i__m_m | mu ào___wa —1

tilWWWW*

liüJ tí -Um novo programma maravilhoso e sensanmnai ! - |J().| vw.m nM„„BB„ -_,. .„„...^*0-a {Í8dl(joai apresentamos hoje, em «rá-,ri
ito graphia mundial: '. .

Ij o homemTARZAN co
ÍÍ^S^^^3^^g^^^^^Í» ^^ICANAS, entre gig

E LIVIO LINCOLN

-<*.No mesmo prógrámina, em estréa,. apresentamos a mais querida das artótaa •O-IL. A.O V 3 O g^ o* O K V_/ a£ L-L-Interpretando,-magnificamento, o esplendido "íilm" intituladoMEMTIRAS ÍMNOCENTES
Cinco actos bellissimo», desenrolados sob um Interessante o artístico enredo

Wk-.',

Cinco iiçlos em que a fulgurante estreila tuz rir.
A mnis sensueionui novidade que se pfide oiTrreccr

*:-* ~ -- - = ..* - ¦ -^,n.:-:,,-^ ^ 
^^^^^'"^

^^^^^ I^ÍS^SI^*^1 ^^,fi J>eK1»"ul1.en' vida sel^oe£ ^o^sj^múlmi'¦: *'. fliVV?wfWí^^ - :. ^^M^mÁ


