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Assegura-se que o I>r. Pueypredon foi a Paris enoontrdríse com o senador yankee Mao Kornick, afim de
se entenderem para formação dê í«tvma nova X-Jg:** das Nações;"

 ¦ v4- ¦ =

0 governo soviet previne a llumania
de que não eleve consentir que os anti-
bolshevistas lhe invadam as fronteiros

O Peru. o Chile e a Bolívia iniciam uma
grande propaganda na Assembléa de Ge-
nebra em prol do ponto de vista de cada

um na pcntfencia de f aema e Ârica

A Itália desmente que exista no tratado
de Ilapallo uma cláusula que a obrigue

a expulsar IKAnuimzio de Fiume

0 rei Ooitsíantino declara pe o plebiscito jriifrlfe representa sentimentos contrários aos aluadas |
A AòdtMDLÊÂ DE 6EMEBRA
PARA QUE SE FORME UMA NO-

VA LIGA DAS NAÇÕES...
GENEBRA, 7 (U. P.)—O Dr. Ho-

norio Püçyi redon, chefo da delega,
ção argentina á assombléá da Liga
das Nnijoès; isirtiu paiu Paris afim
de confccviu lar com o sQuadpi; nor-
tc-nmcrican» Mac Cormick, sobro a
formação do uma Liga das Nações
em que os Eáaflòs Unidos c » Argen-
tina seriam ás partes prlnolpoos.

O senador Mac Çoriniclc, segundo
consta, se acha <-.m Paris, cm rc;iie-
sentagão do prcsKlonte cloUo Si*. K«r-
dlng, afim de Íilf««iinir o futuro ehe-
fé de Estado da República da Ante-
viçai do Norte sobro o pçjiBumonto (Ia
'Europa com relação á Liga.
A SUBSTITUIÇÃO BA GRÉCIA NO

CONSELHO DA LIGA—PASSA-
BA! Aí TOI1ECO-SLOVAQUIA A
LEADERANÇA DOS PEQUENOS
PAIZES
PARIS, 7 (U. P.)—O Ministério

do Exterior niinuncin (pie a Franca
apoiará a proposta de substituir a
Grécia pela 'fcücco-SlovnquIn, no
conselho da Liga das Nações.
ANNUNCIA-SE A PARTIDA DA

DELEGAÇÃO ARGENTINA
GENEBRA, 7 (U. P.)—Lord Ro-

bento Cecil, cia delegação britannica,
numa declaração a respeito da reti-
rada, da assembléa dft Liga das Na-
ções, da de'legficS.0 da Argentina,diz:

"Apparentementc, o incidente foi
terminado, por ora.. A delegação da
Argentina pôde regressar, se assim o
desejar, ou .reatar as discussões.
Tentamos responder com a. possível
coiitçzia e moderação á nota do dou

das Nações, ollo tentou alcançal-a
de uma maneira infeliz.'*, declara a
folha londrina.

"A sua attitude 6 revolucionaria;'.
Taes nvethodos são bastante perigo-
soa nos assumptos Internos, porém,
levados a effeito entro as nações,
desafiam, abs-olutamento, os prínci-
pios da democracia e paz".
"EL DLARIO" INFORMA QUE A

PRÓPRIA DELEGAÇÃO AR-
GENTINA NAO SARE EXPLI-
CAR A SUA SITUAÇÃO.
BUENOS AIRES. 7 (U. P.)— Num

artigo de fundo, o jornal "El Diário"
hontem declarou que até agora, to-
das ns informações e opiniões con-
cordam que a delegação argentina
cm Genebra não sabe.explicar a sua
própria situação, e está se mantendo
ria espectativa, devido ao facto de
seti proceder ser inexplicável.

Continuando, a dita folha ataca a
attitude do governo e a da delega-
ção da Argentina na assembléa da
Liga das Nações, aceusando-os do ter
faltado aos seus respectivos com-
proinissos o de não terem compre-
heudido a verdadeira significação da
Liga das Nações.

Disso mais "El Diário", que o go-
verno argentino apenas procurava
uma oecasião propicia para fazer um
escândalo, afim de alcançar a noto-
riedade desejada pela enorme vaida-
de do chefe do governo. Accresccnla
o jornal buonairensc que p plano foi
preparado com todo o sigillo, e não
sem collaboração estranha o éstráii-
geírii, terminando, dizendo que
quando .fôr tardo, a Argentina sabe-
rá quanto perdeu.

tor. Pueyrredon, annttnciando a, reti- a >#»***.-rvWcT a w Rnnm
'caSo,/é miiitó lamentável,,não, sé^pb-

dendír negar que elle contribuo-para
fiugmeritar as difficuldades que en-
fronta a Liga das Nações"..

Os membros da delegação argenti-
na estão fazendo os-«eus preparati-
vos de viagem, devendo, provável-
mente, partir na próxima quinta-
feira.

GENEBRA, 7 (U.P.)—O Dr. Ho-
norio Pueyrredon, ministro do exte-
rior da Argentina, tenciona partir
para Paris, hoje, á tarde. Os demais
membros da .delegação argentina, na
reunião da assembléa da Liga das
Nações, partirão de Genebra quinta-
feira próxima.
UM SENADOR AMERICANO ES-

TRANIIA A ATTITUDE ARGEN-
TINA
PARIS, 7 (U, P.)—O senador

•norte-americano Mac Cormick, que
ee acha netualinente nesta, capital,
declarou, em uma "interview" que
concedeu «obre a retirada da dele-
gação argentina da assembléa da
Liga das Nações, que esse facto o
tinha surprehondido enormomente.

O entrevistado disso não. poder
comprehender as razões da attitude
da delegação argentina.
ANCIEDADE PELO PRONUNCIA-

MENTO 1)0 GOVERNO ARGEN-
TINO.
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) —

6fcnte-se grande anciedade em co-
nhecer a opinião do governo sobre
o incidente da retirada da delegação
argentina da assembléa da Liga das
Nações. Espera-se, com impaciência,
«, publicação dos documentos rela-
íionadoa com esso assumpto,

COMO OS JORNAES LONDRINOS
COMMENTAM O OCCORR1DO
LONDRES, 7 (U. P.)—Os jor-

naeg commentam amplamente a re-
tirada da Ai'gontina da assembléa da
Liga das Nações.

O jornal "Daily News" diz ser in-
¦negavel que a. Liga não está comple-
ta sem a presença dos Estados Uni-
dos, Allemanha, Áustria, Rússia c
outras nações.mas 6 Importante lem-
bráí que os appcllos do bom senso
gradualmente converte o mundo • a
favor da .Liga. A retirada da Ar-
gentina,. neste momento, enfraquece
os elementos progressistas e forta-
leee os reaccionarlos.

O "Daily Chronicle" diz ser la-
mentavel a decisão da Republica Ar-
gentina, mas a culpa não pôde ser

'nttribuida á Liga. Sem. ter em con-
Bidéragão o valor das emendas apre-
sentadas pela delegação argentina,
não é próprio que essa, nação se re-
tire da Liga, para a qual entrou ha
tão pouco tempo.

Seria differente se a Argentina ti-
vet-so apresentado condições para a
mu entrada na Liga. A mesma fo-
lha diz: "Maa ella não o fez, ad-
herlndo A Liga lnconflicionalmente.
Agora, ella se retira no momento em
que os seus consocios desejam de-
morar a alteração do pacto. Nen-
huma organização poderá subsistir
ee os seus membros adoptam tal at-
titude".

O "Times" simplesmente commen-
ta a decisão da assembléa, de não
emendar o pacto neste momento.

LONDRES, 7 (U.P.)—A impren-
eu britannica consagra pouca atton-
ção ás actividadeu da assembléa da
Liga das Nações, em Genebra.

Alguns jornaes, hoje, continuaram
a demonstrar interesse na retirada
do Sr. Pueyrredon, ministro da Ar-
gentina na reunião. O jornal "Chro-
nicle" diz que o Dr. Pueyrredon
agiu de uma maneira singular c pre-
ei pitada."O menos que podemos dizer é
que, se elle, rca.meute. tlesej: nina
transformação de.noeraUoa da Li?a

AIRES
BUaükòS AIRES, 7 (U. P.) — A

imprensa argentina continua a com-
mentar eaulelosamcnto a .situação
resultante da retirada da delegação
da Argentina da reunião da assem-
bléa dá Liga das Nações. Consta que
o Ministério do Exterior publicará
uma declaração, reUUiva ao acto do
Dr. Pueyrredon'. Consta em algumas
rodas aqui que o Dr. Pueyfredoh, ao
rutirar-se sensacionalmente da re-
união, agiu sem autorização do pre-
sidciiü' rrigbyeri, e que o presidente
da Republica exigirá a sua demissão
da chefia da fielegnção, nomeando
uma nova delegação argentina na
assembléa.

Nas rodas autorizadas não dão
credito ao boato, acredltando-se ge-
rálméritè *iue o Dr. Pueyrredon agiu
com plena autoridade e sob instru-
cções precisas do presidente Iri-
goyon.
O "EVENING POST" E O INCT-

DlíNl^E PROVOCADO PELA AR-
GENTINA"
NOVA YORK, 7 (U. P.) — O jor-

nal "Evening" Post" critica severa-
mente a attitude da Argentina, re-
tirando-se da assembléa da Liga das
Nações.

Á folha nowyorkina diz:
"A acção da Argentina ô ainda

mais surprehendente porque a sua
hisloria nacional, conto a do Brasil
e do Chile, tom seguido uma política
democrata, por moio da qual as mi-
hortas aprendem a jogar como ho-
meus, aceitando as suas derrotas,
mais ou menos graciosamente, e
aguardando a sua vez.

Ainda 6 extremamente duvidoso
que outras pequenas nações om Go-
nebra sigam o exemplo da Argei-
tina, rompendo as suas relações rem
a Liga, porque não podem alcançar
o seu "desideratum".

A Liga tem tanto em joge. que ns
próprias pequenas nações não poderil
consentir cm taes demonstrações de
gênio.

E' verdade q uo a convenção da
Liga das Nações collona a nutorida-
de predominante na Liga, nas mãos
das principaes nações, agindo por
meio do conselho da Liga. Não tra-
rá bons resultados queixando so
contra esta lyrania das principaes
potências sobro os pequenos paizes,
porque, no fim de contas, é cobre as
grandes potências que deva recair a
tarefa de se tornar uma realidade a
Liga.

Quando a Argentina propoz a elol-
ção de todos os membros do conse-
lho da Liga, pela assembléa, ella es-
tava propondo uma impossibilida-
de. A dita proposta não tem nenhu-
ma justificação em principio e, cer-
lamente, não a tem na pratica.

A SESSÃO DE HONTE, EM RE-
SUMO

GENEBRA, 7 (U. P.) — Parece
que a Assembléa da Liga das Nações
reincide em sua antiga condueta de
falar muito o fazer pouco.

Uma dúzia de oradores oecuparam
toda a sessão da manhã de hoje em
monótono debate sobre as medidas
que devem ser adoptadas para extin-
guir a epidemia de typho. A nota
mais importante de toda a sessão foi
a declaração do Sr. Arthur Balfottr,
representante da Inglaterra commu-
nicando que o seu paiz doaria 50.000
libras sterlinas para a campanha
contra a terrível epidemia, sem nen-
huma condição especial.

Calcula-se que a actual reunião da
Assembléa durará pelo menos dez
dias mais. A principal luetn desen-
volve-se em torno da admissão da
Bulgária.

A 1* commissão da Assembléa. re-
éolvèú, finalmente, hontem, á noite,

que os Estados Balticos, não seriam
admittidos este anno na Liga. Esta
decisão é considerada como uma vi-
ctoria completa da combinação íraii;
ceza com os reaccionarios russos'
contra os bolshevistas, e é considera-
do como um exemplo característico
do dominio da Assembléa pelas gran-
dos potências .

As delegações scandinavas e de ou-
trás pequenas nações, são favoráveis
á admissão provisória dos Estados
do Baltico, immedintamente.
A NORUEGA PARTICIPA DO EX-

ERCITO DA LIGA INTERVKN-
TOR EM VILNA
GENEBRA, 7 (U. P.) — A dole-

gação da Noruega á Assembléa da
Liga das Nações còmmunicou esta
manhã á Assembléa, que o seu paiz
vai enviar 100 soldados e cinco offi-
ciaes á Vilna, afim de ajudar as for-
ças da Liga das Nações na manuten-
ção .da ordem durante o plebiscito,
se se apresentarem voluntários para
essa commissão militar .
A OPINIÃO DE UM ÓRGÃO OFFI-

CIOSO DO GOVERNO ARGEN-
TINO
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) — O

jornal officioso "La Época", oc-
ciipando-sc da delegação argentina á
Assembléa da Liga das Nações, diz
que a nota em que o Dr. Puyerredon
communiea a sua decisão, é um do-
cumento sereno e alevantado, cujas
linhas encerram o conceito magis-
trai da Republica, ante a acção fu-
tura da Liga, fundindo a doutrina
universal de um typo novo de civili-
zação. ((Em nenhum dos 20 idiomas
quo representam ria, Assembléa as dl-
versas aspirações, falou-se tão alto
como o fez Puyerredon. A jiota dou-
trinaria, ahi fica como bandeira do
princípios, desfraldada ao vento da
contemplação. Também fica alar-
gaiido o grande silencio quo cercava
a alma da^sembléa, gençrosar-mtiH'
enganada."
O "VORWAERTS", DE BERLIM,

CONSAGRA UM GRANDES ES-
PAÇO A* ATTITUDE DO SR.
PUYERREDON 

'

BERLIM, 7 (A. A.) — O "Yor-
waerts" consagra hoje a sua primei-
ra pagina ã attitude assumida pelo
Sr. Honorio Puyerredon, chefe da
delegação argentina á Liga das Na-
ções, no seio da conferência actual-
monto reunida em Genebra.

O referido órgão exprime a con-
vicção do que a attil.udo da Argenti-
na presagia a dissolução da actual
fôrma da Liga das Nações c a con-
stituição de outra mais democrática,
que comprehenda todas as nações ei-
viliz.idas do mundo.

O "Vorwaerts", depois de qualifi-
par a decisão da Argentina como
uma nobre façanha, termina dizen-
do quo a Liga das Nações, nascida do
Tratado de Versailles, está morta, e
vai dar logar a uma verdadeira Liga.
O MINISTRO ARGENTINO EM

PARIS PERMANECERA' NO
SEU CARGO .
PARIS, 7 (A. H.) — Publicando o

desmentido que a legação argentina
nesta capital oppoz á noticia de quo
o ministro Alvear pretendia pedir de-
missão do cargo, o "Gnulois" diz quo
esse desmentido só causará prazer a
todos os amigos do diplomata argen-
tino.

A IMPRESCINDÍVEL HARMONIA
. .ENTRE OS POVOS DO VELHO E

NOVO CONTINENTES
GENEBRA, 7 (A. H.) — O Sr.

Modzelowslci, ministro da Polônia,
junto ao governo da Suissa, decla-
rou em conversa com um rednetor
da agencia Havas. que attribuia a
maior importância á aproximação
cordial, reforçada por oecasião dos
trabalhos da. Assembléa geral da Li-
ga das Nações, entre as jovens o ar-
dentes Republicas latinas da Ameri-
ca e as grandes democracias do oc-
cidente. O ministro polaco entende
que os povos da Europa têm grande
necessidade da contribuição dos pai-
zes americanos para operar o seu
restabelecimento, pois todos sabem
que sem o auxilio das jovens Repu-
blicss as feridas deixadas pela guer-
ra, tornar-so-hão muito diffifccis de
curar.
O PERU', CHILE E A BOLÍVIA

INICIAM NA ASSEMBLJÕA- DE
GENEBRA UMA GRANDE PRO-
PAGANDA SOBRE A PENDEN-
CIA DE TACNA E ARICA
GENEBRA, 7 (U. P.) — Apesar

da resolução do Perd, Bolívia e Chi-
le de não apresentarem á Assembléa
da Liga das Nações controvérsia so-
bre Tacna e Arica, as três nações sul-
americanas iniciaram uma propa-
ganda de certa importância, a rés-
peito, entre os delegados na Assem-
bléa da Liag das Nações, aqui.

Os peruanos iniciaram a propa-
ganda, circulando uma 'declaração

entre os delegados, contendo um re-
sumo das queixas do Peru.

Esta declaração diz que o Porá
exige a revisão do tratado de 1S33,
o qual foi obrigado á aceitar á força.
Declara mais o Perfi, que o Chile não
cumpriu a cláusula do dito tratado,
que estipula que um plebiscito seja
levado a effeito no território clispu-
tado e declara mais que o tratado
de 1883 contém possibilidades de no-
vas guerras. Como exemplo da sua
allegação o Perii cita a recente ex-
pulsão de peruanos de Tacna o Ari-
ca, c a mobilização de tropas chilo-
nas ao longo da fronteira do Peru.

Os Srs. Hunneus e Viouha, da de-
legação chilena, publicam uma de-
claração respondendo ás allegagões
peruanas.

COMMIÍNICADO
de A. E. JOHNSON

tino sste a
às Haçles

ga

0 Sr. Honorio Pueyrre-
don concede nova en-
trevista á Uniíed Press
em que, .ainda uma
vez, fala na. admissão
da Allemanha á Liga.
GENEBRA, *Í (U. P.) — O

Dr. Honorio Pueyrredon, chefe
da delegação argentina na As-
sembléa da Liga das Nações,
numa entrevista com a United
Press, desmonte a noticia .do que
a Argentina retiro'ú-se da Assem-
bléa porque 

'a 
Liga se recusa a

admittir a Allemanha como so-
cio, por ora.

Qualquer , interpretação dos
meus esforços, em prol da admis-
são do todos os, paizes na Liga,
como sendo, em primeiro logar, a
favor da Allemanha, qu qualquer
interpretação, allegantío que a
delegação da Argentina" está' tra-
balhando sob a influencia alie-

' mã, C absolutamente falsa, dç-
clara o ministro ílo exterior da

„ArSentiriá. ^,!V>'|S • 
f- k;,;'

Não estamos nva,is: interessado»
na Allemanha do que estamos no
México, ouqimesquer outros pai-
zes fora dá Liga. O nosso único
objectivo é de tornar a Liga das
Nações uma liga universal. Es-
turnos firmemente convencidos
do tino isso ô uma necessidade
fundamentai para a Liga alcan-
çar êxito.

Sentimos quo todo o mundo
deveria ser permittido a, sem dis-
tineções, gozar, dentro da Liga,
fros proveitos decorrentes da
mesma. .

Comtudo, estamos igualmente
convencidos do que a Liga está
commottendo um erro fatal, não
permittindo que á Allemanha seja
admittida durante a actual ses-
são da Assembléa da Liga. A Li-
ga deveria forçar a Allemanhaj
so isso for necessário, a adhorir
a sociedade de nações, cmquanto
tiver forças para assim proceder.

Deixar a Allemanha fora da
Liga quer dizer que os paizes so-
cios da Liga das NncOes devem
assumir todos os pesados fardos
e obrigações impostos pela Con-
venção da Liga das Nações. A
Allemanha é uma nação forte e
deveria fazer parte da Liga e
obrigada a compartilhar os far-
dos e riscos internaclonaes im-
postos pela Convenção da Liga
das Nações, tal qual como os de-
mais membros da Liga.

A. E. JOHNSON

(Correspondente especial
• da United Press.)

' A phrase do discurso do Sr. Pu-
cyrredon — "uma sõ palavra, um .
sú grito" viva a França eterna ! —
serve de titulo á noticia do "Petit j
Parisien".

Os outros jornaes encimam o te- :
legramma com essas palavras "Ho- |
moitagem da Sul-America á Fran"; i
"A delegação franceza homenageada !
pela America Latina"; "Os sul-aine- j
rieanos se manifestam a favor da I
França". I

Também a phrase do Sr, Pueyrre- j
don, em que o chefe da delegação j
argentina declara que não reconho- ,
cia, em pessoa algumn, a direito de
accusal-o do advogado da Allema-
nha, é posta em destaque por todos
os jornaes.

sieccessao
fieHenica.

O QUE DIKEM DE SMVRNA
LONDRES, 7 (Ai li.) — Telegra-

pham de Smyrna:"A noticia da entrega da nota ai-
liada ao governo do Sr. Rhallys cau-
sou, nesta cidade, profunda impres-
são, pois já se julgava que os aluados
tinham resolvido adiar a solução, da
questão grega.

Chegou hontem a este porto o cru-
zaclor francez "Ernesto Renan".

O PLEBISCITO EM CORFU'
LUCERNA, 7 (A. H.) — O Sr.

Theotokls, ex-ministro da Grécia
junto ao governo allemão, o que está
presentemonte na ilha de Corfú, te-
legraphou ao rei Conslantino com-
munlcundo o resultado flõ plebiscito
a que se procedeu naquellu ilha.

, Segundo a communicaçào flp aiv-
tigo diplomata, a população de Corfú
sp tinha manifestado qúásl unanime:
¦mente.em favor da valia (To soberano
ao thjÉUio. ^ i

IMPORTANTES DEOLARAÇÕESDO
REI 

'CONSTANTTNO — O PJtíE,
BISCITO GREGO NÃO REPRÉ-
SENTA SENTIMENTOS CONTRA-
RIOS AOS ALLIADOS

PARTS, 7 (A. H.) — O correspon-
dento da Agencia Havas, em Lu-
cernn, obteve do rei Con.-Ur.ritluo as
declarações que vamos reproduzir, a
titulo de documentação.

O ex-soberano pffirmou que o nle-
blscito realizado na Grécia não fora
absolutamente inspirado por senti-
mentos contrários á "lEntent.o" e af-
firmou que o seu desejo pessoal era
esclarecer, do mo (To completo, os
npontèciniehtós em que a Grécia se
achou envolvida durante a guerra.
A propósito, lembrou que se podia
enenrrer-ar a Liga das Nações 'de
abrir um inquérito a respeito. Refe-
rindo-se ao tratado entre a Grécia o
a Servia, negou que. a Grécia o ti-
vosso violado, porquanto esse tratado
não previa a hypothese da sua con-
flagração mundial. Aliás, a neutrall-
(Tado da Gi-eeia tinha servido aos ai-
liados, permittindo-lhe a organização
íío exercito de Salonica. Demais, soa
Grécia tivesse participado do. con-
flicto desde 191'5, já não poderia
combater agora na Ásia Menor.

Affirihou ainda Constantino que,
por quatro vezes, em 1915 c 1910,
tinha proposto intervir na lueta ao
lado da "Entente", mas tocTas as suas
notas ficaram sem resposta. Não

;¦ s"J\ c kmãpitâl
sempre o mais moderno sorti-

mento de Cfl MIS AS desde

Yejam as suas grandes èxpo-

sições com preços marcados.

os districtos que lhe foram confia-
'10Tenho 

recebido centenas .de tele-

gVámmâs de officiaes o soldados di-

zendo que estão dispostos a continua-
fem mobilizados pelo prazo de deT!

annos, se eu for restaurado ao thio-
n°TaíveTesCou 

máo diplomata, mas,
som duvida, sou soldado POP^r .

Não tencionamos abando.nar coisa
alguma que temos recebido na Ásia
(Menor e em outros logares. Comtudo,
não sei como continuaremos as nos-
sãs campanhas militares, sem o apoio
financeiro alliado. Talvez o futuro
solucionara aquelle problema.

O REGRESSO DE CONSTANTLXO
AO SEIO DO POVO GREGO

ATHENAS, 7 (U. P.) — A Munlr
cipalictade está' elaborando um gran-
dioso programma de festejos em
honra do ex-rei Constantino, da Gre-
cia. ... .,

Conforme dizem as ultimas noti-
cias, o antigo monarcha chegará a

admittia, iior outro lado. a accuBaçao \ >"-. ".-"-¦"-„ ,,-pnimt» o oual será
de ter violado a Constituição grega bordo do vapor Patras , o^quai

"Declaram não ser justificável o
pedido do Peru, pedindo a revisão do
tratado de 1833, e, allegam mais,
que o tratado terminou uma guerra,
não desejada pelo Chile, e motivada
pela alliança peruano-boliviana.

Também allegam que o tratado de
1833 foi legalmente consumado pe-
Ias potências que o assignaram, e
que todas as- suas estipulações de-
vem ser cumpridas.

Os chilenos explicam quo o plebis-
cito não foi levado a effeito porque
o Peru nunca, concordou em se sub-
metter ás propostas do Chile, ás
quaes continuou a fazer, constante-
mente, contra-propostas, o qual é
contrario ao protocollo que rege pie-
biscitos.
A MEDIAÇÃO NO CONFIACTO

TURCO-ARMENIANO — A HES-
PANIIA FAZ UMA COMMUNICA-
ÇÃO AO GOVERNO YANKEE.
WASHINGTON, 7 (A. H.) — O

embaixador da Hespanha esteve no
Departamento de Estado onde, . em
nome de seu governo, offereceu for-
malmente ao governo norte-ameri-
cano o concurso hespunhol, no sen-
tido de servir, juntamente com os
Estados Unidos e o Brasil, na me-
diação entro a Armênia o os nacio-
nalistas turcos.

O embaixador também declarou
que o gabinete de Mádrid desejava
conhecer o critério que devia ser
adoptado para a intervenção das
três potências.

Até agora, o governo do Brasil ná-
da còmmunicou a respeito desto as-
sumpto ao Departamento de Estado.

OS AMERICANOS DO SUL A'
FRANÇA

PARIS, 7 (A. H.) — Os jornaes
desta capital publicam o telegram-
ma. em que a Agencia Havas descre-
vo o almoço que .os delegados sul-
americanos á conferência de Gene-
bra, ofereceram hontem aos mem-
bròs da delegação franceza ámcsm?.
assembléa, c insistem sobre a cor-
dialidade e o enthusiasmo de que se
revestiu a mencionada festa

;'."'S;V

Dissolvendo a Câmara, em 1915
usara do direito real e constitucional,
com approvação do povo grego, o
que estava confirmado pelas ultimas
eloifões. Rcpelliu também a aceusa-
ção de autocrata, que lho fOra lan-
çad'a, dizçndo que ella cabia antes,
no Sr. Venizelos.

A respeito dos acontecimentos de
191 fi. Constantino pretende que . 09
frnncezos intervi^-p^-n n«. Bi,r"T/i •-'-
vi! entre os Dartidarlos da ordem le-
gal e os partidários do appello ao cs-
trnngeiro. Tendo consentido no des-
armamento dos soldados gregos, sob
condições que os alllados não ratifi-
enram, logo advertira a "Entente"
de que os soldados so oppunham ao
desarmamento. Infelizmente, a "En-
tento" não quizera attonder a essa
advertência, c o resultado tinha sido
a effnsão de sangue.

Denois de considerar intrenun a
aceusação de que tinha .promovido 0
abastecimento de submarinos alie-
mães. o rei àBcusòu o Sr. Venizelos
de haver exercido uma tyrannia, que
o eleitorado quiz' derrubar, sem mo-
dificar a política exterior da Grécia.
Todos os chefes de partidos, que fi-
guram no gabinete actual, tinham
defendido este programma, e o exer-
e,<n rrrego estava hoje decidido a de-
fender o patrimônio nacional c os in-
teresses da "Entente", com a qual a
Grécia é solidaria. Fora o Sr. Veni-
zelos quem causara os mal entendi-
dos, que todos conhecem.

Ante^ de terminar, Constantino
ainda declarou que o seu desejo era
dissipar completamente esses mal
entendidos e dar á "Entente" provas
tangíveis de lealdade e boas inten-
ções. Si a "Entente" comprehendia
a psychologia do povo grego, os la-
ços que a unem á Grécia podiam tor-
nar-se mais estreitos.

LUCERNA, 7 (U. P.) — O ex-rei
Constantino, da Grécia, numa entro-
vista, aqui, declara quo não espera
partir para Athenas antes da semana
próxima vindoura.

Tentarei convencer os aluados da
minha boa fé e devoção aos inter-
esses da minha pátria, os quaes o
tratado de Sevres torna idêntica com
os (íelles, declara o' ex-rei Constan-
tino.

. O exercito grego na Ásia Menor
continuara a sua tarefa de policiar

escoltado por quatro cruzadores,
Do momento de seu desembarque

até a sua chegada nesta capital sua
magestacTe terá uma guarda real,
composta de 5>0i» officiaes.

O PLEBISCITO, TAL COMO FOI
FEITO. E' FAVORÁVEL AO REI
CONSTANTINO

LONDRES, 7 (U. P.) —Um des-
pacho <ie Athenas, recebido por uma
agencia de noticias, diz que a vota-
ção no plebiscito/ levado a effeito
domingo próximo passado, foi 95 o|o
a favor do ex-rei Constantino.

Outros despaebos-dizem quo o go-
verno do Sr. Rhallys, presidente do
Conselho de Ministros da Grécia,
acha-se seriamente preoecupado com
a ameaça aluada do decretar uma
boycottagem financeira da Grécia, no
caso da restauração ao throno do cx-
rei Constantino. Consta que o pa-
triarcha da igreja grega telegraphou
ao antigo monarcha aconseíhando-o
a renunciar o throno.

O GOVERNO INGLEZ NOTIFICA
AO DA GRÉCIA TER ANNULLA-
DO O EMPRÉSTIMO DE 400 MI-
LHÕES DE DRACHMAS.

LONBRES, 7 (U. P.) — O Jornal
"Times" diz quo o ministro britannico
em Athenas entregou uma nota do
governo de Londres ao da Grécia, no-
tificando que os aluados haviam ro-
solvido annullar o empréstimo de
400.000.000 do drachmas, feito á Gre-
cia.

O ministro da Sorvia em Athenas,
còmmunicou ao primeiro ministro,
Sr. Rhallys, quo o seu governo está
de pleno accordo com os aluados em
sua attitude sobrea volta do Constan-
tino ao throno da Grécia.

O REI CONSTANTINO E O DIA EM
QUE PRETENDE SEGUIR PARA
ATHENAS.

LONDRES, 7 (U. P.) — Uma notl-
cia procedente de Lucerna, ainda não
confirmada, diz que o ex-rei Constan-
tino, tenciona partir dessa cidade, pa-
ra Athenas, via Brindisi, na próxima
quinta-feira, ou talvez na sexta.

A informação acerescenta que após
a sua visita a Bucarest, o príncipe
Jorgo acompanhará Constantino A
Athenast

O Brasil no
estrangeire

O "S. PAULO" NA BÉLGICA—-MA-
NIFESTAÇÕES A' GUARNIÇÃO
DO COURAÇADO BRASILEIRO
— VISITA A BORDO PELOS SO-
BERANOS BELGAS — BANQUE-
TE A' OFFICIALIDADE DO
"SÃO PAULO"

ANTUÉRPIA, C (A. A.) — Retar-
cíaldói — O couraçado brasileiro "São
Paulo", que desde hontem se tem
conservado ao largo, em virtude do
intenso nevoeiro que tem feito, en-
trou hoje no porto ás 11 Araras- da
manhã. Em toda a extensio do cães,
uma enorme agglomoraçâo de povo
se estendia, saudando numa calorosa
manifestação! de regosljo o navio de
guerra brasileiro onde viajaram o rei
dos belgas, a rainha Elisaibeth o O
príncipe de Brabante.

Foram soltados ímüitos vivas ao
Brasil e & marinha brasileira, por
toda a populaição, que deu largas ao
seu intenso enthusiasma.

Os .primeiros tripulantes do coura-
çado "jS. Paulo» que desembarcaram
foram alvos de uma quente muni-
festação de apreço, e saudados por
longas salvas de palmas.

Hontem, 16 officiaes do vaso de
guerra do Brasil foram especlalmen-
te conduzidos para terra, a bordo de
um contra-torpedeiro da marinha
real belga, afim , de assistirem ao
banquete que o governador lhes offe-
receu.

Toda a imprensa continua íaxendõ
os mais altos elogios á marinha bra-
sileira c ao Brasil.

Tanto os officiaes como os .n ani-
nheiros tOm recebido o mais liírl»
nhoso acolhimento da populaç;".; a
dos elementos officiaes.

ANTUÉRPIA, 7 (U. P.) —Gran-
des multidões juntavam-se no cúés
por oecasião da chegada do dread-
nought brasileiro "$. Paulo", aqui,
hontem.

A banda de musica da unidade da
armada brasileira tocou o hy.inho
nacional belga, emquanto a banda"
de musica do um regimento de ln-
fanteria do er.ercitoi belga tocou o
hymno nacional brasileiro.

O rei Alberto e a rainha Elisabeth
foram a bordo" pouco! depois dá che- '

gada do navio, de guerra brasileiro,
apertando as mãos - dos oífieiaea
como velhos amigos. Suae imajestade3
almoçaram a bordd.

ANTUÉRPIA, 7 (U. P.) — Os so-
beranos visitaram o couraçado brasi-
leiro "S. Paulo", almoçando com o
commandante e officiaes.

O poderoso navio recebeu a seu
bordo numerosas personalidade»,
desta cidade.

ANTUÉRPIA, 0 (A. A.) — Rctar-
dado—(Recebido ás 10 horas de 7)
— O rei Alberto e a rainha Elisa-
beth, acoimpanhadoe dos officiaes do
estado-maior do rei e das damas do
paço, chegaram hoje a esta cidade,
onde embarcaram .para bordo do
"S. Paulo". Suas majestades foram
recebidas no couraçado, brasleiro com
todas as honras devidas á sua alta
representarão.

Su.ts majestades almoçaram a bor-
do, correndo alegremente o agape,
quo teve um caracter muito: intimo.
Também tomaram parte noi ala 050
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CONFECÇÕES
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de toda a espécie,
incluindo as ultimas

novidades próprias
para a presente
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o.niinistroí da Brasil, o cônsul geral
e"'iíà secretários da legação.

. ' 
Sua majestade a rainha Elisabelh

ao ueixai* o "S. _,'uulu*", disse ao com-
mandante Coinensõro gue u falta d>-'
qualquer dos officiaes do "S. 1'aulo"
& festa que suas majestades lhes ufc-
fcreeem no palácio real ern Bi-uxel-
las causará profunda tristeza,

—.Duranto o dia visitaram o navio
o governador 

"militar desta cidade, o
burgo-mestre e o governador da pro-
vinuia, aos quaes foram prestadas as
devidas continências.

—.Os oifficlíit.-s brasileiros desem-
barcaram hoje á tarde, sendo calo-
rosamente festejados pela poipulaçá-o,
que os recabou- no ciies.

—O governador militar da cidado
offerece esti? noite uno banquete aos
dCEiCiàés brasileiros.

—O jornal "JNéptuho" .publica um
ai'ti»o cm portuguez, saudando a ma-
Tinha brasileira.

ANTUÉRPIA, 7 (A. A.) — Reali-
zou-se hontem o banquete que o'go-
vernador militar da cidade offereceu.
á officialidade do couraçado bros!-,
leiro "S. Paulo" e ao qual assisti-
ram as figuras mais proeminentes do
exercito -belga.'

Por 'oceiiulão dos brindes o gover-'
nador niiliiar levantou a taça em
honra do Dr. Epituelo Pessoa, pre-
sidento da Republica ¦brasileira,
agradecendo íl -máriifh.a e ao exercito
do Brasil, em nome do exercito bei-
ga, o a Ruy Barbosa, em iiuiile .do
.paiz, a confiança quo lhes trouxeram
"nus dias sombrios du guerra, .Ein se-
-.ilida, agradeceu tambem as atten-
çõustributadas peio Brasil .aos sobe-
rawüs* belgas, tanto durante a via-
pem, como por oceasião- du .'brilhanto
recepção no Rio de Janeiro e nas de-
miais cidades qüe suas majestades vi-
eitiiiíiiii.

O governador militar con.cluiu o
seu discurso dizendo quo estava con-•vencido, de que actualmente não
iha via- como as republicas pára rece-
ber bem os reis. ¦-'¦ * ¦ • *;*

Respondeu ao discurso ocommaii-
dante Tancredo Gomensoro, quo
agradeceu os conceitos externados
(pelo governador militar, affirmando
que a marinha e >o exercito do Brasil
admiravam o heroísmo da Bélgica.

O cardeal Mercier telegraphou pa-
ra' esta. cidade, dizendo que lamen-
tava não poder estar entro oe bra-
Vos marinheiros do Brasil, visto ter
dé partir para Roma.

Osi marinheiros jantaram nos¦quurtois'da cidade, onde foram rece-
toldos pelos soldados por entre vivas
ao Brasil. . .
INQUÉRITO SOBRE A PRODU-

CÇÂO ALGODOEIRA NO BRA-
SIL
LONDRES. 7. (U. P.) — O jornal".Morning. Post" fazendo commenta-

rios a. respeito da .partida de uma
commissão, com destino, ao Brasil,
afim de investigai' a. situação algo-
doeira naquelle .pai****, faz ver quo o
Brasil é um. paiz de grandes e varia-
das possibilidades. Acerescenta a £o-
ilha londrina, que o*Brasil .poderia, vir
a ser um dos principaes fornecedo-
ffes mundiaes do algodão de primeira
qualidade.¦A commissãct algodoeira que irtL ao
Brasil será chefiada ipelo Sr. Arno
Pearce, e levara, a eflfeito um certo
•numero de planos adoptados pela re-
.•união do Congresso Internacional Al-
godoeiro em Zurlch, visando a ln-
«res ligo ção do futuro do algodão no
Inundo.

Os pequenos paizes
AMNISTIA AOS DALMATAS E

3IONTENEGRINOS
ROMA, 7 (U. P.) — Um despacho

ie Belgrado noticia quo sua. alteza
o .principe Alexandre, regente do
reino dos servios, croatas e slovenos,
assignou um decreto concedendo

¦ amnistia aos dalmatas e montenegri-
Hos presos por crimes políticos.

OS SERVIOS EM RETIRADA
WASHINGTON,. 7 (U. P.) — Des-

paehos recebidos pelo Ministério do
JÈMerior, dizem <_ue as tropas servlas
oecupando o. território cuja posse es-
,tá sondo disputada pela Yugo-Slavia
e Bulgária, estão sendo retiradas. A¦nrlilheria o cavallaria servia jã ifo-
tam retiradas. Ficaram no território
disputado apenas algumas unidades
dc infanteria, afim do .manter a boa
ordem.

A situação no oriente
europeu

A jvSSIGNjYTURA FIN.AL BA PAZ
ENTRE RUSSOS E POLACOS
COPENHAGUE,.7 (U. P.) —Con-

forme declaram despachos aqui re-
Icèbldós, á Polônia pediu ao- governo
da Rússia dos soviets de marcar um
prazo para a assignatura final, pela
oofffei-encia de Riga, do tratado de
pa-; í-usso-pi.lonez. Consta que o Sr.
Tchítcherin, o ministro do exterior
da Russia dos soviets, annuiu ao. pe-
dido do governo da Polônia.
O GOVERNO SOVIET E A NEÜ-

TRALIDADE Dj\ RUMANIA NO
CONFLICTO ENTRE BOESIIE-
VISTAS E ANTl-l!Ol.S21..VIS-

.. TAS
UIBLSINGFORS. 7" (U. Vij -- O

Sr. Tchitoherin, ministro -.i» i-.*:e**icr
da Russia dos soviet-, ti*-.*i..-*i unia'
mota á Rumania, pVev o ." .-.-. d-.

que não deve .permittir ao general
\Vrangei eii qualquer outro "leader"
nnti-bolshevista a violar a neutra-
lidade rumena, estabelecendo naquel-
te paiz uma hase, afim. de preparar
urna nova cam-panha contra a Rus-
sia dos soviets.

Acerescentou^» Sr. Tchítcherin que
se o governo bolshevista receber ln-
formações dizendo que expedições
anti-ibo-lshevistás estão sendo prepa-
radas na Rumania, ó governo da
Russia doa soviets o considerará
como um acto hostil, da parte do
governo da Ru-menla., contra o go-
verno sovietista russo.

Noticias de Portugal
GABRIEL D'ANNUN/.IO JULGAN-

BO A PÁTRIA LUSITANA
LISBOA, 7 CU. P) — O jornal

"O Século" publica uma entrevista
que Gabriel D'Annunzio concedeu em
Fiumo ao escriptor Antônio Ferro; em
que o poeta disse: "Eu, commandante
militar da regência de Quarnero,
saúdo em .Portugal a eternidade da
raça latina."
NAS EXÉQUIAS PELOS EX-IMPE-

RANTES DO BRASIL
LISBOA, 7 (U. P.) — O ex-rei de

Portugal, D. Ma-noel de Bragança,
aconselhou os scus partidários para
assistirem, ús exéquias por alma dos
ex-imperadores do Brasil.'

FERIAS PARLAMENTARES
LISBOA, 7 (U. Pi )— O Parla-

mento entra em -férias nó dia 17 do
corrente, e só terminarão a 11 de ja-
.nelrp próximo.' Durante jl suspensão
dos trabalhos, será collocado na sala
de sessões grande "pá*nneau", pintado
por Voloso Salgado, representando as
constituintos em 1820.
Ú FH.MJAT*. ¦'-PRESIDENTE SAR-

. MIENTO" EM LISBOA
LISBOA, 7 (U. P.) —- A fragata

argentina "Presidente Sarmiento",
vinda de Cadiz, demorará -neste porto
seis dias, visitando depois Las Pai-
mas, Santos e Buenos Aires.
OS TORPEDEIROS CEDIDOS A

PORTUGAL
LISBOA, 7 (U. P.) — Os torpedei-

ros austriacos, -que os alliados cedo-
ram a Portugal, acham-se em bom
estado, com excepção de um, que ca-
rece de concertos. Doslocam 250 tone-
ladas, as suas machinas tèm força de
5.000 cavallos e velocidade de 30 mi-
lhas. O. cumprimento desses navios ê
de 52 metros, sendo todos modernos.
TARIFAS SOBRE TRANSPORTES

PARA ÁFRICA
LISBOA, 7 (U. P.) — O conselho

da marinha mercante resolveu au-,
gmentar de 35 o|o ns tarifas de trans-
portos para os portos da África, q'an-
do pagas em escudos.

CONSEQÜÊNCIAS DA GREVE
LISBOA, 7 <U. P.) — Está immi-

nente a publicação do um decreto
domittindo os empregados da estrada
de ferro dò Estado, que não se apre-
sentem no prazo marcado. Q go-remo
entrar A em negociações para a solu-
gão da greve, somente"., depois de te-
rem voltaáo ao trabalho.
NAO E' ACONSELHÁVEL A EMI-

GRAÇAO PARA OS ESTADOS
UNIDOS.
LISBOA, 7 (V. P.) — O commi-sa-

rio da emigraç-iü- publica desneonse-
lliou a emigração paru os Estados
Unidos, devido á crise econômica aue
reina nesse paiz. ' • ** '

NA COMMISSÃO DE REPARAÇÕES
LISBOA, 7 (U. P.) — A missão es-

pecial do que foram incumbidos os
Srs. Jaymio de Souza e Velhinho Coi-
roia, consiste em substituir os Srs. Vi-
ctorino Guimarães e Alfredo Nordcs-
te, na commissão do reparações.

PARA ALTERAR O CONTRjVTO DO
BANCO DE PORTUGAL COM O
ESTADO.
LISBOA, 7 (U. P.) — Realizar-so-

ha breve uma reunião dos accionistas
do Banco de Portugal, afim de auto-
rizarem a directoria a alterar cs con-
tratos com o Estado.

A TRASLADAÇAO DOS RESTOS
MORTAES DE D. PEDRO II

LISBOA, 7 (U. P.) — Acham-se
muito adiantados os trabalhos da de-
coração da igreja- de S. Vicente de
Fórn, afim dc serem levadas a effeito
ns cxcq-iilns c serviços religiosos iior
oceasião da trasladaçilo dos restos
mortaes dos antigos imperadores do
Brasil.

CONGRESSO POSTAL
. LISBOA, 7 (U. P.) — Brevemente

será levado a effeito, nesta capital,
o Congresso Posínl Nacional.

OS "PRESUPPUESTOS"
* LISBOA, 7 (U. P.) — O Sr. Cunha
Loa!, ministro das finanças, apresen-
tou hontem á Câmara dos Deputados
ns; propostas financeiras requeridas
liflla mesma. Fei approvada unia mo-
ção concedendo urgência de discussão
&d propostas do ministro das finan-
ças.

HOMENAGEM A' MEMÓRIA DE
BEETHOVEN

LISBOA, 7 (U. P.) — Commemo-
rando o anniversario do nascimento
i." Beethoven. o Conservatório Na-
cional, reali;**! uma "rfeita". tomando
parla na mesma 0 Sr. Vianna "Moda.

PENSÃO A' VIUVA PEDRO DE
CASTRO

LISBOA, 7 (A. A.) — Na sessão
do hoje da Câmara dos Deputados,
foi approvado uni projecto conceden-
do a pensão annual de 2.400 escudos,
á viuva do Dr. Pedro dc Castro, assas-
slnado ha pouco pelos syndicalistas.

VIAJANTES PARA O BRASIL
LISBOA, 7 (A. A.) — Embarcou

hoje para o Brasil, a bordo do "Pays
do Waes", em companhia de sua fa-
milia, o capitalista e industrial, Sr.
Pereira Ignacio, que se destina ao
Brasil.
RECORDANDO A MORTE DE SI-

DONIO PjVES
LISBOA, 7 (A. A.) — Passando

hoje o terceiro áriniversarlo da revo-
lução chefiada por Sidonio Paes, a
Câmara dos Deputados approvou um
voto de sentimento pelos mortos da
Republica, depois do um discurso em
que se recordou a sangrenta jornadi.

PMicãas francezas
RESOXDENBO AO APPELLO DA

FEDERAÇÃO HESPANHOLA
PAIRIS, 7 (U. P.) —- A Federação

Franceza do Trabalho publicou a se-
guinte nota, em resposta ao appello
da Federação Hespanhola do Traba-
lho, com relação ao tratamento do
governo hespanhol ás uniões laboris-
tas."Parece que o governo do rei Af-
fon deseja imitar o da Hungria, cas-
tigando os trabalhadores por todos os
males do paiz. Informamos o executi-
vo federal da situação na Hespanha,
e lho commendamos que tome as ne-
cessadas medidas para ajudar os nos-
sos irmãos da Hespanha.

Ao mesmo tempo asseguramos aos
nossos camaradas da Hespanha a
nossa solidariedade fraternal."

O "RENBOYLE" ENCALHOU
PAiRfS, 7 (U. P.) — O vapor in-

glez "'Renboyle", com importante
carregamento de carvão, encalhou em
Belle Isle. Toda a tripulação foi
salva.
PARTE PARA ROMA O CONDE

SFORZA
PARIS, 7 (U. P.) —O conde de

Sforza, ministro das relações exterio-
res da Itália, partiu, coni destino a
Roma.
ANTES E DEPOIS DO PACTO DE

SPA— O FORNECIMENTO DE
CARVÃO A' FRANÇA.
PARIS', 7 (A. H.) — Os jornaes

publicam sobre a situação effectiva
da França e da Allemanha, no toçan-
te ao consumo do carvão, as,seguintes
estatísticas officiaes:

Antes da applicação do accordo de
Spa o consumo da hulha em França,
durante os sete primeiros mezes de'
1920, foi de 32.275.670 toneladas,' ou
sejam 4.670.810 toneladas 

' 
por mez.

Ora, antes da guerra, as necessidades
mensaes da França so elevavam a
G.103.0000 toneladas, inclusive a par-
te de consumo . da Alsacia-Lorena.
Esla cifra já não é mais exacta hoje
em dia por causa das reconstrucções
e deve ser augmentada; mas, mesmo
tomando-a como boa v,erifica-Be que
no correr dos sete primeiros mezes de
1920, as necessidades da França sô
foram cobertas em uma proporção de
7'9 "l".

Ponha-se agora ao lado destas ci-
fras a situação da • Allemanha .depois
da execução do.accordo de Spa sobre
fornecimentos de carvão aos alliados..
Etn agosto, a Allemanha produziu
10.788.096 toneladas' de hulha e
9.6-50.Õ29 toneladas de llnnite (que
produz o equivalente de 2.144.56'2* to-
neladas de hulha),, e isto é um total
de 12?9'3 2.6 EÍ8 toneladas. Note-se que
estas cifras são de fonte allemã, e"éx-
trahidãs do "Deutsche Reichssanzei-
ger". ...

Além disso, a Allemanha Importou
da Tcheco-SIòvaqüla '217.500. tbíj-eia-
dasí i-*!"-lignite, ou seja o equivalente
dc'l*5;0*00 toneladas de hulha.íé ex-
portou 2^932.668 toneladas. O consu-
mo mensal allernão foi, portanto, de
lb.6-54.6'79 toneladas. Ora, as necessi-
dades da Allemanha nas suas frontei-
ras actuaes podem ser avaliadas em
13.OOOiOiOO. de toneladas por mez. O
coefficiente de satisfação das* necessi-
dades allemãs de carvão é, por con-
seqüência, de 82 °|°. Assim: é que,
mesmo.depois da execução do accor-
do de Spa, as necessidades allemãs
em carvão estão muito mais cobertas
que as da França antes desse accor-
do. A situação da Allemanha a este
respeito é, pois, relativamente muito
favorável, e o marasmo da industria
allemã que hoje se verifica não é de-
vido á escassez de carvão, más, so-
bretudo, á diminuição das encom-
metidas da Allemanha por causa das
excessivas pretchções dos fabricantes
allemães em matéria de preço'.

A nova phase de
Fiume

PARTE PARA FIUME O DR. BAS-
TIANELLI

ROMA, T (U. P.) — O Dr. Bastia-
nelli, medico de grande reputação,
partiu para Fiume, attendendo ao
chamado de Gabriel D'Annunzio.
UM DES-ilENTIDO DO GOVERNO

DA ITÁLIA
ROMA, 7 (U. P.) — Offieial — O

governo publica uma declaração des-
mentindo existir, no tm tado dc Ru-
pnllo, uma cláusula secreta, por melo
da qual.a Itália concorda cm obrigar
Gabriel D'Annunz_o á evacuar. Fiu-
me.
AÍ CIDADE NATAL DE D'ÁNNUN-

•ZlO CONJCÍtA-A A' MODERAÇÃO
IIÍ-OMA, 7 (Ú. P.) — Òs 

'habitantes

dà. cidade de Pesicârtt ná província de
Chieti, terra natal de Gabriel D'An-
nunzio, enviaram a este um tele-
gramma recommendando-lhe. aceitar
as propostas do governo italiano e
concordar com os termos do tratado
de Rapallo.

O telegramma conclue com a se-
guinte significativa .phrase: "A pa-
lavra obediência! obediência! deve
ser a ultima nota cm vossa canção de
gloria." - *

REGRESSA A COMMISSÃO PAR-
LAMENTAR

ROMA, 7 (U. P.) — Regressou a
commissão parlamentar que foi a
Fiume conferenciar com Gabriel
D*Annunzio.

O secretario do ministro das rela-
ções exteriores, Sr. Zola", visitou o
porto de Sauro, Borgate, Sussalc o
Terzatto.
OS PARLAMENTARES ITALIANOS

EM FIUME
FIUME, 7 (U. P.) — Gabriel

D'_Uinunzio recebeu a delegação
parlamentar italiana conferenciando
com «Ha durante tres horas.

O chefe dp governo de Quarnero,
expoz os ideaes de paz e de concor-
(Jla nacional. Os membros da.dele-
gação ficaram bem impressionados
com ns declarações de D'Annunzio. -
EM QUE SE BASE/VRA O AC-

CORDO
ROMA,'7 (U. P.) — Os íornaes"

confirmam que o accordo entro o go-
verno italiano c Gabriel d'Aijnunzio
sorá sob a base do reconhecimento
da Regência de Quarnero e o aban-,
dono por parte dos legionarios fiu-
menses de Veglia e Arbe, sendo, sub-
stituidos por forças regulares italla-
nas.

A questão de Dolto e do porto de
Saros será liquidada entre a Itália e
a Yugo-Slavi;**» .....

COMMUNICADO TEIiGIIAMlO)
¦ ?-de. HENRY WOOD

Pelas iraiocentes vi-

Um delegado canadense
toma a iniciativa de
appellar ás nações re-
preseutadas na assem-
bléa de Genebra, para
que se combatam as
epidemias, etc.
GENEBRA, 7 (U. P.) — Apôs

a abertura hoje da Assembléa da
Liga das Nações, foi resolvido in-
cluir no programma dos proble-
mas que vão ser tomados em con-
side ração na actual assembléa, a
moção dos representantes suissos,
propondo quo seja nomeada uma
comniissão para coordenar todos
os esforços intornaeionaes a favor
das crianças.que soffrem em con-
seqüência da guerra.

A Assembléa òecupou-se da
proposta.campanha' para comba-
ter a epidemia do typho na Po-
lonia. O Sr. Fostor,'.,da delegação
canadense, fez um caloroso ap-
péllo* a fovor: dess*á campanha,
referindo qs detalhes da actual si-
tuação da Polônia, onde, segundo
elle affirmou, muitos milhares de
pessoas estão soffrcndo os effei-
tos da terrível praga e outras mo-
lestias.

"Desde p armistício1', disse o
Sr. Foster?"a epidemia-dé typho
na Europa Central* tem sidb tão
séria, que ella ameaça todo o con-
tinonte, senão todo o mundo."

O Sr. Foster appellou para aa
nações representadas na confe-
rencia, no intuito de que contri-
buam para a organização de um
fundo de 2.000.000 de libras, que.
são necessárias para a campanha.

Os representantes de 14 nações,
immediatamente responderam,
promettendo angariar fundos, om
scus respectivos paizes. Quasi to-
das elles declararam que só po-
deriam fazer entregas de dinheiro
depois de ter sido subscripto por
seus compatriotas. ¦ ¦

Mais tardo, alguns dos delega-
dos declararam que dariam algu-
mas quantias immediatamente. A
delegação canadense annunciou
quo o sou paiz estava prompto'
para assumir a sua parte na con-
tribuição.

A Assembléa resolveu então ini-
ciar a campanha cm todo o mun-
do, solicitando fundos para o fim
indicado. O rajah de. Nawanger,
da delegação da índia,' e. o
Sr. Nansen, da Noruega, coiiniiu-
nlcaram que os sous paizes esta-
vam dispostos a pagar a respe-
ctiva parte immediataniento.. O
Sr. Hanotaux, delegado franeez,
declarou quo a' Franca doaria
50.000 libras esterlinas cm segui-'
da, e mais um milhão dc francos,
paj-a.que fossem..envIadas 20 uni-
dades da Cruz Vermelha á.Polo-
nia. A'Hespanha Offereceu 4'ò.ouó
libras, a China 20.000, a Grécia
10.000, e a .Pérsia 2.000.

HENRY WOOD
(Correspondente ¦ especial

da United Press.).

UM BOATO DE DESEMBARQUE
DE FORÇAS DE D-ANNUNZIÕ' EM ZARA. .^ .
ROMA, 7 tV.rP.Y^-O'correspón-

dente em Ancona d"o jornal "Idéa
Nazionale", diz correr o boato de te-
rem desembarcado bm Zara 500 lc-
gionários de D'Annun'zIo; O facto de
terem sido deixados**á "bordo do va-,
por "Metovic" 500 guardas reaes é'carabineiros,' parece* 'confirmar essa
informação, diz o;referido jornal.

As finanças .
mundiaes

MERCADO CAMB.AL NÔVAYOR-*!. KINO
•NOVA YORK, 7 (U. P.) — Merca-

do de câmbios! Libras esterlinas,
•34,1 1|2; francos, 585; liras. 3'50'i mar-
coa, 130; florins, 30,45; íranco-bel-
gas, 620.

OS CRÉDITOS MONSTROS DA
NORTE AMERICA

WASHINGTON*. 7 (U. P.) -r- O Sr.
Houston, ministro da. ía-zenda, pediu
ao Congresso créditos no-vaiar de
4.653.856.000 dollars. afim de fa-
zer face ás despezas* *usuaefl do go-
verno para o anno, terminando em*
30 de junho de 1022.-

Os créditos so-Hcitados incluem o
seguinte: para o desenvolvimento, do
commercio na A-mei-lca do.*Sul e nó]
Extremo Oriente, 3-jft.00*0 * dollars;
pu. seja, um augmento de 100.000
doltiaj'-! sobre o ultimo .período; addi-
dos commerciaes do departamento do
comirercio, 209.000 do!lars|

Os interesses
italianos

REUNIÃO MINISTERIAL
ROMA, 7 (ÍS. P.) — O presidente

do conselho de ministros,. Sr. Giolit-
ti, eo ministro da guerra, general
Bonomi;, .tiveram hoje demorada
conferência.

Na sessão de amanhã do conse-
lho, tomará parte o. ministro das re-
lações exteriores, conde Sforza, sen-
do discutidos os acontecimentos de
Fiume.

A Hespanha
UM VAPOR URUGUAYO QUE ES-

TEVE EM PERIGO
MADRID. '7 

(A. A.) — Telegra-
pham de Ferrol:

"O vapor uruguayo "Hanri" rompeu
as amarras devido a uma grande tem-
postado que desabou sobre este porto e
esteve á pique dè so desfazer contra as
rochas.

Os outros navios que estavam, pro-
ximos, porém, prestaram-lhe todos os
soecorros, pondo-o a salvamento."

. A GREVE GERAL
MADRID, 7 (U. P.) — Por oceasião

da reunião dos Executivos da Casa do
Povo, hontem, os representantes da
União Geral dos Trabalhadores, a
commissão Socialista e outras organi-
zações, examinaraçi o recente accordo
de greve geral motivado pelas perse-
guições, das quaes tinham sido alvo os
operários. 

Foi dada & imprensa uma nota of-
ficiosa declarando que ficou resolvido
adjar a declaração da greve até a ce-
lebraçâo de um accordo com a Federa-
ção Nacional do j Trabalho sobre a fór-
ma do protesto contra as ditas perse-
guições. •

MADRID, 7^(U.. P.) —. Apesar de
ter sido noticiado que os operários ha-viam desistido do plano de declarar a
greve geral, sabe-so que se mantém
esso propósito secretamente. •

. O presidente do conselho de minis-tros, Sr. Dato, declarou ter recebidoinformações segundo as quaes os me-
tallurgicos e os carpinteiros.tenciona-
vam abandonar o trabalho hontem.

O governo está resolvido a pôr* em.
execução as enérgicas medidas decre-
tadas contra os elementos que pro-

i curam que as agitações externas te-
nham repereução na Hespanha, incl-
tando á revolução mundial.

.MADRID, 7 (A. A.) — Os carpin-
teiros e os metallurgicos desta capital
deram **nieio á parede que ha dias vi-
nham annunciando.

Julga-se que outros grêmios o as-
sociaçõss operárias se lhes associarão,
s-guindo-lhe o exemplo. Os paredistas
louzerum em pratica as sitos ameaças,
como protesto contra os últimos su-
ccessos de Barcelona, que actualmente
está sendo governada por um governa-
dor enérgico e cheio de boa vontade
para dominai' os agitadores e as cias-
ses que se não queiram subinotter ás
leia pae ficas o de ordem do paiz.

Náo obstante as declarações dos
"leaders" são contrarias a todas as
manifestações paredistas, tendo feito
declarações em que affirmam que são
cont-arios á parede que foi hoje ini-
ciada.

Eni virtude destas declarações dos
"leaders" julga-se que a parede dos
carpinteiros e ,dos metallurgicos, não
durará muto.tempo, tanto mais quan-
to ò certo, como já se affirma nos va-
rios centros operários, os mesmos"leaders" procuram evitar que os ope-
rarios das outras associações lhes dê o
apoio que alguns paredistas annuncia-
ram.

A poSitica européa
A PRÓXIMA CONFERÊNCIA IN-

TER-ALLIADA
PARIS, 7 (A. H.) — Diz o "Ma-

tin'* que a próxima conferência in-
ter-àlliada; realizar-se-ha em terri-
torio franeez, dentro,de 20 dias mais
ou menos, para tomar resoluções de-
fihitlvas sobre* a questão do oriente.
OS PROiTESTOS ALLIADOS CON-

TRA A ELOQÜÊNCIA GERMA-
NICA.
BERLIM? 7* (A. H.) —'. Os em-

baixadoies da França ¦ e da Ingla-
terra nesta capital, entregaram ao
Sr. von Simons, ministro dós nego-
cius estrangeiros, uma nota de pro-
testo, contra os discursos pronuncia*-dos pelos ministros allemães'hos ter-
ritorios oecupados pelas forças allia-
das.

A nota diz. que esses discursos po-,
diam provocar agitações e discussões
inconvenientes sobre a execução' do
Tratado de Versailles.
A INGLATERRA NÃO RECONHE-

QE A ALLIANÇA ASSIGNADA
ENTRE TURCOS E SOVIETIS-
TAS.
LONDRES, 7 (A. A.) — O pri-

meiro ministro^ Lloyd George,'docla-
rou hoje, na Câmara dos Communs,
que a Inglatp.r.ra não tinha conheci-

, mèhto da alliança assignada entre
os turcos e os* russos bolshevistas.

O qúe se passa na
Allemanha

CONCESSÕES BOLSHEVISTAS AO
MÉXICO — O QUÉ SE DI>1 EM
BERLIM

i 'BERLIM,';7 (A. H.) — O "Frei-
heit" informa que o chefe dó igòver-
nq: ibols-lievista, Lenine,. èrm discurso
que pronunciou, em Moscou, expondo
a sua politiça de reconstrucção, pro-.noettèu fazei' üma serie* de cones-
soes ao México, afim de tirar parti-flo. da tensão de- relações, entre os
Estados Unidos, e o Japão..

Movimento marítimo
LONDRES, 7 (U. P.) — O 'Vapor

"ATmanzora", do Brasil, chegou á
Southampton, no dia 4 dó corrente.
O-"Arlanza1', a caminho do Brasil,
zarppu.de Vigo, no dia 6 do corrente.
0-"Deseádo", do Brasil e Rio da! Pra-
ta chegou a* Liverpool no dia'5 de
dezembro. O "Niagara"; a' caminho
do Brazil, passou. por-SourtÜ* End -no
dia 6 do corrente. O "Navasota","*a
caminho do Rio da Prata, passou pórUshant no dia 5 do corrente. O "Sá-
bor", do. Brasil, chegou a Antuérpia
no dia 5 de dezembro. O "Sarthe", do
Brasil partiu do Havre no dia 6 do
corrente. 'O "Volgá" do Brasil? par-'
tlu -de Las Palmas no dia 2 do cór-
rente. . -

A questão irlandeza
INVESTIGANDO AS CONDIÇÕES

DA IRLANDA
'.LONDRES, 7 (U. P..^O senhor
Arthur Henderson, "leader" traba-
Ihista britannico e 

' 
presidente da

commissão trabalhista que tèm es-
tado investigando ag condições na
Irlanda, regressou .a esta capital. ¦"O Sr. Henderson declara ter «n-
centrado'todas as classes dá popula-
ção ha Irlanda dispostas a regressa-
rem á vida pacifica e ao trabalho.* "O povo.irlandez está cansadq. da
terrível lucla e constante, incerteza
dog últimos annos", diz o "leader"
traibalh-sti- britannico: "Todos qué-rém -.voltar ás condições de* * paz e**
boa ordem publica.". .....

O presidente da commissão traba-
Ihista pediu, insistentemente, * 

que
seja declarado, pelo. governo,' úm
armistício com -os* "sinn-feiners", e
que seja levada a effeito uma tenta-
tiva de negociar a poz.

A PAZ PROPOSTA PELA
IRLANDA

LONDRES, 7 (U. P.)—O presi-dente do conselho, Sr. Lloyd Goor-
ge, declarou hoje, na Câmara dos
Communs, ter recebido -uma* carta
do padre 0'Flanagan, presidente.em
exercício da Republica dos Fenia-
nos,' apresentando propostas de pazao governei britannico, mas, * até
agora, não teve tempo de tomal-as
em consideração.

Acerescentou o ¦ chefe do governo
que desejaria tratar da. paz com
quem estivesse em condições de fa-
lar em nome do povo irlandez.
A REPRESÁLIA AOS

-'SINN-FEINERS"

DUBLIN, 1 (U. P.)—Continuam
as prisões dos chefes fenianos. Por
oceasião da reunião da Corporação
de Dublin^ realizada hontem, á not-
te, as forças miltares tomaram* posse
do edificio da Municipalidade e
prenderam MIchaes Stainer, membro
feniano do Parlamento, e cinco con-
selheiios municipaes.

As autoridades deram varias bus-
cas, durante a noite de hontem, o
nas- primeiras horas da manhã de
hoje. A situação continua a ser mui-
to séria, temendo-se novos attenta-
dos dos fenianos em represália pela
prisão de seus correligionários..
O "HOME-RULE" PARA A

IRLANDA
LONDRES, 7 (U. P,)—A Cama-

ra dos Lords, por 61 votos contra 50,
deoidiu a favor da eliminação da
cláusula no projecto de lei de "Ho-
me-Rúlè" irlandez, que estipula que
a Irlanda, seja governada como uma
tíolonia britannica, se um numero
sufficiente de legisladores irlandezes
recusarem prestar, o juramento* -ne-
cessado para tornar effectivo o pro-
jecto de lei de "Home^-Rule".

Notas diversas .
UMA DECISÃO DOS INDUSTRIAES

QUE PREJUDICA MAIS DE
100.000 OPERÁRIOS
iMANCHESTER, 7 (U. P.) — Os

proprietários das fabricas de algodão
resolveram que os seus. estabeleci-

-mentos fabris funccionein apenas tres
dias na -.emana. Pata mais de 100.000

operários 6ão attingidos por essa de-
cisão.
COTAÇÃO DF CAFÉ' E CEREAES

EM NOVA YORK
¦NOVA YORK, 7 (U- P.) —O mer-

cado de café esteve calmo hoje. Cota-
ções forain: dezembro, 650; março,
710; .traio, 750; julho, 783 e setem-
bro. S04.

CHICAGO. 7 (U. P.) — Mercado
de cereaes. Trigo. O mercado aibt-iu
com ns seguintes cotações: dezembro
1.77 e março 173 a 171.

.Milho: maio. 78 1|2 a 80 e julho
79 3|4 a 79* 1|2.
O QUARTO ANNrVF.RSAR.TO DA

NOMEAÇÃO DE LLOYD GEÒR-
GE PARA PRIMEIRO MINIS-
TRO

LONDRES, 7 (U. P.) — O primei-
ro ministro- Sr. Lteyd George recebeu
hoje muitos cumprimentos por ser o
quarto anniversario de sua np.ii*'éa-
oão para o alto cargo da chefe do
governo -britannico.

¦O Sr. Llc-yd George oecupa o po-
der desde o anno de 1905, em que
foi nomeado ministro do commercio
do g-iibinete .Can-.pbell-Bannerman.
Ao aefuniir a presidência do conse-
lho o Sr. Afqulth, o Sr. Llcyd Ueor-
ge o substituiu no cargo de ministro
da fazenda, e tambem o suecedeu no
cargo de primeiro ministro em 1916.

A EX-KAISERINA -

LONDRES, 7 (U. P.) — Um des-
pncho de Ooorn diz que se sois.be, de
fonte autorizada, que os médicos de
sua majestade imperial a antiga k«i-
serina dá Allemanha, declaram que
sua .«'.ajestade .Imperial não poderá,
viver por mais de um ou dois mezes!
A ex-imperatriz da •Allemanha, dé-
vido ao» seus ataques*' de çòraçio,
os quaes 'continuam a augmentar de
graVidade, * poderá vir a* morrer de
um memento para outro.-
O REI DA DINAMARCA NO VÁ-

TICANO
'ROMA, 7 (U. P.) — O Vaticano

en-mrnunica que o papa Bento XV re-
ceberá o rei da Dinamarca no dia .15
do corrente.
. GREVE GERAL NA AUSTRIA

• VIENNA. 7 (U. Y.)-r- Foi decla-
nula a greve geral cm toda a Aus-'.tria.,Pont mais do 800.000 op.mr.os
fioiiunni sem trabalho.

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS
A MENSAGEM DO PRESIDENTE

WILSON

WASHINGTON, 7 (U. P.) —O
presidente Wilson enviou a sua men-
sagem tio* novo Congresso* lioje. O
chefe .do Estudo reeomuieiulu o se-
guinte programma: "Revisão das leis
de impostos C simplificação dus ta-
xas sobre as rendas c lucroâ.

Independência das Philippinas' ein
um futuro próximo. Emprcstiino ã
Armênia. Economia nos créditos, e
despezas governa mentaes, o creação
de um systema òrionmentàrlo dc ac-
çordo «om o.s princípios dc-economia.

O presidente -nâo se refere ú Liga
.das Nações, nem íi lucla sobre o Tra-
tado de Paz, c não scr por * inferencin,
como quando transcreve us palavras
do pre.aidentc Abrahão Lincoln, * que
dizia t "Tenhamos fé na rectidão, que
delia surge a justiça, e nessa confian-
Ca baseemos o nosso dever, como nós
o coiiiprehendeinos." *

O presidente Wilson continua: "Só
cçm essa o mundo ixoderá levnntar-se
de sua presente confusão e dcsosiieio.
Foi essft fé que prevaleceu sobre as
ruins forças da Allemanha durante a
guen*». .

.0-.;velhio mundo soffre agora cm
conseqüência da insólita rejeição dos
pi'iiicl|!*ios da de'n.i>crocla ie dix siíbstl-'
tuição "dos princípios da autocracia,
que são applicado.-; cm nome. mus
sem a autoridade do povo. '*

Agora ü o momento opportuno pn-
ra a democracia mostrar a sua pureza
e poder espiritual, dc prevalecer so-
bre o mal. E' seguramente o destino
dos Estudos Unidos, fazer prevalecer
esse espirito."

DA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 7 (A. A.) —An-

nunciou-se recentemente que o gover-
no argentino tinha resolvido 

' 
reconhe-

cer o novo governo da Bolivia aõ mes-
mo tempo que outros paizes amerlea-
nos, e de commum accordo com elles.

"El .Diário", diz, entretanto, que o
presidente Irigoyen, de conformidade
com as indicações da embaixada ar-
gentina em Washington, não assigriará.
por • emquanto o decreto de reconhe-
cimonto para corresponder, aos desejos
manifestados pelo governo norte-ame-
ricano.

Os Srs. Gerino & Irmãos, pro-
pi-ietarios do theatro Colyson adqui-
riram P. .tbeatro San Martin, pela quan-
tia de um milhão e setecentos mil
pesos.'

"A Ultima Hora" recebeu um
telegramma de Santiago do Chile, as-
slgnado pelo boxeur norte-americano
Gumboat Smith, e no qual este des-
afia o vencedor do match que se vai
realizar á noite nesta capital entre
Firpo e Damevilis.

—, O prefeito Cantllo teve hoje uma
conferência com o director da compa-i
hhia de carris electricos desta cidade a
respeito do serviço' de viação urbana,
que é considerado deficiente.** .*

O prefeito quer que a companhia
augmente o numero de bondes em cir-
culação.

A Associação Mater. Itálica rea-
lizou hoje uma sessão durante a qual o
presidente da* sociedade, Sr. de Agos-
tino, proferiu um substancioso dis-
curso elogiando a attitude do ministro
Pueyrredon, chefe da delegação argen-
Una, no selo dá assembléa da Liga das
Nações, reunida em Genebra.

Communicam da cidade de Cam-
pana que se declararam em parede os
ópírarloa da Companhia Nacional dePetróleo "West índia Oil", os quaesdesejam não só augmento de salárioscomo a organização de delegações ope-rarias dentro do estabelecimento.

Receia-se-que venha a faltar napllta
para o trafego ordinário.

Foi suspenso, ¦& ultima hora, pórordem do prefeito Cantilo, o match
que se devia realizar htijè, A noite, en-tre os campeões Firpo e Demavills..

A commissão encarregada de an-
gariar donativos para soecorror a ci-dade dò Vienna abriu .hoje trinta eseis propostas para o fornecimento deviveres.

-— O Ministério da Marinha cedeu otransporte de guerra "Chubút". paralevar a Rosário o trigo offieial desti-nado a combater a carestia do. pão.O quebracho vermelho -foi hojecotado a 40 pesos a tonelada e o brán-co a 25. ' 
.'. .

A existência de lãs no mercado cen-trai de produetos attlnge .a-20.918.652 kilos, A entrada total'd'eslde o dia 1 de julho do .corrente annomonta a 55.490.349 kilos; .— As cotações no mercado de cár-nes foram as seguintes:!
Novilhos, 29 centavos a libra; carneUe vacca, 28 centavos; corderos 37'centavos; poréo, 05 centavos o Iijlô.

O mercado de trigo fe. liou íio-4com a cotação de 25,70.

A Câmara de Convmereio dos Eu.
tados Unidos da America do Norte aqui
estabelecida, e a Câmara de Commer-
cio Argentlna-norte americana, estabe-
leeida em Nova York, celebraram um
accordo, combinando vários serviços,
afim de cooperar ma's intensamente,
.para o intercâmbio entre os dois ptií-
zes.

A Câmara federativa dos cenu-oi
do cereaes está negociando junto ai
poder executivo, para que sc suspenda
a prohtbiçâo da exportação, pava «
trigo das novas colheitas.
i Certamente, segundo se affirma nos
bentros cerenliferos, o poder éxecufvo
aí m de evitar a repetição da carestia
actual, adoptará as convenienes medi-
das, tendentes a garantir o "stock'1
necessário para o consumo nacional.

,— Partiu hontem coi.i destino ao
Mar dei Plata.o guarda-costas Bróítm,
em virtude de se ter ali estabelerido
uma estação naval.

BUENOS AIRES, 7 (U. P.) —
Occupndo-se da questão da retirada da
delegação argentina da Liga das N-i-
ções, o jornal "La Prensa" (reproduz
os artigos publicados por essa folha
antes da entrada da Argentna. na
Liga, em que recommendavn ao gover-
no o estudo e meditação das responsa-
bilidades que lhe acarretava a parti-
cipaçâo na Sociedade Internacional.
"L Prensa" previu a possibilidade ila
rotirada da delegação e pcrguntava-.e
se a Liga aceitar'a*essa salda. Depois
a Argentina aceitou o pacto sem re-
servas.

Continuam os confllctos agrário.-)
em Cordoba e Santa Fé, não obstante

| o facto de. em alguns logares ter sido
iniciado tentativas de accordo entre os
colonos o os camaradas, e* ¦-tambem,
apesar do feto das autoridades terem
tentado apaziguar os ânimos

DO CHILE
SCANTIAGO, 7 (U. P.) — O pie-

sidente eleito da Republica, Dr. ..r-
thur Alessadri, incumbiu o • Dr. Ar-
imundo Quesada da organização do
seu primeiro ministério. Provável-
mente, a pasta das relações exterio-
res, serã. confiada ao senador Eliodo-
ro Yafiez, e a 

'da 
fazenda, aó Dr. Gul-

Iherme Suborcnsseaux,
SANTIAGO, 7 (U. P.) — Commu-

nlcam de Paris o fallecimento do en-
carregado de negócios do Chile na
Suissa, Sr. .Henrique Antiioiez Car-
rotte. .-. . ..

DO PERU'
LIMA, 7 (U, P.) —Reiiliziir-ae-ha

no dia 17 do corrente, o recensoaníen-
to da população desta capital e de
Calláo.

LIMA, 7* (U.* P.) — O Comniandait-
te da frota ingleza do Pacifico,, foi
alvo de significativas demonstrações
de sympathia.; O almirante Húrit
acha-se a borda do cruzador "Sou-
thampton". ¦ .• • *'.••••

LIMA, 7 (U. P.) — Correu muito
animado o banquete offerecido pelos
deputados ao presidente da Câmara
dos Deputados, poi- motivo do 'encer-
ramento das sessões. Houvo discursos
exprimindo a solidariedade de todos
em. trabalhar om prol da felicidade
da Pátria. Outros oradores declara.
ram que todos estavam* unidos em
torno da Pátria, neste momento in-
terns cional..

LIMA, 7 (U. P.) —• Prop^ra-sç acti-
vamonté para levar a effeito ó pri-
meiro Congresso Nacional Agrióola
de Assuear o Algodão.

LTMA, 7 (U. P.) — Segue-se, nesta
capital, com grande interesse,, o caso
Argentiná-Liga das Nuçõos.

LIMA, 7 (A. A.) — O Sr; Garland
Roel, secretario da legação do "Périi
no Rio de Janeiro, foi ti'aii(-_.rido pa-..ra igual cargo na legação do Peru .
em La Paz.

LIMA, 7 (A. A.) — No próximo dia
17 dp corrente, Tealizarrse*-.h3o os re* *
een*^eamontos.da3;cid3jJes de Luna ft
de Calláo. .'.".' .•*-¦:

: LIÍÍÍA,'T-|A: À) -*ok trtbunáeàí
respectiyos;; .iniciarão bréveííiénte., SÜ-r-
gund,p.ts6.,».nJnuncia hoje,- os'.processos *
contra os.cidadãos chilenos, Srs. .Kol-
le e Mispirota, presos, ha tempos, sob
a aceusação de* espionagem. ?. ''

LIMA,- 7-(A. A.r— Òs deputados '
cffereceram ao presidente da Camàia
um grande banquote, celebrando a
terminação das sesisões extraordina-
rias da mesma.

LIMA, 7 (A. A.) — O 
'almirante

Hunt, que commanda o cruzador in-
glez '.'Southampton", tém sido aqil
muito bem, recebido ealvo das mais
carinhosas demonstrações dc agrado,
tanto poias autoridades navaes e cl*.vis, como pela própria população.

DO URUGUAY
MONTEVIDÉO, 7 (U. P.) — Oa

couros foram hoje cotados à 11 1|2
pesos, e as lãs, a 6 pesos.

MONTEVIDÉO, 7. (U. P.)  O
franco belga obteve hoje a cotação
de 18 pesos e 50 centavos.

MONTEVIDÉO, 7 (A. A.) — Che-
garam hoje a este porto os cruza-
dores japonezes "Asama" e Iwate".

MONTEVIDÉO, 7 (A. A.) — O
mercado do cambio nesta capital
abriu hoje com a cotação de 12,50
para os saques á vista.

DO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 7 (A. A.) — O dou.tor Manoel: Gondra, presidente daRepublica,- declarou que não aceita-ra a lei da emissão, se ella fôr su-

perior a 20 milhões de pesos, com ofim de restituição governo e á Mu-nicipalidade os'fundos que tém nosbancos, que estão encerrados,, porqueuma emissão maior apenas aliviariaos inales presentes pór curto tempo,
para os renovar depois;*

ASSUMPÇÃO, 7 (A. A.) — O go-verno, segundo hoje se . annuncia,
pensa em offlcJnlizar os vapores"Martinez" e "Pirabebe", para osserviços de cargas entre este porto eBuenos Aires.

Tambem adquirirá um vapor ar-
gentino de passageiros, pira fazer
paralysar a parede dos marítimos.

ASSUijrpçAO, 7 (U. P.) _,Opre-
sidente da Republica, Dr. Manoel
Gondra, declarou que em circums-
tancia alguma aceitará uma e-vissüosuperior aos 20 milhões projn"ta-dos, afim de restitulr ao governo aá Municipalidade os fundos dc-posi-tados nos bancos.

Noticias dos Estados
PARAf

BELÉM, 6 (A. A.). Retardado — Os
12.388 votos até hoje apurados parao Dr. Souza Castro representam a vo-
tação completa de 28 municípios, in-
cluslve o da capital. Tendo o Estado
56 municípios, falta a votação total deoutros 28.

-rr O general Joaquim Ignacio ins-
pector da região, tem tido pouca me-
lhora no seu.estado de-saude. O seu
medico assistente proh,ibiu. qye S; S.
receba visitas.

— Os principaes jornaes de hoje pu-blicam-'o seguinte" resultado dás élei-
ções que aqui se verificaram. 

'

5 79lUZa 
Castro' 12-338; José Malcher,

—- O meròado dá borraôhã. desta ca-
pitai continua • paralysado,* ém vfrtudada constante oscillação dó cambio, sen-do o produeto cotado a 1?800. •

A .sãrão leiegraphica
í:'--::'!;! lia 4a pagina.
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0 IPRGIlTIEfSÍO BIS
PAS

jeeto, não somente teremos dado o
passo decisivo para a creação da, side-
rurgia brasileira, eomo teremos posto
¦ao serviço das industrias e idas estra-
•das de ferro o meio de se aproveita-
rem das formidáveis fontes de ener-
gia liydro-electrica contidas nas noe-
sas quedas d'agn«a.

Um dos mais interessantes aspectos
ido projecto do Sr. Cincinato Braga,-
sobre a siderurgia, de que mos oceupá-
mos lia dias, ó a solução pratica que
elle offerece ao problema da captação
o conducção da energia •hydro-electri-
ca, que nos podem fornecer as nossas
cachoeiras. O illustre deputado pau-
lista compreliendeu que a maneira
pela qual podemos estabelecer a me-
talurgia do forro e do aço em bases
«taveis é pelo aproveitamento das
uédas d'agua. O carvão nacional,

aproveitável como combustivel, con-
forme se demonstrou em múltiplas ex-
perieneias de exito indiscutível, não
tem ainda comprovado o. seu valor,
como eoke metalúrgico. Organizar a
siderurgia, na dependência do carvão
importado do estrangeiro, é despojar
do seu indispensável caracter nacio-
nal uma industria que fôrma a base
insubstituível da nossa independência
econômica e da nossa defesa nacional.

Sendo problemática a utilidade do
carvão nacional como coke metahvr-
gico, e não convindo aos interesses vi-
taes da Nação que o fabrieo do ferro
c -do aço fique na dependência de lm-
ÍH ia supprida pelo estrangeiro, é evi-
dente que só nos resta o appello para
a onergia liydro-electrica. Felizmente,
o, natureza dotou-nos de innumeras
quedas d'ngua e os recursos da teclmi-
ca scientifica permittem-nos captar a
energia c leval-a até as usinas »eta-
lurgieas, sem termos grandes diffi-
cuidados a vencer.,*

Para realizarmos esse plano do

O tempo.
Probabilidades do tempo até as 16 horas

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

tende a melhorar; temperatura, estável
ou ligeira ascensão;

Districto Federal e Nitheroy — Tem-
po, instável (1), chuvas fracas á noite
(2); temperatura, estável ou ligeira as-
censão (1); ventos, normaes (O-

A temperatura mídia da capital ante-
hontem foi ai.'.'; ou 2°,7 abaixo da nor-
mal.

Escala de probabilidades:
1) mtiiío provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades,
Nota. — Serviço telegraphico nacio-

nal, bom; argentino e uruguayo, regular.

Edição de hoje, 12 paginas
*m

Com o Sr. presidente da Republica esti-
veram conferenciando hontem os Srs. mi-
nistros da guerra e da marinha sendo nesta
oceasião assignados'os decretos para os
cargos da justiça, militar, os quaes vão pu-
blicados em outra Ioc.il desta folha.

aproveitamento das cachoeiras, como
fontes de energia hydro-clectrica,
afim do organizarmos, assim, a nossa
siderurgia, sobre bases sérias, bastam
os favores indirectos e, de fôrma ai-
guma, onerosos ao Thesouro, que o
eminente Sr. Cincinato Braga estabe-
iece no seu projecto. Por meio de uma
simples isenção de direitos de impor-
tação para o material e macliinismos,
destinados á captação e adducção da
energia liydro-electrica, e com uma
módica concessão de isenção de im-
posto de consumo, emquanto o -capital
appüeado não render o minimo de
cinco por cento annual, o Sr. Cinei-
nato Braga torna viável a exploração
industrial da immensa riqueza, que
existe, inaproveit. da, nas nossas qué-
das d'agua.

A parte do excellente projecto do
iliustre relator da agricultura, refe-
rente á energia liydro-ek-ctrica, além
de dar a dliave decisiva do problema
da siderurgia, vein offerecer, tambem,
Bolução para varias questões de gran-
de urgência. Uma vez captada a ener-
gia hydro-elcctrica, para uso na me-
talurgia do ferro o do aço, será fac i-
limo aproveitar as instalações feitas,
afini de ser supprida força motriz
para as industrias e para as estradas
de ferro. Assim é que temos, talvez, o
meio pratico de «leetrificar a Central,
(realizando, sem grande omis para o
¦Estado, uin velíio projecto, que o
Sr. ministro da viação parece estar
eèriümento empenhado em tornar
uma realidade, durante a sua admi-
nistraçâo.

A importância do caso da captação
c utilização da energia hydro-plectri-
ca, a que o projecto Cincinato Braga
vem dar cabal solução, não pôde pas-
sar despercebida aos representantes
da Nação, dc quem depende, agora, o
rápido andamento e a conversão em
lei daquelle projecto, tão necessário e
tão urgente. Para o Brasil, que pos-
sue todos os elementos indispensáveis
ao desenvolvimento de uma grande
industria, sendo a sua unica déficien-
cia o carvão mineral, que é escasso t
de qualidade inferior, o problema da
obtenção de força motriz assume pro-
porções ainda maiores do que em ou-
tros paizes, que, sem disporem de
combustivel, não eontam, tambem,
com outros recursos para a creação
«das suas industrias. No nosso caso
. 'lia extremamente penoso termos de
renunciar ao nosso grande futuro,
como potência induslrial, dispondo,
como dispomos, de abundantes mate-
rias primas c tendo attingido um ni-
vel de civilização, em que poderemos
obter o.s elementos 'tocriuiicos reclama-
dos por .uma expansão industrial em
(longa escala. E o abandono dessas
vantagens seria tanto mais lamenta-
vel, quanto a nossa deficiência em
combustivel é amplamente compensa-
da pela nessa situação privilegiada,
no tocante ás fontes de energia liydro-
electrica.

0 llrasil é, de facto, um dos paizes
do inundo que melhor appareihado foi
pela natureza em cachoeiras podero-
sus e siluad.is, muitas dellas, em zo-
nns que se prestam, facilmente, a se-
rem convertidas em centros manufa-
etui-éiros,

Outra questão ainda mais importante
para nós e que so prende, directa-
mente, ao aproveitamento das quedas
d'agua, é a da electrificação das es-
•Iradas de ferro. Soffremos, intensa-
mente, os effeitos da limitação e dos
defeitos das nossas communicações
ferroviárias. Além do deficientes e
pouco satisfatórios, os nossos meios
de transporte são caríssimos. Esta
queslão dos fretes ferroviários, que,
digamos de passagem, por serem oue-
resos para a lavoura e para as indus-
trias, não são, entretanto, remune-
radoros para as respectivas emprezas,'
gira, exclusivamente, em torno do alto
prèjò do combustivel. Uma vez apro-
veiíatla a energia hydro-electrica e
feita a electrificação das esti-adas, po-
der. uos resolver, sem difficuldade, o
nosso gravíssimo e complexo pro-
blema ferroviário.

Estas são as questões de alia relê-
vancia nacional, que sc prendem, in-
c-ideiilemente, ao projecto do Sr. Cin-
«nulo Braga sobre a siderurgia.
Convertido em lei esse excellente pro-

Política fluminense.
Petropolis, 7 — 0 Século publicará

amanhã uma longa entrevista com o

deputado José Tolentino, h propósito da

situação politica no Estado do Rio e das

próximas eleições federaes.
O deputado fluminense é de parecer

que a representação dc seu Estado na

Camara Federal deve ser a mesma que
actualmente, adoptando assim o critério
da reeleição geral, com excepçao apenas
de sua pessoa e da do Dr. Mauricio de
Lacerda.

O Sr. José Tolentino declara que o

seu nome não deve figurar na chapa por
motivos particulares, é, quanto ao seu col-
lega Mauricio dc Lacerda pensa que a
sua reeleição importaria em approvação,

por parte do partido a que pertence, á
attitude violenta que esse deputado assu-
miu, e que não está de accordo com a ori-
entação do mesmo partido.

Por ter deixado de comparecer ao
batalhão naval, onde serve, desde o dia 2
do corrente mez, o chefe do estado-maior
da armada determinou seja considerado
ausente da corporação a que pertence o
i" tenente commissario Arthur Gonçalves
Capella. .

E' já a segunda vez que esse official
se ausenta daquelle batalhão e é chamado
em ordem do dia do estado-maior, sob
pena de ser considerado desertor, caso
não compareça ali no prazo da lei.

O chefe do estado-maior mandou
que se recolhesse preso ao batalhão na-
vai, afim de cumprir a prisão de dois* dias
que lhe foi imposta pelo almirante Raja
Gabaglia, inspector de portos e costas, o
2° tenente patrão«-mór Agostinho Circuri-
des de Carvalho.

Conforme resolução do Sr. minis-
fro, o chefe do estado-maior declarou cm
ordem do dia que, quando em qualquer
navio não houver passagens de 2' classe
— «que são as que- competem aos sub-of-
ficiaes e inferiores da arm.ida — deverão
ser requisitadas para os mesmos as pas-
sagens de i" classe; mas, se nas carreiras
desses navios, houver outros aue dêem
passagens de 2* classe, devem elles ser
esperados, salvo caso de urgência pro-
vada.

Passaram o i" tenente Luciano Al-
vares dc Azevedo e Bertino Dutra da
Silva para o couraçado Deodoro.

Foram designados os mecânicos de
1* classe Pedro Joaquim d.r.Veiga Júnior
e de 2" classe Lourenço Dias dos Santos
para embarcarem, respectivamente, no
" destroyer" Alagoas e navio-escola Ben-
jaihin Constant.

Foi designado o i° tenente Custodio
Martins Esteves para servir na Escola
dc Grumetes.

Tiveram ordem de comparecer os
enfermeiros: de i" classe João de Figuei-
redo Lisboa, Arthur Cândido Pereira Ba-
cellar, 'Bernardino José da Silva Maia e
de 2* classe José Leite da Costa c ser-
vente do Hospital Central da Marinha
José Ferreira de Oliveira, no dia 10 do
corrente, .3 12' horas, perante o segundo
conselho de. guerra «permanente na audi-
toria dc marinha.

O "chefe do estado-maior communi-
cou os seguintes, fallecimentos: do i" te-
nente engenheiro machinista reformado
Alfredo Pinto Salgueiro, no dia 3 do cor-
rente., nesta cipital. e do marinheiro na-
eional de 2' classe Ignacio Pinto_ Botelho,
nodia 1 do corrente ,no Sanatório Naval,
em Nova Friburgo.

A justiça militar lucrou com a escolha
de S. Ex. para tão elevadas funeções, e o
Supremo Tribunal Militar adquiriu um
bello elemento.

Actos dessa natureza só podem recom-
mendar o governo que os pratica.

Ministério dn Guerra.

O Sr. ministro mandou tornar extensivo
ao capitão-tenente Galdino Pimentel
Duarte o louvor feito aos membros da
commissão encarregada de organizar, o.
projecto dc reforma da justiça militar,
ora dissolvida, visto ter elle feito parte
dessa commissão.

— Serviço para hoje: ¦
Dia á região, Io tenente Luiz Fran'ça de

Albuquerque; dia ao rpo. o medico da
Villa, 1° tenente José da S. Lima;
auxiliar do official de dia, amanuense
Raul R. Xavier; a 1* brigada de infan-
teria dá as guardas deste ministério, da
intendencia da guerra, do Hospital Cen-
trai e da Escola Militar; patrulhas para
o novo arsenal e á disposição do official
de dia; corneteiros para o Collegio Mi-
litar e para o quartel general; a 2»
a guarda e reforço para o palácio do Cat-
tetc e quatro ordenanças para a divisão.

Uniforme, 6a.

mente observada a discriminação orça-
mentaria das respectivas sub-consigna-
ções;,'. .

e) recommendar a fiel observância das
formalidades exigidas na escripturação
dos respectivos livros, que deverão ter
sempre os necessários termos de aber-
tura e encerramento, a rubrica de suas
paginas, devendo os livros dc receita de
importação ser diariamente encerrados
com a data e assignatura do empregado
que fizer o lançamento das notas de des-
pacho; assim como é indispensável a as-
signatura. do thesoureiro nas partidas de
receita do livro "Caixa"; providenciar
para a devida averbação da saida de
mercadorias, nos respectivos manifesto»,
notadamente dos despachos sobre agua.

A propósito do mesmo processo^de to?
madas de contas do ex-thesoureiro da
Alfândega de Santos Francisco Louren-
ço de Freitas, o Sr. ministro determinou
ao delegado fiscal em S. Paulo que se
procedam, desde logo, a conferência o exa-
me do9 documentos de despeza que acom-
panharam o balanço da Alfândega, quan-
do para ali remettidos, providenciando-
se immediatamente sobre qualquer irre-
gularidade ou falta notada.

O alludido precesso foi remettido á
Casa da Moeda para se apurar se unia
estampilha nelle existente foi anterior-
mente servida.

NA LIGA
t

O incidente provocado pela delegação argentina — A!
opinião mundial é contraria á imposição do
Sr. Pueyrredon, o que não quer dizer que S. Ex*<
não cortasse o rabo do seu cachorro..'.,:;-..,¦

Os Srs. ministros da justiça e prefeito
do Districto Federal estiveram conferen-
ciando hontem, á tarde, com o Sr. presi-
dente da Republica., relativamente a as-
sumptos que se prendem á commemoração
do centenário da nossa independência.

Nessa conferência ficou resolvido que a
commissào executiva organizadora dos
festejos se mina amanhã, ás 20 horas, no
salão da Bibliotlieea Nacional.

As tarifas.
O escândalo que se quer enscenar cm

tomo do andamento da reforma das tari-
fas 110 Senado só tem um objectivo: o de

exercer pressão sobre aquelle alto ramo
do podei*'legislativo, forçando a liomôlo-

gar, sem maior exame, o trabalho da Ca-
mara. Dessa pressão já se fez instru-
mento involuntário o senador Cunha Pc-
diosa. 'De?sa pressão é instrumento con-
seiente 

"e 
perverso o órgão que, tendo em-

preitada a campanha jornalística contra os

interesses legítimos da industria nacional,
reincide, mais uma vez, nos processos
aviltantes em que sempre foi itseiro e ve-

seiro. •
1*. assim que esse órgão da baixa im-

prensa ainda hontein insistiu na torpe
balida de que os industriaes contrários á
decretação immediata da reforma tarifa-
ria dispõem de cinco mil contos para obter
do Senado que retarde ô encaminhamento
do projecto. O fim dessa ridícula inven-
cionice é claro. Trata-se dc vencer, pelo
tenor de uma suspeita iiifamatitç, os se-
nadores, para que se resolvam a approvar
a reforma, tal «iu:il a votou a Camara,
atrópelládaníeritc, sem estudar as innova-

ções e as modificações agora preconiza-
das pelos interessados nessa medida.
E' uma arma muito ao sabor das prefe-
rencias da imprensa amar-ella c que, infe-
iízniente, não raro dá resultados aos que
a manejam. A prova ahi está 11.1 altitude
recente do Si-. Cunha Pedrosa, a ' 

que,
aliás, o senador pela Parahyba deu hon-
tem um tão original remate...

Mns, para que se avalie bem o que va-
lem «sses processos de critica e de verda-
deira chántage jornalística, basta consi-
derar a hypóthese dc qualquer dos jor-
naes contrários á reforma contrapor a
essa ballela a affirmação que o commer-
cio importador, que é o principal inter-
essado na reforma, está despendendo ai-
guns milhares de contos para que o Sena-
do abra mão do direito de estudar c dis1
cutir o .trabalho da Camara. Sim; isso se-
ria sufíicicntc para evidenciar que a ar-
ma usada pelos adversários da indústria
nacional é, pelo menos, de dois gumes.
Tanto pôde ferir aos que são por ella vi-
sados quanto aos que a manejam...

Tentativa de explicações.

A commissão de finanças da Camara
mandou archivar a mensagem em que o
executivo pedia 24.000 contos para at-
tender a dividas de caracter urgente do
Lloyd. Com semelhante resolução, cujo
alcance é positivamente grave, valendo
por uma coudcmnação formal do desça-
labro em que o governo continua a man-
ter a nossa maior empreza de navega-
ção, coincide a de que novas unidades
da sua frota voltam a ser seqüestradas,
em portos estrangeiros, para o paga-
mento de dividas reclamadas, em vão,
desde muito tempo.

Ora, como havia sido declarado que,
sem a concessão dc novos créditos pelo
Congresso, o Lloyd abriria fallencia, esta
está prestes a consummar-se, com a atti-
tude enérgica, mas evidentemente justa,
da commissão de finanças da Camara.

Vamos, assim, ter uma quebra ruidosa
e das peores conseqüências, não só para
a boa fama da administração, como pan
os créditos do paiz no estrangeiro.

Porque em toda a parte se sabe que
o Lloyd é uma empreza ofíiciaüzada,
subordinada directamente a uma das nos-
sas secretarias de Estado. Os credores
do exterior, que lhe seqüestram os na-
vios, estão legalmente se apossando de
bens do patrimônio nacional.

E poderá jamais haver attestado mais
triste c mais completo da insufficiencia
da nossa administração, do que o des-
mantclo total c irremediável do Lloyd?
Não haverá ainda um meio dc evitar-se
semelhante calamidade?

Essa .«ngiiçtiósa interrogação não nos

parece, infelizmente, que consiga encon-
trar resposta affirmativa. O descalabro
do Lloyd impressionava já o actual pre-
sideme da Republica, quando S. Ex. era
apenas candidato, c na Europa sc achava
chefiando a nossa delegação ao Con-
gresso da Paz. Por outro lado, desenvol-
ver o:> nossos meios dc transportes sem-

pre figurou como ponto capital do seu
prêgraníina de governo.

Os dias e os mezes têm corrido c o
Lloyd não faz senão peorar. Os indicios
da sua definitiva fallencia- assumem um
tom alarmante. Está prestes, não ha du-
vida, o ruinoso desenlace 1

E, francamente, não comprchendemos
a falta dc acção do Sr. presidente da
Republica. Como pódc um homem da
intelligencia c da capacidade de S. Ex.
faltar assim a um dos mais notórios com-
promissos que assumiu perante a Na-
ção, deixando ir o Lloyd por agua
abaixo?

Só B«; S. Ex. está deliberadamente se-
guindo a lemma de quanto peor melhor.
E espera que o Lloyd se afunde e sc li-
quide, para então salvar-lhe uns restos
c com elles organizar um apparelho novo.

Eis ahi uma hypothcse que, se não é
verdadeira, é, pelo menos, bem achada.
O próprio senador Cunha Pedrosa, que-
rcmòs acreditar, não teria difficuldade
em adoptal-a.

O nosso feminismo.

A Sra. Harriet Chamers Adams, leader
feminista nos Estados Unidos, quer in-
formações sobre o feminismo no Brasil.
Com esse objectivo assim se dirigiu á

presidente da Liga.- para a Emancipação
Intellectual da Mulher, a illustre Sra. Ber-
tha 'Lutz:

" Sra. Lutz — Devendo realizar uma
conferência em Nova York, sobre a Mu-
lher na America Latina, rogo-vos a fine-

de fornecer para a mesma alguns da-
dos sobre a Liga para a Emancipação In-
tellectual da Mulher, sua fundação, pro-
gresso c fins. '

Ficar-vos-hia igualmente mui grata se,
no papel dc leader feminista no Brasil,

quizesseis dar algumas indicações sobre
outros aspectos do movimento feminista
desse paiz.

Com os agradecimentos antecipados e
as cordiaes saudações da niuito atteiita
e grata."

Sem pretender ensinar o Padre Nosso
ao vigário, poderíamos admittir o 'que do
nosso feminismo deverá dizer a Sra. Lutz
á sua confrade americana. Poder-se-hia,
sem duvida, assignalar que o nosso femi-
nismo é essencialmente pacifico, mesmo
com as hostes bellicosas da linha de tiro
feminina, dirigida pela professora Daltro.

Sob o ponto de vista politico, a mulher
não exerce ainda o direito do voto entre
nós. Não pódc votar, nem ser votada. Mas,

pódc exercer todos os cargos da adminis-
tração publica, concorrendo brilhantemen-
te com os homens.

As profissões liberaes não lhe estão
vedadas. Ao contrario, ellas exercem, ahi,
a sua actividade proficuamente. Temos
médicos, advogados, engenheiros, dentis-
tas, pharmaceuticos, obstetras, enfermei-
ros e jornalistas de ambos os sexos.

O feminismo entre nós, o nosso femi-
nismo, não está muito distanciado dos
mais adiantados do universo. Não é, po-
rém. cspectaculoso, não é sensacional.

As suas conquistas tem se feito, por
isso, sem niaior repercussão, o que. porém,
não significa que sejam menos sólidas do
que as obtidas ém qualquer outro' paiz
do mundo.

Ministério da Fazenda.

O Sr. presidente da Republica recebeu
0 seguinte telegramma de Paris:"Profundamente sensibilizado pelo- novo
testemunho de sympathia que V. Kx. dá
ao povo armênio, aceitando intervir como
mediador na Armênia, tenho n honra de,
em nome da delegação nacional armênia,
exprimir a V. Ex. e ao governo da gene-
rasa Republica do Brasil a mais viva e in-
alteravel gratidão por este generoso acto
de alta solidariedade humana, que pode-
rá salvar a Armênia dc irreparável catas-
trophc. O presidente da delegação nacio-
nal armênia. Nubar."

Ministério da Justiça.

O Sr. ministro remetteu á secretaria
da Camara dos Deputados as informações
sobro o projecto que manda reverter ao
serviço activo da brigada policial o i° te-
nenie reformado Daniel de Hollanda Ca-
valcanti.

1— Conferenciou hontem com o Sr. mi-
ni.síro o deputado Paulo dc Frontin.

Ministério da Marinha.
O conselho do almirantadò já começou

os seus trabalhos referentes ao quadro
de accesso dc officiaes do corpo da ar-
mada, de accordo com a.s leis cm vigor.

Dentro dc poucos dias, a ordem do dia
do estado-maior da armada' dará á publi-
cidade esse quadro.

Foi designado o 2' tenente phfirma-
ceuíico João Luiz dc Aquino Gasp:ir para
servir como encarregado da pliarmacia da
enfermaria do arsenal de marinha dc
Matto-Grosso, em Ladario.

Dessa enfermaria loi desligado o offi-
ciai de igual patente e classe Alccbiades
Gomes dc Almeida.

Tiveram onle*r. dc desembarque o
capitão+lencnte Aristóteles Ferrão Gomes
Cabeça, do cruzador Republica, e o 2° te-
nente Oswaldo da Cosia 1'eJerntiras, do
"destroyer" Amazonas.

O novo ministro do Supremo Tribu-
nal Militar.

Em conseqüência ria reforma da justiça
militar, autorizada pelo Congresso, foi
hontem lavrado o. decreto de nomeação
do Dr. João Pessoa Cavalcanti dc Albu-
querque, para ministro togado do Supre-
mo Tribunal Militar.

O Dr. João Pessoa foi classificado cm
primeiro logar na lista tripüce apresenta-
da pelo Supremo Tribunal ao Sr. pre-
sidente da Republica, c a sua nomeação,
hontem feita, foi um acto da mais abso-
luta justiça do actual governo. •

Não é um nome desconhecido o do novo
ministro, «iue, além Ue uma solida cul-
tura juridica, principalmente em assum-
ptos de justiça militar, possue um cara-
eter puro c integro. Nenhuma outra no-
menção poderia ser mais justa,

A fé de officio do Dr, João Pessoa'estú
cheh de grandes serviços á causa publica,
e, ainda recentemente, em serviço de
guerra, quando a nossa esquadra partiu
para as águas européas afim de cooperar
com us aüiados.

Esteve 'hontem neste .-ministério, , em
conferência com o Dr. Homero Baptista,
o Sr. Edwin Morgan, embaixador ame-
ricano.

O Sr. ministro resolveu approvar
o acto do inspector. da fiscalização dos
bancos, pelo qual julgou improcedente a
denuncia apresentada contra o Expresso
Internacional, aceusado de estar emittin-
do, clandestinamente, saques para- o ex-
terior.

Em audiência especial, o Dr. Ho-
mero Baptista recebeu hontem, em seu
gabinete, o addido commereial da Ruma-
nia junto ao nosso governo Sr. Demetre
Popovici.

Respondendo a uma consulta do in-
«ypector das collectorias federaes em Mi-
nas Pedro Ramos, o director da des-
peza publica declarou que o pessoal ti-
tulado dos patronatos agrícolas está re-
çebendo a gratificação extraordinária man-
dada abonar pelo decreto n. 3.090, dc
janeiro ultimo.

O «procurador geral da fazenda pu-
blica resolveu officiar ao director geral
dos correios, solicitando providencias no
sentido de serem compellidos os Srs. Si-
zenando Luiz da Silveira, Luiz Valentim
Frez, Zacharias Silvcrio dos Reis, Joa-
quim Martins e Suetonio Sardenhorg,
respectivamente, agentes e thesoureiros
das agencias do correio de Henrique
Hora, S. Pedro d<: Nova Friburgo. Ko-
seta, Tres I.agôas e Macalíé, o penúltimo
em Matto-Grosso c os demais no Estado
do Rio de Janeiro, a comparecer á pro-
curadoria geral da fazenda, afim de pro-
moverem a conclusão do processo de suas
fianças. '

O Sr. ministro transmittiu ao di-
rector da Imprensa Nacional o aviso do
Ministério das Relações Exteriores em
que este solicita o .fornecimento de pu-
blicações officiaes destinadas á biblio-.
theca da Faculdade de Direito dc Buenos
Aires.

—< Estiveram hóhtcm no Thesouro Na-
eional, onde procuraram falar com o-
Sr. ministro, os Srs. : senadores José
Euzebio, Cunha Pedrosa o Antonio Mas-
sa, deputados Octavio M.ingabcira e João
Simplicio, Drs. James Darcy, Herbert
Moses, Affonso Vizeu e' Mario Paiva,
delegado fiscal no Estado do Espirito
Santo.

O diretUor do gabinete da fazenda
dirigiu hontem o seguinte officio ao in-
spector da Alfândega dc Santos:

" Attendendo ao que solicitou o Tri-
bunal de Contas, çm officio n. '3.095.
de :8 de novembro próximo passado, re-
Ititivò á tomada de contas do ex-thesou-
reiro dessa Alfândega, Francisco Louren-
ço de Freitas, correspondente ao periodo
de 1 de junho de 1. 13 a 10 de novembro
dc 1914. c de accordo com o do Sr. minis-
tro. da mesma data, remetto-vos os in-
clusos documentos, c rccommendo-vos as
seguintes medidas:

a) promover a cobrança dc quem de
direito c com applicação da multa que
no caso couber, das differenças encon-
tradas em ,notas de despachos de impor-
tação;

b) promover a revalidação e pagamen-
to do scllo dos documentos sem est.r.n-
pilhas, com as mesmas incompletas ou ir-
regularmente inutilizadas, com applicação
que no caso couber;

c) providenciar, como couber em cada
caso, sobre a nota de despacho n. 14.600,
que acompanha uma f.-.clura consular vi-
ciad.i, bem como sobre as r.otas dc des-
pacho em que ha ausência tle formalida-
des, ;taes como a falta dc saida da mer-
cadoria pelo con.feréntç, falia de recibo
da mercadoria, falta de averlneão de pa-
gamento do imposto de consumo c as cm
que não consta a baixa da responsabili-
dade .por falta dc factura consular;

d) providenciar para não continuar a
ser feito o pagamento do material iny. â
da necessária distribuição dc créditos pelo
Tliesouro, e para que na classificação ila
despeza effectujda com o material do
posto fiscal de Itapema seia estricta-

Ministério da Viação.
O Sr. ministro informou no Sr. pre-

feito desta capital que não pôde ceder o
bote Auxiliar á directoria de obras mu-
nicipaes porque, conforme communicou
a Inspectoria Federal de Pontos, Rios e
Canaes, aqualla embarcação está presente-
mente ao serviço de uma commissão fora
desta capital.

Pelo Sr. ministro a Estrada de Fer-
ro Sorocabana foi autorizada a construir,
nos pateos das estações de Mundury e
Assis, da linha Tibagy, pequenos commo-
dos destinados á guarda de ferramentas
e outros materiaes necessários ao serviço
de conservação e concerto do material
rodante, de conformidade com os proje-
ctos e respectivos orçamentos, na impor-
tancia total dc 4:770$, ficando marcado
o prazo de 60 dias para a execução dc
taes obras.

O Sr. ministro remetteu ao seu col-
lega do exterior, para serem offerecidos
ao ministro do Peru acreditado nesta ca-
pitai, conforme pediu, os relatórios pu-
blicaidos pela Inspectoria Federal das Es-
tradas.

Ao seu collega da fazenda, o Sr. mi-
nistro solicitou providencias para que, por
conta do credito de 1.042:000$, aberto
pelo decreto n. 14.206, de junho ultimo,
seja distribuída ao Thesouro Nacional a
quantia de 100:000$, afim da repartição
de agitas e obras publicas attender ao
pagamento do pessoal a ser empregado
nas reparações a fazer nas linhas addu-
ctoras do serviço de abastecimento de
agua desta capital. ! .

O Sr. ministro autorizou o director
da Estrada de Ferro Central do Brasil a
pôr 4. disposição da Inspectoria Federal
das Estradas o.s funccionarios daquèlla
via férrea Francisco DalPOrto Júnior e
Manoel Lopes, os quaes foram nomeados,
por portaria dc 8 de novembro ultimo,
para exercer, em commissão, respecti-
vãmente, os cargos de guarda-livros e
mestre das alvenarias da Estrada de Ferro
de Goyaz.

O Sr. ministro submetteu á consi-
deração do seu collega da marinha, para
ser emittido parecer a respeito, o reque-
rimento em que os engenheiros Antonio
Olynfho dos Santos Pires e Alberto Sa-
raiva da« Fonseca solicitam ao Congresso
Nacional a utilização do porto de Angra
dos Reis.

Tomando em consideração o que rc-
quereu a Companhia Brasileira Carboni-
fera de Araranguá,' arrendatária da Es-
trada de Ferro D. Thereza Christina, *
de • conformidade coin as informações
prestadas sobre o assumpto pela Inspecto-
ria Fcderaldas Estradas, o. Sr. ministro
autorizou áquella companhia a construir
na estação dc Imbituba, daquèlla via fer-
rea, um triângulo dc reversão e um des-
vio intermediário, entre os kilometros
900 c 1.160, de suas linhas, tendo em
vista o projecto e*o respectivo orçamento,
na importância de 6 :i4S$82i, apresenta-
dos para as mesmas obras. •

O Sr. ministro, por acto de hontem,
nomeou engenheiro de 3* classe da com-
missão dos rios da bahia do Rio de Ja-
neiro o engenheiro de 3' classe, addido
da fiscalização do porto desta capital,
Sylla Mario de Vasconcellos Borralho.

O cumulo 1

Foi hontem divulgado, com escândalo,
o caso de um funccionario da Alfândega
que foi ó. policia declarar haver comprado
um contrabando. A espantosa declaração
foi feita em fôrma de queixa. Depois de
haver entregue o dinheiro no contraban-
dista, o queixoso verificou que liavia sido
victima de uma nova modalidade do fa-
moso " conto do vigário". E entendeu,
ingenuamente, que devia ir pedir provi-
dencias á policia. Os seus escrúpulos de
funccionario aduaneiro, assim tão fia-
grantemente colhido num verdadeiro e
indisfarçavel assalto aos interesses do
fisco, nâo forani despertados por essa
extravagante situação...

Francamente, isso é o cumulo! Não é
a primeira vez que um funccionario adua-
neiro, cuja unica missão é a de zelar pc-
los direitos da fazenda nacional, trae o
seu dever e se mancommuna com os que
fraudam o fisco. Mas, ao que nos consta,
é a primeira vez que um funccionario
aduaneiro confessa, espontaneamente, no
despeito de um insuecesso bem mereci-
do, que se apandilhara com contraban-
distas 1 ' •'

Esse facto dá a medida das faciljda-
des, das leviandades c das deshonestida-
des, que tanto contribuem para que o era-
rio publico soffra tantas e tamanhas le-
sões entre nós. Ao que parece, ha, entre
os próprios funccionarios, nas condições
desse, cujo vergonhoso caso é agora posto
em foco, a opinião dc que o contrabando
nâo é, afinal, um crime, mesmo para
aquelles aos quaes incumbe, como um de-
ver de honra, cohibil-o e punil-o. E ahi
está a explicação da larga e estimulante
impunidade de que continuam a gozar
os contrabandistas...

¦ 
-«. —..

Prefeitura.
Está annunciado para hoje o seguinte

pagamento:
Jubüados, dc J a 7., referente ao mez

dc novembro; gratificações dos regentes
dc turmas da Escola Normal, escrivães de
agencias e administradores' da Limpeza
Publica e Particular c a diária dos enge-
nheiros da directoria de obras e viação,
do mez dc outubro.

Serão pagas tambem as folhas do pes-
sol! operário da Limpeza Publica e almo-
xarifado c jardineíros da instrucção pu-
blica, referente ao mez de outubro.

A PRÓXIMA VIAGEM DO
"BELMONTE" A HAMBURGO

O transporte "Belmonte", do com-
mando do capitão do corveta Nelson
Peixoto Jurema, esta -com a sua par-
tida para o purto de Hamburgo mar-
cada para o mez de janeiro próximo.

O seu cominanilante está. em tra-
balhos para aceitar o fretamento do
mesmo navio, de accntdo comuns or-
dons expedidas pelo Sr. ministro da
ij.urinha.

O itinerário do "Belmonte", que
«jerã resolvido ainda de accordo com

A assemblóa geral <fa Liga das Na-
ções, por unanimidade de votos, re-
cusou as propostas apresentadas pela
delegação argentina, considerando-as
inopporitrurcas no.moinenio, embora a
opinião geral se.tenha manifestado no
sentido de qüe miais tarde èllas po-
derão ser tomadas em consideração.

O adiamento dessas propostas eni
fatal, mas a significação da votação
unanime deve ter a significação de
que nenhum dos delegados dos outros
paizes, por maior consideração que
tivesse pela grande Republica sul-
americana, podia admittir a bruta li-
dade da imposição feita pêlo
Sr. Pueyrredon, estabelecendo o di-
Uemnia de que, ou a Liga aceitava o
ponto de vista argentino, ou a repre-
sentaçãó argentina retirar-se-hia da
Liga. :

Essa anideza e prepotência do mi-
nistro das relações exteriores do
Sr. Irigoyen, indo logo ás do cabo e
procurando fazer uma pressão in-
admissível sobre a 'liberdade de opinião
dos outros collegas da Liga, foram
consideradas como antidemocráticas,
eomo contrarias ao critério da submis-
são das minorias ús maiorias, princi-
pio contra o qual toda a gente po-,
deria revoltar-se menos o Sr. Iri-
goyen, chefe do partido radical -, da
Argentina, que tciia a vida foi o
arauto, em- nome ido partido radical,
da soberania representada pela es-
erupulosa apuração do voto popular
e que hoje 6 governo, unjkía o evclu-
sivamente porque o grande presidente
Saons Pena garantiu a seriedade dos
pleitos deitoraes, embora com sacri-
ficio dos seus partidários, não hesi-
tando em ir ao estremo de entregar ti
direcção do paiz aos adversários, que
venceram as eleições graças á excel-
lencia da sua ultra-democratica lei.

Não podemos congratular-nos com
a attitude assumida sem a prévia
•ponderação pela delegação argentina,
que revelou uma deplorável falta
de tacto na sua acção tumultuosa
e arbitraria, provocando com tão
grande estrepito eãta desagradável
crise, sem que antes tivesse son-
d'ado o terreno, colhendo opiniões
e balanceando as adhesões o as resis-
teneias, antes de dar o combate a
peito descoberto, como fez, pertuT-
bando os -trabalhos da conferência de
Genebra e levando ao seio da Liga
mais nm elemento de confusão e dc
desaggregação «de esforços.

Não endossamos ns opiniões mani-
festadas por autorizados órgãos da
imprensa européa, que levantam sus-
peitas sobre as intenções a que obe-
decon o inacreditável ultimatum nr-|
gentino, embora os antecedentes da
politica externa do governo do Sr.Iri-
goyen, durante a gnerra, justifiquem
essas suspeitas, preferindo attribuir o
desassombro da investida do senhor
Pueyrredon a um excesso pueril de
amor próprio,de quem, não desejando,
passar desapercebido na conferência
de Genebra, provocou este incidente
escandaloso, com o mesmo propósito
quo levou Aleibiades a cortar o rabo
do cachorro, para que a população de
At-hcnas se oeeupasse da sua vaidosa
personalidade.

Se esse foi o intuito do* Sr. Pueyr»
redon, é caso de felicital-o, pois o
mundo inteiro nestes uítinios dias está
pendente da sua pessoa e da repre»
sentaçãó da grande Republica de qua
S. Ex. é o principal delegado.

1 A phrase eom que o Sr. Irigoyeii
procura justificar' o seu ponto da
vista, de que a Argentina está dis*.
posta a fazer-se representar na. Liga
das Nações e não na Liga de algumál
nações, não passa de uma banalidade,'
de uma «phrase sem alcance, pois o
governo argentino, antes mesmo da
partida do 'Sr. Pueyrredon, já tinha
elementos para snlier qual era o am-
biente da Liga, seiulo, portanto, maia
ponderada a sua attitude, se prefe-
ris3e aguattlár que ella passasse pelas,
modificações a que, no correr do tem-
po, necessariamente, terá de subtnet-
ter-se, para que essa assemibléa dias
nações possa coi-res^onder cabaliuen-
te aos fins da sua concepção, e só en-
tão nomear os seus delegados e tomar
parto cffectiva nos trabalhos dessa
instituição, qüe deve ser prestigiada
por todos os homens de. boa vontade,
seja qual for a sua nacionalidade 3'
sejam quaes forem os seus sentimen-!
tos e as suas sympatl. as de natureza
internacional.
' Não é possivel oceultar o fiasco da
delegação argentina, que deve ser re-
conhecido até mesmo pelos que con-
cor dam com o seu ponto de vista, por
partirem do erro de que a Liga, por
agora, não pôde ser constituída de
um modo definitivo, o que eó poderá
ser feito depois do terminada a -lii-iii-
dação da guerra, ou, ao menos, de-
pois que a Allemanha convencer oi»
alliados da lisura e da honestidade
com que está disposta a cumprir as
cláusulas do tratado de Vereailles.

So a Liga fosse creada num mo-
mento pacifico, como era aque-1 lc em
que se reuniu a Conferência de Haya
e 6e do Congresso de Nações naí-
cesse a concepção da Liga, ninguém
ousaria pôr em duvida a 1 egitimiiladg
do ponto de vista argentino.

E' preciso, porém, não esquecer qu«J
a Liga saiu das negociações da paz, 6
derivada de cláusulas do tratado dfl
Versailles, que a Allemanha assignou
na sua qualidade de nação vencida, 6
o ambiente que o Sr. Pueyrredon en-
controu é ainda o da incompatibili-
dado irreductivel entre vencedores . *
vencidos.

Um governo 'das responsabilidade*
do argentino não pôde agir, em ma-
teria internacional, exclusivamente de
accordo com as confusas e motaphy-
6icas idéas do Sr. Irigoyen, dei Min-
do-sè arrastar pelos erros /de. aprecia-
ção e querendo pautar as suas atti-
lu-des, sem entrar em conflicto com aí
divagações philosophicàs <lo cérebro
imaginativo e supersticioso do se»
honrado presidente.

¦ A quixotesca investida do sennor
Pueyrredon' encontrará segiiiiiniu-iite
todo o apoio da parte do governo da
quo S. Ex. faz parte conio ministrai
•das ¦ relações exteriores, mas provo-
cará o protesto publico e tacito dos
homens cultos da Argentina c do bom
senso e tradicional ponderação pa<»
triotica do povo argentino.

S. Ex. e o chefe do estado-maior,
será, ao que ouvimos,, feito de modo
a tocar, na ida, em -dois portos, na-
cionaes e tomando, em seguida, o
rumo de portos portuguezeB e hespa-
nhoes, e proseguindo, depois, o mes-
mo navio, com destino íiqüelle «porto
da Allemanha, onde se demorara,
para fazer os reparos de quo carece
em suas machinas.

j Para o ".Belmonte" .passou do "des-
troyer" "Parahyba". o Io tenente en-
genfoeiro .machinista Nelson Aquino
de Andrade.

Por motivo dessa passagem, o com-
mandante daquelle -contra-torpedeiro,
o capitão de corveta Appio Torquato
Fernandes -do Couto, baixou um elo-
gio Aquelle official-machlnista, por
ter servido nesse navio, durante 15
mezes, com muita proficiência, zelo e
correcção.

Tambem teve ordem de servir no
"Belmonte" o mecânico de 1* classe
Francisco Rodrigues de Assis. ¦

O "PARA" TEVE ORDEM BE
REGRESSAR

O contra-torpedeiro "Pará", do
commando do capitão,; dé corveta Al-
berto Augusto Gonçalves, que tem
eslado a serviço da Ésctflá Naval, era
Baptista das Neves, teve ordena'de re»
gressár a esta capital.,

O "Pará" voltará.logo que ps aspl-
rantos de marinha o dei machinas te-
nham terminado os seus exercícios
práticos, a bordo do mesmo navio, e,
o que fará, dentro de poucos dias.

OS CONSEMÍOS ECONÔMICOS NA
MARINHA

O almirante Oliveira Sampaio, in-
spector de fazenda o fiscalização da
armada, resolveu, para bôa orienta-
çãó do serviço nos conselhos eco.
nomicos, na marinha, seja a seguinte
a mornia a ser seguida na passagem
de responsabilidades das caixas do
economias por substituição de imme-
diato. O immediato recebedor fará
extrair uma requisição, da importan-
cia do saldo verificado existente, nos
seguintes termos:

"Precisa-se receber do Sr. (posto,
etc.), que deixa as funcçOes de im-
mediato deste navio, a quantia de...
saldo existente sob sua responsabili-
dado, atê a presnte data, em que ter-
mina a sua gestão da caixi de eco-
nomias deste navio." .

Esta requisição, satisfeitas as for-
malidades, como qualquer outra, do
accordo com o regulamento, para o
serviço de fazenda, será entregue ao
immediato entregador, para servir-
lhe de documento de descarga. Ao
mesmo tompo, será feita, na ultima
requisição mandada extrair na ges-
tão' do immediato entregador, a se-
guinte deiílaraçüo:

"Esta 0 a ultima roquisí';ão da
ge-slão do Sr. (posto etc), dos hnveres
da caixa de economias, que* se acha-
vam sob sua responsabilidade e que
passam á responsabilidade do Sr....
(posto etc), conforme to verifica da

J requisição seguinte, n."

DECRETOS ilSSIMBBS
O Sr. presidente da Republica assignott

hontein os seguintes decretos:
. Na pasta da fazenda:

Nomeando 'Estevão Luiz Onete e Joáo
Evangelista do Carmo, para corretores dè
fundos publicos da praça do Rio dc Janeii
ro, eo 3o. escripturario da Alfândega do
Geará Lydio Augusto Guerra Jucá. jiara
o logar de 40 escripturario da delegacia
fiscaí eni Pernambuco;

Aposentando o fiel de armazém, extin*
cto, da Alfândega da cidade do Rio Gr.iiw
dc Serafim Francisco Gonçalves.

Na pasta da guerra:
•Reintegrando . Djalma- Ferreira c Felis*

berto Brant no posto de 2° tenente pi-
cador do exercito, sujeitos, porem, r,o ca- ¦
tabeleeido no art. y", da «lei n. 4.020, dc IO ¦
dc janeiro do corrente anno.; '.¦'_¦ ¦

Nomeando, para a justiça militar, o au-
ditor geral de marinha Dr. João Pfsssa .
Cavalcanti de Albuquerque, ministro do
Supremo Tribunal 'Militar; o auditor dou- -
tor João Vicente Bulcão Vianna, procura- .
dor geral da justiça militar; o auxiliar de
auditor, bacharel Carlos Ayres de CeN •
queira.Lima, para auditor da 2*,eii-niro-
scripção ;..ó. auxiliar de auditor ¦bacliarcl ,
Julio Adolpho da Fonseca.Guedes Filho/ .
para auditor, dá 

'3* 
circumscripçãoj pr<* .

hjotores dá justiça militar os ..bacharéis .
Américo Lins de VasconçelloV Chaves, ¦
para A i* circumscripção;'Raymundo José -
Ferreira. Válle" Júnior,, para a 2": Aid»
Cavalcanti .iMello, para a 3*; Raul Cam- •
pello Machado, para a 4*;. José de Gusmão'
Lima. para as"; Diogenes Penna c Anto-
nio Augusto de'Lima Júnior,.para a 6*; :
Adelmaro Lobato, para a 7*; Eduardo
Rubens Wanderley, para a 8?; Francisco .
Cavalcanti, para a 9*; José Vianna Mar-„.
ques, para a 10*; Washington Vaz de
Mello, para a 11a, c Lycurgo Cruz. para .
.1 12*; nomeando cin conunissão, advoga-
dos da justiça militar os bacharéis 

'Bolivar

Barreira, na i-1 circumscripção; Vic<-ute
de Paula Pessoa,'na 3"; Francisco Tor--
quato Paes. Barreto, na 4*; José Kcrrian-
des Dias,' na 5*; Clovis DunslKC de
Abranches c Waldemar Medrado Dias; na
6*; Romulo Magalhã«;s, Pacheco, na 7*;
Arthur Barbalho TTchòa Cavalcanti, nn 8*,
e' Benjamin Baptista Lins de Aüiiinuei*
que, na 9".

Nr pasta da marinha.
Nmneando promotores da 6* círcunv

scripção militar os bacharéis Targino Ne-
ves e Gregorio Seabra Júnior, é advoga-
dos na mesma circumscripção os bacharéis
Leonel de Rezende Filho e Victor N«.::ies.

JUSTIÇA MILITAR

Nomeação de escrivães e offielaca
«le justiça

O Dr. Garcia Dias de Avilá Pire»,
chefe da 6* circumscripção judicia-
ria militar, do accordo com o decre-
to n. 14.450,' de 30 de outubro ,ul-
timo, que reformou a justiça militar,
nomeou hontein, respectivamente,
escrivães da 2a entrancia e officiaes
de justiça, o amatiuensò dc 2* cias-
st- Augusto Barbosa c 2o sarg<-*nt«
Álvaro de Cerqueira Mala, c anspe»
radas Antonio Zair 6 Manot-1 Fran-»
cisco de Ollvtira.

:

¦ ;•£&;. ¦¦'¦-.
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]As commissões da
Câmara

A conimissão dé instrucção publica da
Gamara cios Deputados, reunida hontem,
eol, n presidência do Sr. Antero Botelho,
çpsolveu discutir o projecto «io Sr. Aze-
vedo Sodré, j;i por nós .publicado, cogi-
falida da reforma do ensino superior, na
»ua próxima reunião. Depois o Sr. Raul
Alves leu o seu voto sobre o proji*cto do
¦Sr. José Augusto, estabelecendo o ensino
technico profissional. O trabalho do
deputado bahiano é longo e discute o as-
sumpto historicamente e sob diversos
prismas.

•' '• A historia da nossa nacionalidade —'¦
diz S. Ex. — desde o albor da sua inde-
pendência até o presente, na synthese do
s'eu conjunto, tortura a consciência do.
observador como malhas; de üm circulo
vicioso, de onde não lobrigou sair a Na1-
ção. apesar dos incitamentos e promessas
de uma natureza propicia e liberal, qúe
s'ó demanda o impulso da actividade in-
télligcnte do homem, no seu caracter de
agente econômico, para alçar o võo ás
alturas dc uma prosperidade por nós co-,
bicada e invejada pelos estranhos, que
a'.*lsás. desdenham da nossa inércia e im-
pfiHciíi, diante de tanta pujança nativa:
Aqui não fala o pessimista que deserè
do futuro da Pátria e antecipa uni julga-
riiénto saturado de desalento e descrença.

• Rala o brasileiro, que se orgulha dc ser;
(pie sente a palpitarem nas tramas do
nosso meio physico primores de riquezas;
e vê a maior porção de tudo isto apenas
farejada de longe pela certeza de que
existe, mas conservada inútil com ava-
reza no deposito malsinado dos thesou-
ros oceultos, afastados do uso e do gozo
sbciacs por falta de iniciativa é compe-
tencia do povo, que tanto possuindo não
aprendeu e não sabe proveitar e animar
o, que possue, cm desafogo das suas ne-
cessidades e do consumo c abastecimento
dó mercado mundial. "

, Isto posto, passa a estudar os modos
p.or «jue outros paizes resolveram o proble-
nia do ensino profissional, cstcndcndo-sc
nesse exame. Mostra como o Brasil tem
condições de um exito excepcional em
todos os ramos ile actividade, para depois
demonstrar os motivos que collocam o
Brasil na attitude de. contemplativo e.
inerte ante as lições' de todo' o mundo.
Discute exhaustivamente o thema e con-
cjlie nestes termos:"O trabalhador europeu, em qualquer
ponto (jue penetre do nosso paiz abre o
sulco, de uma civilização agricola e in-
djislriosa ao desenvolvimento da região
por elle trabalhada. Por conseqüência,
além de factor numérico augmentativo do
braço ao serviço material do aproveita-
menti, da natureza o (las suas industrias,
a immigração'prepondera como um factor
moral de aperfeiçoamento dos nossos
costumes c ensinamento do nosso meio,
pondo o patrício nosso, mal educado na
pratica seientifica do trabalho, ao con-
tacto de populações mais disciplinadas e
instruídas, que os educam e civilizam. A
despeito, todavia, da variedade e salubri-
dade de climas do norte, saudados pela
critica insuspeita de estrangeiros illus-
ires, como os mais adequados á fixação
do emigrado das regiões temperadas e
frias da Europa; apesar de se reconhecer
que entre os nossos Estados septentrio-
naes existem predestinados á mais exi-
gente polycultiira, e que como taes favo-- recém ao immigrante estrangeiro todas ,1s
probabilidades de adaptação e de lucro-;
a Italia, fonte mais abundante da. nossa
immigração e que acaba de nos visitar
camararia c affectuosamente por um dos
seus príncipes e um dos seus mais pre-claros politicos estadistas — Victor Ma-

, hoel Orlando, pronunciava esta resposta
equivoca e mal avisada pela voz do.;m-
nistro dos estrangeiros, o conde de Sfor-
za, a uma interpelação que ao governo
dirigira o senador Thaou dc Revel sobre
o encaminhamento do immigrante paranossas paragens:" Tomando em conta esse critério da
politica dc emigração, o governo estudou,
{particularmente, 

"que 
a opportunidade

Jióde offerecer tambem um incremento de
nossa emigração' para o Brasil. Mas
dó immenso território que constitue os•Estados do Brasil, uma pane apenas pôdeser adequada á nossa emigração; as ou-
trás zonas pelo clima e outras condições
de. ambiente, devem ser absolutamente
evitadas. A estruetura econômica do paiz,essencialmente agraria, offerece theorica-
mente grandes possibilidades de trabalho
aos lavradores; no. entretanto, nas loca-
lidades agrárias é antes inconfortavel.
Essa faculdade de absorpção, porém, é so-
bretudo potencial, em essência, porque se
resolve actualmente numa necessidade de
mão de obra para ii cultura exclusiva do
café. A emigração em larga escala, tal
Como é por todos concebida e por mui-
tos desejada, poderá effectuar-se somente
a-longo prazo, correiativamente á intensi-
ficação da cultura e dos logares agrico-
las.. «ias vias dc coinmunicação. etc., e á
concessão de garantias econômicas c ju-ridicas em favor do trabalho dos emi-
Srantes. Deve-se considerar que, um paiz«como o Brasil, cuja constituição .social
c um reflexo da estruetura geographica,
cumpre attribuir-Ihe um peso decisivo queattenuc notavelmente o valor pratico das
instituições jurídicas, ainda que estas se-
«jam dirigidas por um espirito de moder-
flisiuo. Por necessidade das coisas a pro-itccção publica ao individuo é franca-
mente escassa. Se a liberdade mais am-
pia' é concedida aos particulares para ir
ao Brasil, é necessário muita cautela an-«tes de passar da simples liberdade dc
.emigrar a uma acção positiva dc enco-
«rajamento e de encaminhamento de emi-
grantes para aquelle paiz, antes que elle
offercça as garantias indispensáveis parauma acção assim concebida, que acarreta-
lia a responsabilidade do governo paracom o emigrante e para com o paiz. "

Nem S. Paulo e o Rio Grande, preferi-das plagas cm que o italiano lavrador, ba-
tido pela tormenta da miséria em sua pa-Itria. acalentou-se ao regaço do carinho e
da felicidade numa terra de trabalho e
de fartura, livraram-se da rijeza intem-
pesliva das .-.ilusões ferinas. Isto, por
pão termos, com a prudência e previden-cia que o patriotismo impunha, ensinado
em tempo a Italia a nos julgar melhor e
a 'testemunhar 

pelas vantagens dos seus
emigrados no manejo das múltiplas la-

.tvouras e industrias extractivas do nosso
paiz. que nós temos para a Europa an-
Bttstiada e oppressora terra da "espe-
¦rança'7 e da "promissão", com os cli-
mas de norte a sul mais benignos e sau-
dareis para attrairem e aclimatarem de
íioii vontade os seus colonos, e enrique-
cel-os até de um optimismo exaltado quecreou este velho axioma do nosso uso fre-
quente — " Deus é brasileiro " — recor-
dado na palestra do capitalista yankee, e
só com um defeito evidente e sensível do
qual não nos podemos corrigir no nosso
comportamento e nas nossas praticas ju-ridicas e de que muita gente sensata jáse queixa — o de tratarmos com os ex-'trèmòs da máxima regalia o colono cs-
trangeiro ria sua concurrencia com o tra-
balho nacional. Aliás, se a Italia, que sótem a lucrar enviando os seus filhos paraa America do Sul, a produzirem no nosso
solo tudo quanto a sua imaginação escal-•dante o ditar — dos produetos tropicaes¦aos pomos mais delicados da sua sobre-
mesa. como a maçã c a pera européas
pela ignorância revelada da nossa situa-
ção em face ao seu colono pelo seu minisr
trõ. pretender difficultar-nos um auxilio
de' governo á entrada do seu emigrante,
esse nos virá espontaneamente, como está•sucedendo "por via das circumstancias, e
assim não fosse nem por isto teríamos a
recear a escassez do colono de outros
paizes, se lhe abrirmos de par em par as
mossas portas, que o segredo do nosso
poder de attracção promana da natureza
cem que a Providencia nos mimoseou. Do
ensino profissional devemos cogitar com
anciã, ardor e presteza, fitando as maravi-
lhas de que é elle o mágico mensageiro
na, existência dos povos.

A America do Sul ,pelas susa unidades
mais representativas, dentre as quaes o
(BijB! i'; e cuja emancipação (política c
quasi cquidistantç a dos Estados Unidos
da America do Xorte, nos transes da

grande guerra não havia se preparado
a fruir os proventos excepcionaes do ca-
taclysma imprevisto e apenas recebeu os
ligeiros reflexos da sua influencia phe-
nomcnnl caualysada toda em beneficio da
Republica norte-americana, o que era in-
sufficieivte para isentar-nos da condição
precária das suas finanças nas vésperas
da hecatombe e agora aggravadas da ca-
réstia de negócios e gêneros consumiveis
que o flagello nos trouxe.

Alguma causa substancial influiu neste
desenlace, e não foi senão o nosso valor
diminuto na economia interna das nações
dc além-mar,, ipor falta de noções techni-
rcasô do apparelhamento do trabalho para¦desdobrar 'ein rrquezas e produetos ex-
portaveis os recursos tão cubiçados da
rçossa opulencia .nativa. Eil-a a tarefa

iiiiagnaiiima das escolas profissionaes do
lado do povoamento do solo, constituin-
do os-dois elementos a extensão e iiv-
tensi ficação..d'0-esforço manual creador e
propagador da prosperidade e do pro-
gresso.

Fossemos nós um disputado empório
de supprimentos ás utilidades e necessi-
dades do mundo flagellãdo e gozaríamos
da estima que desperta-.::- os mercados
abástècédòres insubstixijiviíis, em vez de
nos resentirmos. em plena robustez das
nossas qualidades physicas, do aguühão
de* menospreso da nações em declínio.
Mas taes milagres so resultam da edu-
cação ipcjpiilár e esta nenhum povo se
habilitou a adquirir sem sacrificio com-
pensador dos mais ayuitados dispendios.

Orçamentos decretados e votados para
fins como este, quando avaros de mais,
ralam pelo ridiculo.

Os mil contos consignados no substi-
tutivo proposto ao projecto em discussão,
parecem estar nesta hyipothese, pois não
satisfariam a exigência a mais rudimen-
tar da montagem dos laboratórios, mu-
seus, gabinetes, bibliothecas ou officinas
que os estabelecimentos reclamam para
sua inauguração.

Ao votar-se o orçamento da agricul-
tura, *para o , exercicio financeiro vin-
douro, a Câmara fixou a verba de tres
mil, contos, somente applicavel em trans-,
porte de immigrantes, não fora deina-
siado, portanto, que, dentro das nossas
possibilidades orçamentarias, facultasse
cinco mil contos ao mister ainda mais
elevado e produc tivo' dá educação- pro-
fissional dos nossos compatriotas.

Talvez que a quantia por- mim esti-
pulada valesse o sign.il da nossa boa
vontade de, neste sentido, emprcherider
uni ensaio de certa expressão.

Concluindo, concordou com o parecer
c o substitutivo das suas linhas geraes,
propondo, como emenda, o acerescimo
que venho de additar á verba no mesmo
prefixada. "

A comniissão dc finanças reuniu-se,
tambem. sob a presidência do Sr. Pa-
checo .Mendes, tendo assignado os se-
guintes pareceres: do Sr. Balthazar Pe-
reira. favorável á abertura do credito de
50:274$. para pagar a Romualdo Souza
Mello; do mesmo, favorável á abertura
do credito dc 1 :R-'5$. para pagar a Her-
melindo Ferreira Lima; do mesmo, fa-
vqravcl á abertura do credito de 47 1893$,
para. pagar a Felisberto Braut; do mes-
mo, favorável á abertura do credito de
47:(149$, para pagar a Djalma Ferreira;
do Sr. Celso' Bayina, contrario ;io pro-
jecto que manda collocar na Câmara uma
placa commemorativa da visita ido rei
Albeito.

.Reuniu-se, ainda, sob a presidência do
Sr. Augusto .de Lima, a comniissão de
diplomacia, tendo assignado um parecer
de S. iíx. favorável ao tratado com a
Inglaterra, sobre o estabelecimento, de
(nua commissão de paz*! c outro, do.
Sr, Maurício de Lacerda, approyáhdç a
convenção de extradicção com o Peru.

O chefe do estado-maior da arma-
da recommenda aos commandantes
de divisões, flotilháa o navios soltos
que mandem o official encarregado
do destacamento a, 4' secção do es-
tado-maior receber instrucções sobre
a maneira de ser escripturado o
livro de detalhe de seviço, mandado
instituir officialmente a bordo dos
referidos navios.

A mediação no conflicto turco-ar-
menia 11 o. "

Confirmando as noticias já divulgadas
pelo nosso serviço telegraphico, a respeito
da boa impressão causada no seio da As-
sembléa da Liga das Nações pelo offere-
cimento do Brasil, para ser o mediador
no conflicto entre oltomanos e armênios,

¦ o Sr. ministro do exterior recebeu o se-
guinte telegramma: .

" O presidente leu esla manhã, perante
a assembléa plenária, o telegramma dc
V. Ex. e a nossa resposta. A declaração
do' governo brasileiro foi acolhida com
manifestações de viva sympathia, e a as-
sembléa pediu-me para iransmittir a
V. Ex. a'cxpri'ssão unanime da sua gra-
tidão c do seu completo apoio moral —
Ene Drummond." -

Como os leitores devem estar lembra-
dos, a mediação que ora se offerece para
solução da secular pendência de raças, do
arraigado ódio religioso entre turcos e
armênios, é conjunta — do Brasil, da
Hespanha e dos listados Unidos.

O nosso offereciiiiento foi espontâneo
c feito em primeiro logar.

Resta saber-se agora se, antes da rea-
lização material da intervenção dessas
Ires soberanias, não será o problema re-
solvido iiianit militar! pelas tres princi-
paes potências alliadas — a- Inglaterra, a
França e a Italia — que, na ultima con-
ferencia de Londres, resolveram ajyiV
para pacificar toda a Asia Menor.

Emquanto isso se passa, os sovietistás'
russos conseguem a formação de tun go-
verno a feitio de suas leis. na Armênia,
aproveitando as tradicionaes ¦ affinidrides
entre esse paiz e o povo slavo e affir-
mando que, só com essa nova norma po-
litica, a Armênia se acha protegida cqh-
tra as' barbaras investidas ottomanas.

baixador sir Bráinlbrldgé Colby, che-
fo dá delegação norte-americana, quo
chegará; brevemente, a esta capital,
a bordo do couraçado "Florida", cs-
perado entre os dias 16 e'20 dò' cor-
rente.

Além desse official. o almirante
Frontin designará mais outros offi-
ciaes para acompanharem a officla-
lidade do "Florida", durante a sua
permanência nesta capital.

PULO NOUDESTE

: .¦"'- Mnls un» ihuhío
O Sr. ministro, da viação approvou

o projecto e respectivo orçamento,
na imjportancia de 102:a3S$407 para
a co.ntitrucção do açude .Maria de
Mello, ná 'fazenda 

modelo, municipio
de Itabayána. Estado do Ceará, que
pretende levar a effeito o bacharel
Odilon Marcija, sob o régiimen do ar-
tigo 32* do regulamento vigente, que
estatue o, auxilio*.de metade do orça-
mento por parte do governo ao par-
ticular. mediante a c-brlgatoriedade
des>te fornecer água ãs populações
vizinhas para as suas necessidades
domesticas.

—Ainda por acto dchontenvS. Ex.
votou a resolução do Conselho.Muni*
cipal que equipara os vencimentos
das eontra-mestras das escolas pri-
marias aos dos contra-mestres das
pseolas profissionaes.

A CIDADE DF, ALEGRE VAI
A G V A K D A It tíPÈOKTÜNI-
DADE

(Na representação doa moradores
da cidade de Alegro, no Espirito
Santo*, pedindo a instalação de uma
estação do telegrapho, nacional, o Sr.
ministro da viação deu - o seguinte
despacho: "Já catando servida, pela
estação telegraphiea. da Leopoldina,
e não* havendo* verba pura desipezas
extraordinaras, a cidade dc. Alegre
deve aguardar opportunidade."

FOHTAI.KÍA 1)1? SANTA CRUZ
O Sr. ministro da suerra declarou

que, emquanto não houver em âo-
posito os subres-facões da artilheria j: _
do campanha e as. pistolas automa- St-'«mrm'
ticas, o 'armamento das praças • do
contingente encarregado da guarda
dos presos da fortaleza de Santa
Cruz.á barra d» Rio de Janeiro, dc-
vo ser constituído por um sabre-
bayonota da antiga arma Comblain,
e por um revólver Nagunt.

A representação federal.

O Sr. Cassiano «Machado Tavares Bas-
tos, chefe de secção da Directoria Gpral
de Estatística! acaba de dar publicidade a
um interessante trabalho sobre " a repre-
sentação nacional cm face da Constitui-
ção", isto é, sobre "os effeitos politicos
do, censo deniographico.", que vimos de
realizar.

O Sr. Tavares Bastos justifica, çom
esse trabalho, um projecto de lei a ser
appoftunamente considerado pelo Con-
gresso Nacional, estabelecendo o numero
de representantes da Nação, de que se dc-
verá constituir a Câmara dos Deputados,
a ser fixado na próxima para a legislatura

MODIFICAÇÕES NO CALÇA5IENTO
A ASPHAI/TO

Estando . sufficientemente demon-
st rada a vantagem de se revestir com
uma faixa de parallelipipedos.o cal-
çamento a asphalto junto aos trilhos
dos bondes,, a exemplo do .que sc fez
na praça da Republica, em frente ao
corpo.de bombeiros, o Dr. .Alfredo'
Niemeyer, director de obras da Pre-
feitura, detor.min.ou hontem . que, de
ora avante, seja essa providencia ad-
optada em todos os novos calçamen-
tos de asphalto, que forem autori-
zados.
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OS SERVIÇOS DO POSTO DA AS-

SISTENCIA DO MEYER
O . movimento 'do dinpensario do

posto de assistência do Meyer, du-
rante o mez de novembro ultimo, foi
o seguinte:

Serviços: ambulatório de cirurgia,
Drs. A. Costallnt e Pedro. Paulo*; am-
bulaterio de clinica medica, Dr.
Lintrz: ambulatório* do clinica medi-
co-cirurgiea Dr. Furtado Bel.leza;au-
xiliar.ea acadêmicos, .1. Prado, Greco
e Rocha.•Mcvimento: 3.356 enfermos,' a sa-
ber: receitas médicas 30*5, curativos
31!0, injecções 51, .pequenas opera-
ções 16, a.ppareilics diversos 15.

A eatàitiãtlcá clinica dentaria es-
cular, do posto, durante o mesmo
mez, 'foi a seguinte:

Numero de consultas 9.51, numero
de curativos 877, numero de extra-
cções 179, numero de obturações 126.
numero de clientes novo» (meninos)
91, numero de clientes novo© (me-
ninas) 147 o numero de clientes, at-
tendidos durante o mez 2,38..

********

PARAHYBA
PARAHYBA. 7 (A. A.) — Acha-

so nesta capital, procedente d'ahi, o
Dl". Àscendino Cunha.

PARAHYBA, 7 (A. A.) — O co-
ronel Elias-Souto, delegado do Tho-
souro Nacional neste Estado, offi-
ciou ao inspector da Alfândega, re-
cominendando providencias no sen-
tido de serem apprehendidos os bi

de Faria, mãi do Dr. Diego-de Fari-,
conceituado cliirico aqui residente, dire*
ctor do desinfectorio central do servir.,
sanitário e director cliítióô da Santa Caia
de' Misericórdia.

S. PAULO, 7 (A. Av) — Os graduan-
dos da Escola de Commercio' Alvares
Penteado convidaram 

'o 
senador Lacerda '

Franco para parauymphi) da turma deste
anno.

S7PALU.0. 7 (A. A.) — O Sr. pre-
lhetes das loterias da Bahia, Rio de fe;t0 niimicip.il recebeu um tê.légVan

No Senado.

.Hontem. por terem comparecido ope»
nas 16 senadores, não houve sessão em
nossa .Câmara Alta.

O Sr. Buèno de Paiva continua iri-
flexível no accordo, apalavrado entre os
seus ex-coilegas, para que as sessões fos-
sem abertas, hão dentro do quarto de
tolerância regimental, mas ás 13 e.30.
Dc modo que esta meia hora dc espera
torna estranhavel esta falta de numero,
quando, sipenas restam 20 dias uleis para
o encerramento dos trabalhos do Con-
gresso.

Mas, se honteni tivesse havido sessão,
o Sr. Cunha Pedrosa voltaria á tribuna
para tratar do incidente que o seu dis-
curso da sessão da véspera provocou com
os senadores. E e representante da
Parahyba informaria ao Senado a sem ra-
zão dos que pretenderam ver na sua atti-
tude uma insinuação partida do «palácio
do. Crttele. Não estivera com o Sr. pre-
sidente da Republica, senão á tarde, quan-
do communicou á S. Ex. o discurso que
pronunciara c a maneira por que o Se-
nado recebeu as suas ponderações, inter-
pretando-as, aliás, dc uma maneira que es-
tava bem longe do seu pensamento. E.
tanto era verdadeira esta circumstancia,
que não formulara, desde logo, o requeri-
mento, que foi tomado como uma ameaça
dc destituição da commissão dos 21. Ha-
via posto a questão no terreno condicio-
uai, ,0 que, infelizmente, não foi compre-
hendido pelos seus collegas.

O seu objectivo principal, porém, rea-
lizou: era o 'de fazer eom que o Sena-
do em peso protestasse contra as aleivor
sias que lhe pretendem a»acar os envol-
vidos naquella reforma, para forçar uma
solução dc accordo com os seus interes-
ses.

INSTltCCCÃO MILITAR
: Informam-nos que, com autoriza-
ção do almirante inspector geral da
reserva e commandante da 2" cate-
goria, será-fundado o Club da Roserr
ya Naval, destinado a tratar dos in-
teresses da classe c do sport em ge-
ral. Para este fim, reunir-se-hão to-
dos os reservistas e inscriptos, na
sede do Club de Natação e Regatas,
hoje, ás 20 horas.

DOCÊNCIA DO COMíEGIO MIM-
TAR DO CEARA'

A' approvação do Sr. ministro da
guerra foi submettido hontem, o re-
sultado dos exames effectuodos no
Collegio Militar desta capital, para
docentes do Colloglo Militar do
Ceará.
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UM LIVRO DE DETALHE DE
SERVIÇO NA MARINHA

O almirante Pedro de Frontin,
chefe do estado-mnior da armada,
resolveu instituir em todos os na-
vios, corpoa e estabelecimentos do
marinha, um livro de detalhe de ser-
viço, onde serão escripturadas não
só a determinação -do seTviço diário,
como tambem todas fle ordens dos
respectivos commandorntes a respei-
to dos mesmos serviços.

Esse livro, que ficará pertencendo,
ao archivo do navio, para consultas
e esclarecimentos, eerá rubricado e
numerado pelos respectivos com-
mandantes ©u officiaes por elles de-
legados.

O detalhe de serviço será lido dia-
riamente perante todaa as praça8 em
formatura, afim de que estas pos-
sam ter conhecimento não sô dos
serviços que lhes competem, como
também de todas as ordens relativas
aos mesmos.

Tendo em vista o disposto no ar-
tigo 237, do Código de Organização
Judicial do Processo Militar, baixa-
do com o decreto n. 14.450, dc 30
de outubro do corrente anno, nesse
livro deverão ser annotados a decla-
ração de ausência o o termo de in-
ventario das praças que se ausenta-
rem de bordo, alini do que sirvam
de ba.vo ao termo de deserção, que
o suj«.-itai;á a cònseliip de gú**rra.

Conscqneiloias de má política,
A situação dos paizes que sairam da

grande Russia vai ser grave, talvez ainda
mais grave do que fora durante o periodo
chaotico que sc seguiu á defecção mosco-
vita, na guerra. .-

Houve um momento em que tudo pare-
cia indicar o declinio do terror vermelho
na infeliz Russia, faminta, esquálida, mal-
trapilha, itictaudo ha frente polaca, mor-
rendo debaixo da mctralha inimiga, e
avançando sob o. chicote dos magarefes
da communa, sem licença de olhar a reta-
guarda, sein direito a uni gemido sequer,
porque atrás, compellindp-a, estavam o
supplicio da fome e as execuções sumina-
rias.
. Esse momento foi o da vietoria estron-
dosa da Polônia.

Os bolshevistas, batidos, esphacelados.
encontrando na deserção um allivio aos
seus males, correram a pregar a nova rc-
volução entre os campemos' c os proleta-
rios sem conforto.

Em vários logares estalaram movinien-
tos sedioiosos contra a dictadura verme-
lha. Os communistas, para se manterem
no poder, começaram a fazer uma chacina
cega. O povo infeliz, sangrando das. feri-
das dá'guerra, luetava, então-, a .ferro e
fogo por um pouso, uma codea de pão c o
direito dc viver.

Wrangel, ao sul, com o prestigio do re-
conhecimento do seu governo pela Frari-
ça, avançava lambem. Eslabelccera-se,
além do governo da Criméa, o governo da
Sibéria, anli-bolshevista.

Eram graves as arruaças" ém Moseow.
Grandes incêndios, propositalmentc atea-
dos, destruíam os depósitos agrários e as
usinas de combustivel dc cinco .inipòrtan-
tes regiões. • .;.,!

j P.ira a queda, do terror, bastaria, ape-
nas, a continuação da poliíicaeurqpea, de
bloqueio .econômico ao centro russo, e de
arioio ás" nações irridentas,' coiuo a Po-
lonia.

Mas a Inglaterra, que desde ha um
anno ensaiava attrair a Russia a um tra-
tado commercial, esquecia a situção des-
esperadora dos pequenos paizes do Oriente,
esquecia o próprio perigo de. alimentar a
vida da cellula mater das novas doutri-
nas, para vêr unicamente o interesse eco-
noniico em que desejava sobrepor-se aos
demais paizes da Europa.

Não tendo conseguido, desde logo, reti-
rar o apoio da França á Polônia, conse-
guiu, entretanto, fazer assignar um tra-
tado de paz entre os polacos, já além da
sua linha de fronteira, e os russos, des-
orientados e sempre dispostos a não cum-
prir os pactos.

O que a Inglaterra fez com essa poli-
tica foi deixar que os bolshevistas respi-
rassem.

Feita a paz com a Polônia, elies pude-
ram, então, retirar os remanescentes do
seu exercito do norte, e preparar a offen-
siva contra Wrangel e Balakeffief, que,
afinal, foram batidos.

E agora? Agora, refeitos bellicamente,
vão se voltar para a Polônia, e castigal-a
pelo seu acto de nobreza cm parar a per-
seguição dos vermelhos derrotados para
assignar a paz, como desejara a Ingla-
terra.

Tendo, lia tempos, sustentado, aliás com
a maior bravura intellectual, uma polc-
mica com um dos nossos companheiros
sobre o assumpto de sua recente publi-
cação, o Sr. Tavares liastos agora con-
fessa, com uma nobreza «|ue sc não pôde
deixar de registrar com louvores, haver,
então, sustentado um ponto de vista me-
nos exacto. "Eu próprio me alistei, lia tem-
pos, em poletíiica com o illustre jornalista
Sr. Nestor Massena. na corrente contraria
ás idéas que hoje defendo. O erro que
comniictti e de que ora me penitencio sin-
çer.aniente, levou-me a estudar o assumpto
eom o maior interesse, e d'ahi este livri-
nho—desvalioso subsidio para a solução
do problema constitucional que o recen-
seamento de iqjo vai impor ao legislador
de amanhã. "

'Este trabalho, que denota uma grande
erudição sobre a .matéria, honra o seu
autor, que.se affirma um esjtuilioso effi-
ciente, capaz r/de defronfa,,- com superiori-
dade o exame dc questões ainda contro-
vertidas. A contribuição estatística na
confecção do bello volume é farta, justifi-
cando. a sua dedicatória ao Sr. Bulhões
Carvalho, "a quem ficará devendo o.Bra-
sil o mais completo inventario de sua
grandeza material, e munidades humanas
e em valores ecqnomicos".

Com a sua opportuna e interessante pu-
blicacão presta o Sr. Tavares Bastos um
magnifico serviço ao paiz, não sc lhe dc-
vendo regatear louvores por essa preciosa
collaboração ao estudo e á solução de- uin
curioso problema constitucional.

EXPEDIENTE

ROGAMOS 
aos nossos ami'

gos e assignantes a fineza
de mandarem reformar desde
já as suas assignaturas,
para bôa regularidade da
nossa ex m* >* ** «-* 01 ¦*¦*¦ *f *t mt

A PRÓXIMA CHEGADA
DA MISSÃO COLBY

O almirante Pedro de Frontin,
chefe do estado-maior da armada,
designou* hontem, o capitão de fra-
gata Alexandre Coelho Messeder,
commandante da flotilha. de navios
mineiros, para iicãi' ás ordens doem-

VISTORIA NO CINEMA ÍRIS
O director de obras da Prefeitura

determinou fosse feita uma vistoria
no cinema. íris, ã rua d'a Carioca,
visto achar-se funccionando a casa
de diversões ao mesmo tempo que
nella se fazem obras de grande vulto.

OS BONDES PARA BOMSUCCESSO

A Light. and Power submetteu á
approvação do prefeito os horários
para a nova linha de bondes de Bom-
suecesso, cujo assentamento já se
acha concluído.

Como a zona quo a companhia ca-
nadense tenciona servir está sujeita
á concessão da Unha circular ferro
carril do Irajá e a approvação, por
parte da Prefeitura, possa ferir di-
reitos adquiridos, o Sr. prefeito
aguarda a venda, em hasta publica,
da concessão alludida, para resolver
sobre o assumpto.

AS EXCURSÕES DO PREFEITO
' O Sr. prefeito, em companhia do

Dr, Alfredo Niemeyer, percorreu
hontem as obras de alargamento da
rua do Aqueducto, em Santa The-
reza, subindo pela ladeira do Ascurra
e descendo pela rua Alice e através-
sando o túnel do Rio Comprido.

PR03IOÇÕES NOS CORREIOS

Por portaria do Sr. ministro da
viação foram «promovidos na admi-
nistração postal do Maranhão, por
merecimento^ a Io official o 2o Na-
bor de Castro, e por antigüidade, a 2o
official, o amanuense Benedicto Za-
carias de Góes. -

MAIS VETOS DO PREFEITO
O Dr. Carlos Sampaio, por acto de

hontem, vetou a resolução do Con-
selho Municipal concedendo a Octa-
vio de Mattos Mendes ou empre-
za quo organizar, o direito de
construcção, instalação p .exploração,
durante 2'3 nnnos, dc estabelecimen-
tos balneários, nos locaes que men-
ciona e mediante as condições que
estabeleço.

EXPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO
PUBLICA

O director geral assignou Montem
a portaria designando-'Florianita Rà-
mos da Costa, adjunta de 3" classe,
para a 2* escola mixta do 9" dis-
trkrto*. . ¦ . ¦ ¦.«.'¦

—Foram doppachados os seguintes;
requerimentos: .- • - •'.

Pelo director geral: • .;. -,,r
-Carmen Gonçalves- Guedes, Aida

Rodrigues, Etelviha Bruno-, Jcaquim
Bittencourt Fernandes de Sá e Lu-
ciiia de Paula e Silva — Prove o
que allftTa. •• . .: ¦

Antônio Pereira des Santas Leal,
Arthur d-i Motta Pereira e Ida Cha-
ves Spltidola do Mello — Prove o,
allegado.

Isaura Nunes de Lemos — Prove
a razão justa.

Olga de Carvalho da Silva — Jun-
te attestado medico, i

Alrcidio Pente» — Mencione as ra-
zões das faltas.

Elviro Ferreira Soares — Justifi-
que poi» que faltou.

Carlos Alberto Franco — Justl-
fique o motivo allegado.

'Marieta Monteiro— Indeferido.
1 *m* o na * — 1

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
IMPRENSA ....

rj Gom a preseinja dos Srs. Raul Peder-
neiras. Anlonio Leal Cosia, Paulo Vidal,
frineu Velloso,' Severiuo • Silva Ramos,
psmundo Pimentel e Juvenal de Oliveira,
realizou-se hojitem, á hora habitual, a
sessão ordinária da directoria da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa.

I Foi lida e approvada a acta da cessão
anterior,' stguindb'-sc 'o expediente, qué
qoirstou do seguinte:- ' "':' •

Propostas para novos associados, das
quaes fóraurapiprovadas as dós senhores:
Dr. João Jorge Paulo dc Proença! de O
Imparcial c de /( Noite; RotschiM No-
gueira, do Rio tle Janeiro'* de Campos;
Sylvio Flora Pereira,, da Boa.Noite; Os-
cai; Loup, director dá Revista Commercial
tio Brasil; Otto Fioriano de Almeida, de
A Actnalidade; Antonio Augusto-Cardo-
so de Almeida, de O Social e de O Jo-
ckey; José: Ferreira* Vianna* Boselli, de
O Jornal; Zenobio Couto, da Boa Noite;
José Silveira, da Boa Noite; Ernesto Vit-
ta, do Corriere d'ltalia e do Popolo Ro-
mano, de Roma; Nemesio Dutra, de O
Estado, de Florianópolis; Jocelyr Viegas,
de O Estatlo, de Florianópolis.; José Al-
ves Netto, de A Rua; carta do consocio
Mario Mello, de Recife, consultando so-
bre a possibilidade de se estabelecer na-
quella cidade uma delegação da associa-
ção, a exemplo do que se fez em S. Pau-
lo: officio da directoria do Hospital
Evangélico do Rio dè Janeiro, aceusando
recebido o officio da Associação de Im-
prensa de agradecimento pelo tratamento
dispensado naquelle hospital âo consocio
Martinho Caldas e remettendo tres notas
de despezas relativas á-juelle tratamento,
unia na importância de 1 :i70$, que é
considerada como recebida, de accordo
coni o offereciniento feito á associação,
e as duas outras a pagar, essas ua im-
portancia dê 136$ e relativas a despezas
extraordinárias; carta do Dr. Arnaldo
Cavalcanti dc Albuquerque, membro da
commissão de assistência, communicando
que, por motivo de affazeres, deixará de
comparecer por dois mezes ao consulto-
rio. da associação; officio do Ministério
do Exterior, transmitindo um telegram-
ma do consui geral do Brasil em Nova
York, solicitando fosse ccmmunicáda á
associação a vinda ao Rio, com a. em-
baixada americana, do jornalista William
Crawford, redactor do Times; telegram-
ma da Federação Syndicaiista Cooperati-
vista, communicando ter sido resolvido
em assembléa pedir o apoio da imprensa
brasileira no interesse da intensificação
do syndicalismo cooperativista; convite
da Sociedade Brasileira de Bellas Artes,
liara a sessão solemne em homenagem
á Sociedade Estimulo de Bellas Ai tes cm
Buenos* Aires, a realizar-se a 9 do cor-
rente, no saião dc honra da Escola Na-
cional de Bellas Artes, ás 16 horas; tele-
gramma do Sr. ministro da marinha,
agradecendo as condolências enviadas
pela associação l>eIo desastre de que foi
victima o tenente Americano Freire.

O Sr. Paulo Vidal propoz, e foi appro-
vado. que se enviasse mn radiogramma
ao Sr. Sebastião Sampaio, na véspera
da chegada da embaixada americana, pe-dindo aquelle consocio aceitar a investi-
dura de delegado da associação juntoá mesma embaixada,

O Sr. Osmundo Pimentel commnnicou
haver representado a associação.na inau-
guração da Gruta da Imprensa, realizada
pelo Sr. prefeito do Districto Federal.

O Sr. Irineu Velloso communicou queos Srs. Campello & C. recolheram aos co-
fres da associação, para o Retiro dos Jor-nalistas. a quantia de 245$ 100, resultante
das quotas sobre as cautelas que a sua
casa de penhores expediu no mez de no*
vembro findo.

Uma commissão da directoria, com-
posta do presidente, i" secretario e the-
soureiro, procurou o Sr. ministro da via-
ção, para pleitear junto de S. Ex. certos
beneficios a favor dos associados, entre
os quaes abatimento nas passagens das
estradas dc ferro, que lhes seria conce-
dido mediante a apresentação da carteira
de Jornalista. A commissão foi recebida
muito gentilmente pelo Sr. Pires do Rio,
que lhe declarou teria muito boa vontade
dc attender ao pedido que lhe era feito,
mas que taes providencias dependem de
autorização do Congresso, escapando,
pois, á alçada do governo.

A directoria do Electro-Ball resolveu
realizar, no dia 20 do corrente, um festi-
vai. cujo produeto reverterá cm beneficio
do Retiro dos Jornalistas.

O maestro Mario Pennaforte realizará,
no dia 28 do corrente, no saião da Asso-
ciação dos Empregados no Commercio,
um concerto, destinando 40 "|" do re--rltado á associação.

Janeiro, S. Paulo e Rio Grande do
Sul, vendidos neste Estado. .

PARAHYBA, 7 (A. A.) — O ser-
viço censitario, a cargo do 1>. Joa,-.
quim Pessoa Cavalcanti, já se acha
completamente terminado, em 30
municipios deste Estado, já tendo a
delegacia geral conferido todo o
trabalho referente a'20 municípios.

Devido á falta de verba com que
vem luetando a mesma delegacia, o
serviço não tem sido feito com mais
urgência, apesar de estar correndo
com regular celeridade. Consta ter
sido constatado um pequeno au-
gmento na zona sertaneja, verifi-
cando-se, porém, notável acerescimo
da população nu zona do Brejo.

PERNAMBUCO
RECIFE, 7 (A. A.) — O "Jornal

P"queno" reproduz, na integra, a
entrevista concedida ao "Imparcial"

dessa cidade,, pelo Dr. José Bezerra,
governador de Pernariibueo.

RECIFE, 7 (A. A.) — Continuam
as reclamações do interior do Esta-
do contra a escassez de transportes
da Great Western, sobretudo nos
centros produetores do assucar. Os
armazéns do Interior estão abarrota-
dos, fazendo-se necessária- uma pro-
videncia.

RECIFE, 7 (A. A.) — Realizou-
se, com solemnidade, a ceremonia
de collaçâo de gráo dos alumnos da
Escola Superior de Agricultura de
S. Bento.

¦ RECIFE, 1 (A. A.) — Severino
Felreira Santiago, perigoso ladrão
do mar, estava ha tempos .sen do pro-
curado pela policia. Hoje foi encni-
trado e, procurando fugir, travou
lueta com os policiaes, sendo morto
pelos mesmos. . .

BAHIA
BAHIA, 6 (A. A..) Retardado — O

rccehseameivto aqui produziu um re-
sultado -admirável, excedendo a todas
as espectntivas. Em alguns municípios
do interior já eslá sendo.feita a apu-
ração, sendo que no municipio de Ca-
mtzâo,'* já sa acha completamente
prompto esse trabalho.

O qup resta agora 6 uma providen-
cia de parte do governo, ordenando
qste ás collectorias o recebimento das
importâncias necessárias ao pagamen-
to (io pessoal.

; As difficuldade.s e impecilhos en-
printrndos 110 serviço vão sendo venci-
das vantajosamente, graças ílos esfor-
ços' do Dr. Trajano Louzada, ao seu
patriotismo e tambem ao ptriotismo
di» recensoadores, em geral, e recen-
sendòs. Nesta capital e na maior par-
tc dos districtos os trabalhos já estão
concluídos,, Hendo feitos os despectivos
pagamentos á proporção que termina-
ram 03 me3inos trabalhos.

, A effectuação desses pagamentos fez
desapparecer todos os receios de pro-
telações, parecendo que dentro de um
mez, no mínimo, fica tudo em dia, nes-
ta-capital o nos districtos ruraes. - .

S. PAULO
SANTOS. 7 (A, A») rir. O ínercado de

cambio desta cidade abriu hoje èqíh as
cotações seguintes: á vista, 11 3110, e
a go dias, 11 s|i6.

—'O, mercado de café desta cidade
hoje abriu com as seguintes cotações:
café typo 4. 8$025, C typo 7. 7$075,

Nesta .base foram negociadas 3.000
saccas. -'

O mercado de cambio fechou hoje
a 11 i|i6 á vista, e 11 5116 a go dias.

Francos: minimp, $366; máximo, $370.
Vendas, 160.300. Liras, $235.

O café, no fechamento do mercado,
obteve as seguintes cotações: pafa o
typo 4, S$9S0, c para 0 typo 7, 7$ç>7<>.
Foram vendidas 14.000 saccas, havendo
na praça um "stock" dc 2.707.356.

O movimento do porto continua o
mesmo dos dias anteriores, depois que
começou a greve do pessoal das Docas.
A companhia procura, na medida das for-
ças de que dispõe, attender ás exigências
do serviço, mas á actual greve continua
a causar prejuizos ao commercio impor-
tador e exportador.

A Tribuna, em seu numero de hoje,
publica uma nota offieial, assignadá pelo
superintendente, dando o seguinte resul-
lado do movimento: Honlem foram cm-
barcadas 20.550 saccas de café dos ar-
mazens sairam para a rua 10.415 voiu-
mes; foram descarregados de bordo
15.268 volumes; atracaram ao cáes. dan-
do inicio á descarga, os vapores Bonheur,
Itassucé, Garomta, Rio de la Plata, Bra-
bantia. Aniles e 1'idelcnse; deu-se inicio
á descarga dc juta vinda pelo vapor Au-
verie; terminou a carga dos vapores Ga-
rotina', Brabanlia, Atlivitá e Andes, os
quaès zarparam em seguida.

O pessoal do serviço.do trafego attin-
gitrao numero de 763, não dizendo a su-
perintendencia se todos tstes homens são
trabalhadores, ou se pessoal do quadro'.

S. PAULO, 7 (A. A.) — Cerca de 150
senhoras das mais distinetas familias
paulistas reuniram-se hontem, no salão
nobre do Gymnasio S. Bento, para deli-
berar acerca das homenagens que serão
prestadas por oceasião da chegada dos
despojos da ex-imperatriz.

Entre outras, forain tomadas as se-
guintes deliberações: seguir para essa
capital uma grande commissão represen-
tando a mulher paulista; realizar aqui
solemnes exéquias, pontificando o arce-
bispo; organizar uni álbum com o maior
numero de assignaturas possivel, para
ser offerecido a.S. A. a princeza Isabel,
e convidar todas as associações catholicas
e femininas para participarem 'das home-
nagefls.

aPra a execução do rjrògramma foi
eleita a seguinte directoria: presidente,
viscondessa Cunha Bueno; secretaria,
Maria Kiingelhiff, e thesoureira, Augusta
Fleury de Souza Queiroz.0_ Congresso Legislativo Estadoal
niandarr hoje á saneção presidencial o
decreto autorizando o governo a conce-
der as necessárias garantias para o Ie-
vantamento dc um empréstimo externo.'

Consta, nas rodas bem informadas, queessas garantias consistirão na sobre-taxa
de cinco francos, cobrada por sacco de
café exportado.

O Senado negou provimento ao re-
curso interposto por Manoel Covas. Reis
e Cyrillo Freire, contra o convênio ceie-
brado pelas Câmaras Municipaes de San-
tos è S. Vicente, para fornecimento de
carne verde á população de ambas as ci-
dades, considerado atten.atorio da jli-berdade de commercio.

Esse convênio, já approvado pela Ca-
mara dos Depqtados Estadoal, entrará
amanhã em discussão no Senado.

Durante o mez findo, foram vendi-
das na Bolsa daqui i5.3'4 titulos de di-
versos valores, attingindo o total de réis
3.738:726$ooo.

S. PAULO, 7 (A. A.) — O Senado
enviou á assignatura do Sr. presidente do
Estado, Dr. Washington' Luiz, o proje-cto de lei autorizando-o a abrir os créditos
necessários para pagamento de indemni-
zações, em virtude de sentença judiciaria -"»•«•
(

S. PAULO, 7 (A. A.) — Falleceu
hoje nesta capital D. Francisca Garcia

uni
dí> director da Superintendência do Abas-
tecimento, pedindo a ida ao Kio do se-
nhor José Vergueiro Steidl, inspector ge.
ral da fiscalização da Prefeitura dirsta,
capital, para . organizar.. 110 liio de Ja-
neiro, as feiras livres iguaes ás que aqui
existem ha 'ji alguns aimos.

Respondendo a este pedido, o Sr. pre-
feito municipal enviou o seguinte tele-
gramma :" Accuso recebimento seu tèlegramnn
de 4 do corrente, a propósito da organi-
zação dos mercados livres nessa capital.

Respondendo, cum*>re-nie declarar que,
por muilo accumulo desèryjço, o Sr. Jn?,'-
Vergueiro Steidl só poderá seguir para
ahi, afim de-organizar os serviços i!e ¦
mercados livres, na semana próxima, s«::-
dq considerado "em conimissão", ness-.
Prefeitura, e ficando todas as despezas
de viagem e estadia a cargo da Súperjn-
tendência, do Abastecimento. "

S. PAULO, 7"'(A. A.) — A Câmara
dos Deputados approvou hoje, cm ultima
discussão, o projecto «me reorganiza a
Penitenciaria estadoal.

Na sessão da Câmara do dia g do çor-
rente será apresentado o projecto do or-
çamento do Estado para o anuo dc it)zt,

S. PAULO, 7 (A. A.) — Realizou-se
hoje, com grande solemnidade, a entrega
dos diplomas ás professorandas da lis-
cola Normal.

S. PAULO. 7 (A- A.) — O Sr. pre-
sidente do Estado «promulgará amanhã a
recente lei que reforma a instrucção pu-
blica estadoal. '

S. PAULO, 7 (A, A.) — A greve dns
estivadores das Docas de Santos continua
no mesmo pé do dia anterior.

Os serviços urgentes estão sendo fei-
tos com regularidade, bem como o embar-
que de café, qtie é transportado .para bor-
do pelo pessoal extraordinário, consegui-
do no interior do Estado,

A situação parece que vai se norniali-
zando aos poucos com a admissão de
novos operários.

S. PAULO, 7 (A- A.) — Finou-se
hoje, nesta capital, -com 42 annos de ida-
de, D. líenoveva de Toledo Piza. irmã
dos Drs. Franklin Piza. director da Pc-
nitenciaria.; Juvenal de Toledo Piza. de-
legado regional de Gaiiriiivvs; Theodo-
miro dc Toledo Piza, Aristides de Tòlè-
do Piza e Gustavo dc Toledo Piza, jui-
zes de direito.-

SANTOS, 7 (A. A.) — Entraram no
porto os seguintes vapores: norueguez
" Hallbjoir/g", de Buenos Aires, e o al-
lemão "Arfeld", dc Hamburgo.

Saidas: o am.ericano " Lockport ", 
para

Buenos Aires; o- americano " Eastern
Yhore"', *pará o Rio Grande; o inglez"Andes", para Southampton; o cana-
dense "Canadian Victor", para Buenos
Aires,

SANTOS, 7 (A. Ã.) — Foram ven-
didos, lioje, nesta praça, 1.620.000- fran-
cos;

PARANÁ'
CORITIBA, 7 (A. A.) — Sepultou-

se hontem, á tarde, no cemitério munici-
pai' dtóta capital, o Sr. Romualdo Pe-
tuya';--é.x-rcliefc do* trafego -da Estrada de*
Ferro do Paràhá. -¦' ¦¦'-•>: 1- A;.,'.

O enterro teve grande acompanhámfcn- '
to, vendo-se, além das pessoas da.s rela-
ções do finado, diversas commissões da
estrada, á qual o extineto prestou os seus
melhores serviços,

CORITIBA,"7 (A. A.) — Na capella
da familia Affonso Camargo, sita no ce-
miterio municipal ,foi hoje rezada, com
a presença do bispo diocesano, a missa
do segundo aainiversario do fallecimento
da senhorita Emy Camargo; filha do dou-
tor Affonso Camargo, ex-presidente do
Estado e chefe . do Partido Republicano
Paranaense.

CORITIBA, 7 (A. A.) — Sabbado
próximo passado, o governo do Estado
pagou as quotas do seguro de vida cios
funecionarios' públicos, aos herdeiros do
Sr. José Fonseca Sobrinho, escrivão da
collectoria da capital e ha dias fallecido.

CORITIBA, 7 (A. A.) — Hor.t=m,
não houve movimento na caixa do The- .
souro do Eslado, visto ter sido dia do
soiteio das apólices.

CORITIBA, 7 (A. A.) - Seguiu
para o Rio de Janeiro o deputado Ro-
mario Martins, redactor-chefe da " A Re-
publica", e uin'dos nossos mais respei-
tados jornalistas.

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE, 7 (A. A.) — Du-

rante o inez dc novembro próximo pas-sado, foram'embarcados em diversos va-
pores daqui saidos, 5.780 fardos de fumo '
em folha com destino aos porlos seguin-
tes: Rio de Janeiro, 4.054 fardos; paraSantos, 633 ; para Hamburgo. 600 ; paraMaceió, 150; para Montevidéo, 7S; Re-cife, 75; Pelotas, 50; Maranhão, 45;Fortaleza, 40; Rio 'Grande, 

35, c Ba-lua, 20.

c 
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f0' inau-?uraaa hontein, no lheatroir>. Pedro, a placa dc bronze em homena-
gem a Italia Fausta, com os seguintes di-zeres: " Homenagem á insigne trágicabrasileira Italia Fausta".

Em nome do Tiro de Guerra da Con-federação falou o coronel Benjamin Fio-res, convidando'a artista a descerrar a ¦
cortina que cobria a placa. Italia Fausta,commovida. cm breves palavras agrade-ceu a. manifestação.

A. companhia seguiu para Cachoeira,"onde dará uma serie de espeçtaculos.— Oa retalhistas de carne realizaram
uma reunião, afim de tratarem da situa-
Çao em que os mesmos sc encontram, emface da attitude dc certos marchantes,
que nao desejam acompanhar o movimen-to da baixa da carne. Foi alvitrada a or-
ganizaçao de uma cooperativa constituidade retalhistas. afim de abater por conta
própria o gado necessário para forneci*mento «a freguezia, e evitar assim o con*tacto com os marchantes. A idéa da co*operativa foi vencedora.

CONSELHO MUNICIPAL
No expediente da sessão de hontein, osr. Vieira de Moura salientou o carinhoe conforto que são dispensados na Casaao Bom soccorro ás crianças ali reco-Iludas, e pediu a benevolência do Con-selho para aquelle abrigo ,da infânciaabandonada, e o Sr. Pio Dutra rebateuinsinuações publicadas contra o projectoque trata de uma concessão sobre depo-sitos de gazolma.
Na ordem do dia foram approvados,em ultimo turno, o projecto n. 347 de1930. autorizando o prefeito a empregarno pagamento- da divida fluctuante daMunicipalidade; correspondente aos ever-cicios anteriores, até 1919 inclusive, aquantia de 10.000:000$, do produeto li-

quido do empréstimo interno de réis50.000:000$, a que se refere o decretolegislativo n. 2.223, de 23 de agoslo de1920. e o projecto n, 355, dc 1920, auto-
 ... ,......,„„ ,,„,,,.,. 

T??"do ° I're,fe,il0 ». mediante as condi*
ia, a Ricardo Azamor e Anna Margarida m* ?J , 

estal*'«e. vender em hasta pu
.aet. bhca. ? terreno e prédio de propriedadí*-¦-.. u icrcno e prédio de propriedademunicipal da rua do Passeio n. 82, ondefunecionou. o P«drigegium, e dando ou-trás providencias
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marcando todos os seus ar-
S tigos com o lucro máximo

de 20 °/0.efazendo actual-
mente sobre esses preços
10 °/0 (dez por cento)
de desconto,, vêm de-

S monstrar, mais uma vez, a
> sua sinceridade já ha muito [

reconhecida por todos; que
e' quem neste momento offe-
rece maiores van-

ta^íMis
i Assembléa 104

Gonçalves Dias 6
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BELLAS ARTES
CONCUKSO DE CARICATURISTAS.

A comniissão organizadora do 6o Con*.
gresso Brasileiro de Esperanto recebe,
á praça Quinze de Novembro n. ioi,
2o andar, das 16 ás 17 horas dos dias
úteis, até 0 dia .25 do corrente, ou na As-
soeiação de Imprensa, pelo seu presi-
dente Dr. Raul Pederneiras, os traba-
lhos dos caricaturistas que quizerem
tomar parte no concurso que se acha or-
ganizádó para a obtenção do maior nu-
n-.cro possivel de tudo quanto exprima
algo a respeito do esperanto, lingua auxi-
liar e internacional que ultimamente vem
sendo estudada no mundo inteiro.

Attendendo a que todos os trabalhos
serão aproveitados para impressão de car-
toes postaes. a duas cores, destinados á
propaganda, a conimissão deixa de deter-
minar medidas, pedindo, porém, aos coti-
currentes que as disponham na proporção
das dc uni cartão postal commum.

A entrega do prêmio instituído será
immediatamente effectuada-, segundo o
julgamento que for feito pela commissão
composta de tres representantes, sendo
uni dá Associação de Imprensa, um da
Brhsila Ligo Espcrantista e um da com-
missão organizadora do congresso.

Intercâmbio artístico.
A sessão solemne promovida pela So-

ciedade de Bellas Artes, em homenagem
á Sociedade Estimulo, de Buenos Aires,
rcaliza-sc amanhã, ás 16 hora6, no saiSÍ»
de honra da Escola Nacional de Bellas
Artes.

crianças. O intermédio da segunda sessão
será organizado com artistas de todos os
theatros-do Rio. -. . fe, <fe"-"Os cangaceiros".
¦ E? possivel que a empreza Paschoal Se-
greto faça subir, em "premiere", no Sao
José, á burleta de J. Miranda Os canga-
cciros, immediatamente depois da festa
do 2° centenário de Quem é bom, já nasce
feito. , ,.-,

Nesse caso, a burleta do applaudido au-
tor só será representada em fins deste
mez.

" O HOMEM DO GAZ ".

Realiza-se hoje, no Carlos Gomes, o
primeiro ensaio de apuro do " vaudeville
de Keroul e Barre, O homem do gau, que
servirá para a estréa da companhia de
dramas e comédias, dirigida pelo actor
Marzullo.

O homem do gas terá como principaes
interpretes Ema de Souza, Hortencia San-
tos, Iracema de Alencar, Mathildc Costa,
Maria Vidal, Marzullo, Augusto Santos,
Aldirio, Ferreira, Soveral, Marcondes,
Raul Barreto, ete.

Theatro Municipal.
Tem tido bastante aceitação a assigna-

tura para as seis recitas que dará no
Theatro Municipal a Companhia Hespa-
nhola de Comédias, dirigida pelo actor
Ernesto Vilches.

O celebre comediographo Jacintho Be-
navente assim exprime o seu juizo sobre
o. trabalho de Vilches:

"Ernesto Vilches se personifica mara-
vilhosamente em todos seus papeis. Os de

protagonista requerem uma sapiente pe-
.netração e uma minuciosa e difficultosa
distribuição das qualidades que distin-

guem um primeiro actor. Vilches os do-
mina com a sua arte fazendo relevar o

contraste de todos seus typos, na diffe-
rença espiritual que os: distancia, e ad-

quire uma sensibilidade ágil interessante
e multiforme."

SE. A HOMBA ARREBENTA..,

Inicia hoje os ensaios, no Theatro Re-
creio a companhia nacional de revistas
fundada pelos emprezarios José Loureiro
e Rangel Junior. A peça é uma revista
de grande montagem, original de Cardoso
de Menezes, Rego Barros e Carlos Cit-
tencourt, cujo titulo é Se a bomba arre-
benta..., e que terá musica de diversos
autores.

A nova revista, segundo nos informa-
ram, será posta em scena com grande
deslumbramento de scenario e guarda-
roupa.

Se o bomba arrebenta... deve ter, alem
da graça dos autores, que são tres
entendidos na niateria o concurso das
actrizes, Filomena Lima, Zazá Soa-
res, Leda Vieira, Zezé Cabral, Lecticia
Flora, Margarida Velloso, Rosa Alves,
Ceüa Zenote, Julia de Oliveira, Adelina
Marques e da cançonetista portugueza A.
Transmontana. A parte cômica da peça
está confiada aos actores João de Deus,
João Martins, Lino Ribeiro, J. Loureiro,
Teixeira Bastos e outros. A peça que
será representada por sessões, terá a sua
primeira na sexta-feira 17 do corrente.

A empreza ainda está em contraio com
mais alguns artistas, que estrearão nesta
peça.

S. B. A. 1,
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Festas.
Na noite de Natal, o Club S. Christo-

vão offereee, em sua sede, uma festa aos
seus associados.

Exigir-se-ha para as senhoras e senha-
ritas o traje branco. O programma dessa
festa foi cuidadosamente organizado por
uma commissão especial, contando como
principal numero um grande baile, fcm
torno deste ha uma sympathica especta-
tiva.

Com toda a solemnidade, realizaram-se
hontem, ás 13 horas, na Escola Profissio-
nal Paulo de Frontin, a festa da inaugu-
ração do retrato do patrono daquelle es-
tabelecimento de ensino, e a abertura da
exposição dos trabalhos manuaes.

A' hora marcada, chegaram os douto-
res Paulo de Frontin, o homenageado;
Carlos Sampaio, prefeito, e Nascimento
•Silva, director da instrucção publica.
SS. EEx. foram recebidos á entrada do
jardim do estabelecimento, pela directora
da escola D. Andréa Costa, professoras e
alumnas, sob salvas de palmas. No salão
nobre da escola foi o Dr. Paulo de Fron-
tin alvo de uma manifestação, tendo a
senhorita Nathalia Vasconcellos feito
uma saudação ao eminente politico, finda
a qual foram percorridas as dependências
da escola, onde se achavam expostos os
trabalhos de bordados, costuras/floresce
chapéos. Finda a visita, o Dr. Paulo de
Frontin, o prefeito e o director da instru-
cção retiraram-se.

Foi, então, franqueada a escola, vendo-
se uma grande concorrência de distinetas
famílias.

A escola Paulo dc Frontin, que possue
actualmente 448 alumnas, além das offici-
nas de bordados, costuras, flores e cha-
péos, mantém ..um curso commercial, o
que demonstra o esftífço e~ a dedicação
da sua directora. • . . • -

A' tarde ainda era grande a af fluencia
de familias áquellc estabelecimento.

Conferências.
A União de Fabricas de Tecidos or-

ganizou para o próximo domingo unia
conferência, cujo produeto de entradas
revertará em favor dos operários da far
brica Minerva, em greve.

A conferência realizar-se-ha na rua
Acre n. 19, ás 16 horas, oecupando a
tribuna o operário Carlos Dias.

Commemnraçõés.
Os bacharéis de 1890, diplomados pela

Faculdade dc Direito do Recife, fizeram
celebrar hontem missa solemne, na Can-
delaria,. por alma dos 47 de seus colle-

g.is fallecidos, a que compareceram muir
tas familias de nossa sociedade.

Ainda em commemoração do 30o anni-
versario de formatura, realizarão hoje,
um almoço, no Palace Hotel, por ocea-
siáo do qual 9e deixarão photographar em
conjunto.

bondade, conta aqui c em S. Paulo vasto

numero de admiradores e amigos.
-*-. fer

Completa hoje mais uma data natalicia-
o joven Nestor Correia Bento, do escri-
ptorio da Drogaria Granado & Filhos, e
filho da Exma. viuva D. Carlota Augusta
Correia.

Faz annos amanhã o ,capitão Gilberto
Jorge Lydia. ~

Passa hoje o anniversario natalicio do
Dr. Waldémar Schilles, clinico nesta ca-
pitai. t

A Exma. Sra. D. Anna de Andrade
Matheus, esposa do Sr. Annibal Gonçal-
ves Matheus, faz annos hoje.

Completa annos hoje o Dr. Julio Pom-
peu dc Castro e Albuquerque.

Faz annos hoje o Dr. Emílio Victorio
da Costa. ¦''.

A Sra. Bebê de Lima e Castro vê pas-
sar amanhã a sua data anniversaria.

Em virtude de «star actualmente de
lueto a distineta senhora não. receberá.

*
Completa hoje. mais um anno de exis-

tencia o commendador Germano da Silva,
ex-director gerente do Banco Nacional
Ultramarino, actual presidente do Banco
Commercial dos Varejistas, e presidente
da Companhia de Seguros Urania.

Por tão auspicioso motivo, está pre-
parada uma manifestação ao commenda-
dor Germano da Silva.

MUSICA

Reune-se a 13 do corrente, ás 16 lioras,
no Jhcatro Municipal, em assembléa ge-
ral ordinária, para eleição da nova dire-
ctoria db 1921-22, a Sociedade Brasileira
de Autores Theatraes.

Casamentos.
Realiza-se hoje o casamento da senho-

rita Elsa de Car.valho, filha do Sr. Adher-
bal Jaguarary dê" Carvalho, funecionario
do Ministério da Justiça, com o i> tenente
da armada Antâo Alvares Barata.

O acto civil será ás 13 1*2, na residen-
cia dos pais da noiva, á rua Máriz è Bar-
ros, servindo de testemunhas da noiva o
coronel Arthur de 'Meira Lima e sua es-

posa, a Sra. D. Adelaide dc 'Meira Lima,
e do noivo, o Sr. Adherbal J. de Carvalho
e sua esposa, a Sra. Celina Clara de Car-
valho.

A ceremonia religiosa será ás 14 i_2, na
matriz do Engenho Velho, sendo padri-
nhos da noiva o Sr. Roberto Pinto Valen-
tim e sua esposa, a Sra. D. Albertina Pin-
to, e do noivo, o Sr. Achilles Meira Lima
e senhorita Luciana de Carvalho.

Os noivos subirão á tarde, para Petro-

pOliS. ffeY ... .;

do senador Francisco Salles os seguintes
filhos; coronel Pedro Salles, presidente

da Câmara Municipal de Lavras ;•-coronel
Álvaro Saltes, inspector dc seguros nesta
capital, c coronel Augusto Salles^ capita-
lista e commerciante.

Enterros.
'Sepultou-se no cemitério de S.- Fran--

cisco Xavier, na semana próximo finda,
o Sr. Carolino Arantes, i" secretario do
Foòt-Balí Club de Olaria.

O extineto era grandemente estimado
e a prova disso se teve com o seu enter-
ramento, a que .compareceram, muitas
pessoas.

Com grande acompanhamento, reali-
zou-se ante-hontem., á tarde', no cémite-
rio de S. João Baptista, o enterro do
acadêmico Ernesto Lassance Frend, tinto-
honteni fallecido.

Ministrou-lhe carinhosamente os ulti-
mos sacramentos da igreja o padre dou-
tor Monsart.

Dentre as coroas que enchiam o salão
mortuario, notámos as da faniilia Sum-
mer, de seus tios Dinorah e Genaro, dc
seu irmão Max, de sua irmã Antonieta,
de Ary e A-lair, da viuva Estevão de
Rezende e filhos, da familia Cunha Ro-
drigues, de seus tios Mundico e Dolores,
da vovó e da Zizi, dc seus pais, das alu-
ninas da Vogue School. da directoria e
corpo docente da Vogue School, da fa-
milia Joaquim Imenes, de sua madrinha
e prima, da familia Goulart, da familia
Orlando Corrêa, de Max e Julia Braga
e de Tancredo Pinheiro.

Ao saimento do enterro compareceram
as seguintes .pessoas:

Armando Lassance, Gabriel da Silva
Porto, por si e pelos collegas do 2" anno
medico; Alfredo Salles Pinheiro, com-
mandante Octavíano Souza, Abel Rezen-
de, George Sunwner, Arlindo Goulart e
familia, Dr. Lyra Castro, viuva Estevão
Rezende e faniilia, Dr. Carlos Lassance,
José Ferreira Bptelho, por si e pelo se-
nhor Ferreira Botelho; Dr.. Eustachio
Bittencourt Sampaio e familia, Sebastião
Jordão, Accacio Antunes Pereira, Eduar-
do Antunes Pereira, tenente Proxilino
Americano Freire, Joaquim Imenes e fa-
milia, Pedro Ramos Nogueira, Sra. ln-
nocencia- Santa Maria Pereira, Oscar
Santa Maria, Dr. Pereira Braga c se-
nhora, Dr. Roberto Pires de Sá, Jorge
Sutnmer e senhora, viuva Summer, se-
nhora Helena Rocha Ribeiro, Sra. Anna
de Rezende, Sra. Ctinha Freire e fami-
Ha, Dr. Américo Lassance, Sras. Victo-
ria Lassance, Franca Lconi e Heloina Ri-
beiro, viuva Maria Campos, viuva Tolen-
tina Campos e família, Sras. Octavio
Fontoura, Hylda Lassance, Lconidia Ser-
gio, Dr. Lassance Cunha e faniilia, Luiz
da 'Cunha Rodrigues, Dr. R. Lassance
Cunha c familia, Dr. Genaro Lassance
e familia, Miguel Campos, Mario More-
no, Marcilio e 

'Casemiro Santa Maria
Pereira.
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DESCONTO
DE

X
Desconto sobre todos os preços
Desconto sobre todos os artigos
Desconto sobre os preços legítimos
Desconto sem nenhuma restricção
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Concerto.
Sabbado próximo realizar-se-há, no sa-

lão do; Jornal do Comniercio, o annun-
ciado concerto do professor Barroso
Netto. ¦ ¦' -\

programma o seguinte:
Primeira parte— Alberto Nepomuceno

 I. Trio em fá sustenido menor: muito
lento, allegro, andante, seberzo, final,
para piano, violino c violóncello, Barroso
Netto, Humberto MUano e Alfredo Go-
,,_cs _ II. a) II ílotte dans Tair; b)
Numa concha; c) A jangada, para canto,
Nascimento Filho — Ili. Variações em
fá sustenido. para piano, senhorita Irene
Nogueira da Gama.

Segunda parte — Henrique Oswald —
IV. Sonata, op. 36: allegro moderato, al-
legreto molto moderato, andante, allegro
com fuoco, para piano c violino, Barroso
Netto e Humberto Milano — V. a) Mi-
nha estrella; b) Aos sinos, para canto,
Nascimento Filho — VI. Variações sobre'
um thema de Barroso Netto, para piano,
senhorita Irene Nogueira da Gama —
VII. Trio, op. 45: allegro moderato, ada-
gio e variações, presto, molto moderato,
presto, allegro dreiso, para piano, violino
e violóncello, Barroso Netto, Humberto
Milano e Alfredo Gomes.

A opera " Soroh Mariana".
Tendo a imprensa desta capilal, num

movimento altamente patriótico^ animado
sempre os artistas naeionaes, é natural
o interesse cm informar ó publico sobre
tudo que sc relacione com a opera Horor
Mariana. do maestro Julio Reis.

Se o Congresso approvar a emenda que
ao orçamento du interior fói apresentada
pelo senador Mendes de Almeida e ou-
tros, solicitando auxilio para montagem
da opera Soror Mariana e para a ex-
eciiçãó dos poemas symphonicos do mães-
tro Julio Reis, cila será ensaiada, durante
as férii.s — 1 de janeiro a 3 de maio' de
1921.— de modo a ser levada á scena
com o Congresso funecionando.

Instituto Nacional de Musica.
O director do Instituto Nacional de

Música pede-nos a publicação da seguinte
nota:'.' O Instituto de Musica e um estabele-
niento official c a maioria dos seus actos
c publica. Entre estes, todos os exames
oraes e theoricos e os de instrumentos.

Seri:'.. pois, da maior conveniência que,
bem üa verdade e do legitimo interesso

io ensino da musica do instituto, os jor-
nr.es que estão ora sc oecupando de tão
importante assumpto. enviassem pessoas
competentes e de sua confiança para as-
sislirem aos referidos exames e poderem
com segurança fazer a devida justiça.

E' lógico qüe essas queixas constantes
que vão ter ao governo e á imprensa
não partem daquelles que obtém distin-
cção c plériánieiiíí uos seus exames, nem
lambem daquelles rque agem de accordo
cem a sua consciência, pondo dc lado as
rccoiiiuiènuações e pedidos de seus ami-
fios. -

TRIANON — O amigo Carvalhal. .
PALÁCIO THEATRO — Parií-Monte

Cario.
THEATRO REPUBLICA — A du-

queza du Ílal-Tabarin.
S. PEDRO — Longe dos olhos... .
S. JOSÉ — Quem e bom já nasce feito.

VARIAS
O exito da nova opereta Longe dos

olhos é verdadeiramente triumphal. Lon-
gc dos olhos caminha já para o meio cen-
tenario, que deve passar na próxima sex-
ta-feira.

* * Até hontem, segundo informa a
Empreza Paschoal Segreto, 215.526 pes-
soas assistiram, no S. José, ás represen-
tações da applaudida revista dc Carlos
Bittencourt e Cardoso Menezes — Quem
c bom jâ nasce feito.

Agora, com o novo quadro 
'¦— O café

do Pinto — a popular revista adquiriu
chance maior para festejar outro cente-
nario de representação.

•' * Falleceu o actor brasileiro Af-
fonso de Oliveira.

E'- mais um da velha guarda do nosso
theatro que desapparece na indifferença
popular. • .

No emtanto Affonso dc Oliveira, no
periodo áureo do theatro brasileiro, teve
a sua época de victoria, de triumplios e
de glorias relativas.

Incarnava com intelligencia e observa-
ção alguns typos naeionaes que ficaram
na memória do povo e não ha muito tem-
po ainda ouvimos Affonso, mesmo já ve-
lho fazer um ruidoso suecesso na canço-
neta O caradura.

O querido e popular artista morre aos
62 annos de idade em extrema e penosa
miséria, tendo até o ultimo instante pro-
curado trabalho para amenizar os derra-
deiros dias da velhice...

• * * Nair Alves e Julia Vidal, artis-
tas do S. Pedro, estão promovendo con-
juntamente a sua festa artistica naquelle
theatro.

O festival se realizará num dos dias
últimos deste mez e é provável que seja
muitíssimo concorrido dadas as grandes
sympathias de que gozam, nas nossas pia-
téas, Julia Vidal e Nair Alves.

CINEMATOÜRAPHOS
CENTRAL — /011-/0H.
ODEON — Almas levaiiiinas.
IDEAL — Tarzan, o homem macaco,
PATHE' — Macaquiccs.
OLYMPIA — A virgem dc Slambul.
ELECTRO-BALL — O velho joven.

Os bacharelandos da antiga Faculdade
de Seiencias Jurídicas e Sociaes reali-
zam na próxima quinta-feira, 9, ás 15 ho-
ras, no edificio da mesma faculdade, uma
demonstração de apreço ao secretario da-
quelle estabelecimento professor Max
Fleiuss, a quem offertarão, além do re-
trato, um valioso mimo.

Os bacharelandos convidaram para as-
sistirem a essa solemnidade todos os pro-
fessorès, inclusive os Srs. ministros da jus-
tiça e da fazenda, que pertencem, ao corpo
docente da mesma, e o. presidente do con-
selho superior dc ensino. ¦ .

Falará o bacharelando Eióriano de Cas-
tro Faria. .. ¦, ... ..

\ uijantes.
Pelo Brabontio, chegou a esta capital

o Dr. Sylvio Rangel de Castro, secretario
da legação do Brasil na Argentina.

Regressou hontem da Europa, pelo va-
por Avon, o Sr. Annibal Borges de Al-
meida. da firma Borges de Almeida & C.

*
Regressou honteni da Europa, pelo va-

por Avon;' acompanhado de sua familia,
o Sr. Amadeu Augusto Teixeira, chefe
da sorveter.ia Alvear, sendo os viajantes
esperados no cáes por grande numero dc
amigos e famílias dc suas .relações.

Acha-se nesta capital, depois de uma
permanência de seis mezes na Europa, o
Sr. J. R. Staffa, emprezario de cinema e
theatro. S. S. veiu acompanhado de sua
Exma. esposa. ' •

Nò velho mundo, o Sr. Staffa teve oc-
casião de firmar contrato com importan-
tes fabricas de " films", de modo que
vai proporcionar ao carioca as mais - re-
centes novidades da arte . cinematogra-
phica.

O actor Alexandre Azevedo offerèceu
ao emprezario seu amigo u:n almoço, na
Renascença, no qual tomaram parte ar-
tistas e empregados da empreza J. R.
Staffa. fe - - ¦ ;¦" ,'.

Realiza-se hoje o casamento do Sr. Al-
berto da Costa Inibuzciro, funecionario 

"da

Estrada de Ferro Central do Brasil, com a
senhorita Josefina Fernandes da Motta,
filha áo Sr. Francisco Fernandes da
Motta. " -

Os dois actos, civil e religioso, serão ef-
fectuados na residência do padrinho dc
baptismo da noiva, Sr. Francisco Martins
Correia-, á rua'Dr, Laurindo Rabello n. 53.
Meyer.

*'.-','. 
'¦"','.'

Civil e 'religiosamente realiza-se hoje,
ás 15.horas, o enlace matrimonial do dou-
tor Oswaldo Przwodowsk,i advogado nos
auditórios desta è da vizinha capital, com
á distineta. senhorita. Flora Lebrão, um
dos mais bellos ornamentos da sociedade
fluminense.

Serão padrinhos, por parte do noivo, 6
DrV Dario Callado e sua Exma. esposa, a
Sra. D. .Edith Pitanga Callado, e os pais
da.noiva Sr. Manaèl Santiago Lebrão e
sua Exma. consorte, a Sra. D. Albertina
ÍB. Lebrão, e, por parte da noiva, os se-
nhores Porphirio e Albino Pinheiro, do
alto commercio do Rio de Janeiro, e suas
gentilissimas. esposas.

Ambas as solcninidades effectuar-se-
hão na residência da .família Lebrão, á rua
José Bonifácio n. 214, na vizinha cidade.

Realiza-se hoje o enlace matrimonial
da. senhorita Guiomar de Oliveira coin b
Sr! Augusto Dlinger dc Souza, funeciona-
rio da Prefeitura. ,

Os actos, civil e religioso, effectuar-se-
hão na maior intimidade, na-residência
do major Carlos Guimarães, no Leme, ás
14 horas, o acto civil, e logo em seguida o
religioso.

Testemunharão o acto civil, por parte
do noivo, o Dr. Oswalda Gaulart, e no re-
ligioso,- o Dr. Dario Callado -e senhora,
por parte da. noiva, no civil, o Dr. Osear
Bormann Borges- e senhora, e no religioso,
o Sr. Julio Willemsens e senhora. -

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

José Marques de Oliveira, saindo da
rua da Gloria n.- 18, ás 15 horas de hon-
tem; para ò-cemitério da Penitencia.

.— Clotilde- Adeliá, saindo da rua' 24
de Maio n.' 272, ás 16 horas' de hontem,
para o cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

— Emilia Pereira da Silva, saindo da
rua Barão dê S. Francisco Filho n.318,
ás. 17 horas de honteni, para o cemitério
de S. Francisco Xavier. -

THEATROS

COGNAC
"Jules Robin"

S. PAULO, 7 (A. A.) — Pelo primeiro
nocturno partiram para essa capital os
Srs. José Ribeir oe senhora, V. G. Pereira
e senhora, J. P. Liberato, J. Menezes, H.
A: Bergan, Luiz Goldbcrz c senhora, W.
Ayre, Dr. José Lage. Joaquim Evangelis-
ta. João Henrique Vieira da Silva, dou-
tor Luiz Carneiro da Cunha c senhora,
José Brioschi, Belmiro Ribeiro, Dr. João
.Evangelista, Luiz Cunha, Augusto dc
Barros, J. Maia e familia, Carlos Erbst,
J. Moreira e J. Manoel Ribeiro.-

Pelo comboio de luxo seguiram mais
os Srs. deputado Eloy Chaves, J. T.
Wishard, Miguel Archanjo è senhora,
Luiz Corção; Dr. Antônio Campos Filho
e familia, Alfredo Cotinelli, José Piza,
Nelson Bastos. J. B. Gomes. Álvaro Dias,
J. C. Soares, S. Rocha e familia, senhora
Laura Dante, Dr. Martinho Mello Filho
e familia, Manoel Fonseca e Carmine
Nery.

Baplizados.

A IO* recita de assioxatura da com-
tanhia Cremilda de Oliveira.

Xa presente semana, a companhia Cre-
miida ile Oliveira realizará a sua ío" ré-
c:t:i de assignatura, com a opereta em tres
actos de Oscar Strauss, Sonho de Valsa.

Os -principaes papeis estão confiados a
Çrèrilildà de Oliveira. Irene Gomes, Mar-
garida Martírio; Antônio Gomes, Mathias
dc Almeida e Pinto Ramos.

A festa da Flor.
Os preparativos para a Festa da Flor

que se vai reaiizar 110 Trianon no proxi-
mo dia 14 são de molde .1 poder affir-
mar-se que será uma festa attraente.
Além da exposição floral, teremos o pro-
granima das duas secções organizado com
manifesto bom gosto.

Estréa nessa noite no Trianon a actriz
ha pouco contratada pela empreza senho-
rita liranca de I->s, que tomará parte na
primeira representação do original de Si-
rrvji-s Coelho, £01/0.1 dc ouro. Na peça do
cnsaiador do Trianon, tema parte, além
do autor e Branca dc Lys. a grande artis-
la Aupolonia Pinto. Na primeira sessão ha-
verá um intermédio por um grupo de

OUDZADA NACIONAL CONTRA A
Tl:liEHCUI>OSE

Reina grande enthusiasmo entro
os artistas pelo concurso de carta-
zes quo a Cruzada Nacional Contra
a Tuberculose resolveu promover,
contando com ò patriotismo de nos-
sos pintores e caricaturistas,

Além de muitos outros, a directo-
ria da cruzada Já recebeu as a.dhe-
sões de Raul Pederneiras, Constan-
tino, Helios Seelinger, Álvaro Ma-
rinos (Setz), etc.

Para toucador? SABÃO RUSSO.

NOVO AGENTE DO DTjOYD NA
BAHIA

Por acto do Sr. ministro da viaçüo,
foi exonerada a firma Magalhães
& C. do logar de agente de 1" classe
do Lloyd Brasileiro, no porto de São
Salvador, o nomeado para esse logar
Antônio Balbino de Carvalho.

Realiza-se boje o baptizado da menina
Nilcéa, filha do Sr. Hyppolito dc Souza,
funecionario da Escola de Veterinária do
exercito e de D. Eurydice Guimarães de
Souza.

São padrinhos da Nilcéa, o 1° tenente
do exercito João Moreira de Castro e
Silva e sua esposa D. Odette Barroso de
Castro e Silva.

Anni versar ios.
Passa amanhã o anniversario do doutor

Henrique Autran da Motta e Albuquer-
que, antigo jornalista, funecionario da
Inspeetoria de Obras Contra as Seccas,
em commissão no Estado da Bahia.*

Completa annos hoje a Sra. D. Adelia
Ferreira Nunes Duarte, cgjosa do se-
nhor Joaquim da Silva Duarte Filho.

•
O acadêmico Hyppolito Fernandes Por-

to faz annos hoje. *
Faz annos hoje a senhorita Maria da

Conceição Salles, filha do senador Fran-
cisco Salles. Por motivo de lueto recente,
a senhorita Maria da Conceição Salles
deixará de receber as suas amiguinhas.

•
Passa hoje o anniversario natalicio do

Sr. Rodolpho Domingues da Silva, nego-
ciante nesta praça.

*
Passa hoje a data natalicia do advoga-

Realiza-se hoje o casamento da senho-
rita Marieta Adamo, filha do Sr. Euge-
nio Adamo, sócio da joalheria Adamo,
com o Sr. Milton Barcellos, advogado nos
auditórios desta cidade.

Os actos. civil e religioso, effectuar-se-
hão no palacete de residência da noiva, á
rua Gustavo Sampaio, no Leme, ás 15. ho-
ras o primeiro, e o segundo ás 16 horas.

Testemunharão o acto, no civil, por par-
te da noiva, o Sr. Umberto Adamo e se-
nhora, e no religioso o Sr. Abrahão Glas-
ser e senhora; por; parte do noivo, serão
padrinhos, no civil, o Dr. Alfredo Pinto,
minisiro da justiça, e o desembargador
Miranda Montenegro; no religioso, 0
Sr. Eugênio. Adamo e o Sr. Eduardo
Gama Cerqueira.,

«
Contratou casamento com a senhorita

Aida Mattos, o Sr. Raul de'Souza Go-
mes, acadêmico de direito e auxiliar da
casa Herm Stoltz & C, desta praça.

Enfermos.
Encontra-se enfermo, tendo desde hon-

tem experimentado sensiveis melhoras no
seu estado de saude, o commendador José
Rainho da Silva Carneiro, do alto com-
mercio dé nossa praça e digno presidente
oa ceneficencia Portugueza.

Faüeci mentos,
senador

dolorosa
Telegramma recebido pelo

Francisco Salles trouxe-lhe a
noticia do fallecimento oceorrido hontem,
na cidade de Lavras, Estado de Minas
Geraes, de sua progenitora D. Anna Sal-
les.

A veneranda senhora vinha de algum
tempo para cá soffrendo de pertinaz af-
fecção que trazia em constante sobresalto
a sua "familia.

A'" residência do illustre senador mi-
neiro, á rua Machado de Assis, accorre-
ram, logo que se divulgou a noticia, mui-
tas dentre as pessoas de suas relações dc
amisade para transmittir-lhe as expres-
sões de pesar por que passou.

A Exma. Sra. Anna Salles, que morre
do Francisco Escobar, uma das figuras aos 80 annos dc idade, era viuva do ca-
mais completas da intellectualidade coa- pitalista e commerciante mineiro coronel
temporanea que, pelo seu saber e sua j Firmino Antônio de Salles e deixa, além

Missas.
Quinta-feira, na matriz da Gloria, ás

9 1.2 horas, a' familia Orainis de Mattos
fará celebrar missa por alma de seu sau-
doso chefe, Sr. Acylino Rufino de Mat-
tos.

. Reza-se hoje, ás 8 1)2 horas, missa,
com communhão, em louvor da Virgem-
da Conceição, padroeira da capella do
Retiro, dos Jornalistas.

Uma commissão de senhoras da di-
rectoria da Legião da Mulher Bra-
sileira faz celebrar missa em - acção de
graças pelo restabelecimento do esposo da
presidente, D. Anna César, coronel Car-
los Ernesto. César, comniandante do tiro
de guerra brasileiro, ás 10 horas, no àl-
tar-mór da igreja de S. Francisco.de
Paula, .amanhã. *

Será celebrada sabbado, na igreja de
S. .Francisco.tíe Paula, ás 9 hor-as, missa
em suffragio da alma do senador Angus-
to Vasconcellos, mandada- rezar pelo seii
amigo Irineu Santos,

Pelas escolas.
Faculdade ãe Direito do Rio âe Janeiro.
Serito climiindoü rnsta-fcrn, 10 «Io corrente, ás

15 horan, os PPítiiintcK nliímnos do 2° anno :
Arnaldo Alves dc Camargo, Antônio Santa-

ren! Coelho, Antônio dos Suntos Jaclntho One-
dos, Alcides.do Souza Coutonho, Beatriz Sofia
Mineiro e Cyro Nunes Ferrclrn.

Tnrraa .supplementar —Ilelso Augusto dc
Sfil nego,'Eduardo Guimarães dc SA Brito, Fe-
lisbcrto^de Carvalho, Fernando Augusto Pires;
Francisco de Paula Maitins e Fernando Vinu-
ua fiandeira.' 3o anno — Prova oral — SeiSo chamados
nulntn-folrt, 9 do- corrente, lis 14 horas, os se-
guintes nlumnos do 3» mino : :

Cândido Torres Ilnngct dc Cnmpos, Adnmrlo
Branne, Antônio Dias Tavares Bastos, Avelino
Correia Parto de Abreu, Annibal Perllngeuro,
e Ary Pennn Fontenelle.
. Turma supplementar — Antônio Luiz da 811-
veirn Bnrlioxn. Olovls Leite GurJBo. EstevSoi
Josô Pereira, Edmundo Blbelro Carneiro, Elias
Luiz de Ollvelrn e Gorazll de Faria Alvim. ;,1». nnno —- Prova oral — A's 14 liorns —
Cláudio Mutióel Romeiro, Emílio de Araujo,
Francisco doAraujo Campos, Arnaldo Nunes de
Oliveira Bnrl».=a Junior, Luiz Fernandes do
Couto, Octavio Dias da Cunha e Joaquim de
Oliveira Santii.

Turma supplomentar — JosC Fonsecn de
Medeiros, Anlonio Ferreira da Sllvn, Belmiro
Pereira. d('Oliveira, Carliio Alberto do Espirito
Santo. Domingos Henrique de Gusmão b Ac-hll-
les Mcslano.—Hcsnlthdo dos - exames oraes do 0» anno,
no dia 6.do corrente: , - ¦ ' ¦ > .

Oscar Bormtnn de Borges e José Cândido PI-
niehtcl Duarte, dlstinccno em -todo» as cadel-
raB; José Bezende Feira:, dlsllncçflo na. 1" e
plenamente lias outras; Joaquim Dlngoiles,' .dis-'
tin.-cão na K* o plenamente nns outras; Joa-
qulni Honorlo Fajardo, simplesmente na 3" '•
plenamente mis outras; Jullo João dn Sllva No-
ry, dlstlncçHo na 4« c 5» c plenamente nns ou-
trns.—Rolnçüo dos alumnos do 4» auno, que serüo
chamados ft prova oral, lis 15 horas, no dia 0'
do corrente :

Seliastiuo Ewerton Curado Fleury. Benedlcto
Lopes, Raul de Sft Cavalcanti, Moacyr Alves
do Valle e Ltbcralino de Oliveira.

Turma Bupplementnr — Mario Alves Noguel-
ra, Oiorlo do SanfAnna-Ferreira, Lincoln Go-
filnlio, Antônio Pnralzo c Vnltcr Brandío.

—Resultado dos exames realizados no dia 6
do corrente (4o »rin6) — Paulo de Mattos PI-
menta e Roberto Mendes Pimentel, approvados
com dlstlncçilo na 4» cadeira c plenamente nas
outras cadeiras; Murillo Ferreira Alves, pie-
nnniçntò cm todas as cadeiras; Fábio Leonel de
Rezende, plenamente na 3> cadeira c dis-
tincçilti nas ontras cadeiras; Francisco de Paula
Alves, simplesmente na 1* cadeira e plenamen-
te nns outras.

Escola Livre dc Odontologia.
Resultado dos exames do technica odontologlct

e protliesc dentaria, realizados hontem -.
Edgard Luiz Duque Estrada, Antônio Gon-

çalves da Cunha, Carlos- Augusto da Sllva Lis-
boa e Mario Pinto rerelra, approvados sim-
plesnicuto nas duiiB cadulras; Jef/erson Valente,
approvado plenamente nas duas cadeiras.

Kxnine de therapcutlca e bygiene — José
Ferreira Alves, approvudo simplesmente nas
(Iniis cadeiras: WíIboü Pinto Ribeiro, ojiprovado
plenamente cm therapeutlea e simplesmente em
hygiene; Heitor Fonseca da Cunha, approvado
picnniiicutu cm therapcutlca c simplesmente em
hygiene; Álvaro Rosadas Fernandes, approva-
do com dlstlncção nas duns cadeiras;, Plinio
Moreira Senna, npprovmlo plenamente mis duas
cadeiras.

Escola Nacional dc Dellas Artes.
Rcaltza-se amanha, fts 10 1|2 horas, a prova

oral da cadeira de historia das bellas urtes.
Sexta-feira. íis 8 horas, tení logar a prova
oral dn cadeira do geometria.

Dcscrlptlva— (2« serie do curso geral)—
Scrilo chamados os -seguintes alumnos:

Raul Penna Firme, Victor Hugo da Costa,
Joio Oswaldo Carneiro Snutíago, Ivan I-rie-
dinan, Maria Lydia Ferreira e Edraía Gurjüo.

O resultado do exame de historia e theorin
da architectura, effectuado hontem, foi o se-
IBlüte: „ . . „Carlos do Rego Raposo e Roberto Magno de
.Carvalho, approvados plenamente; Antônio
Furtado Cavalcanti c Alberto Lula Slmonl de
Mattos; «oprovados plenamente; Adalberto ier-

rclra Vaz a Mario Cunh» Cunha, approvados
simplesmente.
- .Escola Polytechnica do Blo ds Janeiro.

Hoje, quarta-feira, 8 do corrente, ti 10 bo-
ias, dar-8e-iiu ponto para prova escripta de chi-
inica Inorgüiil.-a (2*turnn).

A's 12 horns, dar-sc-ha ponto paia minera-
login.

Colleaio Militar do Afo do janeiro.
—,rRcnllzam-sè tambem (Is 11 liurns, os

exames escriptos dc historia geral, do On anno.
Aviso — O ponto oral para os exames de

miillienintlcu e nclencla» physica» e naturaes,
serft dado fts 8.horas, na secretaria,

Nilo poderão entrar «n exames oraes os
iilumnos que nfto estiverem quites com o col-
legló, •

Escola Barão de Macahubav,
Resultados-dos exames realizados na Escola

Bnruo de Mneahubns, snl) n direcção da-pro-
fessora D. Edelvlra Rodrigues de Moraes.

1» anno —: Professora da claaae, Amell»
Barbosa — Approvados com dlstlncção e lou-
vor, Dclflna da Silva, Lydia Pereira, Jayme
Correia, Zlla dos Santos, Jovcntlna Ramos,
Edwiges Pereira, GraClnda Marques, Laeyr
Max Maria Marques, Newton da Crua Moura,
Nllda Dias Carneiro, Juracy Pereira, Philo-
mena dos Santo», Victor Hugo, Theodoro de
Jesus. DistineçSo: Abelardo Rodrigues, DJnl-
ma Soares, Sebastião dc Oliveira, Jorge Jonni-
no, Alcimira Figueiredo. Plenamente,- grfto il,
Claudionor de Oliveira, Sebastiana Carlos dc
Oliveira. Plenamente, grfto 7, Kurydlüu Car-
doso.

1° anno — Professora da classe, Marla.de
Souxa da Costa «Sft — Approvados com dis-
tineçío e louvor: Josü Scbnolder, Leodccia
Baptista Soares, Sylvia d» Costa. Dlstlncção:
Laura Louzada Magalhães, Leonor dos Santos,
Emma Alílery, Joaquim. Franco de.. Almeida.
Plenamente, grfto 8: Joaquim da Sllva Frei-
lns, Joíí Augusto Kelly. Plenamente, grfto 8:
Aristides Alves dc Moraes, Lucila Augii3tn de
Miranda. ¦

1» anno — Professora dn classe, Elvira Pe-
ganha de Avellar — Approvudo! eom distineção
e louvor: Marln da Gloria Nascimento, Marln
José Ribelro.Agostlnho Stornrl, Ruth, Mourn
Castro. Dlstlncção: Victor Cnrdini, C.vnf.a IM-
ponte, Rubem da Silva, Paulo Custodio,
Octaclio. da-Silvo, Adelino Pires, Heitor Mel-:
relles. Plenamente, grfto 9: Muragariila Vieira,
Manoel Pereira Pinto, Isabel Esteres, Ottlllo-
Stornrl, Claudionor Macedo, Amnndo dc 011-
veira, Olegario do Oliveira. Plenamente grilo 8:
Claudionor Cnrvalhosa.

lj-aiino' — Professora da classe, Lucinda
Cama» do -Magalhães — Approvados com dis-
tineção é louvor: Sabino Santiago dn Silva,
Marina dos Santos. Plenamente, grfto 0: Moa-
cyr José Correia, Santlogo du Silva. Dlstlucjão
e louvor: Alhiír.tlnn Nepomucono, Wnldlr .le
Souza. DIsUhcBãõ': Dclminila dn Conceição, Ml-
lcnn Htibs-cher, Oliva Cardoso,', Violeta Lobo
Vianna. Plenamente,. grfto 8:. Elisa" Maria da
Costa, Sjlvlii Dutra Vulle. Plenamente, grfto 7:
Alice du Oliveira, Luiza Maria da Silvu. Pie-
namente grfto 0: Claudionor Miranda Braga.

1° anno — Professora da' classe, Conceição
Ribeiro — Approvados com distineção o lou-
vor: Araclmy de Almeida, Leonor Barbosa,
Marlcttn Greves dn Silva, Oswaldo Tavares,
Zolocliio Leite Simas. Dlstlncção: Jucvra Ta-
vora da Cunha. Plenamente, grfto I): Florindo
Barbosa, Maria Mendes, Victor Pavão, Plena-
mente, grfto 8: José Fernandes, Murla Luiza
Loureiro. Plenamente, grfto Si; Durvullnu Si-
mBes, Rubem Pavão, Cesnr Gracln.no. Plena-'
mente, grfto 0: Maria Piedade. .Simplesmente,
grfto 4: Ainiu-Ulo Christino.

1° anno — Professom dn classe, Nalr Mon-.
tez — Approvados còm dlstlncção c louvor:
Catliarina Marchetti, HencJina de Souza, Ea-
genla Fernandes, Hcrnclito dc Barros, Áurea
da Silva, Dlstlncção: .loiro dos Santos, Anto-
nio Silvai Lluettc Pinto. Plenamente, grfto 9:
Antônio Lsdo, Odette Rósn, Tlburcio dos San-
tos Mendonça," Mnrla Luiza Ramos, Nalr Jo-
raz da Gama, Manoel Correio,- Isolbia du Son-
za, Adalglsa. de Pinho Fragoso. Plenamente,
grão 8: Antonino Zegur.

1» nnno—Professora da classe, Odette' da
Faria Pinto—Approvados com,dlstlncção' o lou-
vor :
. Sllvlna dos Santos, Clara Rosa Vergaças,
Preciosa Lopes, Maria da Costa, Haydée Neves
da Cunha, Euclydes Magalhães, Waldyr de
Sonsa Pinto, Aracy da Silva-Monteiro, Oscar-
linda Costa s Flavio da Sft Barbosa;-distineção:
Juracy Tavora da Cunha, Moacyr Eleone-de
Almeida; plenamente, Hella Conceição- Igreja,
Edelvlra Correia Álvaro Hygino Taveira, Ma-
ria da Motta- Reis, Murillo dc Vasconcellos,
Joaquim: Vicente Maria, Paulo Ferreira da
Cunha, Benjamin dn Silva Carvalho; plena-
mente, Oswaldo Dlns dos Santos.

2o annò — Professora da classe, Alzira Monla
do Alvim—Approvados com dlstlncção e louvor:

Oscurllno J. Dins: dlstlncção, Hernilnla da
Silva, Belmiro Alves dos Santos; plenamente,
Franeiná Xavier de Magalhães, Jansen dos
Santos, Sylvia Mnlo, Gúiomnr Borges, Mincrvl-
no Pereira e Nair-de Pinho Fragoso.

2« nnno — ProfcsBorn da classe, Dulce Cor-
dclro — Approvados. com distlucção e louvor:

Dolores de Souza, Leopoldina Franco de Al-
meida c Virgílio Soares Filho; dlstlncção: Ar-
mando da Silva Christino, DJnnlra Pereira, Mu-
ria Pavão, Waldémiro Max; plenamente, Ar-
naldo Baptista Cabral, Edlth da Cunha Maga-
lhoes, Manoel da Filva e Garcia, Marlolinda
Franco de Almeida, Pedro José da Rocha, Be-
bastião da Silva-Lobo, Accacio Alves de Mo-
raes, Celeste Lobo Vianna c Syvla de Souza.

8° auno — Professora da classe, Iracema de
Amazonas Daltro—Approvados com dlstlncção
e louvor . -

Albertina Vicente Marln e Manoel Ledo;
distineção: Daniel Silva, Eurydice Souza Fer-
rclra, Houorina Souza Ferreira e João Vieira
Serapião; plenamente, Anna Gonçalves, Fran.

Adalgiza Serapião, Tauny Ayres de Oastr»,
Serapião eJulieta do Souza: distineção: At«i
thur Sllva, Antônio Serapião, Cacilda Silva*
Sylvin R. Ferreira; plenamente, Isabel Nunea.
de Souza, Olga Ribeiro, Lino de Oliveira, Amai
deu F. dn Silva u Isaura Fernandez; nliiipleM
mente, Cai-melitn Silva.

Na Faculdade do Estado do Rio, » senhorita-
Eurldyce O' Itcllly, filha do Dr. Henrique
O' Itcllly, Illustre magistrado csplrltosantcnse,
acaba de concluir brilhantemente o primeiro,
nnno do curso odonloli.slco, obtendo as notas
mais elevadas dns conferidas S sua turma.

AOS QUE SOFFREM
DA VISTA

Aconselha-se o exame <lo
i ctviicção antes do uso das
lentes, A Casa Vieitas,
acliaudo-se preparada pa«.
ra este fira, procede y.ra«
tuila nente ao exame. Kua
da Quitanda n. UO.

'

kiln Magalhães, Rosallna de Sonza, Leopoldina
Gurgel, Armando de Almeida e Nancy Fluza
Guimarães. ,

3» anno—Profeüora da claase, Jael Cordel-
ro—Approvados com dlstlncção » louvor:

Amélia da Silva Christino e Valentlnn dos
Santos: dlstlncção: Julin de Jeans e Silvai
plenamente, Clotilde Pavão, Ociremn Rodrigues
Ferreira, Raul do Sonza da Coata. c Sft, Beatriz
de Miranda o Torquato da Sllva Lobo.

4.* anno—Professora da .classe, Eullna de
Amaraute Faria—Approvados com dlstlncção e
louvor: '

ACADEMIA BKASIM31RA DB
LISTKAS

Pelo Sr. Afranio Peixoto foi oííerei
cido á Academia Brasileira de Letras, en»
sua ultima sessão, o livro " Problema Ke-
ligioso da America l.aiina", de auiuria
do Sr.Eduardo Carlos Pereira, philologo
paulista.

O Sr. Alberto Faria offerèceu tambem,
fazendo grandes elogios a respeito, "O.
¦Diàlécto Caipira", do Sr. Amadeu Amar
ral, e o Sr. Alberto de Oliveira o folhe- _
to cm que publicou a conferência ir-mu»
lada " O' Soneto Brasileiro ".

Foi lida íima carta do Sr. M. Perej
Cáíáíi. offerencendo os tres volumes dai
"Historia da Literatura Argentina." de
Ricardo Rojas.

Na acta da mesma seçsâo foi lança-
do,-por proposta dó Sr. Silva Ramos, un»
voto dé pesar pelo fallecimento do pro* -
fesspr Carneiro Ribeiro.

 Os Srs. Moiftei ros Lobato, Souza da
Silveira e Lima" Barreto, entregaram á
secretaria da Academia Brasileira ilt; Le-
tras io exemplares, cada um, de livro» fe
seus, afim dc . concorrerem, de acCi.Tdó
com ás condições estabelecidas, ao pré- , -.
mio annual denominado " Academia l'.ra-'
sileira", a ser concedido á melhor ..bra
dc autor brasileiro, publicada em i')i'9i
tine mais sc dit.linga por originalidade de
concepçào ,e excelicncia de linguagem •
cslylò e pela boa influencia que possaí
ter na literatura nacional.-

Com estes, são em numero de oirze,
por enrquaiito, os livros concorrentes ão
prêmio de obras publicadas, a saber, por
ordem da inseripção: — "Vôo Nu.p-..'ial", .
"Fru. Lis cadivoi", "Vida Rocei rt ",
"Versos". "Torre de Babel", "Lnti-
cas e criticos", "Canaes e Lagô.is '\
"Flores de Sombra", "Cidade Mor'.:i"t
"Trechos Selectos" c "Vida e Morte,
de M.}'-]: Gonzaga de Sá"..
• Quanto aos prêmios para obras inedw .
tas, são em numero dc cinco, de' dois cpn«
tos de réis cada um. Dividem-se cm pre*
mios dé poesias (liberdade de genero. de*
vendo, ter. a composição ou . cònipoAÍ.çtíe>
500 vcrsos.no minimo); prêmio de ro-
mance; ipremio de novclla ou conlos o
phantasias e obras menores de ficção;
prêmio. dc theatro (tragédias 

'.drama ft .
alta comedia, em prosa ou verso).; c pre-
mio de erudição (critica, historia, pltüo-i
sophia, philologia, cthnographia, eu--). ..

Os originaes deverão ser apresciil '.I09
em manuscripto legível ou_dactylusi.ii.Iia- ,-;¦
dos. Podem ser tambem impressos, mas
neste caso, não divulgados. Serüo :.>si«
gnados, pòr pseudonymo, com inilii.içao ,
externa, de seu destino, constando de tn-
volucrp fechado o nome verdadím. Jo
autor, que só será conhecido se u rou* .
curso, lhe fôr favorável.

• Para esses prêmios inscreverain-si-, pou
emquanto, vinte e cinco concorrem?.-., a
saber:

Poesia, Flavio Selva, Fernando Guima*
rães, Eugênio Darci, Amor 8: Sauilvíe,
Velloso Loreto, Marco Aurélio, Al o th,
Ignarus & Ig-notus, Géca de Pinda, An*
gelo Andréa c, Domicio. Afro (n.l;

Romance, Mario Lúcio e Otionio de
sá (2); .;

Novellas, Teto Augusto, Januário .
Piancó, Laviron Rose, Marcos Odilun,
Pedral Baptista, Bernardo de Outão e
Guajurino (7) ;

Treatro, Pelagio Graça, Mucio Sevola e
Silens (3);

Erudição, Heleno de Lis e Thiago de
Mur.cia (2).

O prazo dos concurso» termina em 3»$
de dezembro, conforme os editaes publi-
cados no Diário Official, de 27 de junho
ultimo. A secretaria da academia,. >iu<*
funeciona diariamente no Syllogen for-
necerá, a quem lhe pedir, todas as infor-
mações precisas.

Bello sortimento de tecidos para verão
Os preços mais reduzidos
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Casos de policia
Conflicto entre soldados
Na madrugada de hontem deu-se um

tirando conflicto na rua Pinto de Aze-
vedo, no qual tomaram parte soldados
flo exercito e da brigada policial.
Áquella rua é hoje habitada por mu-
lheres sem profissão, que atê bem
pouco tempo infestavam ruas centraes
da cidade. , .' , .

O ciúme foi a or'gem principal do
conflicto, concorrendo tambem para
qua elle-tomasse proporções mais gra-.
ves o álcool.

Sairam feridos os soldados do exer-
Cito Clodomiro Homero, de 20 annos,
•solteiro, que soffreu escoriações na
lace esquerda e no dorso do nariz, e
Manoel Vital de Oliveira, de 21 annos,
tambem -solteiro, que ficou com o Joe-
lho direito contundido. O ferido mais
grave foi Antonio Lobão, do 23 annos,
solteiro, soldado da brigada policial,
«jue recebeu um tiro na face posterior
da perna direita.

A policia do 14" districto esteve no
local, effectuando a prisão do3 indi-
Bciplinados soldados e providenciando
para que os feridos fossem soecorri-
dos pela Assistência. Depois, as auto-
ridades daquelle districto f zeram re-
mover os soldados presos para os
quartéis a que pertencem.

Caiu da arvore
Com o fim ds serrar o galho de uma

arvore existente nos fundos da casa
em que reside, & rua Sil n. 160, no
Encantado, Antonio José Gomes Fer-
nandes, do 54 annos, portuguez e ca-
sado, subiu na mesma, sentando-se na
parte quo ficava para o tronco do ga-
lho que pretendia cortar.

Acontece, porém; quo o galho esta-
va podre e quebrou, vindo Antônio ao
chão, fracturandò os braços e ferindo a
boca.

. A Assistência fo! chamada para me-
dlcal-o, removendo-o depois para a
Santa Casa, por ser grave o seu es-
tado.

A policia do 20* districto soube do
facto,

—WO-iSH» n. ¦¦

Caiu do bonde
TTm exemplo que não vinga ô esse

dos apressados, quo saltam do bonde
eni movimento, caem e se machucam.
Quanto maior 6 o numero de exem-
pios, mais augmenttt o numero de vi-
ctimas.

A victima de hontem foi o operário
Paulino Rodrigues, que saltou de um
bonde em movimento na pra'a do Fia-
mengo, caindo ao s.'.lo e recebendo
contusões e escoriações generalizadas.

A victima foi receber curativos no
posto da Asülstencla, seguindo depôs
para sua residência, a rua Paula Mat-
tos 154.

xa
Sj-,!>!!«•«> turco li-.;*)imo

X-aOtrjvíts sãs* tSt G.
i.i i «o i r«* «io ti

Imprudência
de um menor

Ò menor Manoel, de 8 annos, filho
do' Francisco Rabello, aproveitando1 a
distração (ias pessoas de casa, subiu'
enri um banco e apanhou uma espin-
ganiu, quo estava sobre um movei.

Começou a brincar com a arma o
como esta estivesse carregada, num
movimento que Manoel fez, disparou,
ferindo-o no cotovello d'relto.

O facto passou-so na estação de
Olaria e o menor veiu ao posto da As-
slstencla, recebendo ahi os curativos
necessários.

A policia do 22* districto ignora o
oceorrido.

Aggredido a panela
lEf-teve hontem no posto central

da Assistência para ser medicado de
urnas quelm,iduras .produzidas' «por
agux fervendo e ferro quente, o tra-
balhador Antônio Nunes, de 55 an-
non de id-ade, capado, portuguez e
residente á rua General Pedra n. 25.
As queimaduras são de 1* e 2* gr.lose ficaram localizada» nn face ante-
rior do hemi-thorax direito, no hy-
jj-ocondrio e no nivtc-btaço tambem
direito, alfrm d& una ferida còhtüsa
na regulo parietal do mesmo lado.

Ahi mesmo na Assisten clu. o ferido
contou nue fora aggredido por uma
mulher, ,com uma panela, contendo
agita, fervendo.

As autoridades do 14* districto mio
tiveram c&nheciirrento do facto.

i <m*m ww * mm ',

Morte repentina
Quando o-smola.va hontem, na rua

S. Luiz Gonzaga, caiu em frente ao
predio n. 079, um mendigo desconhe-
cido .naquella zona. O morto tem 36
aniles) presumíveis e è pardo.Levado o triste acontecimento ao
cotihecViento d<i policia do 18* dis-
tricto, foi providencindo para que o
cadáver do infeli-/, mendigo fosse re-
movido para o necrotério.

mm* m am* i má.
Mortida por um cão

làjca.va hontem brincando no quin-tal de sua residência, fi, rua do Re-
zende n. 33 A, a menor Ignez Men-
dohca, de 11 annos de idade, quandofoi atacada por um cio que a mor-
deu no pollegar direito, punho do
mesmo lado o nos ante-braçoa.

Uma ambulância do -posto central
dà Assistência foi ao local medicar a
menor.

A policia ignora esse facto.

o bonde parasse para saltar, na rua
Marechal Floriano.

Resolveu pular com o vehiculo
ainda em movimento, e o resultado
foi cair e ficar ferida na região ocei-
pitai, além de escoriações no dedo
minimo esquerdo.

A Assistência foi chamada e Ie-
vou-a para o posto, sendo ahi mo-
dicada.

Passageiros clandestinos
Pela policia maritima foram impe-

dldos do desembarcar, hontem, de
bordo do '*Brabantia", nada menos
do Ül passageiros clandestinos.

Ficou combinado, entre o inspe-
ctor Julio Bailly e o representante
da companhia a que pertence o
"Brabantia", que esses passageiros
sejam transferidos para o paquete
Italiano "Columbia", que os deixará
nos portos em que embarcaram para
aqui.

Os clandestinos impedidos são os
seguintes:

José Francisco de Souza, Fran
cisco Dias, Manoel Pinho, Abilio
Marques, Francisco Costa, Armando
Marques Azevedo, Dionysio Garcia,
Manoel Faustino, Serafim Rezende,
Josô S. do Oliveira, Manoel Santo-*.
Arantes, Archi Gali, Camillo da Ro-
sa, José Francisco da Verônica, Ma-
noel Arrelia, Joilo Mauricio, Anto-
nio Gomes Duarte, Manoel Fernan-

tarde, um molecoto, conhecido pela
alcunha "Pé de Cabra", -e pediu urn
cinto. O caixeiro attendeu-o prom-
pta.mente, e elle, depois de o collo-
car na cin.tura, foi saindo sem fazer
o pagamento do mesmo.

O commerciante chamou-o, adver-
tindo-o de que não vendia n credito.
"Pô (le Ca'bra" resolveu fazer escan-
dalo o começou a gritar, o que fez
affluir ao, local grande numero dc
curiosos.

Dado aviso fi policia do 8* distri-
cto, o delegado fez seguir para ali
um agente, que prendeu "Pé de Ca-
bra", levando-o para o xadrez.

•msi *m um 

Bebeu e fez desordem
Hontem, fi tarde, Antônio Moraes,

muito conhecido ja-' da policia, be-
beu de mais ,é, entrando no botequim
situado na avenida Amaro Cavai-
vanti n. 80, na estação de Engenho
de Dentro, começou a quebrar gar-
rafas, «-"-Urinas e prateleiras.

O resultado foi Moraes ir parar
no xadrez do 20* districto, e serfi,
certamente, processado.

mau * CE *» —

Um commandante de na-
vio que vai para o

hospieio
O sub-inspector Bordinl, da poli-

cia'!, marítima, foi procurado hontem
por um empregado da Companhia
de Navegação Costeira, que lhe pe-
«tu auxilio aftm de conseguir reti-
r.ir da lancha em que veiu para ter-
ra o capitão norueguez João de tal,

lt*. ;<§ÍiÉSi^
As melhores casimiras inglezas, os melhores

aviamentos, o mais bello corte
PREÇOS OS MENORES

GRANDE EXPOSIÇÃO EM SUAS VITRINES
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dos, Manoel Rodrigues,Manoel Chri-
stiano Junior, José Cliristovilo, An-
tonio ,de Mattos Ilhéo, Manoel Ru-
bens Cardoso, Evaristo Rodrigues,
José Gonçalves. José Mendes, Ma-
noel Santos, Armando Mendes, .Toa-
quim Mareando, Annib.il Rodrigues
doa Saímos e Joaquim Gomes.

O sub-inspector Américo Bordlne
nfio consentiu que desembarcasse, de
bordo do paquete Inglez "Andes", o
individuo Marcellino Rliinco, de na-
cii.r.i.liilade hespanhola, e que clan-
d.*>; iíiâínenié viaja a bordo daquelle
navio,

Briga entre um intendente
e um cabo eleitoral

Hontem, ás 14 horas, mnls ou me-
nos, o intendente João Baptista Pe-
reira estava no cartório da 5" vara
eivei, dando andamento a uns ru-
quorimentos do eleitores, e cuidava
do mesmo serviço, embora de outros
eleitores., o cibo eleitoral Fernando
Mala.

antigo cornitiutidiinto de navios Aa-
qui'1'u empreita.

Ksj.ii c.omiitandnnte enlouqueceu e
estava, lia muito tempo, oncixstjido a
bordo do "Ititpoan".

Agora, cra necessário internal-o
no tiiuipicio.'. Quando a lancha so
aproximou do ctu*.--, o velho rnariti-
mo pronunciou a seguinte phrase;"Ru sou hoimem (Jo mar e estou aqui
muito béitv.v. Eü não saio desta
lancha".

Ai-oi*;!, porétii, vni para o hospieio.
 ; mamai •aa»*» p.

Aceidenle dc trabalho
NA FABRICA MINERVA

A fabrica de tecidos "Minerva", fi
rua Pinto Guedes n. 103, anda estes
últimos tempos eticaluilada. Os scus
operários fizeram greves e em virtu-
de disso a poi cia do 17' districto tem
se visto atrapalhada com os accidentes
surgidos ii todo o momento.

liontem foi um accidente de traba-
lho quo oceorreu n» officina de tece-
iagèm.

A victima ô o menor Guarany de
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Subito, começaram os dois a dis-
cutir sobre determinados eleitores,
que, dizia um, pertenciam á sua fa-
cção politica, emquanto quo o outro
affirmava serem soldados do seu
partido.

A discussão continuou,tomou maior
vulto; os ânimos sa esquentaram, e
o cabo Fernando Maia, perdendo a
tramontana, pegou de um tinteiro o
atirou-o ao rosto do intendente. Fe-
chou o tempo, e pessoas que assis-
liam a toda áquella belleza, inter-
vieram pnra evitar conseqüências
mais graves.

mt ¦ if ¦**»<•—»— i

Atropelado por uma car-
roça

O menor Julio. de 12 annos, filho
do Josí* Alves Nogueira, veiu hon-
tem a cidade o. mandado da familia,
e quando atravessava a rua Frei Ca-
neca, foi atropelado por uma carro-
ça, que lhe produziu forte contusão
ria regulo hypogastrica.

O menor foi levado por um popu-
lat para o posto da Assistência, sen-
do ahi pensados os seus ferimentos,
recolhcndo-se depois ã sua residen-
cia.

A policia local não soube db facto.

"Pé de Cabra" queria um
cinto sem pagar

No armarinho dn rua João Ricar-
do n. 5G, de que ê proprietário Joüo
Jacintho Vieira, entrou honteni, fi

Azevedo, Ue 11 annos de idade, mora-
dor á rua Florlnda n. 33, que teve o
pulso direito varado por um fuso,
quando trabalhava.

Guarany foi medicado pela Cruz
Vermelha, onde ficou em tratamento.

;— ii» » lt»—> (tam

Ladrões do mar
Os ladrões do mar não descansam.

Sempre que sc lhes offerece ensejo,
põenvse em actividade.

Hontem o commandante do vapor
norte- amercano "Boston -Rridge"
apre «cri tou queixa ao sub-inspevtor
Américo Bordihi de que o seu navio
havia sido visitado na noite passada
peio-i amigos do alheio, levando dali
tres peças de cabos de manilhns, cin-
co galões do oleo, uma caxa do sabão
e 30 placas do zinco. Foram dadas
immeiliatas providencias para que os
autores do roubo sejam capturados.

Uma priaSão que causa
escândalo

Pelo investigador n. ll:i, Mauoei
Martins, do 20* districto, foi pre.-o
honteni em Çitacadurn o jogado:* Is-
ntael Martins. Essa pri.*-ão provocou
Um grande escândalo naquelle local,
pois, alguns popuiu:e-> e at$ o agente
da estação protestaram contra, o.acto
do; investigador.

O' preso aproveitou a attitude dos
populares e '•virou bicho", uggredJu o
investigador Martins e tentou fazer o
mesmo a outro» polic'aos que se apro-
xima-ram. P'-r fim foi subjugado e
mettido no xadrez dao.uelle «listricto.

Caiu da arvore e feriu-se
gravemente

'Antônio José Gomes, portuguez, re-
sidente â. rua SI n. 100, Encantado,
teve necessidade de trepar hontem em
uma arvore no quintal de sua residen-
cia, afim de serrar urn galho que fa-
zia sombra para a sua sala de jantar.
Os seus-SI* annos de idade, porém, não
lhe permittiam muita firmeza nas per-
nas, e o infeliz, quando já se achava
trepado no galho, falseou o pô e des-
pencou lâ. de cima ao solo.

Na queda Antonio recebeu graves
ferimentos, sendo soecorrido pela As-
sistencia do Meyer, que o removeu, em
seguida, para a Santa Casa.

ILULAS DO
Para o estômago, figado e intestinos — Uma vida levou o Abbade Moss a
cumprir o seu sacerdócio, alliviando a humanidade. Aproveitai os resultados
dessa vida de estudos. Lede os attestados da efficacia desse maravi-
lhoso remédio.

SUORES FRIOS, VÔMITOS, OOLIOAS. SOFFRENDO DO APPA-
ÍUOLHO DIGESTIVO, NÃO PODIA SER FELIZ

ite, « a morte para mim teria sido

depois de cada refeição parecia que
cs frios, seguidos de vômitos e coli-
desanimado, e isso, duranto mezes,

nha triste vida; de resto, a morte se-

meus negócios, não podia alimen-
condemnàdo; considerava-me verda-

ndo por alto os tratamentos -que se-
I.AS DO ABBADE MOSS, e, com
lulas, voltei á felicidade; minhas
j por milagre, comecei a alimen-
pio; hoje como francamente e tenho

E MOSS tõm logar de honra na mi-
o primeiro remodio que emprega-

ramente, precisamos recorrer a ou-

ICTOR DA SILVEIRA (Bahia).

Por onde andará a carro-
cinha de apanhar

cães vadios ?
•O trabalhador Manoel Ferreira foi

hontem, a mandado do seu .patrão,
fuzer um serviço- qualquer na rua Vis-
conde de Inhau ma. Quando .-passava
em frento á casa ri: 53 dessa rua,
avançou para elle um cão multo
grande, que lhe enterrou os dentes
na região nalleolar interna direita.

D-alii moiv.r.o seguiu Manoel Fer-
reira .para a Assistência, onde recebeu
curativos.

Quem muito corre...
A costureira Olympia de Andra-

de, moradora ft. rua Mattos F»odri-
gues n. 3!>, síiiu hontem um pouco
atruzada, e por isso, não esperou quo

Era verdadeiramente infe
um consolo.

Não podia alimentar-me;
ia desmaiar; abundantes suor
cas, deixavam-me prostrado e
ameaçava de acabar com a mi
ria um allivio.

Não podia oecupar-me de
tar-me, sem soffrer como um
deiramente desgraçado. Passa
gui, cheguei ao uso das PILU
cilas, unicamente com essas pi
doenças desappareceram <H)m
tar-me com cuidado, ao princi
todas ns funeções regulares.

As PÍLULAS DO AHBAI)
nha mesa o na minha casa; é
mos em qualquer doença c, ra
tro auxilio.

ERNESTO V

Mordido por uni cachorro
O operário Manoel Ferreira, portu-

guez, morador á. rua da Misertourditj,
n. 53, ao passar hontem pela rua Vis-
conde de Inhaúma, cm frento ao nu-
mero 53, foi mordido por um enorme
cão, pertencente ao morador dessa
casa.

Manoel foi á Asistencla, onde rece-
beu os necessários curativos, indo em
seguida &. delegacia do 7o districto po-
licial, onde so queixou ao commissario
d6 serviço.
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Com medo do patrão, ten-
tou matar-se

O portuguez Antonio Pinto Cardo-
so, residente 6. rua S. Christovão nu-
mero 409, explora uma'eapecle de "oa-
be;ja d*> porco", na rua Campos da
Paz n. 52, onde moram dezenas de in-
felizes, sem ar e sem luz, a pagar uma
oxorbitancla de aluguel.

E' encarregado dessa casa de com-
modos o operário-Augusto Francisco de
Oliveira, ali morador, o qual recebe
os alugueis dos inquilinos.

Hontem Augusto rerrrebeu. 83| de um
delles e foi leval-os ao patrão.. No ca-
mi nho, porém não se sabe como, per-
deu essa quantia, o verificando isso, o
pobre rapaz ficou tão aterrorizado, quo
ruio teve animo de se apresentar a
Cardoso, o voltou para casa. Atii, em
sou. apoíento, ingeriu eUe uma foi te
(t«««de de lysol; que dentro em- pouco o
fazia gemer, em a nelas desesperadas.

Vários moradores da casa acudiram
e «rlutmaram a Assistoncia, que «.le-
vou para o posto central, pondo-o (ora
de perigo.¦ ¦- '— latu»
A "Companhia 15" no ba-

talhão naval
Um savfrcnto chefiando uma quadri-

Ilu* <le ladrões
A coisa jã se estava tornando es-

oandalosa, e a officialidade do ba-
talhão naval, por mais tratos que
desse fi. imaginação, não acertava
com os autores dos constantes Tur-
tos que as píáças traziam ao seu eo-
nhecimento, Ora era uma peça de
roupa, de um; ora era dinheiro, de
outro: outras vezes era o armameu-
to que dcsapparecia.

Os soldados lesad03 queixavam-se
aos cnpitãcs de companhia, e estes,
por sua vez, conimunicavain o es-
trauhc cttso ao commandante que,
afinal, resolveu fazer um rigoroso
inquérito.

Syudica, d'nqul, pesqulza, d'ae.olá,
esse militar conseguiu apanhar os
ratonelros. São olies o 2" sargento
Horacio Correia de Moura e as pra-
ças Mario Martins Sobral, Severino
Paes Háfreto o Ozorio Ferreira, os
quaes se tinham reunido eir, quadri-
lha para roubar, sob a chefia desse
inferior, nfio srt no, batalhão na vni,
como fórn. E o mais interessante 6
que os espertalhões usavam, entre
si, umn senlva: loompunhia jlã".

Averiguado isso, o commandante
desta unidade ex]*ulsou-os da cor-
porsção, fazendo-os apresentar hon-
tem ao delegado auxiliar de servi-
ço na policia central, que os está
processando.

 nurj I IL> •» ¦"Moamba" ou conto do
vigário ?

Um fiinct-Ionario da j\lf.'imlega que
compi'** contrabando !...

Era um negocio da China... Duas
gn.zas de inejas de seda, por 1:500$!
Era uma pec-iincha deste tania-
nho!... 13 o continuo do Thesòuro,
João Bezçrra Duarte, ouvindo, bo-
qltiaberto. « offerta que lhe fazia
Humberto Pereira Leite, empregado
de A Capital, de lhe vender grande
q.jantida.le de meias :V.« seda por tal
ninharia, iriaidlsüé n ro.íe de não es-
tar abonado na údeaslãii e effectuar
a compra tn:ir;nifiea.

Era o diabo ! Mas, parafusando
um pouco com a id&t, o Duarte lem-
broü-se d«-* alguém, que estava em
condições de comprar a "moamba":
o escripturario dri Alfândega', João:
Cam.T.latoro Ferreira Rosa, que
actualmente, serve cm commissão no
Thesòuro.

Duarte foi a elle- e contou-lhe c
t..*g..cio das Arábias, João Camada-
tori aceitou-o e quiz saber logo onde
estavam as meias.

A "moa in ba" — foi-lhe explicado
— estava escondida etn uma ilha
da bahia. Era sú ir ;iíé lá para bus-
ca 1-a...

João Oamadatoro, conforme fora
co.rn_binrid.Pj passou o "arame" prC-
vlamente e foi pata o enes, onde, etn
um:t eiiib.-.rcjiçüo, triptilnda pelo ca-
tra^iro Kasilio Bittencourt, rumou
para h tal ilha. o:«de um sujeito myS-
terioso :*jU:Sou pari* a embarcação
uni sttooo, onde din»e estiirem as
meia**..

O Lote voltou ncvaniente pára o
cáes, e quando estava 'prestes'n atra-
car. o catraeiro, .ritos.trando-sé ator-
ro"i:.:.t;lo. roínecou ' :i exclama •• pfrn
JÓiló Caniadalorl: '•Olho a Alfan a«-
gn \... Olhe a Airii-Vdeg.-i.!". t* ati-
rou o sac.çõ do contrabando -,o mar.

Como <;• imtural, João Camadatori
ficou juvuríi com o fêsíntS3(j da (rn*.-
preza, mas, pensando bem solve tu-
do o qup lhe- acontecem, lembrou-se
quo podia muito bdrií tor caido c n
uni couto do vigário. E, apesar de
ser funecionario da Aiftititrlog.-i, como
acima dissemos, teve elle coragem de
ir á.3" delegacia auxiliar se queixar.

O respectivo delegado ordenou lo-
g» varias diligencias para apurar o
caso, e deteve o catraeiro, para. ave-
rigua«;õcs.
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Em todas as pharmacias o drogarias. Agentes: SILVA, GO-
MKS & C. Rua Primeiro de M ireó n. 151, RIO DE JANEIRO,

O.s "chaulTeurs" não ase
emendam

UaM OPl.:il\lilO ATROPELADO NA
RUA DA ÇAI.UOÇA

A rua da Carioca, apezar do muito
movimentada, serve diariamente de
pista de corrida para automóveis, com
graiule ris #> das pessoas que têm ne-
cess «ladcOJe nella transitar.

Constantes são ali os atropelutnen-
los o até agora, que se saiba, ainda
não foi tomada providencia alguma
sobre os abusos dos "chauffeurs", por
parte da inspectoria «le. vehiculos.

Ainda hontem, uni pobre operárioao se desviar da um bonde, nessa rua,foi apanhado pelo auto n. 3.914. queali passnvn em disparada*.- O infeliz, que ee chama, Virgílio de.M.mo.-:. portuguez, casado) residente noFiangú, rèeébèu graves ferimentos en-
tro os quaes íractura exposta do cra-
neo.

Populares necrearnm-sè da victima.
emquanto quo o "chaufíèur" íugia.

sendo então chamada a Assistência,
que a levou para o posto central.

jD'ahi'fol Vlrgilo removido para o
Hospital Evangélico, depois dos cura-
tivos de urgência.

A policia do 3" districto abriu inque-
rito a respe'to.

casa mm jUuel
B3-RUA DA ASSEM3LÉA-85

Perfumin-U* liana e produeto» plmrã
nijK^utl.-iM,iinctoiiat*»)««atrangeli-t.-i

Ingrato e ladrão
¦A nacional .Emeatina Alves, que

conta, presentemente, 24 annos, e
mora na casa n. 234 da rua Leopol-
dina, na estação de Olaria, foi hon-
tem & delegacia do 22-*1 districto, a
cujas autoridades apresentou queixa
contra Joaquim de Freitas Teixeira
do Amaral, apontando-o como seu
seduetor. Mas não se limitou a isso a
queixa de Leopoldina, pois, segumto
suas declaraçfles, Joaquim de Frei-
tas, além de Beduzil-a e abandonal-a,
roubou todoá os seus havores.

A policia registrou a queixa e pro-
metteu providenciar sobre a captura
de Joaquim de Freitas.

mrnyj mm lem

Caiu do andaime
O .pedreiro Adriano Ferreira da

Conceição, de eftr preta, com 33 an-
noa e residente íl rua da Praia n. 201,
em Inhaúma, estava hontem traba-
lhando na reconstrucção da ca.sa
n. 1.445 da estrada da Penha e, per-
dendo o equilíbrio, caiu do andaime
e recebeu, por isso, contusões e esco-
riações em diversas partes do corpo.

A policia do 22** districto, tendo
conhecimento do facto, providenciou
para que ó infeliz pedreiro fosse me-
(iieado na Assistência.

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA
Foi roubado e bebeu lysol

Só porque os gatunos lhe roubas,
sém um terno de. roupa, o Operário
Manoel José dos .Santos., pardo, sol-
teiro, com 21 annos e residente ã>ua
ltaqui n. 123, resolveu pôr termo fl.
existência.

Para isso, e -porque a sua rcsolu-
ção fosse inaibalavel, o pobre opera-
rio ingoriu todo o conteúdo .de, um
vidro de lysol.

Certamente, Manoel dos Santos
lembrou-se do .preço d'a roupa, quu é
hoje multo elevado, e não hesitou —•
antes morrer, que visitai: de novo o
nlfjtlate. E, zaz. bebeu lysol. As au-
toridades do 2.2'* districto souberam
do facto o pediram a presença de
uma ambulância, que, comparecendo
ao local, medicou Manoel dos San?
tos, deixando-o em sua residenci.á.
O estado do tresloucado operário ê
gravíssimo.

Morte repentina
Quando mais intenso era o serviço

na estação da limpeza publica do Rio
Comprido, deu-se ali uma oceurren-
cia, que bastante contristou a todoa
que ali' trabalhavam.

O operário Josô Luiz dos Santos,
portugue-*, de.. 54. annos, solteiro,
quando entregue aos seus affazeros,
sentiu-se mal e, quando era soccor-
rido por companheiros, falleceu re-
pontinamonte.

O seu cadáver foi removido para
o necrotério, e a '.policia do 9> dis-
tricto abriu inquérito a respeito.'

Na AssiaS tencia
Fórum «accorridas hontem pela

Assistência as seguintes peBwas:
Rozendo Luz, do commercio, mo-

rador á rua das-Marrecas n. 32, fe-
rida contusa na região parietal dl-
reita.

—Catharina Lima, parda, resi-
dente á rua José pe Alencar n.- IG,
contusão e escoriações genera!izada,s.—Elias, filho de Snlini Músbkurlh,
morador á rua das Latanjeir-is* nu-
mero 432, íractura sub-ciitanea. no
terço médio do radio esquerdo.

—João do Nasci mento, jornalista,
luxação do cotoveMo direito.

—'João Cardoso Fe mun d es. opera-
rio, morador na fazenda das Fui-
nas, colhido por unia engrenagem
na fabrica S. José. . *

Antono Cadelda, carpinteiro, mo-
rador â. rua Itapirú n. 46, ferida-con-
tusa na região occipltal.

Jo.--»*; Raymundo. trabalhador, re-
5*ide'ntè á rua da America n. 242, esco-
riações e contusão no dorso do pé es-
querdo.Annibal da Silva Moura; traba-
lbador, residente ft. rua Silva Telles
n. 19, escoriações no joelho esquerdo.

Archangelo de Souto, cocheiro,
morador á rua Visconde de Sapucahy
n. 13R, escorações na região superei-
liar direita e dorso da mão do mesmo
lado.
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Ladra reincidente
Maria Bastos foi honlem recolhi-

da, pela 28" vez, ao xadrez da dele-
gacia. do 30° districto.

Tres vezes foi processada pelo cri-
me de furto, sendo sempre absolvida
sob o fundamento de ser menor, pois
conta apenas lfi annos.

E' um caso sfirio para a sociedade
essa Maria líastos.

Desta voz, ella foi apontada como
autora do roubo de quatro vestidos,
pertencentes a Francisca de'Moura e
aMaria Francisca da' Conceição, resi-
dentes á. rua N. S. de Copacabana
n. 1.063. No momento em que foi
presa, Maria Bastos vestia um dos
vestidos roubados aquellas senhoras.

As autoridades daquelle districto
instauraram, hontem mesmo, pro-cesso contra a ladra reincidente.

Traquinada
O menor Alberto, de 8 annos, fi-

lho de Antonio Bastos, residente a
rua do Senado n. 179, estava hon-
tem numa casa da rua Prefeito Ba-
rata, apreciando um fogaroiro a al-
cool, em funeção. Não resistiu e me-
cheu no fogareiro, recebendo pelatraquinuda queimaduras de 1* e 2'
gr:'ios ca mão esquerda.
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Sempre os automóveis
No túnel novo do Leme um auto-

movei atropelou o operário Pedro
«Martins, com 19 annos de idade,
brasileiro, solteiro e residente fi. la-
deira do Leme n. 170.

Aa autoridades do 30" districto ti-
verani conhecimento do oceorrido, e
a victima, que soffreu escoriações
generalizadas e fractura da região
parietal esquerda, foi medicada no
posto central da Assistência. O mo-
torista fugiu.

Insultou e foi preso
Os filhos do tenente da armada

Alberto Silvano Patricio, 'residente A
rua Pertinho n. 30. na Penha, tem
o habito de Ir brincar defronte fi
porta do seu vizinho f.nto Mello.
Esto, pon'ni, não gosta muito do ha-
bito daquellas crianças, e, hontem,

por esse motivo. Insultou o tenente
Patricio, que resolveu ir á delegacia
do 22? districto, queixar-se do seu
mão vizinho.

A policia mandou chamar Mello,
que, na delegacia; quiz "bancar" o
valente, sendo mettido no xadrez.

Inquilina valente
Como a casa em que mora, â rúa

Augusta, na Cova da Onça, é gran-
de, Juveritina Maria dos Santos Pa-
rada resolveu, ha tempos, annunclar
que cedia, uma parte da mesma. En»
tro outros pretendentes, appareceu
Joanna de tal, que alugou um coni-
modo. Viviam perfeitamente bem.
nada havendo entre ambas que ad-
mlttlsse umà possível desavença.

Hontem, a inquilina resolveu bri-
gar com quem quer que fosse, e co-
mo a primeira pessoa que encontrou
foi a sua locatária, aggrediu-a, pro-
duzindo-lhe vários ferimentos. Pur
esse motivo, a offendida f»l hontem
.1 delegacia do 22* districto e apre-
sentou queixa contra Joanna.

A policia limltou-so a registrar a
queixa.
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O FEMINISMO NO BRASIL
A* Qra. D. Bertha Lutz, presiden-

te da Liga para a Emancipação ln-
tellectual da Mulher, foi dirigido,
pela 3ra. Chalmers Adms, membro
da Real .Sociedade de Geographia de
Londres, conhecida escriptora e
"leader" feminista nos Estados Uni-
dos, o seguinte officio:"Devendo realizar uma conferen-
cia em Nova York, sobre a "Mulher
na America Latina", rogo-vos a ft-
neza de fornecer, para a mesma, al-
guns dados sobre a Liga para a
Emancipação Intellectual da Mu-
lher, sua 'fundação, progresso e fins.

Ficar-vos-hia igualmente mui gra-r*
ta se no papel de "leader" feminista
no Brasil, quizesseis dar algumas
indicações sobre outros aspectos do
movimento feminista desse paiz."

aíá « m * ém .
FEIRA LIVRE DE PEIXE

Funeciona hoje, das 7 fts 11 ho-
ras, uma feira livre de peixe fresco,
na praça da Bandeira. ';-'"''

•Segundo» informaram diversos pes-
cadores, é provável que seja bem
abundante o fornecimento A referida
feira, de peixe fresco de diversas
espécies.

6
SENADO

Não houve sessão por falta, de nu-
mero.

CÂMARA
A sessão foi aberta, hontem, fi

hora regimental, presentes 54 repre-
sentantets da Nação, sendo presidida
pelo Sr. Bueno Brandão, secretaria-
do pelos Srs. Juvenal Lamartlne .e
E. Salles. A acta da véspera foi ap-
provada eem debate.

Lido o expediente, o Sr. Mario
Hermes se increveu para a discussão
do seu requerimento sobre a propõe-
ta dá delegação brasileira A Liga
da» Nações, restringindo aos gover-
nos a fabricação de armas, e muni-
ções de guerra. Foi,' aasim, regimen-
talniente, adiada a discussão para o
fim da ordem do dia.

Depolsi de falar o Sr. Collares Mo-
reirà, passou-se á ordem do dia, que
foi toda votada. Foram, assim, ap-
provados as seguintes proposições:

Emenda do Seriado ao. projecto so-
tire «; preferencia doa inspectores
que serviram 'na commissão Rondon,
para a nomeação ha Repartição :Gc-
rar dos Telegraphos (discussão uni-
ca); projecto abrindo o credito de
2:936$, para pagamento tio bacharel
Waldemar de Avellar Andrade e a
Cândido Venancio Pereira Peirtóto,
em discussão especial; projecto 

' 
es-

tendendo fis praças da armada fa-
vares concedidos ãs do exercito pelo
art. 10 da loi n. 2.556, de 1874;
2* discussão; emendas do Senado ao
projecto abrindp credito de 100:000$,
íi verba 30* do orçamento do Minls-
terio da Justiça e Negócios Interlo-
res, discussão unica; projecto crean-
do o quadro de clrurgiões-dentisCis
na marinha nacional, 3* discussão;
projecto autorizando a abrir o ore-
dito do 220:000$, para uni empresti-
mo destinado ü construcção do
quartel de 2* linha do exercito, no
Estado do Rio de Janeiro; parecer,
indeferindo a' representação da So-
ciedade Anonyma Industrias Reuni-
dais F. Matarazzo e outras, pedindo
instituição de Imposto'do consumo,
discus.ão unica; projooto autorizai'.-
do osrtudos de barragem e açudagem
enf zonas assoladas pela secca,
Ir* discussão; projecto mandando re-
colher a uma caixa especial metade
do imposto sobre o sal, de proce-
dencia do Estado do Rio de Janeiro
e a Assciação Têxtil, 3* discussão;
projecto abrindo credito de réis
099:775$332, supplcnient-ir fia ver-
bas 17" e 20a do art. 2* da Ielnu-
mero 3.991, de 192Ü, 2? discussão;
parecer, indeferindo o requerimento
em que Carlos Bittlg pede relevação
de prescripção para propor acção
contra o acto de sita deniissã.0,3" dis-
cussão; projectos, eiri 2' discussão,
abrindo o credito especial do réis
13:08.'í$333, para pagamento a Ran-
dolpho Couto :abrindo o credito e»3pe-
ciai de 26:454$223, ouro, para paga-mento ao Lloyd Hollandez; substitu-
tivo da commissão de finanças, man-
dando entregar ao Estado do. Mara-
nhão a quantia de 895:279$751,oüro,
arrecadada pela Alfândega d-a São
Luiz;projoctcs,em 2' discuss&o.trans-
ferindo ao Estado de Minas Geraes,
mediante accordo, o material destl-
nado fi. 'navegação do S. Francisco;
autorizando a abrir o credito de réis
27:140$, para .a construcção de uma
linha telegraphica entre Xiririca e
Yporanga; considerando de utilida-
de publica o Club de Regatas do
Flamengo; abrindo o credito d© réis
3.281:716$190, para pagamento fis
companhias Commercio e Navega-
ção e Nacional de Navegação Costei-
ra; autorizando a abrir o credito de
2.566:525$602, supplementar il ver-
ba 15* do orçamento vigente do Mi-
nisterio da Guerra; despendendo até
150:000$ com a construcção de li-nhas telegraphlcas de Ferros fi es-tação de Escura, e de Ferros a São
Domingos do Rio do Peixe; autori-
zando a abrir o credito de 41:800$,
para construcção de unia linha tele-
gr-...phica entre Piedade e Sorocaba;
projecto, em 1« discussão, regulando
os contratos de construcção e expio-ração de estradas de ferro; 3* dls-cussão, projecto concedendo a JoiloParsondaa de Carvalho a constru-
cção de uma estrada de ferro, dorio Pindaré ao rio Tocantins.

.Foi votado, por urgência, em2 discussão, o projecto apresenta-
do na véspera, modificando ¦ a leieleitoral quanto ao Districto Federal

O Sr. Mario Hermes justificou òseu requerimento sobro a propostada delegação brasileira .1 Liga dasNaçOes, sobre a fabricação de arma-mentos. O orador combateu u pro-posta, salientando os seus inconve-
nientes para o Brasil, e estranhou
que hait essa delegação sem umlm-cçoes especuies e In.mediatnà du governo, o que nem RUy Burbusn a-em liava. O Sr. AuBU-»to du Limadeclarou que respondera ao orador

A FOME EM CABO VERDE — MO-
VIME.VTO DE SOLIDARIEDADE
— PROVIDEaVCIAS DO GOVER.
NO — ÜM IMiPORTANTE DONA»
TIVO — A INSTABILIDADE MI.
NISTERIAL E O PRORLF.MA
FINANCKIRO—O ASSASSINO DK
SIDONIO PAES — UMA VELHA
QUESTÃO.

«Lisboa, novembro.
.Pelo telegrapho já ahi se deve saber d»

crise affüctiva por que estão passando oj
povos do archipelago de Cabo Verde. O
appello do governador da província, cm
tflegranvtnai publicados nos jornaes, poz
em alvoroço a população do conttnentr e
de todos os lados surgiram subscripções,
oi ferias de gêneros, num grande impulso
.de solidariedade, a que se juntavam as
providencias immcdiatas do governo.

Um dos referidos félégrânimaü foi en-
.iado ao representante da província no
f.irlaimento, e c do teor seguinte:

"Deputado Viriato Fonseca—Lisboa—
1'rovmcia atravessa crise gravíssima devi-
do falta de chuvas terrenos nada prpduüi-
iam, fome invade Iodes lares, registran-
do-se diariamente scenas pungente mise-
n.i. Pedimos percorra redaceões joiiiaes,
.solicitando abertura subscripções publicai
attenuar tão grande desgraça. Hsta crise
maior gravidade que 1903. em (íue morre-
r.un vinte mil pessoas. Presidente commis-
são central assistência—Maia Magalhães,
governador."

Entrevistado, o ministro das colônias
explica que " a crise que assola a povoa-
e;"io caboverdiana í grave, nvas não sur-
prehende queiir conheça as suas condições
naturaes. 'Cabo Verde c, de «pianilo em
«litando, flagelada por crises provenientes
da escassez de subsistência. A crise actu.l,
sc bem que affüctiva, não reveste, 110 en-
tanto, proporções de maior gravidade do
que as anteriores. Ainda não consta que
se tenham dado c Jos de morte por inani-
ção, como 110 anno calamitoso de 1903."

O governo tomou logo 'providencias
immediitas para evitar que a crise alastre,
e mandou sair de S. Thomé um vapor cem
400 toneladas de milho, o que assegura
de momento ao povo o consumo de pão.

.Mas, claro, é, isto não basta, li' preciso
garantir a Cabo Verde, de uma maneira
permanente o abastecimento dos gêneros
de primeira necessidade. Para isso. o go-
verno adquiriu na America um. vapor que
já vem a caminho de Lisboa, e que se des-
tina exclusivamente a conduzir para Cabo
Verde 03 produetos indispensáveis á ali-
mentação da sua população.

Além destas providencias' ditadas pela
urgência, foram abertos os créditos 11c-
cessarios para as despezas a fazer com s
extineção da crise, o mais rapidamente
possivel.

As ilhas de Cabo Verde têm elemento»
para serem prosperas e fartas. E' preciso
que com a nova organização colonial se
consiga attrair capitães para a sua grau-
de obra dc fomento.

Vai tomando vulto a somma das suli-
scripções publicas e particulares e o se-
nador Vera Cruz, que é do parecer que
uma grande parte da importância dos cio-
nativos seja applicada á compra de gene-
ros alimcntÍ6i°os, põe, na sua qualidade
de sócio gerente da firma Vera Criiz,
Ecrro & C., á disposição dos bem feitores
o seu navio Cabo Verilc, actuainiente m»
Tejo, para conduzir gratuitamente tudo
que a favor dos famintos seja possivel
obter.

. Mais um ministério vai abaixo pela
hostilidade da Câmara, outro surgirá para
cair dias depois, e emtanto os mais iiigcii-
tes problemas — o financeiro ê o eco-
nomico — ficam sem resolução. Uni ou
outro projecto os governos, nos seus es-
cassos dias devida, conseguem arrancar á
Caniara, tão absorvida na lucia politica,
tão preoccttpad.i em tombar governos.

Desta maneira não ha politjca financeira
que vingue. Todos os governos mais ou
nienoi.'têm levado ho Parlamento propôs-
tas. financeiras. ..Nenhuma, conseguiu tlc-,
ter por «iois minutos a acção parlamentar.

Assim já pelo paiz fora se vai unir-
murando que a Câmara em matéria finan-
ceira .é negativa, e sc pergunta para que
serve uma. instituição que nada mais faz
do que^ aniquilar os esforços dos go-
vemos.

L'm chronista financeiro, tratando do as-
sumpto com grande proficiência, termina
uma das suas chronicas com estas pala-
vras:

¦ "Onde as câmaras syslematicamente
recusam o seu concurso aos que pretendem
s.-rvir ao paiz. é preciso encontrar pro-
cessos dc administração que dispensem O
concurso das câmaras. F.' intuitivo."

José Julio da Costa, o assassino do
Dr. Sidonio Paes, foi examinado no ga-
binete da direi-rção «lo manicômio lioni-
linda, sendo parti' ali conduzido num au-
tomovcl da puarda republicana, acompa-
nhado por úm tenente da mesma guarda,
e um agente da policia de investigação.

Procederam r.o exame,, que durou apro-
xiniadair.ente duas lioras. os médicos
psiclii:tr:is Drs. Julio tlc Matlos, Sol.rr.i
Cid e Caetano ücii-ão, estando piescnti*.»;
o procurador geral da Republica e o ad-
vogado do aceusado.

Correram vários boatos acerca dos re-
saltados do exame, mas as versões (|iic
circularam são dc pura fantasia. Sobre
aquelle acto quem poderia (lar qualquer
informação niaiitcm o mais absoluto si-
gilo.

Só depois de concluídos os relatório?
dns peritos alienistas é que se poderá sa..
ber se J-osc Julio Costa é um louco ov
um criminoso.

Ja foi assignado o accordo entre o go»
verno de Cantão e o de Macáo, accordt
relativo ás obras do respectivo porio
E' unia velha questão que dura ha mait
de quarenta annos e que foi agora resol-
vida a contento da China e dc Portugal.

BRIGADA POLICIAL
Serviço para hoje:
Superior de dia & guarnição, ca-

pitão Abilio;
Official de dia & brigada, tenente

Raul;
Medico de dia, 24 horas, tenente

Dr. Saraiva;
Medico de dia, 12 horas, tenente

Dr. Cartaxo;
Pharmaceutico de dia, tenente

Camerino;
Dentista de dia, Castro;
Interno de dia, tenente honorário

Meirelles;
Rondam com o superior de dia,

tenentes Pasqualino o Vital;
Auxiliar do official de dia â bri-

gada, sargento Nicoláo;
PromptidSo no quartel-general,

tenente Prado, e no regimento ds
cavallaria, tenente Soaresf

Uniforme, kaki.

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Foi transferida para o dia 10 do

corrente, por ser o dia 8 santifleado.
a 2* convocação da assembléa geral,
para eleição da dlrectoria e outros
assumptos de interesse da sociedade.

MUSEU NACIOXAIf
A este estabelecimento foram ot-

ferecidos, pelo general Américo deAndrade Almada, dois grandes ex-
emplares de mycteria americana
(jaburu), provenientes do F.stado do
Paranfii e pelo director do JardimZoológico, um macaco.

INAVCTRAÇÃO
Os Srs piri? ,], (*,.u..< - c.t ÇJJ..J.bete,:./».-*, i |,|-, (Jj, Aira.,.!-».-;-. r.. 2."»,••oíu tiit.riuj, ,i<; nrl«-r>.i!,..r dr .-,.«¦ iAí..,,

Iiiauifuraii', 1,1,jt. jii, 11 i„..:a., çUlt,secção de galvaniza-;«l«i».
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Os jogos de sabbado
F10DERAÇAO ATHLETICA

DO AI/TO COMMERCIO
Olty A. O. X Leopoldina Railway A.O.

No campo do Andarahy A. C íi.
rua Prefeito Serzedello, ás 16 horas.

Os jogos de domingo

Campeonato de 1920
PRLMKIRA DIVISÃO

Mangueira X Fluminense
No campo do C. K. Flamengo, A

rua Paysandu, nas Laranjeiras. Se-
gundos e .primeiros quadros, ás 14.30
o lü.1.5, reapecti.va.rr.ente.

Palmeiras X Andarahy
No campo do America F. C, ü, rua

Campos Salles, no Engenho Velho.
Torceiron, segundos o primeiros qua-
dros, flrs 9 314, 14 1(2 e 16 1|4 horus,
respectivamente,

Bangú X S. Christovão
«Jo campo do Bangú A. C„ S. rua

Ferrer, no . Bangú. Segundos e pri-
meiros quadros, íis 14 1|3 e 18 1|4
boras, respectivamente.

SEGUNDA DIVISÃO
Brasil X Carioca

Ko campo do Carioca F. C, a es-
trada do D. Castorina, na Gávea. Pri-
meiros quadros, ás 18 1.J4 horaa.
LIGA SUBURBANA - BE FOOT-

UAUj (SUB-LIGA »A -METRO-
POLITANA)

Italia X Brasil
Éclulr X Modesto

União X Pudreguiho
Frontin X Mavilles

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA.
SUBURBAxNA

Estrella X Internacional
Fidalgos X Irajá

Magno X IUo
Notas do dia

O OAMPEAO MUNDIAL DE RE-
VrtLYKlt VISITA A A. O. D.

Acompanhado do seu secretario
particular, o sportsman Cesarino Ce-
sar. esteve hontem, em vÍ9lta &, sede
da A. C. D., o illustre. tenente do
exercito 'brasileiro Guilherme Pa-
raense, que em Antuérpia, conquistou
o titula de cani-peáo mundial de re-
volver, elevando, bem alto o nosso
auri-verde ipavilhãr*.

Receibido .pela. directoria e aaso-
ciadoa da A. O. D., o Illustre vlal-
tante manteve ahi anlnada oenver-
sação, tendo oceasião de agradecer
á imprensa carioca, as referencias
foltus á sua pessoa, por oceapião de
cumprir o seu dever de .cidadão bra-
sileiro.

RèMrando-sè, após demorada per-
iminência, foi o- tenente Guilherme
Paraense, acompanhado até .1 porta
pelas pessoas ipresentes.
O GRANDE ENCONTRO DE DO-
MINGO NO CAMPO DO FLA-
MENGO
A tabela do campeonato da cida-

de marca para domingo o-imatch re-
turno entre o*s quadros do S. C. Man-
gueira e do Fluminense F. C,

O encontro .que, »e.m duvida é um
do.s .melhores do dia. será sensacio-
nul o dlaputadissínio, sendo levado
a e.'ÇfèÍtai na vasta .praça de sports
do C. Ri Flamengo, á rua. Paysandu.

O resultado que tem se verificado
nos últimos encontros, entre o vote-
rano S. C. Mangueira, e o valorcso
tri-campeão da cidade, é um dos
principaes factores .pura que a pu-
gha. seja emocionante e Interessante.

Todos sabem o esforço que empre-
gani os players tricolores para sub-
jugiir or seu antagonlsta.

O S. C. .Mangueira, que vem. pre-
-parando com carinho o seu quadro,
vai .puni o campo da lucta disposto
a vender caro a sua derrota, apre-
sentando no> team dois novos elemen-
tt:«. que são excellentes, ao que nos
informara th;

A FESTA SPORTIVA DE DOMIN-
GO NA PRAIA DAS FI.I0XAS
Perante avultada e selecta concur-

rencia, realizou-se donrngo ultimo, na
praia dns Fleixas, em Nitheroy, uma
iriteVessaitte festa sportiva, promovida
por uni grupo de senhores e distlnctas
senhoras, residentes n'aquella pitto-
resott praia.

A festa revestiu-se de grande su-
cesso e brilhantismo, sendo multo
apreciada por todos que a ella assis-
tiram. . ¦

Us pareôs quo mais se salientaram
foram os de corrida para meninos o
meninas; o de natação, para mocas;
br ga de gallo; lucta de travesseiro e a
corrida a cavallo.

O Inicio da festa teve logar fts 8 ho-
ras da manhã, dando o programma o
seguinte resultado:

1* pareô — "Dr. Pedro da Costa
Velho Junior" — Corrida livre, distan-
cte, 6')!) metros, para homem, premio
unia carteira, de prata para cigarros,
foi vencedor o Sr. Oswaldo Maciel.

2" pare» — "Mme. Pedro Ribeiro"
Corrida para meninas até 8 annoa,

distancia HO metros, premio uma bo-
necrü. fo' vencedora a menina Elza Go-
mes PÍnnót

:(* pareô — "Capitão Oecar Lopes"
—- Cano de mão, distancia 50 meiros

Premio uma bengala com castão
de ouro, vencedor o Sr. Arnaldo Nu-
hes,

¦i- pareô — "Mme. Lafayette RI-
beiro" — Corrida livre para menino»
ai«* 10 annos, distancia 50 metros —
Premio uma bola de foot-ball, vence-
dor o menino Gil Carvalho.

5* pareô —• "Gustavo Schm'dt" —
l'u!o em altura-, para homens, premio
um passador de ouro para collarinho,
vepeedor o Sr. Arnaldo Nunes.'6* 

pareô — "Dr. Nilo Valentim" —
Corrida cigarro e vela, distancia, 50
motros, para senhoritas. Não se rea-
lizou.

7" pareô — "José Rlodades" —
Briga de gallo (torneio) para rapazes,
premio, utna bengala, vencedor o se-
nhor Arnaldo Nunes..

S* pareô — "Dr. Américo Nunes"
Corrida em saccos, d'stancia 50

metros, pura rapazes, premio uma car-
teira de couro da Russia. vencedor o
Sr. Mario Antunes.

8* pareô — "Alberto Lima Faria" —
Corrida livre para moças, distancia
100 metros, premio um pucaro para pó
de arroz, vencedora a senhorita Es-
tlier Silva,

10° pareô — "Ernesto Nascimento"
Hand-ball, prêmios duas carteiras

de prata para cigarros e uma caixa de
charutos, vencedores os Srs. Lafayet-
te Ribeiro, Carlindo Costa e José Bar-
bosa.

11* paréo — "Nestor Ferreira Pin-
to" — Corrida do tres pernas, distan-
cia 50 metros, para homens, premio,
duas cigarreiras do prata, vencedores
Arnaldo Nunes e Ivo Rocha.

ir* pareô — "Mme. Sophin Costa
Velho" — Corrida de encher garrafas,
distancia 50 metros, para meninas de
10 a 14 annos, premio üm lindo por-

ta-jola dourado, vencedora a menina
Alzira Mello. 'üXJL

13" pareô — "Valdomlro de Abreu
Cabo de guerra, para rapazes, pre-

mio uma caixa de charutos, vencedor
partido verde.

14° pareô — "Mme. Armando Las-
sanco" _ Tjaço de gravatas distan-
cia 50 metros, para moças, premio, um
vdro de fina loção, vencedora a se-
nhorita Maninha Schlmidt.

15° pareô — "Dr. Xenophonte de
Abreu" — Corrida a cavallo (vestua-
rio a caracter), para rapazes, premio
um C3tojo para barba' vencedor o se-
nhor Elctly Palhares.

16° pareô — "Dr. Armando Lassan-
co" — Cabo de guerra para moças,
foi vencedor o partido amarello.

17° pareô — "Commendador César
Palhares" — Corida a cavallo, ida e
volta (sô para homena casados), pre-
mio, um par de jarras de prata, ven-
cedor o Sr. Castor José Soares.

IS* pareô — "Lafayette Ribeiro"..-—
(Honra) — O pio de sebo, premio
50$. Dentre os muitos concurrentes
nenhum conseguiu tirar a bandeira da
extremidade do páo.

19* pareô — "Frederico Wollner" —
Natação, distancia 50 metros, para
moças premio, um colar ultima moda,
vencedoras, em 1* logar a senhorita
Celina Lopes e em 2* logar Magdalena
Wollner.

20° pareô — "Coron6l Pedro Ri-
beiro" (honra) — Pega do pato. Este
pareô ficou adiado para o próximo do-
mingo, âs 8 horas da manhã, premio
um lindo alfinete de gravata com um
brilhante e um rubi.

1" pareô (extra) — "Dr. Mario PI-
nhoiro" — Natação, distancia SOO me-
tros, para homens, premio um terno
completo de roupa de banho, .vencedor
Affonso Silva Junior.

2* pareô (extra) — "Mme. Maria
Antonia Costa Velho Almeida" — Cor-
rida de 300 metros, para meninos, de
11 a 14 annos, premio, uma gravata
do tr.vcot, vencedor Alfredo Wllleme-
ren».

3* pareô (extra) — "Dr. Brito Ju-
nior" —- Lucta de travesselroa pre-
mio üm estojo de navalha . "Gillet*.',
vencedor o Sr. Fernando Short. ;

Serviram de juizes de salda e che-
gada os Srs. Lafayette Ribeiro, Oscar
Lopes, Dr. Pedro Costa Velho Junior,
Waldemiro de Abreu e Elcely Palha-
res, que ngiram a contento geral. Fin-
da a bella festa, foram distribu'dos os
lindos prêmios acima citados pela en-
cantadora menina Lygia Ribeiro aos
respectivos vencedores.

Durante a realização deste festival,
tocou uma banda de musica militar,
a qual concorreu bastante para a an:-
mação.

> .»r>**«rr»i<.0ao organizadora do fes-
tlval assim estava constituída: senho-
ras: Lafayette Ribeiro, Dr. Pedro Cos-
ta Velho Junior, coronel Pedro Ribeiro,
Oscar Lopes e senhorita Carmita Cos-
ta Velho.

LIGA METROPOLITANA DE DE-
SPORTOS TKRRKSTHES

NOTA OFFÍCIAL
De ordem do Sr. presidente, com-

munico aoa interessados que amanhã
não haverfi expediente na secretaria
da Liga, ficando, .por esse .motivo,
transferida para •quinta-feira, ' 

,9. . do
corrente, ãs 20 1|2 horas, a sessão do
conselho da 2' divisão.

Sè.orut.aria, 7,.do dezembro do 1,920
Vi! Antônio Apollaro! 2* secretario.

Conselho «to basket-ball — O con.
He.lho de 'basket-ball, em sua se6são de
6 de dezembro, resolveu:

a) Aceitar a escusa do Sr| Zeferino
Goulart de aetuar o jogo dos primei-
ros quadros Associação Christã x Bo-
tafogo;

•b) Approvar o relatório do repre.
sontanto no jogo- Fluminense,x Asso-
chiçáo; ' .'

O Approvar os seguintes jogos:
America x ÍJ. Christovão, primeiros

quadros, realizado cm 4 de novembro,
marcando dois pontos ao America F.
Club, por ter vencido pelo score de
31 .< 11;.

Flamengo x America, primeiros e
segundos quadros, realizados em 9 de
novembro, márcando-so dois pontos a
cada quadro do C. R. do Flamengo,
por ter vencido, respectivamente, pe-Ios scores de 42 i 21 e 46 x 17;

Fluminense x S. Christovão, pri-
metros e segundos quadros, realiza,
dos em 9 de novembro, marcando-se
dois pontos a cada quadro do Flumi-
nense F. C, por ter vencido, respecti-
vãmente, pelos scores de 52 x 15. e
22 x 4;

Fluminense x America, primeiros
e segundos quadros, realizados em 11
de novembro, marcundo-se dois pon-
tos ao Fluminense F. C, nos primei-
ros quadros, por ter vencido pelo sco-
re de 39 x 8, e dois pontos ao Ameri-
ca F. C, mos segundos quadros, porter vencido pelo açore de 8 x 6;

Associação x S. Christovão, primei-ros é segundos quadros, realizados
em 11 de novembro, marcando-se
dois pontos a cada quadro da Asso-
ciação Christã de Mocos, por ter ven-
cido, respectivamente, pelos scorea de
70 x 7. e 30 x 13;

Botafogo x America, primeiros esegundos quadros, realizados em 16de novemíbro, marcando-se dois pon*tos a cada quadro do America F. C,
por ter vencido, respectivamente, pe-Ios scores de 22 x 14 e 28 x 18;«S. Christovão i Flamengo, primei-ros e. .segundos quadros, realizados
em 16 do novemíbro, marcando-so
dois pontos a cada quadro do C. R.
do Flamengo, por. tçr vencido, respe-
ctivamente, pelos scores de 69 x 7. e
42 x 16;

Associação x Botafogo, primeiros o
segundos •quadros, realizados em 18
de novenvbro, marcando-se dois pon-tos a cada quadro da Associação
Christã de Moços, por ter vencido,
respectivamente, pelos scores de' 55 x
19, e 56 x: 10;

Fluminense x Associação, primei-
ros o segundos quadros, realizados
em 23 de novembro; marcando-se
dois pontos a cada quadro do Flumi-
nense F. C, pòr ter vencido, respecti-
vãmente, pelos scores de 19 x 7, e
28 x 12; 

Botafogo x Flamengo, primeiros e
segundos quadros, Tealizados em 30
de novem.bro, marcando-se dois pon-
tos a cada, quadro do C. R. do Fia-
mengo, por ter vencido, respectiva-
mente, pelos scores de 34 x 17 e
28 x 9.

Papois distribuídos aos Srs. conse-
llielros — Villa Isabel F. C, cônsul-
tando sobre se um associado inseri-
pto como jogador, concedido pela Liga
e não tendo podido tomar parte nos
matches officiaes. por ser praça de
pret, pôde ser incluído em teams. pa-
ra disputar matches, uma vez cessado
o impedimento, isto (-, havendo dado
baixa — "Ao conselho superior, re-
lator. o Sr; Paula e Silva"'.

Directoria da Liga, recorrendo do
acto do próprio conselho superior,
mantendo o acto do conselho da 1'
divisão, que rejiitou a rociamaçüõ do
America F. C, referente ao jo»::o cem
o Dotafpgp R C. -— "Ao conselho st:-
perior. relator, o Sr. Horacio Verne".

Secretária, G dc dezpnvliro do 19V0
V. Antônio Apollaro, 2" secretario.

A SOCIEDADE ELEGANTE
é convidada a visitar a

GUANABARA na sua
novn t luxuosr. Instai*
laçâo para vér como,
sam pagar exagero»,

Iht é possível veMIr-sa
com os mesmos

finíssimos tecidos •
cem a mesma dlstincçio

i das casas d« luxo.
B. Carioca* 54—Central 92

LIGA SUBURBANA CARIOCA DK
SPORTS

Com o titulo acima, domingo ulti-
mo, no prédio situado & rua Ferrer'
n. 119, na estação de Bangú, foi,
por iniciativa do Bangú Progresso
F. C, fundada mais uma entidade
sportlva.

A sessão inicial foi presidida pelo
Sr. Antônio Nunes'Pereira, présl-
dente do Bangú Progresso F. C, e
secretariada pelo Sr. Américo Vieira.

Flndog os .trabalhes, quo demora-
ram cerca de 50 minutos.ficou assim
couâtituida a directoria provisória
dessa Liga:

Preoldente, Anthero Gonçalves So-
brinho; 1" secretario", Antônio Nunes
Pereira: 2*, Américo Vieira; 1* the-
sourelro, Aloi.no Valente, o 2*, José
Pacheco Junior.

CommJssão de syndlcancia: presi-
dente, Antônio Nunes Pereira; Ay-
more Ramos e Oliveiras Cardoso.

RESULTADOS DE DOMINGO
S. O. Tijuca x Ceará F. C.—Reali-

zou-se domingo, no campo do S. C'.
Flora, o mateh-revauche entre oa
quadros dos queridos clubs supra. A
luota, .entre 03 2*° quadros terminou
com. a justa victoria da. equipo cea-
reuise, pelo soore de 3 x 1, -tendo sido
autores dos goals: Leoni, dois, e
Mandinho, um.

Para o encontrjo .entro, dos primei-
ros teams, apresentaram-se em cam-
po 03 seguintes quadros:

Tijuca—Fernando, "Waldemar.Nèl-
son, Miro, Olavo, Lopes, Carregai,
Amilcar, Ruy, LolO « César.

Ceará—Leonidio, Barreto, NOnô,
Newton, Leitão, Silvestre, Teixeira,
Mandinho, Zèca e Roger.

O 1* half-tlmè terminou favorável
ao Tijuca, ^por 1x0, goal este ad-
quirldo por Ruy. Findo o descanso
de praxe, voltam -oa 22 com.batentes
ao ground, tendo o center tljucanio
dado a salda. Não se tinham decor-
ridoa dois minutos, e Ruy, com in-
defensável tiro, vence, pela segunda
vez, a perícia de Leonidio. Os tor-
cedore3 tljucanos exultavam, ouvln-
do-se gritos e palmas enthuslastlcos,
quando o cen.ter-.forward cearense
Impulsionou a pelota. Sete minutos
após, Newton, com um shoot alto.no
canto direito, vasa, «ob uma alegrrla
Indescriptivel, o posto confiado ao
optimo arqueirp Fernando. Os cea-
r-enses.anlmados' com este feito.bom-
bardelam incessa.ntemen.te a cida-
delia tijuca.na., na qual brilham o
keeper Ferna.ndo e os valorosos za-
guckos Nelson e Waldemar. O Cea-¦rá. passa a jogar no campo oecupado
pelo Tijuca. Amilcar, arrematando
bem uma escapada, consegue o ter-•ceiro goal paTa suas cores. Os cea-
renses, longe de ' desanimar, conti-
unam a atacar, até que, faltando
pouco para o termino da partida,
Silvestre vasa, com. um shoot rastei-
ro « enviezado, as barras adversa-
riaa.

Logo após! termina o match, com
a merecida, victoria do Tijuca, porli x 2.' Polo F. O. x Amapá F.' O,—Reali-
zou-ae do-ml-ngò o encontro' entre
estes dois ciubs, verificando-se, de-
pois dé bellos lances, em que cada
qual ee -esforçava pela defesa de seu
pavilhão, a victoria do Polo, por3 x 0, nos 1" teams, niiarcando ós
goals oa players Zeca, Cuíca e Octa-
cilio, e, nos 2"* e 3", por 2 x 0 e
5x0, respectivamente.

Ela o team vencedor: A ma.ro, Pa es
Leme, Loureiro, Geraldo, Fernandes,
Fábip- Cuica, Zeca, Cento e Oito,
Octacilio e Oa-turra.

TORNEIOS INTERNOS
Hellenico A. O. — A com missão

convida os capitães dos teams, Cor-
dolino Macedo, Lauro Monteiro e
lüdmundo Clodaro, para comparece-
rem na secretaria, hoje, ús 2-0 'ho-
ras, afim de assistirem ao sorteio dos
teams, para os jogos (ie desempate, a
realizar-se no próximo domingo.
Classlflcnofio final dos tennis concur*

rentes ií taea "Hermlnlo Mattos"

TEAMS

_
•Edmundo Ciodaro. ... 4 6
Lauro Monteiro 4 31 6
Cordolino Macedo. ... 4 0-; 6
Milton Mngalhacs. . . 4' 12» 4
Jorge Bailly 4J Oj 0

liiifiiiíÉfflíiwlar

NAO 
passe este artigo se 1 lel-o.

rí' pnra seu be que o publica-
mos, assim como para o de to-

dos os scús amigos. E' muito pro-
vavel que, ao lêr. estas Unhas, o se-
nhor esteja soffrendo do .estômago,
de prisão de ventre, ou, talvez, este»
je bilioso ou com enxaqueca; en»ao,
do que certr *ite ece dl., é de
um bom laxante, mas que .ão seja
Irritante e que não l.a cause mfto
etar ou fortes,, colicas, nem que o
seu uso o Impeça de.attender a seu»
deveres. Isto o senhor conseguirá
com as Pílulas AntlblHosaa de Doai..
KUas são um laxante sem rival, por-
que foram preparadas unicamente
com vegetaes que reconfortam o
tubo digestivo, em vez d» debllltal-o,
removem a matéria depositada, fa-
cintando sua passagem sem dores,
garantlndo-se que não contem drogi
alguma prejudicial ao organUmo.

Aa Pílulas Antlblllosas de Doan
encontram-se fi venda, em todas as
pharmacias, deven'^ o senhor ad-
quirlr um frasco' Immediatamente *
t mal-as com regularidade, e. de-
pois de algum tempo, verti como a
sua saude melhorou, sem ter neces*
sldade de outros remédios.

Solicite nosso folheto sobre as en-
fermldades do estômago, que nds
lh'o enviaremos absolutamente gra-
tis.

JFOSTER-Mc. CLELT.AN Co.
Caixa postal 1.062

—RIO D: JANEIRO—

Observação —• Foram desligados,
de aocordo com o art. 14 do regula-
mento, do torneio, interno, os teams
Jayme Carljó, Oswaldo Gomes, Oscar
Ferreira, Homero Magalhães e Av-
thur Ferreira.

TRAININGS
Fluminense X Piilmeiras — Rea-

liza-se amanhã um treino- entre os
l"' teams dos clubs supra, no sta-
dium. tendo a commissão de sports
do Fluminense escalado os jogadoresabaixo, cujo comparecimento solicita
ú sódc, ás 10 horas: Gerdal — Chico
Netto e Moreira — Laís, Sylvio e
Fortes — Mano, Zezé, Welfare, Ma-
chado e Bacchi.

Reservas: Vidal. Othelo. Salles,
Oliveira, Henrique Braga e Luiz Al- i
meida. ]

Botafogo V. O. — No campo da I
rua General Severiano realiza-se hojo, |6s 16 horas, rigoroso n-.atc.h-treit.r., !
entro o 2° e 3" quadrou do club jacima. I

O director sportivo peoV o compa-1
reciinento tíe todos os jogadores o
rõsoivas, ãs 15 p.2 horas, na Galeria
Cruzeiro, onde havi'r;l conducção.

Fluminense F. O. (tennis infantis)
— Realiza-se hoje, íis H5 horas, riço-
roso treino entre os quadros infantis, jtendo sido e.iealados os Jogadores,
abaixo, cujo comparecimento í» soli-
citado á hora acima, pontualmente.

Team A: Geysa Boscoli — Paulo
Guanabara e Moacyr Rohe, Ângelo
Coutinho, Antenor Santos e Mariano
Ferraz — Heitor Guimarães, Nabuco
de Abreu, João C. Nelto.Plinio Cunha
e Mario Valvcrde.

Fluminense F. C. (treino luilivl-
dunl) — A comniissão de sports con-
vida todos os jogadores do 3* e 4*
quadros para comparecerem hoje, ã.
sC-dc- social, afim de treinar Indivi-
dualinonte o bátef bola. das 16 ás IS
horas.

ASSKMBLIUS E IIEUXIÕICS
Hellenico A. c. — o' presidente

C«nvit*.i rodos os sócios quites- pura
sc 1-r.uiiircm, em assembléa geral, 11:1

próxima segunda-feira, ás .2* horas,
no salão do Derby Club, afim de pro-
cederem a eleição da nova directoria.

F. R. Moreira Assodaçlo Athletica
Os empregados da firma F. R.

Moreira & C, reunem-se hoje,
para continuação da assembléa rea-
lízada em 30 do mez findo, para con-
cluirem os trabalhos, para, entre os
mosmos, formarem um grêmio, com
o nome acima, que deverá, disputar
o futuro campeonato • da Liga do
Commer.clo.

Manguinhos F. C. — O .presidente
convida todos os directores pa-rfc se
reunirem, em sessão semanal, hoje,
ás 2>0 horas, no edificio social,
sito ú estação de Amorim, afln». de
resolverem assumptos de importan-
cia.

Frontin F. C. —• Serã effectuada
hoje, ás 2-0 1|2 horas, a assembléa
geral ordinária, para eleição da nova
directoria o leitura do relatório ad-
ministratlvo. O -presidente pede ! o
comparecimento de todos os sócios
quites, á rua Ai-chias Cordeiro n. 306,
•Meyer. •

Rio A.'O. —''85»" convidados todos
os sócios quites para se reunirem, em
assembléa gerar, hoje, ás 20 ho-
ras, para tratar da seguinte ordem
do dia: a) leitura e approvação dos
estatutos; b) Interesses jreraes.

VARIAS NOTICIAS
A futura (ilri»otoi'lii do Ainerlc» F,

Clu'b — Realteando-se na se«unda-
quinzena do corrente mez a assem-
bléa geral do campeão de 1913-1016,
para a eleição da. directoria que terra
de dirigir o clu'b no pro-xlimo anno,
reunirair..-í?e ante-hontem alguns dos
actuacâ directores e os ex-presiden-
tes Srs. Fideicino Leitão, Gabriel do
Nascimento. João Teixeira de Car-
valho e Aloysio de Sequeira, tendo
deixado de co.upa»recer o ür. Heitor
Lu«. .par. metivo de força maior, e
resolveram oipresentar á mesma a«-
sembléa a seguinte chapa, esperando
que seu» aiT.|.gos unia deixarão de
suCfragal-a:

Presidente, João Santos; vice-pre-
sidente. Alfredo M. Veiga; 2* vice-
presidente, Dr. .Maurício Limpo de
A.breu; .secretario geral, Samuel de
Carvalho; 1* secretario. Alcyslo de
Sequeira; 2* secretario, Jcrão Correia
Pacheco; 1" thesoureiro. M. Lopes
Fortuna; 2*-thesoureiro, Diiitz Alves,
e .procurador, Renj-.imiu M.ii'alhães.

Conselho fiscal: João Teixeira de
Carvalho, Dr. Mario Newton de Fi*
gueiredo. e Raul Me-irelles lieis.

.O conntilho (la rseRUiula divisão rc-
unc-sc iiiiiiiuhã — Por ser hoje dia
santificado, a reunião do conselho da
Bi*gunda divisão foi transferida para
amanhã.

O Americano F. C. tem nova sédc
Acaba de fazer sua mudança para

a rua Vinte e Quatro de Maio n. 182,
o glorioso club do Riachuelo.

A directoria do Americano espera
a conclusão das o.bras por que está
passando o prédio 'orà ôccuipado, pa-
ra inaugurar ófflcialméhte a nova
sede, offerecendo cos seu3 associados
U.rra festa bem orsránizUdál e, nessa
oceasião, .pretende tambem inaugu-
rar ca retratos dos variog campeões
de l!t>17 e 1918,' bém eomo os retra-
tos dos socioa fundadores Ignacio
iProença e Waldemar Coelho da Sil-
va, -presidente henorario do glorioso
club suburbano!

Uma declaração do spcrlsmnn Af-
fonso dé Castro —Dcclàrou-nc6 hon-
tem o. distineto sporu-rnan Alí.mso
de Caatro, que por .n otlvo de força
maior não podia fazer parte dti com-
mi.ssMio dirigente dos sports athleti-
eus, na festa da dia 25 do corrente,
organizada ,pela dirccto-.»ia da Liga
Metropolitana.

Ifoje nfio lia expediente nti.Liff.i —
Não haverá hoje expediente na Liga
Metropolitana, por ser dia santlfl-
cado.

Grande festival sportivo do I.nzl»
tano F. O. — Reallza-se, filial mun-
te, domingo', no campo do Botafogo
F. C., íi rua General Severiano, o
grando festival promovido pela di-
gna directoria do Luzituno F. C, em
homenagem á imprensa carlota.

Esta fesla, que é aTiciosanu-nte
esperada, promc-tle alcançar grande
suecesso 110 nos.»:o meio sportivo.

DanKJo abúlico o programma:-
1" prova, ás 12.30 — Lapa x Jar-

dim — Em homenagem A imprensa
carioca.

2* prova; ás 14,15 —. Ibéria F. C.
x S. C. Chilenos — Etn homenagem
ao valoroso C. R. Flamengo, cam-
peão do 1020.

3* prova, ás 16 .horas — LuzitnnO
F. C. x Helios A. C. — Em homena-
gem ao glorioso Botafogo F. (.".

Aos vencedores serão oPferceidas
riquíssimas medalhas de prata e
bronze.

O'team do promotor da festa
apresfiitar-se-ha em campo, assim
constiiuido:

Oliveira, Alberto, André, Renato.

Por motivo de obras
Orancl*© -verridltFíj,
corri abatimentos
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Bébéto, Oscar, Tonínho, Russo, Nl-
lo, Fred. e Arlindo.

A entrada dos associados serã me-
diante a apresentação do recibo de
dezembro.

O Vera Cruz F. C. no festival do
Bellos — A convite do Helios A. C,
as equipes do ciub. acima devem en-
contrar-se, em um dos matches pre-
liminares, no festival organizado no
próximo dia 26 do corrente, e patro-
cinado pelo Helios.

Os novos associados do Frontin
F. O. — Em rounão de directoria,
realizada no dia õ do corrento, fo-
ram aceitos para sócios deste club,
os Srs. Raphael da Costa Oliveira,
Jayme Moniz de Sã Borges, José
Mattos e Mario do Barros.

J. Brandão pediu demissão do La-
pa — Deixou o cargo de director
sportivo do Lapa F. C, o sportsman
João Carvalho Brandão, perdendo,
assim, este club, um .dos melhores
elementos.

Um grande festival promovido pe-
Io Frontin F. O. — Realiza-se. no
próximo domingo, no campo do S. C.
Rio de Janeiro, o grande festival do-
dlcado ao Dr; André Gustavo P.
de Frontin, patrono deste club,' onde
devem figurar, 110 programma das
festas, os seguintes clubs:' scratch
America. S. C. Frontin, Frontin
F. C, Polo F. C. Botafogo A. C. 3"
regimento de Infanteria 'fe Villegai-
gnon F C.

Uma feijoada na À. A. de Jacaré-
paguá — Realiza-se no próximo.do-
mingo, ãs 14 horas, uni* suceulenta
feijoada, offerecida pclo sportsman

Ataliba Nunes de Souza, thesoui-oiro.
deste club, aos players que conquis-
taram a taça de honra sobre o S. C.
Tupy, domingo ultimo; no festival
do Magno.

O Helios no festival do Ioizltano
'A principal esquadra do rubro-

negro de. Catumby, participara do
festival do Luzltano F. C, que se
realizara no próximo domingo, no
campo do Botafogo F. C. .disputando
a prova final com o promotor da
festa,'para a conquista de 12 meda-
lhas de prata.

O próximo festival do Helios A. C.Impreterlvelmerite, seríl realiza-
do no dia 26 do corrente, o grande
festival sportivo do rubro-negro de
Catumby.

O programma esta sendo cuida-
dosamente elaborado. Além de tres
matches do foot-ball, entre as que-
ridas agremiações Alvear x Helios
F. C, Vera Cruz X Chilenos e Ibéria
x Helios A. C, haverá diversas pro-
vas de corridas a pé, para moças e
rapazes, um match infantil Helios x
Salette, o um interessante e inédito,
match de foot-ball entre gentis se-
nhoritas torcedoras da querida agre-
miação'.

A directoria não tem poupado es-
forços, afim de que'o festival se re-
vista do máximo brilhantismo.

Um chocolate As torcedoras do He-
lios A. O. — A directoria do rubro-
negro de Catumby, tendo em vista o
grande sacrifício a que se submet-
tem as queridas torcedoras, organi-
zando dois teams para disputarem,
no próximo festival qúe se realizara
110 dia 26 do corrente, um original
match de foot-ball de moças, offe-
receril, ha próxima qüinta-féira, um
ahocolate, havendo uma parte lite-
raria e .baile, dissertando o Sr. Ja-
guttt Francesehini, na: parte lite-
raria, sobre a "Mulher no sport",
e o Sr. Joeé Coelho de Brito recitara
versos humorísticos de sua lavra.

Ao plano, tocara o associado E:»-
nestinho.

¦

Projeetos dé lei apresentados á ultima assembléa
da Metropolitana

Damos abaixo os projeetos de lei,
apresentados fi ultima assembléa da
Liga Metropolitana, que foram con-
siderados objectos de deliberação:

Solução á crise dc juizes
Considerando ser multo pequeno o

numero de juizes existentes, actual-
mente, no quadro da Liga MetropoII-
tana;

Considerando que, justamente der
vido a esta eircumstancia, luetam
immenso os clubs para conseguirem
juizes para actuarem os seus jogos;

Considerando que, justamente mo-
tivado pela escassez de juises, labu-
tam os clubs .para, em campo, obte-
rem um, que se disponha 11 aetuar. o
que, sempre que tal suecede, e, apôs
uma lucta demorada, dando, como
conseqüência, serem começados oa
jogos com grande atrazo ç, muitas
vezes, não poderem ser terminados,
•por fnlta do luz;

Considerando que, algumas vezes,
esses lui-jes, arranlados c»m rn**i**o,
não dispõem de grande capacidade,
para dirigirem ns partidas c também
para referirem o seu desenrolar rias
summulas, e

Considerando não ser justo que ai-
guns clubs forneçam muitos juizes,
envquanto outros se limitam a gozar
do direito de os escolher;

Proponho quo a directoria. da Liga
Metropolitana organizo tres quadros
de juizes, sendo 11111 para cada divi-
sâo e que sejam os clubs organizados
a remetter, até o dia 15 de abril, unia
relação de cinco sócios, para presta-
rem exame, afim de obteem as respe-
ctivas carteiras, e mais que;

Quando aueceda demitlir-si* algum
dos juizes, seja o club obrigado a, no
prazo de 15 dias, enviar o nome ite
outro soclo, para substituir o demis-
slonario, c, ainda, quo não possa ser
concedida licença a mais da um juiz
do mesmo club, a não ser quo o club
ar>»-"Sf"iti> outro para substitull-o.

E, como conseqüência, .que o club
que não fizo:» a apresentação dos no-
mes dos sócios (futuros juizes), 110
prazo marcado, não possa concorrer
ao respectivo campeonato.

Sala das sessOes em 0 de dezembro
de 1S-2-0.— A. S. Castitgnino, do S. C.
Mangueira.

Registro dos guardas civis
"O Andarahy A. C, por intermédio

de sou representante, entrega .1 pre-
sente assembléa geral, o seguinto
projecto:

ai Considerando qne o meio de vi-
da pratica do indivlduo,-quando 1»-
gal mente exercido,, não prejudica as
suas qualidades moraes, antfts, o ei'.*-
va perante o meio social;•b) Considerando que a organiza*
ção- social brasileira ê toda moldada
em princípios democratas;

c) Considerando que a Constituição
dos Estados Unidos do Brasil asae-
gura, em Igualdade de condlçdes e
circuniRtancIas, suas pernfrativas a to-
dos os indivíduos nascidos no terri-
torio nacional, sem distineção de clasr
sn. casta, ou dogma, (inclusive natu-,
ralizados, resalvados os prir;c|ploa"rK»*'
micos); 

'.
d) Considerando que não òonvom,

a nenhuma entidade, ou agremiação
do qua Iqüer caracter excluir do seu
convívio,' indicativamente, qualquer
classe ótl casta de indivíduo, tomando
por base a sua operosidade de sub*
sistencia;

e) Considerando, finalmente que a
classe de "guarda civil" exige, para
nomeação de seus membros,, attesta-
dos officiaes de sua condueta moral e
social, pelo que se torna selleccionada
de elementos indesejáveis ao melo 611-
ciai moral da Metropolitana;

f) Considerando não ser licito ft
Metropolitana a presumpçâo de reco-
nhecel-a incompatível com o seu con-
coito social: .

PropOe: Supprima-se, no artigo 76,
letra "F", os dizeres "e os guardas
civis".

Sala'das sessíies, em 6 de dezembro
de 1920. — José Fernandes Rollm, do
Andarahy A. C.

Divisões do ou'/c cluba — "Consi-
derando que o campeonato e os tor-
neios de foot-ball das divteões da
Liga Metropolitana, terão, em 1921,
2.2 -concurrentes:

Considerando, que .1 Liga Metro-
polá.tanrfl, de accordo icom o.s seus fins
deve procurar por todos ou meios ao
seu alcance o desenvolvimento das
spr,rts sob sua didecção;

Considerando -que a .presente pro-
posta nenhum inconveniente traz.
sando ao contrario, unia .medida útil
i* ¦ que a nenhum club pOdo causar
prejuízo;

•Proipomos
a) cada divisão de foot-ball com-

por-ee-ha de onze clubs;
b) a primeira divisão serã com-

posta dos actuaes clubs a ella per-
tencentes e mais o vencedor do tor-
neio da fegunda divisão;

c) a segunda divisão, ficará con-
stituida .pelos clubs qne a compõem
actualmente a -mais o vencedor do
torneio da terceira divis:. <i;

d) a vaga existente 1*1 segunda

divisão resuitonte deste projectoserã preénchitin pelos vencedores de
um torneio eliminatório que seri
realizado entre os clubs que com-
põem actualmente a tercelda divi-
arãpi;

e) fica «satabelccido o limite ma-
ximo de 33 clubs para as tres divi-
soes da Liga;

f) qualquer outros cluba que ve-
nham se filiar á Liga Metropolitana,
só poderão disputar torneios de foot-
bali, constituindo uma divisão espe-
ciai, e sem a menor ligação, com a
primeira, segunda e terceira divi-
»sões;

g) as vagas que sé dei- na terceira
divisão serão preenchida» de aocordo
com o artigo 19, do código, de foot-
bali." !

S. S- em 6 de dezembro de 1920 —
José Gomes do Souza, do: River F.
Club.

Courmissão para inquéritos —
Considerando que transitam pela
conimissão de syndicancia listas com
milhares de nomes de jogadores, pa-
ra a respectiva eyndicancia; e

Considerando ser impossavel a
cinco membros dessa com.n-.issão da-
rem desempenha a .tal. trabalho e
mais;

Considerando que além do serviço
de syndicancia tem a commiseão o
trabalho- de dezenas de inquéritos;

Proponho que seja creada iwnia
oommisfião éJoclüslvãmente para tra-
tar Apu inquéritos, commissão esta
que se comporá de tres menvoros e
que se 'deverft reunir tres vezes se-
manalmente, ficando a actual com-
missão de syndicancia' com o eiicar*
go de fazer ad respectivas eyndican-
ciara.

•Considerando que para a ç/bten-
ção do titulo de jogador é 'bastante
vir das secretarias dos clubs a rela-
ção doa secies que o desejam ser e;

-Considerando que apôs o .prazo re-
gulamentar e as informações da com-
missão de syndlcancia está. o. sócio de
posse da carteira de jogador, mas;

Considerando aer um meio facll
de fiscallzitr.-fio sobre a identidade
dos jogadores a sua assignatura na
secretaria da Liga;

Proponho que depois de remetti-
das pelos clubs a.s listas para. in-
scripções dos jogadores «> u.pés de-
corrido o prazo, sejam o-brigadoa os
candidatos a jogadores a asslgnarem
os seus nomes em um livro de regis-
tro.

S. S„ em 6 de' dezembro de 1920
— A. iS. Castagnino, do S. C. Man-
gueira.

Torneio de tiro de guerra
Considerando que a Liga Metropo-

litana tem por objecto a propagação
de todos os desportos; 1

Considerando que pelo seu próprio
titulo de Liga Metropolitana de De-
sportos Terrestres, o seu- raio de acção
não se deve 'limitar somente ao foot-
bali, tennis, basket-ball, pelota, hyp-
pismo e motocynlismo;

Considerando que todos os despor-
tos terrestres devem ser cuidados e
defendidos pela Liga Metropolitana;

Considerando xiue para melhor fa-
zer jus aos favores e proventos que
tem merecido do's poderes publicos,
nenhum desporto,.. melhor . do que
aquelle quc prepara defensores da
segurainça e da integridade publica;

A assemíbléa geral resolve:
Ia. Fica creado o torneio de tiro de

guerra, entre os clubs filiados â. Liga
Metropolitana; .

2*. A assembléa designará uma
commissão para elaborar as bases e
regulamentar o torneio;

3*. Esse torneio será disputado no
interregno dos. demais campeonatos
e torneios.

S. S., em 6 de dezembro de 1920 —
Alvat»o Costa, do Ypiranga F. C.

Modificação dos divisões
"Considerando que os fins propôs*

tos pela Liga Metropolitana ô o dei-
envolvimento dos desportos;

Considerando que pela fôrma com
que são disputados os torneios de
foot-ball, um desses torneios, longe
de tornar prósperos os clubs que o
disputam; antes, os tornam fracos,,
sem recursos quasi para manterem-
se e nullo dc qualquer estimulo
desportivo, pois que, patente é_o re»
traimonto de espectadores nos rnat-
ches que realizam;

Considerando que os clubs desses
torneios e muito especialmente os da
terceira divisão luetam com grandes
difflculdades para a cpnsprvação de
suas próprias existências;

Consldorando quo incitar os de*'
sportos ê procurar tornar suporta-*
vel a vida desses clubs e não asphi-
xIal-09, matal-os mesmo;

A assembléa gerai da Liga Metro-."
polltana resolve:

a) oi campeonato de foot-ball da
Liga Metropolitana sor.1 disputado
pelos clubs da primeira divisão, pela
fôrma estabelecida; '

b) os demais clifbs constituirão a
segunda divisão, de modo a dividil-a
em duas série», em igual. numero
do clubs, e obodocendo á escala dos
torneios da Liga da actual 2* e 3".
divisões, inolulndo-se os novos clubs
nas vagas quo so verificarem;

c) No fim do torneio da segunda
divisão, os vencedores de cada série,
bater-so-hâo entre si para conferir -
o titulo de vencedor da divisão.

d) o vencedor do torneio da segur.-
da bater-se-ha om prova diminuto-
ria com o ultimo collocado no cam-
peonato, de accordo com a fôrma J&
estabelecida;

e) a partida do que trata a letra"c", deste projooto, será disputada em
campo, neutro, revertendo o sou pro-
dueto para ps cofres da Liga Metro-
politana;

f) ficam respeitados os direitos
adquiridos doa actuaes. vencedores
dos torneios da Liga Motro poli tana,
na terceira e segunda divisões do
corrente anno.

g) o conselho da 2* divisão terá
funecionamento attinente a cada
série.

S. S., em 6 de dezembro de 1920—
Álvaro Costa, do Ypiranga F.C.".

PoHoiameiito*i dos campos—Consi-
derando que multas vezes as dire-
ctorlas.dos clubs, apesar de solicita-
rem das delegacias de policia o re-
spectivo policiamento para os seus
campos, em dias de encontros, mais
vêem os seus campos comp'etamonto
desprovidos da precisa força;

Considerando que não é regular
iM>m decente quo em um local, onda
se reúnem» milhares de pessoas de
todas as classe.s sociaes, não haja o»
elümento policial Indispensável não
sô para a manutenção da ordem,'
como para reprimir qualquer violen-
cia, contra a pessoa do juiz e aggi-ir?.-
são a jogadores? e mesmo a poiiulu.-
res, sujeitando as famillag 009 gran-
des riscos, conseqüentes a uma des-
ordem",

Considerando quo compete it di-
rectoria da Liga zelar pelo bom no-
mo do foot-»ba-ll, e não permittir qua
sejam desenrolados actoa que muito
depõem contra o jogo tão querido,
dos cariocas;

Considerando que, pela sua ascen-
dencia, está a directoria em condi-
çôes de podei* solicitar providencias
que evitem scenas degradante.-?, nos
campoa de foot-ball,

Proponho que caiba á directoria
da Liga requisitar directamente do
Sr., chefe de policia o policiamenl»
Indispensável para os campos, onde
devem ser disputados matches.

S.S., em G de dewcmbro de 1920—
A. C. Castagnino, do S. C. Man-
gueira. , .

Registro para os i juizes—Conside-
ra-ndo que ás peseqas que desejam-
ter registro como jogadores de foot-
bali são feitas varias exigências;

Considerando que O. funeção da
juiz é muito elevada, devendo aa
pessoas que a desempenham. pc-s-
sulr tantos requisitos como os exigi» .
dos pelos jogadores;

• Considerando que, actualmente,
nenhuma exigehcia ha para que nl-
guem possa obter uma carteira da
juiz, a não ser a approvação a qua
se submette perante a respectiva
commissão,

Proponho que sejnm applicadas áa
pcesoaa que desejam obter a cartel-
ra de juiz as disposições do art. 75
dos estatutos.

S. S., em 6 de dezembro de. 1920—•
A. S. Castagnino, do S. C. Man-
gueira.

Modificação do arf. 70 — Redija-
se da seguinte fôrma o art. 70:''Nenhum jogador poderá Jogar
por mais de um quadro no mesmo
dia."

Justlflca-se plenamente, esta pro-
posta, pois parece não ser absoluta-
mente razoável que haja prohibicão
de um jogador disputar por outro
quadro, por Jú o haver feito em dia
differente por outro.

Têm sido multo commum, ultima-
mente, serem adiados jogos por fal-
ta dc luz, máo tempo e varias ou-
trás causas, não sendo justo que íi-
que impedido do tomar parte, por
oceasião da realização do Jogo adiado
ou suspenso, qualquer jogador que ¦
haja figurado em outro quadro.

Aíslm, na hypothese de ter adiado
um jogo dos 1" quadros, e no dia
designado para o seu proseguimeiito,
já terem deixado de fazer parte do
club, pelo qual disputaram, alguns
jogadores, ou mesmo' terem fallecl-
do ou estejam doentes, ve-se o clul» -
impedido de -substltuil-os pelos ele- '
mentos do seu 2* ou 3* teams, em
vista da absurda disposição do cita-
do artigo, e obrigado a lançar mãú
de jogadores que não tenham já-;
mais figurado em qualquer quadro,

Parece ser o 2* quadro a reserva-
do 1», e ná situação 'da legislação, ô
O club forçado a lançar mão de elo-
mentos fracos e sem treino, para .po-
der apresentar o seúitèam cmVçamrJò
sujeitando, muita vez, um ten.ni qúe--
na primitiva data estava em situa-
ção vantajosa, a ver-se dominado
pela fraqueza de seus componentes.

S. S., em 0 de dezembro de 1920— A. S. Castagnino,- do S. C. Man-
gueira."

Gratificações aos funecionarios —-"A assembléa, reunida, resolveu an- "
torizar a directoria a gratificar, com
um mez de vencimentos, a' cada um
dos seus funecionarios, a titulo da
festas, ficando, outrosim, approyí.d»
o.respectivo credito.!^"..; ,-."'. •:.

S. &, 7 de dezembro de 1920 —«
José Fernandes Rolim Junior, do
Andarahy A. C."

{Continua na 9a pagina.)

A. Vara presente ou uso próprio, não ha
como as J(OÚPAS BRANCAS da

Camisaria Luva Preía
34 Praça Tiradentes 34

Tel. C. 1400.
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_¦-¦__ ^ifío, 8 (ff deiembro de 1920.
Sendo, hoje, dia santi ficado de guarda,

tião haverá movimento em nossa praça.

A assembléa geral dos aecionistas do
Banco do Brasil, em ultima convocação,
deverá Tealizar-se no dia 10, sexta-feira,
ás 13 horas. Nessa assembléa será resol-
vida com qualquer numero de aecionistas
presentes a reforma dos estatutos e a ins-
tituição da carteira de redescontos.

'Associação Commercial
Os interessados no commercio de ini-

portação de nossa praça reuniram-se hon-
tém, na Associação Cormerciai, para isso
convocados por edital publicado na im-
prensa, assignado pelos Srs. Dias Tava-
res, R, F. Bouças e Augusto Lopes da Sil-
va, sobre a projectada fundação de uma

1 Câmara de Commercio em Nova York„
Ficou a mesa formada pela comniissão

constituída peia associação, composta dos
Srs. Dias Tavares, presidente; R. F. Bou-
ças e Augusto Lopes da Silva.

Tomaram parte nessa reunião, além dc
outros, José Casio & C, Alfredo Henri-
que, Mario F. Tchuryca, pela American
Ch.inilier of Commerce; V. A,' Correia,
Marques de Oliveira & C, A. F. dc Sá
<S' C.j F. Bulcão, A. Costa Pires, Fonse-
ca Almeida ct C, Alberto Nunes de Sá
&• C, Castro Ncguffe & C, José Ferrei-
ra da Fonseca, Oscar Tavcs, L. Affonso
Rodrigues <fc C., Carlos Coiitevello, Luiz
Camuyráno e Augusto Lopes da Silveira.

Exposto o assumpto pelo Sr. Oscar Ta-
vares, a assembléa approvou immediata-
mente a preliminar de que não trataria de
empréstimo para o governo, nem para os
bancos, por isso qus foi essa matéria cori-
siderada não condicente com os intuitos
da reunião.

¦•Passaram em seguida ao estudo da ter-
ceira suggestão norte-americana, a que se
retere o telegramma do Dr. Heüo Lobo.

Depois de larga discussão, foi essa idéa
aceita para ser effeetuada no terreno pu-ramente commercial.

liontem mesmo foi dirigido a todos os
banqueiros e firmas interessrdas na ex--
portação para os listados Unidos o con-
vite, com a escolha do nome, para que cs-
tejam presentes á primeira reunião do co-
mité dos nave, que se realizará amanhã,
as 11 horas.

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
CAPITAL...... 50.000:GOO$000

Séie: Ri. de Jaueiro — fc ¦ l Paulo e Santos
OHDIÜ TELEGRAPHICO IUHUM—CHU POSTAL 479

Por contrato com o governo português o
Bunco assumiu no Brasil funeções de

Agencia Financial da Portugal
Abre c/c de movimento, CG LIMITADAS COS! TALÃO DE

CHEQOES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira
nas melhores condições do mercado

fechamento anterior uma baixa de 7 a 12
pontos nas opções, e na abertura de hon-tem outra de 13 a 15 pontos.

Movimento do cafó
estatístico do mercado bontem

B
encarrega-se oe administração de propriedade

DAGAIMLAHIA24-RI0DEJAIEIR0

O movimento
foi o segninte:

Bntradas:
Hstrada de Perro Central do Brasil
Mirada de Perro Leopoldina.. ..
Via marítima .. ..

411
-13.803

251

Total
o dia 1» Uo corrente

18.955
47.534

7.022
1.290.944

8.270

mento, o mercado apresentou melhor fei-
ção, passando os bancos 'a saccarem. a
11 1J4 e ti 51r6 d., a mie permaneceram
contra o particular a 11 7116 comprado-
res e 11 j|S d., vendedores, mas com ai-
guns negócios bancários c 11 318 d.

O movimento dè cambiaes constou de

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

Movimento do câmbio
^Quando foi divulgada a offerta de um

empréstimo de 35 a 40 milhões de dollars
eo Estado de S. Paulo, o cambio passoua funecionar na alta, subindo a 12 i|ifi d.
Mas, demorada a confirmação dessa
importante operação de credito, o cam-
bio resolveu voltar atrai, descendo até11 i|4 d. permanecendo eom pequenas ai-terações.

Agora, porém, tornam a correr novas
versões, não só quanto ao empréstimo aS. Paulo, como ao da União que foi ele-vado a 60 milhões dc dollars; a nossa
Prefeitura de 170 mil contos mas da Pre-
feitura de Nitheroy de .tres milhões clc
dollars,

Tabelas officiaes

letras bancarias a 11 ili e 11
contra particulares e repassadas
e 11 ?| 16 d., sendo o valor da
*$33.1 . 21 .215. \

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

port., 13..

Londres. . . .
Pariu

Londres. . . . „.
Parla. . . , ...
ltalln. . . . iPortugal. . . ,
Novn York. . .
lluiutnirf,.). . ,
Ilespanlm. . . .
Bui«,sa
.Itlpílo
Siteclu
Noruega
lloiínndii. . . ,
Syrln
Bolglrt
Ditiuinnriía. . .
Áustria

Sobre laia :
Cutí, iior franco.

Uin di V
Unimos Aires
Jdeiu (.papal) i
Montevidéu. . .

For cabogranur.a

IVirniroa. , . , ,,
Paris
Nòvii York
Itallu
Bjrrla

a
a

3 (í|f

11 114
.375

10 7|8
.378
$227
$710

6$3O0
$083
$830
$9(15

1$255

l$t>70
$384
$405

$308 a

90 d|t>.
11

11

3|8
$382

1|16
$385
$245
$775

n$3RH
$100
ss."in

1.020
3(200
1$340
$905

2$02fl
$387
$112
$!I0Õ
$030

Diversas mnissõiM, 1917,
Idoiti, 1917, port., 4, 0..
Idem. 1917, port., III, 22
Idoii. 192U, porl., 3, 10, 23, 21.

Estadoaés:
itlo, 100$, 4 o|o, ia

Municipaes:
Emp. 1004, porl., 70
Idoiú, 1914, nom., líõ ,,..
Meni, 1917, porl., 150. . . . .

Acções:
Itniiru* *

Mercantil; 50
Companhia* :

M. S. Jeronymo, 100, IOO
Idem-, 100. . . . 
Industrial Campista, 50.........
America Fabril,- 30.;.

Debentures:
io,Docas de Santos,

Idoiu, 25. . ;
Industrial Campista,

50..

iòo!

S|l6 d.,
a 11 3|8
libra de

84O$O00
811SOO0
815.000
883.000

0"$000

280$000
187*000
172$090

200.000

80$500
81$000

220(000
296.000

20O$000
201$000
205$000

PREGÕES DA BOLSA
Vendedor Comprador

820$000 810$00J

ofo :
louro). «$110

252(10
5(050

10 13|1«
$382

.. «$100

11 5$100
2$'_\S!)
5$150

rifla
1 10 7|8

$381
C$420

$233

Uniformizadas, 5 ojo..
Divtvtaa emksõot ;

1017, port  845$OO0
1920, port..  830$0O0
Nominati t ns  —

Apólices municipaes:
1901, 5 o|o, port 240$00O
Ditas nominativa», 240$OO0
Em., 1000 nom. . . . . 100*000
Emp. 1900, port 180$000
1914, port., tí °|o . ..... 178$OO0
Emp., 1917, port, 0 °|o... 170(000
Nitheroy, 1» Berie S8$000
Campo» 200.000

Apólices estadoaés:
Estado ilo Hio, 5 olo 07$5OO
MIiiiis; 1:000$, 5 oi". . .. —

Acções: • .

840$000
837$0O0

235$0O0
237$OU0
183$tN)0
179$000
177$00O ,172*000 '
87.O0Ú

100.000

ASSEMBLÉAS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia 9:
Extractivo Mineral, ás 13 horas, paracontas e eleições.
Dia 10:
Minas de S. Jeronymo, ás 14 horas,

para reforma dos estatutos.
Dia 11 :
Industria e Colonização, ás 14 horas,

para eleição da directoria.
F. de Tecidos Alegria, ás t3 horas,

para assumptos de responsabilidade.
Dia 10:
Banco do Brasil, ás 13 horas, para re-

forma dos estatutos e creação da car-
teira de redescontos.

Dia 13:
Companhia Luz Stearica, ás 13 horas,

paia ultimar o lançamento de irai em-
pyestimo.

Reserva do Futuro, ás 16 horas, paraeleição do liquidante.
Dia 15 :
—Industrial e Agricola do Torreão, ás13 horas, para contas e eleições.Empreza de Construeções Civis, ás

13 horas, para contas e eleições.
Dia ifi:
Estrada de Ferro Victoria a Minas, ás

14 horas, para contas e eleições.
Dia 17:
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

14 horas, para contas e eleições.
Dia 18:
Companhia Nacional de Seguro Mu-

ttto Contra Fogo, ás 13 horas, para ciei-
ção da administração.

— Usinas de Produetos Chimicos, ás14 horas, para eleição.
Dia 23:

8.984
125

150

"4.259

31.290
1.039.113

494.517

Desdo
Mídia
Desde o dia 1» de julhoMCdla

Embarques:
Estados Unidos .. ., ,,Europa
nio dn Prnta .. ..
Cabotagem ',;
Pacifico
Cabo  .. 

'

Total
Desde o din 1« do corrente .. .Dendê o dia 1» de julhoUtock no merendo ,

Cotações por arrota:
Typo 4 .. .. ;•; .. 12$30O;t
Typo  ll$í)0O
Typo  11$500
Typo  ll$10OTypo 8 .. .... ,, 10(000
Typo  10$100

Pauta semanal, $770, por kllogrnmnia.
Operações a prazo

Fmwcionou hontem sensivelmente
frouxo o mercado de café a termo, cujas
cotações aceusaram regular despressão.

O movimento de negócios foi um poucomais activo, sendo vendidas a prazo 30mil saccas, nas condições seguintes:
*««: Veni. Comp.

Dcsembro  11(300Janeiro (1020)  iUe,50
tl'TPrelro  1U850
¥»«?  12$150

« .. .. 12$S50
 12$450

Bacalháo:

Diversas marcas
ldein. mela caixa
Peixelin.

• .*••*•
t ••••¦••••

Banha:

CoIriT
120$000 a 130$000

— a US$000
100$000 a 105$000

P. Alegre, lata dc 20 kilo»
Idem, dc 2 kilos
Ideiii. de la tilo .. .
Laguna lata, da 20 leiloa
Itajahy, lata do 20 kilos
tisjülu. laiD de 10 Mlua.
Idiúii, lata dt 2 kllna .,d» ?0 Win
limeira i fauIlaU, leta

S* 2 ktlos ,,.,
Batatas!

Mineira e PauliaU .. ..
Itio Grande
Francezas  .

Vm kilo
1$950 a
1$900 a
1$900 •
1$780 1
1$900 a
lliioo a
1$050 a
1$900 a

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(Segundo despachos tclegraplios cl os nossos (juilrçsppmlciites espéciaes)'

2$000
1$050 

'

nono
i$imn
2$000
2$0(H
2$050
1$»5V

1$950 1 2$00U

P»i tilo

MERCADOS .MONETÁRIOS

i_ Breu:

Abril
Maio

11$150
ll$00O
11$750
12$050
12$1Ü0
12$250

Americano, claro
ItJtíIU, PS(-mo. ,

Cimento:

Marca Dovt. , .
Marca Atlaa. . ,Outras marcas .

Farello dc trigo:
Dos moinho» naelouuea

Farinha de mandioca:

Nominal
Nivuiual

• • ••
Barrico»

40$000 *. 44$000
40$000 a 

""-"

40$000 I
44$000
44$Ü00

5*000 a C$200

O ALGODÃO
O mercado desse produeto funecionou

ainda hontem fraco, com um movimento
pouco desenvolvido de negócios.

Os preços não aceusaram alteração
apreciável.

O movimento verificado foi o seguin-
te:

Companhia Industrial Fluminense, ás guiílte?10VÍment0 
do

Kntraãas:
Si Paulo
Pernambuco ....
Nutal '',"_'_'
Sergipe 
Parahyba 
Ceara ,;•'_'..
MunuibSo ."."
Pnrí "_

Total
Ilcsde o dia 1» do corrente
Salda» 
Desde o dia lo do corrente"íSlock t\it-t

Cotações:
Qualidades:

Sertüea
1«* sortea 
1'áullítaa
Medianos

fardo»

200

200
'«.003

325
5.500.

83.571

Porto Alegre, especial ..
Idem, flun ,.
Idem, cntrctlna ,
Idem, peneirada
Idem, grossa
Laguna, peneirada .. ,.
Idem, grossa 

Feijão:

Preto, auperlor ,
Idem, regular .. .... .
De cores, Porto Alegra . .
Manteiga
Enxofro (GO kilos) . ..
Branco
Amendoim
Pradlnho. . , , 
Mulatinho . . 
Outraa qualidade

Fumo:

Em corda —
Idem, bom .
Idem, baixo

Uns fc.1.11:

for 45
14..000 a
13$000 a
12,000 a
11$000 a
0$300 a

10$000 a
9$300 a

kiloê
14$300
13$300
12$400
11$300
«..000
11$100
0$500

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
ESTRANGEIRO

Informações diversas

l'm 00 kilot
24$000 a
18$000 a
22$iiuu a
40$000 a
24$000 a
18$000 a
33$000 a
189(100 a
10$0tiU n
14$Ü00 a

28$000
20Í0O0'JüjlMlU
42$000
27?000
2IÇ0OJ
3.1$00u•Jli.ihii
17$ii(f5
2i$oon

TEIiEGRAMSIA FINANCIAI
Descontos:

Hoje Ant. 1919
Um Londres, 8 iiig7.cs :

0 5|3 0 5|8 Domingo
Em Nora York, 3 mezes :

Domingo

Cambio sobre Londres:
Nova Yorlt (t. telg.) |iov dollars, libra !

3.45.00 3.411.75 Domingo
Nova York (á vista) dillars por libra :

3.45.25 3.-I O.OI) Domingo
Paris (A vitsto) francos |ior llbrn :

58.17 57.80 Domingo
Lisboa lí vista) íicncc |ior mil rC-ls:

7 0|16 7 1|2 -Domingo
Madrid ia vlstn) peretns por llbrn :

20.75 20.80 Domingo
Genova (lí vista) liras irar libra :

90.75 90.50 Domingo
Titulos brasileiros:

NOVA YOftK. 7 — Kn Bo! .1 Of/lelal
Cnfú o AsBiicnr rignrnrnni hoje, íi nlilma lias seguintes çotnçõca do enff i\ d".
soutnuilif colita iH>r lihia : pre-

Entrega
Enticga
ElTtlCgll
Entrega
ou soja

cm marco
eni maio
eni julho
cm setembro...

uniu üHti ilo 14 a 15 ponte
projos anteriores, <iue foriiui oi

Especial

Por 10 fcdot
nomlnaes

.... 25$000 i 20$000

.... 2<J$500 a 27$000

.... 22$000 a 23$000
O ASSUCAR

Continuava mal collocado e frouxo essemercado, cujas tendências eram bastantecriticas.
Os preços .não aceusaram nova baixamas ficaram mal collocados, devido á es-cassez de negócios.
O

Bio Grande, amarei», 1«.
Idem, 2". . 
Commuin, da 1» . . , .,Idem, de 2"
rfiihla — Uspeclal .... .Bohln — Superior... ."<""• • • • 
llinelru e 1'anlltta. . ...RI» Hrandn. . ,' , . ...Prnnrpmit .' . ,
Preto, superior,
Itlfm. ivi;ulir_
Manteiga. .. .

Kerozcne:

Por Ulo
2$000 a 2$200
lfOOO a 1$800
1)000 a 1,100

Por 10 íriJo.

• #• • •
••••••

26$000 a
22$000 a
SlIllDI) a
1S$0IU1 a
SífOtlO a
28$0Ü0 a
20$000 a

28$000 a
20$00P a
S4.000 a

:8$ooo
24$i)lln
23$iiin>
2o$miu
•IIIJUIIII
31$000
22100(1

$5110
$500
$720

2ÍSJUUU
21ÍÜ00
33$000

-4c/ual Anf. 1910
Federaes :
Funding, 5 o|o :

0(1 00 77
Novo Tundlng. 1914 :

57 57 70
Conversilo, 1910, 4 olo :• '42 42 52
1908, 5 o|o :

07 1|2 07 112 70
Estadoaés :
Districto Federal, 5 o|o :

51 1)2 51 1|2 70
Bello Horizonte, 1005, 0 o|o :• «5 «IS 80
E. de S. Paulo. 1913, 6 o|o ;

Nlcotado N|eòtado N|èotadO
E. dò Kio, boiniK o tiro, 5 olo :

58 1|2 30 1|2 72
E. da Bnhln. emp.. nino, 1913, I

41 1|2" 43 112 T.»

«ojo
. 7.U

7.50
T.S-J
8.04

suíirn os

.lllti .'•!,»•
Entregii ein nlnrco  7,05Entrega em ninlo ,. ij;\Entrcgu piii julho , 7 

'j|~
Entrega eni setembro  S.òt
Nn níesínin dntn rto liniió passado registraram-
SC ns seguintes lutui.-ões :

Anna pymulo
Entvogn em marco  I)o:ns.
Entiegu cin mulo  Ilonig.
Eiitrcgli em Julho  Doing.l-aitrcgu cm setembro  Doiug,

O ALGODÃO
lllgnjão

'illlU-

13.00 IKiTiiing»

10.12 Domingo
70 pontoH, <lt"id»

Americano . .
Ii.i(lrilhos:

• ••••••••

Nacionaes. ,
De Cerâmica
Estra ligeiro»

Manteiga

• •••••••'¦••• •• •• *•
•¦ •• ••

13 horas, para reforma dos estatutos.
Dia 2(1:
Trajano de Medeiros & C. às 13 horas

para prestação de contas e eleições.

JVuçut :
Londres. . .
1'IIIÍK
II1ÍII11; . . .
Portugal. . .
Novn Vork. ,
ll(ts|.ytibfl, .
Iluenos Aires-.
Itiinlevldfo. .

Vnlcs-ouro
Vor l.$l)ui),

ISaneo do Brasil
o 00 el|n.

5|ífl
$370

11

1/ mires. . .¦ rurÍM. ...
itniiii. . .. ,
1'oi'liignl. . .
>ímu Vork. .
Mot.íeviitfrf. .
lítipiios Aires
ldein (ouro).
Ili-"rnnliH. .
SiiisMi. . . ,
JÍpflO! . , .
Bülglca. . . .
Jtoljuiuhi. ,
H.iia. . . .
Ktleittlnh. . .

onro ....
Calunia Syndical

a 90 dias
11 51111

$374

limpei).

Taxas extremas

3 d\c.
11 5

$170
«228
$750

os.-iou
$840

2$2S0¦ 5*1011

39310

ninlo,
I 13|(I4

$.17!)
$231
$720

8$324
5$ 115
2$^UIi
5*110

$834
STUI7

3S'205
$ KM

I51120
STlül
$381

í'u:a iiiatrlz.
Iíi»iií'iirla. .

11 11-»
14

11
11

38
38

Kk:

VAIjOUES diversos
O.s soberanos

-vus moedna¦ regularam frouxa», cotando-s»» lilii-noiirn, ^flJOIIO

O Hnrico
raaüo du 3.319,
din do dollar na'

Os valcs-ouro
do llrnsll fnriieéla os vales-nuro Ipapel, por 1$ ouro, sendt a mé-semana anterior dc 6$132.

FUNDOS PVBIylCOS
O movimento effcctuado, hontem, naBolsa foi mais animador, mas careceu

.«.ida de maior interesse. Em todo o caso,constaram ainda alguns negócios em
apólices, geraes, mas com esses papeisainda frouxos, pori|ue cotaram-se com
juros, de 835$ a 845$, as diversas emis-sões, ao portador.

Constaram alguns negócios em munici-
pães, porem, pequenos e sem alteraçãonns preços; entretanto, trata a Prefeitura
oe realizar mn empréstimo importante
que deve determinar maior enfraqueci-
mento dc seus papeis.

Resurgiram alguns papeis das Minas deb. Jeronymo que foram fechados a8o$soo ç Si$, tendo melhorado os dasloterias que tiveram compradores a 10$,tudo mais carecendo de interesse. •
Confinfladas essas versões, nós consti-

tuirenios um segundo paiz dos dollars,
em cujo caso, convinha. desde já, retirar
o nosso cstalão monetário da libra ester-

Bancos :
Brasil
1'oimiicri'liil. . 
Coaunorctü
(jretlitü itoal Infernnelonal
Utvotira v, ,
Mercantil. . ,'•-,'.'.
Vi -iimn , 
l'«rlugiie/„

/'. ile Tevidos :
Amerlcn Fabril
AIliiiiii;a. . .• 

•• t'At>MH ,
Confiança; . , . ,
t'«tlro\iido ,
MniúiftietÒrii
Ititli.«trlitl Campista. . .,
Afl.ííííütiNt' ..
1'riigriwao
1'ettiipolilun.i. . 
Sliiilo Ale...

C* do istyuivs :
Mmml . 
-Minerva

listrada* dc faro :
Minas de S. .Teron.rmo...
íínl Alíiifirn. . . .*
Vieti.iin u Minu». ... .,

Diversas:
línVa» Ua Ií:iliia
llnCUS de Snntos
Ditas iidni.nnes.
lí.Ierlai
Melhorts. no llnr.inliilo...
Terras

Debentures:
America Fabril
Alliança
Dom 1'ustor . . ;;.,,''.;¦¦•vt.iiirii, tlinhms. . . .Confitíriça
Corcoviido '..'.'.'.
Duca. da llnliín
Hocim do Snntos
i:»l».i>i>il'ii
Ktiifi.-iidtira. . , . -.,,
l'IM.1 I.III.
Industrial Cãínplstá. 

'. '.'.'.
MágCense. . . 
l-rogrcsso Indusirlal . ..
Multado
.Mnrnifjietyra
Melh. em Pernambuco
Santo Alslso  .

260$000
200$OO0

1H$000
2a3$0Õ0

2õ.-?000

300$OO0
2I0$000
íilni>i .ti»
220$000
170$0(i0
180.UIH)

207$O0Ü
300.. 0110
285.11(111

NV$(I0(<
03$000

81$500
ou.oou

!)«$500
875$000

2503000
181$000
188$000
1808000
iio$ooo
20O$OO0
•MU*"'-

247$000

295$0OO
220$00ll

210$000
105$000
170$O00
220SOÍMI
l-5tl$000
20:1.01111
270SÕÜ0

Sii$.1O0
511.000
45ÍOIIU

70ÍOOO

4iW?000
li$000

15$000

202$000

204$0OO
2iis$iiiiu
204$000
200$0(IO
i3i;$ooo
20l$00O
2II2$IMI(I
l(i5$00ll•.'J2$ÍMI0

17ll$000
20IISOIIC
20)1.0(10
10.I.II00
1511.11(111
178$0ÜO

50$OO0
405.1100
452ÍOOO

10$UIMI
55$000
13.000

200$000
200$000
200$000
203IIUM'
200$OUO
100$00li
134$(HJU
200.ÇO00
200$i"MI

ins$:ioi
202$OÜO
15U$O00

200$l>00
185$l,00

100$000

Rendas fiscaes
MINASRECUBEDOIUA DE

GERAES
Arrecadação do dia 
De 1 a 7
Em igual periodo
sado

do anuo pas-

28:119.300
127:«3U$50O

135:499$30O

Una e passa',o ji;ir:i
como já fizemos com i
impostos aduaneiros.

Nfas o que stlfccdé
o cambio não sl de ¦'¦¦
sas carradas to.las o'e 1
dindo o nosso paiz tiev

'íítiira
fíé d.,

nao pcnmthndo a circulai;
par.

Com effeito, na ::'
bancos a n 11^ c 11.
a 11 3(8 e 17 7Ji6 d.,'
nou-sc frouxo com o
o particular a 11 3JS d.

Ainda cedo, porque não

áquellas moedas,
ís \Tiics ouro, para

é que; desta feita,¦'¦-.. :ispi,-ado nes-
i....i.:ro. que inva-
ar;.-, as taxas _ 27,

metálica ao

sa cearam os
contra letras

mas o mercado tor-
bancário a 11 1J4 e

havia movi-

Canhenho commercial
Com o capital de mil contos de. réis

está reorganizada a firma Ferraz, Irmão
& C, uma das casas mais importantes do
commercio de nossa praça, sendo o seuramo de negocio, gêneros de estiva.

Compõe-se essa firma dos sócios Fran-
cisco Lopes Ferraz, Antônio Pereira Fer-raz, 'Francisco Pereira Ferraz, Manoel Al-ves Ferraz de Magalhães, Júlio Gomes
Correia Irmão, José Mario Dias e Joa-
quim Augusto Soares.

—A firma Oliveira Brito & C. é com-
posta dos sócios Antônio de Oliveira Bri-
to c D. Julieta Gonçalves de 'Brito, tendo
o capital de 150:000$, e está estabelecida
com o commercio de automóveis.—.Montou uma ourivesaria, com o capi-
tal de 20:000?, o Sr. A. Santos.

7-Os Srs. José Rodrigues e Raul Sam-
paio organizaram com o capital de réis15 :ooo$, a razão sócia] de Rodrigues &Sampaio, para explorar o commercio dcmoveis, etc.

— Estabeleceram-se com o capital de
S :ooo$, sob a firma Mello Sobrinho & C,
para explorar o negocio de pharmacia os
Srs. Gaudencio Ccsar de Mello Sobrinho
e José Alves Ferreira Faria Junior.—Tambem com o capital de 5 :ooo$,
cstabeleceram-se os Srs. Gilberto Ferrei-
de Assumpção e Anacleto Ferreira de As-
sumpção, sob a firma Assumpção & €..,
para explorar o commercio de comestíveis
e molhados.

Notas da Alfândega
A thesouraria dcsla repartição arreca-

dou hontem 463:64Í3$833. sendo réis24S:278$i8o em ouro e ai7»:38s$fis3 em
papel. De 1 a 7 do corrente importou arenda em 1.747:077$534 e, em igual pe-nodo do anno passado em 1.532 igjijçyo;havendo uma differença para mais em1920. tle 2i4:.-i'4$56.|.

Foram submcttidós á consideração
do Sr. ministro da fazenda os requeri-menios em que o 30 escripturario destaAlfândega Francisco Paulino de Figuei-redo, solicita não sò o pagamento deajuda de custo para preparos de viagemc de primeiro estabelecimento, a que se
julga com direito, por se haver transfe-rido do Estado da Pàrtiliyb.í, de cuja Al-fandega era 1- escripturario. mas tambemo dos vencimentos r;uc deixou de receber,relativos .10 periodo ilo 17 de setembroultimo, quando desligado da Alfândega
da Pawliybn, onde exercia o logar de primeiro escripturario. .1 7 de novembro findu, nm .interior ao
nesla repartição^

NTo leilão realizado hontem. nos ar-mazens 3. 4 e rt do cáes do porto, foramvendidos cinco lotes, que produziram ainiportancT.i de 24y$onn-- Por acto de lionlem, o inspector au-toruou as seguintes restituições dc direi-tos pagos a mais ás seguintes firni.Vs:
9.1 $410, ijoÇaijp, 75$500, 87$62o, 7.0^70 e
(?o,$.8yo .1 líiiimaniul HIocIi & Krcre, e
34.120 e ii2?45o a prjng Torres ít CO ajudante de guarda-múr NunesFires apprehendeu, de um individuo des-embarcado do vapor Avon, á porta doarmazém 15, um; pacote contendo cola-res, pulseiras, pendentifè; chatelalnes eairmetts de ouro e platina, com pedraspreciosas.

Kssa apprehensão foi
officiaes Dano da F

mercado foi o se-
Kntraia»;

Campo» .. ., ,,Minas .. .. ,. .
Alagoas. . . ..
fernamboco. . .
Santa Catharina
Sergipe 

• • ,«t 
'•» 

. .

Baeeos
4.879

4.201

8.880
85.4S0
3.704

21.348

¦202.052
115.212

317.204

Total '-... I
Oesdc o dia 1» do mez ., ..Haldas f,..
Desde o dia 1» do oi<á .',' .',' \

Btock : .
Em traplehos ,Nos araiawns geraes .. .,".'. !

Total
Regularam os seguintes'preços:

«'ranço, cristal  m*0r. . U$Á*

S^;v¦¦••• « 2_SS
íí"'™!''""" ¦ «480 a $500M"sel,T0  $300 a $460

FAIIIMIA DE TRIGO
Funecionava esse mercado 

' 
inalterado

mas cm posição firme. As cotações eramas seguintes:

De Mlnxa 1 E. do Rio ..
8. Catharina(5 a 10 kilos»

Milho:

Amarelo .. .,
Branco. . 
Ueaclado

Madeira dc lei:

Por caute
25$000 a 2G$00U

líalro qitaútiido
7$000 a 15$000

Jl$00O 1 2BÍ001I
88$000 a 40$000

I7m Ulo
4$500 a 4$600
<$200 a 4$400

02 fctloi
18$000 a 20$000
17$500 ¦ 18$000
17$5O0 a 18$000

Uedro.
Peroba
Outros

üelro evi
••••••••¦•

que tomou posse

1* qunlldnde.
2» iiuiilldade
3a ijualldade
Seuiüihw .

Por 44 Silo»
 47S000 n 47$.'.n0
 40$000 a 4G$500

 4550110 a 45$it00 47$OO0 a 47$500
CEREAES MOIDOS

O mercado desses produetos funceio-nava firme, principalmente para o fubádemilho.
Cotações :

F11I1.I nilmoao. .ViflaA panlfleavel.l''uliJ iianlflrnvel.
KiíliS especial. .I''uha louimiini. ,
Ararútn
Pújtfl de arroz ..

Outros gencros:
DeitriiiH
Peçúla flua ....Peeula 2; jorte ,.

branca.
qúalldadei .. .,

Oleo:
Dt llnhaca:

Km barril bruto... ,. .,Bm lata i
Dp earogó de alfodüo:

Nacional .. ,.Batrongelro
Polvilho:

De Mino»; mo • a. Paulo.
Dt Porto AltgnDe Santa Catharina .. ..

Pinho:

Americano
Bealna por dúzia, cone. ,Hpruce
De Paran», l« inmlldade .Idem, de 2» .mandado ...

Phosphoros:

Marca Olho•Outrns marcas .... .,
Presuntos:

170$000 a

280$000
2B0$00e
tllÜ»O00

2$600
3$600

2$800
2$80O

• Alio
i$2oo a moe
2$O0O a 2$80O

1350 a
$350 a
$300 a

$100
$400
$400

for »i
$70(1

3201000
. 2$OO0

$K00
$830.

For lata
74$000
74$0OO

auxiliada pelos
, ,, . , 

'onseca Lima,, iMar-tuiez dos Reis. Paes de Araújo :e rema-dor Timotheo Uma.

Centros diversos
O CAFK'

í.ram ainda pouco promettedorai' ascondições do nosso mercado dc café, quefuneeionava.Vmpre impellido para a bai-
xa pelos centros consumidores. Fstes,como suceedeu sempre em todos os tem-
pos, tornaram-se mais uma vez senhores
da situação do nosso mercado, e operam
conforme as suas conveniências na alta,ou na baixa, mas, quando na primeira hy-
pothese abstem-sc de comprar e quandona segunda só se supprem do gênero,
quando os nossos vendedores não podemadiar as suas vendas, e resolvem baixaros preços justamente a contento dos cen-tros compradores, em todas as épocasmentoras da orientação boa ou má do nos-so mercado Nessas condições, emquanto
os nossos mercados cafezistas dependerem
desses centros, ou melhor, emiquanto dei-xarem que os mercados consumidores or-
gamzem "stocks" com que possam en-frentar melhoria dos preços nos merca-dos abastecedores, nunca o nosso merca-do poderá sair das condições em que seacha e em que sempre se achou, envolvidona especulação baixista dos que nessesnegócios têm a faca c o queijo na mão.—Hontem, o mercado esteve calmo,mas os preços desceram mais zoo reis emarroba, deprec.iando-se o typo a ii$ioo.Diante dessa baixa, era de esperar queos negócios se desenvolvessem; entretan-to, os compradores pretendiam pagar me-nos, e o resultado disso foi não se reali-zarero vendas dc maior importância. As-sim, na abertura fecharam-se apenas 1 327saccas, c á tarde mais 1.179, no total de3.506, contra 3.600 de véspera. O mercadofechou frouxo, com tendências para abaixa.

—-Em Santos, o mercado esteve tambem
calmo, cotando-se o typo 4 a 9$, e o 7 a
7?5°o por dez kilos.

Entraram 58.070 saccas; foram embar-
cadas 39.000, e não houve saidas. sendo o

| deposito de 2.900.618 saccas. Passaram

1 
hontem, por Jundiahy 48.000 saccas.

1—(Em Nova York, a Bolsa aceusou ao

Por 50 kilot
.•„ 2$$000«$ 18$OO0

19$000
14$(ll)0
12$O0O
38$000
38. (IUO

Kiloe.
1$200
$600
$500

O XARQUE
aceusaram alterações os preços.lesse produeto, os quaes se conservavamfirme.

£ Procedências:
Itlo da Prata:

Patos e mantiij
Puras iiiniitn*

/fio Ormidfi:
Palon e mantas 1 .min . »«onnPura, «.,,,„ ,. ..' V )| ÜS$$$jg

iílnoa ücrau:
Conforme a tniulidado i$7oo a 2$200

Não

Nacional.. ,
estrangeiro ,

Queijos:
Mina»..
Palmm

Sal:

*• •• •• i»

(caixa)

Silo

2$100 a 2$300

CHUZ & LEMOS
ohuiMHsoés, consignações

e ciiia própria
Saccos »iisit)V-, novo9 e u8ado9,

imracmé e ceieaes, aniagens, at-Jiiriâo e oarbauies.
Caixa Postal 665 Eni Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Oo norte, trono.. ..
MoWo. ¦. . . t#
Da Cabo Prlo, grngao.Ideai, Idem, uuido....,Eatrnngelro. 

Sebo:

Oo It. Grande * fronteira
Do Matadouro e larq. .
Dn Itlo 4a Prata. . . .

Tapioca:
De diversas

Tcltiiia:
francfjtatt. . ,
Naelnnaea. . ,

Toucinho:

üonimíuHi . .
De fiimelro ..

Vluho:

ffllo
4$800 a 5$20O

10$500 a 13$000

Om
l$«oo a s$soo

100$000 a 105$000

8« *«0»
f- 8$B00

. Nomlaal
e$ooo a 7$ooo

Nomlaal
10$000 a li-WO

Om ktlt,
r- 4$J00
aoraiaai
Nominal

6 o|o :

Titulos diversos:
7/o/e jliif.. 1910

Brasil 11., Common Stoek :
2 1|2 2 1|2 S 1|4

Brnzillnn T. Llglit P: Co., Ltd.. Ort. I
403|4 40 01 1|2

S. Paulo It. Co., r.td.. Oril.:
12.1 124 1|2 1811

Leopoldina. II. C, Ltd., Ord. :
28 3|4 28 1|2 ¦ 42 3|4'

Dumont Coffee C, Ltd.,. 7 112 o|o (j. Vrtt.
0

Bt. John dei Itej Mining. Ord. :
1B|- lli|- lft|-

Rio Plour Mills . Ci rn nu ri es, Ltd. 1
62|G 62|6 80|-

London * Brasilian Bank, Ltd:
22 1|2 22 ]|2 

' 
20 311¦ Mala Iteal Ingleza, Ord. :

100 100 107

Titnlos estrangeiros.' •; -'
Jlojr Ant. 11)19

Kmp. <le (Juerrn Britannico, 8 olo, 1920147 :8» l|8 8!) 1|S no í
Consols., 2 1|2 o|o :

44 •¦ 43 1|2 50. , \ ¦
Bente Fiiinçaiae, 3o|o (na Bolsa de Paris):50.07 5(1.2K «0:80
Rente Francaise, 0 olo :

85.20 80.20 87.05
O CAPE'

SANTOS, 7 — 0 mercado de eafú diaponl-vel continua enliuo, na.i hases nnlerlorea :
«oje Ant. 1D19

TJ-PO 4. . . . .„ fl$uuo' 0$U0ü IKiniIngoTyiio 7. .;,. . .. TJ,,,,, 7f.V)0 Dom|„eo
SANTOS, 7 — 0 mercado d. imf pura en-trego a termo esteve, como ims dias anterioresmulto calmo, e com tendência para Oaixnr.Na segunda eluimnda ueli«vuin-se os nrwosmais cstnvels, com ulta Ue 80 a 75 r.í< o bal-» de 25 rtls,. desde a véspera. O fechamentodeu-se nu seguinte poalijBò; eslnvel :

A'oea tase
Jloji:

•  8$!I50
•••• :..„„.„ n$12.l'. •••  8$425

••••• .•  9$5.10

NOVA YORK, 7 -- O mèreuilo .1»
pnra a entrega n iinizo encerrou-ie
eoiidlções estáveis, registruiidu-se os
tes valores, que representam uenls pur libra:

lioje Ani. mi}
Algodilo ."Americano"

entrega em Janeiro 10.35
Algudão '.'Aiiii'ricíÍiiüw

entrega em inalo . 10.49
Ou seja uma nltn de C3 a

o f('i'!i.iiui'iitu anifriur.
I.IVKHPOOL. T — No íncrcnüo de nlgmlflo

dlspiiiiiyéli ii- i|i::illiliiile» hnisllelnis ròrüiii hojo,
Cüf;iilji< 30 ílecjitios de pctiitv por Ülirü nmiv
nltiis, vigorando os seguintes Ühiltca :

lloji: Aul. 1019
Poruuinbiicu "fulr" . 12.17 11.ÍT7 Domingo
Maceió "fair" .-. . 12.17 11.87 Uiraiiiigo

O nlgiMirm noi-le-nmcrlciino no mesmo merca-
do.- expcriinciiii.il iiiiih ultu de 30 décimos de
peuee por Hlirn, cotüiidü-ie:

Hoje Ant. 1919"Full.v-nili1dling" dis-
ponliel  12.42 12.12 Domingo

| LIVF.Itl'OOL;7 — O merendo de algodilo a
termo, As 12...0 p. ni., lioje uiosllil paru o pro-
dueto norlc-iiiiiericuno ijfiiii itItn <!¦> 2r. n 30
pontos, eotiindo-se em pence por líbrii:

Hoje Ant. 1019"Fulljr-nijddllng" on-
trega cai dezeinbro 11.17 10.87 Domingo"Full.v-mlddllng" cn-
trega cnr março¦ . 11.30 11.05 Domingo
PIOlt.VA.MBtJCO, 7 — O mcrcailo ile algodão

nesta praça esteve hoje ao meio dia vaiarei.
A eotai;ão dn 1« sorte foi por 15 kilos.
Hoje  28$000
Anterior,  2.s?u00
Anno passado .. .. .. .'. liiniiingo

Aá cntiadus foram:
Hoje  i 40o
Anterior uoo
Anno passado .. ... .. ,, ........ Il.imlngo

.On seja par» a aafra:
Hoje ..-
Anterior  ;. ;.
Anuo passado

Sendo a «xlslencla deste produetoam:
Hoje
Anterior , ., ,
Anno passado .. .... ,

A üitluia èxportaçio de algodilo conhecida inenhuma.. •
o Assi;oAii .•;.¦

l'.IÍIl.\AMKi;CO, 7 — Silo n
cotaeõcs offlclnes do assucar.
kilos:

2:1.500
22 100

DoTiiiilgo
calculada

11.000
10.201)

Domingo

Dezembro.
Janeiro.. ,
Farofeiro. ,
Marco. ,
Maio. .- .

Venda»

Dezembro. ,
Janeiro. .
Fevereiro. ±
Março , ,
Maio. . . ,

Venda».

Dezembro,
Janeiro. ,
Fevereiro.
Murço. . .
Maio. . .

«ojo
Innlldo.

... 14.000
Antvrioi

.. U$U25

.. 11$ 12 0
9$!I50

.. 9$4I5

.. íi.ooo
'Para liquidação

Ant.
S$tuil

191»
Doiug.

Gzinas superior
Krjlin-o i')'htíil
Pnmwarcitf ..
.'í* f=OPt<! .. .;
Sotitenof) .. ..
Itrntos seccoa .

ITziiins superior
llriinco cristal.
IVnuTíirns ,.
íí* snrío ....
SoiilUllOS ... . 

"ji
Brulos seccos .

e 1»

«. 1»

; seguiiitua ns
bojo, per 15

tini»
.15200
*?S()0

.«ilHVrto
.s$:io»
;.^oo
I-.200

A it Irrlet
11.200

S$S0tt-..lução
S$..U0
TSIIW
•1*200

à.n»'i //ilfíiido

Sem

Sei:

procedências.
Om kilo

$400 a $01»

•• • •
••••

D- 'tio U randa. . .
Kstrnngvlro, rlrgen
Idem, rcrd»

Veimoutb:

Italiano.. ..
Frnncez .. .,
1'oi'tiiguea (P.

Vinagre:

••••••

O.).

Branco
listo .

t* •• •• •• ••

Preços correntes
Águas mineraes:

Caxamba',
l^imbarj. ,
Snlnlaris .
Cauibuqulra

8 I^niirenco. . ,
Aguardente

• a • « •

tallo)IHrm
De Campos
Ue 1'aratj.
Do Angra ..

Álcool:
Do 40 gráos
Do 38 grAos
De 30 grilos

Alfaia:

Naclonnl .. ,
Arroz:

Brilhado da 1*
Brllluiilo da 2' .
Especial .. ..
Superior ., ..
Bom
r.egular
llranco
ItTijndo do norte
Mc' • arro». .. ,Snnga . , 

Oaita
87$000 a 381000
32$000 a 84$000
84$000 a 86$000
3ZJOIJ0 a 84$000
8U$U00 * 32$0OO

. 480 litros

190$000 a 200$000
23USIMI0 i, •.'Iiijiiiiii
210(000 a 23U$000

1:200$ a 1:40«$
80U$000 a 680$000

Um kilo
1*8110 a 1$400
2$000 a 2$500

Por karHI
71110110 t\ 85$00l

700$O00 a 75OÍ0O0
S50$0(IO a 700$000
760$0OO a 80i)$0'ic

Cotta
(8$000 a «0$000
78$000 a 82(000

48$000 a S2$O0H

Pipa
•50$000 a 700$000
«50$000 a 700$000

Domg,
ptllltg.

Inaltdo. 9$175
Inaltrdo. 9$ 175

Vendas
_m'.Am'TÍÍS77 

~ W- ° sce"i'»e o movimento 
"es-

tatlstlco lioje, com os respectivos confrontos ;
1019Entradas :

Embarques

Despachada»
Btistoneia :

Jloje

33.930

22.000.

31.000

Ant.

.68.070

29.000

14.000
2-931.548 2.900.013

Domg.

Domg,

Domg.

Domg.

Iizlnas superior c 1» .
Branco cristiii ,. ..
Iieuicrurns
3" sorte
So menus
Brutos wecos .. .. .,

As entradas foram:
Hojo .".; .. .. .. ,,Aulcrior .. .... ,,Allllu -|.Uf ,ii|,i ,. ,'¦; ;•Ou seja pnra a safra
ni>jiy '.'.• ; 

..
Anterior ,
Anno fKMsiulo .... .

Sendo
em:
Hoje .. ...
Aníerlur. .,' ,
Anuo passado

A ultlmn exportação de assacar cuiibeíldaii.'lil.umu. -

a exisleneia deste produeto

lT..,!lillgO
IT.' .lillgl)
II . i.iiigo
li.imlTigo
11.1 T.ilIgO
J)u»JliÍltgÓ

7.000
211.800

ll.íiiiillgO

a»i.4oo'.isd.soo
OoiiiiiiKO

cnlculada

SK7.80O
300.200
líumilIfO

4

Carne verde
Para o consumo da população foram

abatidos hontem, no matadouro publico
309 bois. Desses, 4 114 4|8 foram rejeita-
dos, 6u i|2, pesando 13.1284 kilos, ficaram
em Santa Cruz para o abastecimento dos
açougues dos suburbios, e 243 3I4 desce-ram ao Entreposto, afim de attender aos
pedidos leitos pelos açougues da zona ur-bana.

Esses pedidos foram de «40 bois.
Em "stock" existem 1.024 bois, estan-do j;6 recolhidos aos curraes para a ma-tança de hoje.

e escs., (hollandez

e escs., nacional Ma-

250$000
220*000
IÍIO.000

200(000
230(000
200(000

Vm kilo
$380 a $880

nn wio»
48(000 a ,.2(000
43SIIII0
40(000 a41(uno a
5li.'if|.) a
S2$(iiiii a
38(000 a
20(000 a
22(000 a
10(000 a

45(1)011
485000
43(01)0
381000
34(000
40(000
2*(0O0
25(il(H)
30|000

Noticias maritimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados
De TRecife e esc9., nac. Itapema, carga

a Lage Irmãos;
De Hamburgo e escs., allemão Rapot,

carga a Herm Stoltz & C.;
De Buenos Aires e escs., inglez Andes,

carga á Mala Real Ingleza;
De Buenos Aires e escs., hollandez

Brabantia, carga a Martinelli;
De Southampton e escs., inglez Avon,

carga á Mala Real Ingleza;
De Buenos Aires e escs., francez Ga-rotina, carga a Bataille;

™?e C"dif£. inál« Portjield, carga aWilson Sons & C.;
De Trieste e esc,

carga a Martinelli;'
De Nova York,

hollandez Columbia,

americano West Sclenccarga a P. O. Nicolson. ¦" ot'l"<.

Vapores 'saldos

Para Nova Orleans, inglez Jersey City ¦
Para Southampton' e escs., inglez An-des;
iPara Buenos Aires e eses.. inglezAvon; "
Para Amsterdam

Brabantia;
. Para o Pará
capa.

Vapores esperados
Tortos do sul, Almirante JacenuauNora York, Amcros»  
Oortoa do ani, Bcroulo DouradoSouthampton e escs,, UigUtatid-Bovèr' '.
Buenos Aires eaca., A.i.Uolue . .Amsterdam a esca., Oolrio. . .Buenos Aires e escs., rau&on. '"'"••

Nora Tork, Testrl»  , 
" "

Barre • escs., Ccylan  
Nota Tork, Tennytiotl  ". "' '
Buenos Aires a esc., Tomaeo dl Bavoia.mo orande do sul • ese., Byron.Liverpool e escs., Orita  ""
Btockolrao o escs., Bueeia .... 

''.:"-.-' íl
Buecla • eacs., Balboa ' " "- ÍJNova Tork, AcoIim  "" "
Bueno. Alrea c taes., DemeraraBuenos Aires e cscs., Formosa.Antuérpia e escB., Pavt io WaeiRio da Prata, Mendosa
Buenos Aires e eacs., Avon ....

Vapores a sair
Portos do aul, Itaituta *
Beelfe a escs:, itaoiba. ¦'.  5Porto» do ani, Itancma. . , . 

 i1'ortoa do aul, Bocaina....  ICabedello e eac., tlontenegro....',','.'".'" sBuenos Aires o ese., Columdta '.'. sBuenos Aires, Aroíross ,  
f,Nova Tork e esc., Denii ..'."" aLaguna e escs., Anna  '¦'.':

Portos do sul, Itapema ..Porto, d0 r10 „, Jantin jÍ,,;^- "
Marselha a escs., AoullalnéBuenos Aires, Jf<mMTe»imel  !'l-«guna e cscs., iauunoIluenos Aires e escs., lligh-Bover ..'.'.Mossorí, e esc., 7lapura...
Tortos do norte, Bio de Janeiro'.'.'.
Ponta da Areia, Coronel
Nova Tork a cscs., Couían. 

•"•*•*•
Bueno» Aires e escs., Oolrio ••¦•••CananCa e Iguape, Iratu..
Portoj do sul, Itajubá.
Bio da Prata, Amacoiias .. 

'..".'.".

Buenos Aires eeses., Ceulan ..' 
" "

Barcelona e Genova, romano dl SaiiòíoPortos do norte, Aracaty.
Santos, Veslrts  , 
Santos, Tennuson  
Portos do Rio Grande, lbiapàbà".' 

"
Aracaju c escs., Itaipaca ..Novn l"ork. Byron "'
Buenos Aires
Portos iiu

lteelfe e cscs., Taquary '...;
iluenos Alrea c ene».. Pujiit de WacsMursellia «eses., Àlcndusa ..Soutliniuptou c esca,, Aoon ..Portos do norte, Joio Al/rrto .,

18
20
20
• I»

25

Movimento do
porto

cáes do

OSC, .In,!,/...
noile, Ciará.. .Ciilllio o escs., (irila ..

Mònicrld.0 e <• <¦<., :ti,;n'
lí"' .1.1 l-r.lt:!.',Kio tJni.i.lc

Itio il.i Vc:,
ifuividiin
IJve.-piT.il .

Acham-se atracados ao cáes do porto,em serviço de carga e descarga de mer-cadonas, os vapores e embarcações sc-
guintes:

Pontão nacional S. Francisco, cabota-
gem, armazém 1.

Chatas diversas, com carregamento doLima, armazém rt. 2.
Vapor nacional Imperador, cabotagem,armazém n. 3.
Vapor nacional Sumaré, cabotagem ar-mazem 3.
Chatas diversas, com carregamento doWxnona, armazém 3.

if/Ch.a».S ^iversas- com carregamento dorvest Noska, armazém 3 e mixto 4.vapor nacional Anna, cabotagem, ar.masem 4.
Chatas diversas, com carregamento do«10 de la Plata (armazém mixto n. 8), ar-mazem n. 4.
Oiatas diversas, com carregamento doòcaldier (armazém mixto 8), armazém
Vapor inglez Monanesses, armazémn. 3.
Chatas diversas, com carregamento doM. J. òclaon (armazém mixto- n. 8) ar-

recebendo miivcrio,
mazem n. 7.

_ Chatas diversas,
armazém 8: .

Chatas diversas, com carregamento doAngo (armazém mixto n. 8), armazém

W«,a\a/ 
d,iversas' com carregamento doWest Munltcn, (armazém externo 8) ar-mazem 9. ";.'

cÜw5 diversas' .cm carregamento do±ork (armazém mixto n. 8), armazémn. 9 (a farinha de trigo descarregada noarmazém n. 3).
Vapor nacional Dina, cabotagem, pa-teo 10. o..
Hiate nacional Leão do Norte, pateo10, cabotagem.
Chatas diversas, com carregamenlo dofancrás, armazém 10.
Vapor inglez American Star, pateo 11(descarregando material para a Estradade Ferro Central do Brasil), pateo 10.Vapor mglez Lame, recebendo carga,armazem 11. ' -

J£2
'¦¦•:-
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V, _..«•¦ francez Sierra Venlana, (arma-
zcm mixto 2), armazem 15.

t h.-itas diversa*!, com carregamento do
Tabiir, (armazém externo -), armazém
li-

\'.ti«or belga Gallier, (armazem ink-
to 1 >. armazem 16.

Chatas diversas, com carregamento do
Steimlntriic (armazém mixto n. 8), anna-
zcm 11. 17.

Chatas diversas, com carregamento do
Huron (armazem mixto ri. 2), armazem
n. «i*.

Vapor inglez Andes, armazém 18,
transporte de passageiros.

Vapor hollandez Brabatitia, praça
Mauá, transporte de passageiros.

AVISOS MARÍTIMOS

CORREIO
Tff<tu repartição raiie.llril iualna peloa seguln-

tes imnuõtos':
- Hoje: ¦¦' • '
•Jii-iii». pnra Baibn.loa o Xova York, i-cee-

bcnilo impressos alé âs S horas e curtas atC
ás II

liiiüitliii. pnrn S. Seliaftlilo, «Símios, Pa rn -
iwgiiii, Ilitjuli.r, Florianópolis, I.i.l.ilulm e 'ilo
Gi-arido, rocolicuilo Impressos ntí* fis 8 liorns,
cnrtiiB at.'- fis 8 1(2 e eom porte diuilo nté fis !).

Ótirõiiva, íi-.i.i Hnliln, ltwlte o Eüroiíii, vin
Llslwa, re«acbeiiilo impressos nt6 fts !l liorns,
«•Vi.rli.s luifil «I ii.lerinr alé fis II 1|L', eom for-
te il..|.!i. e imi-íi o exterior nlé fis '.

Aiiinnliã :
"italiana, 

pnrii Santos, Puriin(í_ Snntn Gatlin-
rina --' Uio Griímlo do Sul, rtH-ebehUÒ imrè-ísos
ntí lis 8 liorns, curtas nlí fis 8 í|2. eom purle
iliiplo nte ;'««•¦ 0 e objectos, pnra registrnr até
fis li liorns ile hojo.'Áuiifl, pura Suiit-os, ParanafíUil, S. Francisco,
Iliiji.ii.v. Fjiiriaiiopolls o Lukiuiu, reeelieu.l.. im-
_iri-s.-..s nté fis 5 'liorns, curta.* utfi íis fi 1|2,
com porte .luplo ntfi fis (1 e objeelus para re-
clstriir nté íls IS borns de boje.

SKOGLANDS LINJE
O VAPOR NORUEGUEZ

llllll
mi M\

carregará neste porto nos pti
meiios dias do mezdeDezem-
bro, para

LEIXOES E V1GO
Para cnrgàs e mais informa-
ções com a

SKOGLANDS LINJE
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1876

SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
Kio de .Janeiro—->*«. P-iuIo--S:iiit<>.-i e Gênova

Agente das Companhias1
de Navegação:

Lloyd Real Hollandez
L"iv(i Nacional;
T'iiii-:.it,üici'.icíi Italiana

«Çosuiii li» :
S'j«ieciaclt> Tri esti pia de

NsiVeyüçãtí ....
Souiediuie Nacional de

,.fí ivtiiiaçüi
Coiiipnniiif! 0'ienial de

Xavi.'!Jiií;ão

SAQUES Única con-
s«bre ¦ in;.iuB,*,i, iihu«, cessionária ão

II«!S|):uili», lti.li ., Iloihiu-
ila, l-r;ui«;:i, Inglaterra e
«Xova York.

Ajlarav mais moilica*. du ui«>i-
jinlu, tnti ei*niiilu-st ut Iiiiraí

. iiiiiiRiliutuinuuie.

o A Al BIO
Veinlr e o «iiipr.-. «Je nioeil.* i

iii|idi*iiio.ilu le t.j.lus «s .«un.-t

afamado ape-
ritivo diges-
tivo:

tapooL, Brasil and Hiver flate taners

LINHA LAMPORT & HOLT SPORT
O PAQUETE

HERSeHEL
Sairá na segunda quinzena de dezembro para

Este paquete íoi 
'expressamente cóa9truido para transporte

de passageiros de 3Í oi asse, em camarotes com duas, quatro
e seis camas. _'i*.Preço da passagem de terceira classe 4it>$000,

incluindo o imposto
Paro passagens e mais informações, tratar com os agentes

Norton Megaw & C. Lc
RUA DA SAUDE, 29- PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Passagens: Norte, GG71—Carga: Norte, 47

FERNET
BRANCA"

Avenida Rio Branco 106 e 108

íí

LLOYD REAL
BEL6A

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
o magnífico e luxuosíssimo paquete

PAYSDEWAES"
m* *

Com magníficas áceoininoda ções para passageiros dc 1". 2° c
classe intormcdiiuiii, saldo a 80 de novembro, de Antuérpia, com «es-

calas por PERNAMBUCO c BAHIA, deverá chegar ao KIO DK JA-
NKliíÒ em 1» do correnle, o sairá no mesmo,dia pán^SANTOS, MON-.
TKVimío ó nviixos aires. ;-«'* •'¦••<.'

Esperado, de volta, no KIO DE JANEIRO, no dia 6 de janeiro
próximo, partirá no mesmo dia para a Europa, fazendo a seguinte
escala: BAHIA. PERNAMBUCO, LAS PALMAS, LISBOA, CHER-
liCIittO, PLYMOUTH e ANTUÉRPIA. *

Para passageiros e mais informações com omn m m
BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO, 19
Telephone Norte: 655

WILHELMSEN UNE
Linha regular de cargueiros Norueguezes

liRASIL-NEW YORK

TftURUS
Oairearnrá na I ? (|iiin/.ena <le Janeiro

THODE FAGELUND
Carve-urnráHil *J'.' quinãsciisi «le «laneiro

Carregai á na 1 _? quin/ena dc Fevereiro

JETHOU
fíirresíirá na *2? quihièiia de l-^evereiro

TURF

V

M ouiinuiuif-u
65, AVENIDA RIO BRANCO, 65

iiniifi
Telephone Norte 240

A REUNIÃO DE DOMINGO NO
JOOKEY CLUB

. Na secQâo respectiva, publicamos o
hiagnifico programma organizado pa-
jra a corrida de domingo, no hippo-
di-omo de S, Francisco Xavier. ..' 

DosSa importante festa sportiva
fazem-parte dois pareos.de reconhe-
cido valor, como sejam, .os grandes
prêmios "Major Suckow" e "Prado
Fluminense", aqucílle, em 2.000 me-
tros, destinado aos nacionaes de qual-
quer «Idade, e este, em 1.750 metros,
pára produetos europeus de dois àn-
nos e platinos e nacionaes de tros.

O programima, para o qual chama-
moa a attenção. dos leitores, reúne
ainda seis outros pareôs interessai!-
tes, pelo quo é justo prognosticar, pa-
ra o próximo "meeting", um mereci-
do suecesso.

ESTATÍSTICA TURFISTA
Damos a seguir a relação dos pro-

prietarios, importadoros e "entrai-
nours", que levantaram maior nume-
ro de vlntoriàs na presente tempo-
rada: *¦ .

Proprietários:
R. Lopes & M. Pino.  31
F. J. Lundgren  19
A. J. Chavantes  16
João & Álvaro Silveira  15
Linnou de P.. Machado  14
D. Herminia Carneiro '. 12
Carlos Coutinho-  12
Senhorita Lydia Blankenheim ..... 11.
Carlos5 Joppert. . . ,.  .11
Miranda «& Migliora. • •  11
J. C. de Figueiredo '.,. 10
Dr. Rodolpho Lahmeyer. .;.... 9
Pedro Oliveira.....  9
LourenQO Dagnino. . ,..«..,
J. Pyro de Almeida
Frederico Gelling. . 
,T. Cunha Bueno
D. Idalir.a Porto
Fernando C. Souza. . 
Alberto Teixeira. . 
Lindsay Anderson. .' ,
Domingos de Carvalho ,
Gomes & Tavares. 
Naylor* & Pinto
Orestes Pinto
Fernando Schneider
Domingos Pé-eira Filho
R. M. do Andrade  ..
Dr. Lima Rocha
Alexandre Vigorito .., ..;
o outros com menor numero.

Criadores:
Linneu- de P. Machado ... .
J. S. Quinta Reis  21
Ootavio A. Peixoto  20
Carlos Dietzech. •  16
Frederico Lundgren  15
Coronel P. Macedo Couto  11

3G

fião ao sportsman Francisco Antunes,
que se escusou, o cxce«llente player
J. A. Thomas, da Associação Christi
dè Moqos.'" 

Ainda não vimos o alludido palyer
actuar partidas de basket-ball, mas,
a julgar pela sua actuação como
player, oremos ser elle um juiz á altu-
ra de arbitrar partidas iguaes a.que
se realizará hoje, entre o Flamengo e
o Fluminense.

Antecedendo á. prova principal, et-
fectuar-se-ha tambem o match de
desempato dos segundos quadros, en-
tre o America x Flamengo, actuando
como" juiz -' ó sportsman Calvent, da
A. C. M. ..

O team do Flamengo apresentar-
se-ha para esso envbate da seguinte
fôrma:

Arno — Moraes
P.'«Magalhães

Falina — A. Netto.
Essas provas obedecerão ao seguin-

t*» horário: 
'

'Segundos teams, as 20 horas, e pri-
rneiros teams, ás 21.

A directoria da Liga estipulou om
2$ o preço das entradas para osses.
matches.
TORNEIO INTERNO DO FLUMI- *

NENSE F. C.
Durante a semana corrente, reali-

zar-se-hão os seguintes jogos:
Hoje — 1° jogo — À's 5 horas —

Tupynamtò x Indayá; 2° jogo —
Tupy x Goytacaz, ás 5,30.

Ainanhã — A's 19,30 — Jara X
Bororó.
TORNEIO INFANTIL DO FLUMI-

. NENSE.F. C.
A commissao avisa quo amanha

serão realizados os seguintes jogos:
1° jogo — A's 15 «horas — Pery x

Guayanaz; 2° jogo — A's 15,30 —
Moema x Jacy.

PING-PONG
CAMPEONATO INTERNO DO BO-

. BOTAFOGO F. C.
Amanhã, ás 20 1|2 horas, haverá

os seguintes jogos:
• Álarico Maciel x- Frederico M.

«Braga.
Victor Flores x Flavio Bastos.
Armlndo Ferreira x Mauro De-

, rome.-
J. A. LeHe de Castro x Almir Ma-

ciei.

As senhoritas Martinha Borja, To-
landa Chaves Vianna, "Jandyra Tei-
xeira e Ascendina Borja, foram con-
vidadas para collocar nos uniformes
dos vencedores as respectivas meda-
lhas.

Finda a entrega foi servida uma
lauta mesa de doces, tendo.ao cham-
pagne guaraná, o Sr. Hugo Bastier,
felicitado os nageurs e ao novel Au-
dux Club.

A festa terminou ás 21 horas,
com um réco-rêco.

— EstA marcada para domingo
próximo, ãs 13 horas, a. reunião da
dir.ectoria do Audax Club, para tra-
tar do festival de 2 de janeiro pro-
ximo.

ROWING
CLUB DE NATAÇÃO E REGATAS

«O presidente, de accordo. com o:arr.-
tigo S'2, paraigiaplio unkio, dos es-,
tatutos. coiwlda todos ns associados
para se reunirem e"> assembléa geral-
ordinária, no dia 10 do corrente,
amanhã, ás 20 horas, a qual sc reali-
zurá coin qualquer numero dc soolos
quites,

Ordem dos trabalhos (artigo- 94):
a) leitura dai acta da àsscjá-iblôa

anterior e a subsequente discussão e
ãppròvaçá.0;

b) leitura do exiioclientc «me liou-
ver, dos relatórios da directoria,
commissao fiscal o da representação
na Federação Brasileira diis Soçleda-.
des do Remo;

c) aipresentação de propostas;
d) eleições para nova directoria-,
e) interesses «sociaes.

PETECA

J. Cunha Bueno. . 7
Dr. J. F: Assis Brasil... 4
Dr. Armando Alencar ...- 4
Saturnino M; Velho 3

.e outros com menor numero.'
Importadores:

Carlos Coutinho 92

íí

LLOYD BRASILEIRO
IPUAÇA SB-RVULO DOURAD.O

E*ntre Ouvidor e Rosário

LINHA DO SXTILi
- .- - O PAQUETE

5 9 IRIO
Sairá no dia 15 do corrente, ús 10 horas, para, MONXKVIDE O, esta-

lando. em: , .
Santos, 16 de dezembro. , , .. .

Paranaguá, 18 de dezembro.
S. Francisco, 19 de dezembro.-

Itajahy, 20 de dezembro.
Florianópolis, 21 de dezembro.-

Rio Grande, 22 de dezembro.
Montevidéo, 24 de dezembro.

Em correspondência, no Rio Grande, com o vapor "Diamantino", para
Pelotas e Porto Alegre, e com o vapor "Rio Grande", para Juguarão e
Santa Victoria, na Lagoa dos Patosè na Lagoa Mirim.

AVISO—As pessoa* que queiram ir a bordo dos paquetes, levar ou re-
¦fcehei 

passageiros, deverão solicitar cartões ae lugreaso.ia seeyãi. du tra-
fego

M. S.RP.S.-N. C.
MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

Papetes para a Europa
Demerara

ksiii*r.utij di*. Baonus-Aires no «lia 17
ilu <li> eorrentt-. sanií piini Lisboa,
Vijjo e Livcr|in»l ilupois da iuJis«
|iciij vel iltiuura.

AVON
fcperúilu de Ilu noa Aires ho dia

!í-í «In cori-oiite, siiiri |«;.r;i Raliitt,
Pci-nitmliiMtis S. Vii-i-iitc. Sia-
<!oii*:i. I.islioit, Vif>». tln-i-liiirgo
ü í>«»ull»ainpt«fl UojKia ila luiilupeu-
a:i.e. iliiino.u.

''Iíniift *'ifí-s«"lii liet.s puni'o 1'orio, via Lisb a, a*i pa» ii«airj' do 3? elasio.-

Highland Rover
Kapticd.i.ili i-Jurupi i.o «lis IO «Itt

corrfillu ;Miii'á para illwhleviilco c
Buenos Aires dopois ila'.imlbpuu-jn-
Vel d-inoia. '

ORIXÁ
l-Hper.i.lo ila l'!iii*/|'i*i uu «lm -i-f «'«

cnrrcni4*. sairá para ,1ioiiit-vi>l6<».
1'o'rt Siíiiífioj;. I'iinl.i .trt-ii.is u
l*«ii'l<is tl» l*:i<-ili<'ii, -l.-|.oi-i «t i ui-
lll-ptJ.lS_V.-l li 'llli IV .

22
20
20
8
7
7
4
4
4

29
28
26
25
24
23
21
19
18
18
17
12
12

SAÍDAS DO AMO DE W2t
Am./VNZA...  5 tk* janeiro
DiMMiO.^  22 (Jc p.nciro
A LM AN 'AO li A
r-MCSKADO....
AKAÍiUAYA.
AND.KS 
DK.VIKRAKA.
AVON

•#¦

The Booth Steamship Co.
BRASIL. ¦ KCAlVIQCTIlCa-C*»

fMex pátjiii.te» r o.-bfiu kómeiite pij-.-gein » d* l? elaige.

O PAliUKIE INULKZ

sairá iMira AXTUliKIMA, KOiTÜKÜAM
e IlAMBÜlKiO, no fim de dezembro

Ac.iiinii.lu car*,*» i.urii .uirut pi-iiu*3, com bulileovío.

PttVn .0'aV'M , -r.uu-i. cjiii o corroior dn Cunipimhin, Sr. I.iiii Canip-js, 4

rua Vncon.lo .Ir liili.iiüíiii "• *>'•

Para passa-ji-iis «e mais inlormaçòes, cihii «s ugeote»

Wilson Sons & Co. Ltdt
3*7 AVENIDA RIO BRANCO 37

riiwuwnVii Kmrtm 1300 *:H0

2 iit* l'«vi*reirt
ü.lc t*i*vproiro
9 .li* fi*veruiio.

23 ile ffviM.'no
6 de M.iii*o
.9 <lc iiui'i;o

ARLANZA...'  2."..ie miii.^o
DALiUO  3 de abril
ALMANZORA  (» ih uti.ii
DKSICADO .:...  17 .U* ub.il
AliAOUAYA  20 de u iil
DESN  Ide maio.
ANDKS....  4 de maio
DICM lí RARA  15 de muio
AVON  18 .ie innio
AlíLANZA  1 de junlio
DARRO  12 de junho
A L.\l A N ZO I! A.. ' .1 f>(l<! .p. uliu
DiíSIÇADO  2U,(li* junlio
AKAUUAYA -... 29 «le iinilio

Próximas saidas para portos do Pacifico
OROP1CSA  10 de .j.neiro

Sê^FíVíÇ50 DE OAP80A
Para Londres, Liverpool, Havre, Antuer-

• pia, Eotterdam e Hamburgo
TRKNEGLOS
LARNE
SAVIBRE
S1LARUS
SEVERN ,
SARTHE  Fim de jan.
SABOR  Fevereiro

novembro
dezembro

Fin- de dez.
Fins de dez.
Prine.de jan.

As encommendas e amostras serão recebidas neste eseriptorio atô
a véspera da saida dos paquetes.

Para cargas, trata-se com o corretor D\ de Sampaio, no escripto-
rio da Companli..., e para pas«5hpens e mais informações com a

THE ROYAL MAIL STEAM HACKET COMPANY
Avenida Rio Bianco ns. 51 a 55

Caixa do Correio.n. 21 Telephone n. 6.950, Norte

H. de S. .Toppert
Alberto Teixeira •*...
W. M. Maddock
.Tpnatlias Pereira
Valero Pueyo
Dr. Domingos T. Leite......
Lourenço Dagnino
Dr. Octavio Veiga
Álvaro Silveira
Derb.v Club. 
Américo de Azevedo
e outros com menor numero.

Entrainem;s:
Manoel Barroso . 
Josí* Carvalho. ¦  ..... ,
Horacio Perazzo. . ;.
Trajano Carvalho. . . ........
Manoel de Mello
Miguel Penalva ... ... ....
Horacio Bastos
Paulo Rosa. ...••....-
José Iiourenço.
Gabriel Reis .;....
Américo de Azevedo  .
Christiano Torres
Manoel Figueirôa ..¦•..

WATE63-POLO
FEDERAÇÃO BRASILEIRA. DAS

SOCIEDADES DO REMO
Domingo, .na enseada de Botafogo,

em frente ao pavilhão de regatas,
stíril iniciada a temporada de valer-
polo, com a disputa dos 'seguintes
jugo3 do campeonato do'Rio de Ju-
neiro e torneio dos 2"° quadros Je
1920:

Vasco da Gama x S. Christovão—
1°° quadros, íie 15 horas; 2°°, «as
15 1|2 horas; arbitro, Sr. Pedro dos
Suntos.

Natação x Boqueirão do Pa-ssóio*—
1°° quadros, fis 16 horas; 2°°, Se
161|2 horas; arbitro, Sr. Jayma
Fernandes Guedes.

Aos interessados avisa-s-e, do or-
dem do presidente, ser prohibida a
permanência, de jogadores em tra-
jes de natação no pavilhão central.
Outroslm,communiça-se que,por gon-
tileza da directoria da Confederação
Brasileira de Desportos, cs quadros
dos clubs disputantes poderão mu-
dár do roupa no Pavilhão Mou.risco.

O ingresso no pavilhão se fará
mediante, na entradas distribuídas
peia Fedeaçâo e sujeitas uo sello de
propaganda de l$u00 *

BÀSKET-BALL
CAMPEONATO DO RIO DE JA-NEIRO

O grande match de desempate entre
ns valorosas equipes do Flamengo e
Fluminense.
Finalmente, realiza-so hojo o sen-

sacionul encontro de • desempate en-
tre as equipes acima mencionadas.

Esse match, que vem. sendo espe-
rado com enorme anciedade nas -nos»
sus rodas desportivas, revesti r-se-ha,
por eerto, de grande enthusiasmo.

Se já não bastasse as forgas equiva-
lentus dos quadros disputantes de
hoje, mais que sufficiente para con-
statar bastante brilho no transcorrer
du sua peleja ha a acerescentar a sym-
piithia c o conceito que gozam, nas
nossas rodas sportivas o sociaes, os
valorosos grêmios Flamengo o Flumi-
nense.

O vencedor de hojo, assegurará o
titulo de campeão de 1920, oecupando
o vencido o segundo lògar.

Ambas as ôrçuipes apresentar-se-
hão constituídas dos mesmos elemen-
tos que actuaram no ultimo match,
cuja victoria coube A phalange do
stadium.

Assim, pois, attendendo ao que acl-
ma dissemos, cremos que o magnífico
rink do Botafogo, local designado pe-la directoria da Metropolitana paraesse match, será pequeno para con-
ter a onda do affeiçoados dos clubs
disputantes, "bem como os que, a elle
compareçam, ávidos para assistir
uma partida emocionante.

Os teams, salvo, modificação de ul-
tima hora, estarão assim constitui-
dos:

Flamengo:
Gentil — Saintlve

Mario
Marwin —¦ Rizzo

Fluminense:
Strass '¦— Richer

Hugo
Paulo Rodrigues — limar

Como juiz dessa partida í..i ães-
ignado pela directoria, em substitui-

GRÊMIO SPORTIVO JABORANDY

Oa quadros deste grêmio para jo-
gar a .peteca, são os seguintes:

1° quadro — Araujo e Gastão —
V. «Souto — M. Souto e Barroso.

2" «quadvo — Othon e Picanço —
Flexa — Zagari e Raul!

3° quadro — Fortes e Coutinho —
Palma — Odilon e Menotti.

4° quadro — Vianna o Prata —
José— Penalber o Bascos..

.Reservas — Cunha, Rimr.os e Mar-
tina. *

ATHLETISMO
C. R. DO FLAMENGO

-, A directoria do C. R. Flamengo
pede o comparecimento, em sua séde,
ás 16 horas e 30 minutos, amanhã,
dos .associados abaixo mencionados,
para tratar de assumptos que se pren-
dcnn aos jogos athletlcos que se rea-
lizarão no dia 25 do corrente: lide-
fonso de Andrade, Edugard Cunha
de Vasconcellos, Ulysses Malaguttl,
Humberto Malaguttl de Souza, P.iulo
Buarque de Macedo, Ibero Goulart,¦WaldeVnar de Carvalho, Álvaro Gal-
vão Bueno, Mario- Sáyão C. Araujo,
Dagc.berto A. Torres, Clement M.
Barbosa, Winkeleranv Barbosa Lima,
Marc Maibon, Jo.**(; Almeida Netto,
Dino G. Bueno. Everardo Peres da
Silva, Julio Kunz Filho, Luiz Cardo-
so. Filho. Milton Caldas, Nelcio Dou-
rado, Aífcnso Chermont, Carlos'Cruz
e Aroldo' Borges* Leitão.

NATAÇÃO
O CONCURSO DO FLUM1NEN-

SE F. C.
Acham-se abertas as inscripçOes

para o próximo concurso de natação
do club. Os sócios que desejarem
concorrer, poderão dirigir-se á sala
da commissao de desportos.

As inscripções são gratuitas.
AUDAX CLUB

Apesar do máo tempo reinan-
te, realizaram-se domingo, nas
águas fronteiras ao Audax Club, as
provas de natação, que constavjm
do programma do festival promovido
por esse club.

A's 15 horas, foi effectuado o 1°
pareô, dedicado ao eapitão-tenente
Francisco Xavier da Costti, que ven-
ceu o negeur Anselmo Ernesto Bor-
ja, em 48 minutos.

2° pareô — "Basilio Magno da Sil-
va" — Venceram: em 1° logar, o se-
nhor Adamastor Alves Coutinho, e
em 2°, Josc Etruc.

Tempo, 46 segundos.
3° pareô — "Ernesto Wagner" —

Venceram: ora 1" lugar, Nilton dos
Santos Fonseca, e om 2°, Sidney
Leal do Couto."4" 

pareô — "Men.Smith Vascon-
cellos'' — Venceram: em 1° lugar,
Ildefonso Borja, e em 2°, Jehota Re-
bouças de Menezes, e Nelson Novaes
ficou' desclassificado por correr 'fora
das balisas.

Tempo, 46 segundos. • '
Findas as provas, os directores se-

nhores tenente Armando Magno da
Silva, Dr. Carlos Men Schuclc, Basi-
lio Magno da Silva, convidaram os
Srs. José Vieira, Hugo Bastier, 2° se-
cretario da Liga Náutica de Veleiros,
e o representante do "Sport Illús-
trado", para entregarem aos vence-
dores.as respectivas medalhas.

ÜRANDKS TORNEIOS
SPORTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ"."A (JAZKTA DE NOTICIAS", "O
IMPARCIAL", "A litlHUNA" E
OUTROS DOS ESTADOS.
Olgitrrnr- I» (Tres flnn«s misturas)
Colouiiiliiii 55 (Mlctiira fina):
(.'•iliniililiia 06 M:.-i|ii.rui lavado).
Fluminense («Misturo flnn).
Platino» 44 (Mistura flnu).
1'lallimt. 88 (Cupom! luvildo).
Gancho» 20 (Mistura rina).
Gaúchos 30 (Cupora! lavado).
Guynemcr (Em caixa? de 100).
Luxo (Finíssima mistura).
Mnrti«-ilti (.MlMiir. çtuit'*;..;i)-.

BRANDES TORNEIOS MIM
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
COTIZO ÜT

..-.-TOHIVLIO DE POOTIIAI.I.

GRANDES TOSHEIOS SPQRTIVGS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
COUPOM

TOISM*.!" ÍÍE tt KG ATAS

IHHÜESE JUÍZOS
SUPllE»IO TRIBUNAIi FliDJORAL
Visita «lo presidente do Supremo .

Tribunal Militar
O marechal reformado Caetano do.

Faria, presidente do Suproino Tiibli-
nal Militar, estovo hontem cm visita
ao «Supremo Tribunal Federal.

S. Ex. foi recebido pelo ministro
Pires e Albuquerque, procurador gt-_
ral da Republica, o p«*lo seu secreta-
rio, mantendo-se algum tempo em
amistosa palestra.
Concurso pura o cargo ile juiz. fc-

itt-ral «la 1" vara
Na secretaria do Supremo Tribu-

nal Federal, foi aborta hontom a in-
scripção, pelo prazo de trinta dias,

para o concurso para provimento do
cargo do Juiz federal da 1* vara dós-
'ta 

capital, vago com o fallcçimbntó
do Dr. Raul Martins.

CORTE DE APPELLACJÃO
1" Ciiiiinit*. •'*''•¦'

Sessão dc hontem:
« AppclIaçCes cíveis — N. 3.'JG:i _
Appellante, João Vieira Terra; ap-.
pellada, Companhia Áurea Brasilei-'
ra — Deu-se provimento, para jul-
gar improcedente a aec;ão;

N. 8.991 — Appellante, ex-ofrk-lo,.
o juízo; appellados, Antônio Fran-
cisco Areai o sua mulher — Cmi-
verteu-se o julgamento em diligen-
cia;' « ¦ •
•¦ N, «4.008'— Appellante, ex-jpHlcio,
o*juizo; -appellados,. Amadeu dn Mui-
tos Caranuirú e sua mulher —
Idem;

N. 2.148 — Appellanto, Auirusta
Fernandes de Almeida; appellado,
Francisco Bovcda Viiròíla — Négoü-
so pro.yimento;*N,' 2.801 — Appellante, Comp:'-
nhia Luiz Stearica; appellados. Zele-
rlno Rebello de Oliveira e Antouio
tíomcs dé. Castro — ldcm;

.N. .1.590 — Appelliuitc, D. Car-
mcHta Coelho . Rodrigues Ferreli'a;;
appellados, Fernando Gonçalveu
Soares —Não se tomou conheciinen—
tb por ter sido preparada fora do,
prazo; _

N.' 3.035 — Appellante, Eduardo'
Guinle; appellados, Werner, Hilpret
& C. — Idem;'

N. 3.915 — Appellante, The Con-
sòlidatcd Commercial Company, Li-
míted; appellados, Marin Stella da
Groot c outros — Negou-se provi-
mento.

2" Cantara
Na sessão de hontem foram jul-

gados: . ,
Aggra vos de instrumento -— Nu-

mero 304 — Aggravante, Antônio
dos Passos Fcrreira;aggravado, João
David do Valle — Negaram provi-'
mento;

N. 404 — Aggravante, Edgard
Ferreira; aggravado, Mario Guará-
nã de Barros -— Idem;

Aggravos de.petição — N. 6.295 —
Aggravante, Luiz Antônio F. Tino-
co; aggravados, Mcirelles, Zamith
& C, liquidatarios da fallencia da
Luiz Antônio F. Tinoco & C. —
Idem; . ,

N. C.321 — Aggravante, Carlos do
Oliveira Junior; aggravado, Antônio
Francisco de Sá — Idem;

N. G.323 — Aggravante, Antônio
Gonçalves da Cunha; aggravado,
Manoel do Rego Medeiros — Idem;

N. 6.324 — Aggravante, Fran-
cisco Bento Santiago; aggravado,
Manoel Alhernas da Silveira Bitten--
court' — Idem;

N. 0.325 — Aggravante, Constan-_
ça Augusta de Oliveira Amaral; ag-'
gravada, Maria Lopes de Abreu o
outros — Não conheceram do nggra-
vo por nflo ser caso desse recurso;*N.' 6.326 — Aggravante, Dora ApK
fazerag; aggravado, tenente Ignacio
Barros Barreto Junior —. Negaram
provimento;

N. 6.S27 — Aggravante, Haha
Stoltz; aggravado, Casimiro de Me-
nezes — Idem.

N. 6.329 — Aggravante, Vivaldl
Leite Ribeiro; aggravada, a fazenda
municipal — Negaram provimento;

N. 6.331.— Aggravantes, H. Nar-
bonno & C.J aggravados, Clrota & C,
—| Idem. •

N. -6.332 — Aggravante, Luiz Gas-
tão Alves; aggravada, Jucílth Alve3
de Oliveira, inventariante do espolio
de Luiz Josô Alves — Não conhece-
ram do aggravo, por não ser cnso-
desse recurso, com fundamento no
damno irreparável.

N. 6.334 — Aggravante, Antônio
Francisco Alves; aggravado Mario
Villas Boas Ferraz — Negaram pro-
vimento. .; ¦

N. 6.33G — Aggravantes, Irmnn-
dade do CordUo o Chagas de S. Fran-
cisco de Guimarães (Portugal), Se--
rafim Alves de Carvalho e outro;
aggravados, Antônio Pereira Teixei-
ra, testamenteiro e inventariante do
espolio do finado José Bento Alves de
Carvalho, e a Irmandade da Ordem
Terceira do S. Francisco de Guima-
rães (Portugal) — Não conheceram
do recurso, quanto ao 2° aggravante,
para que o juiz "a quo" o admitta
como oppoentc.

N. 6.336 — Aggravantes, Rubem
Antônio Gomes e outros; aggravados,
Benédicto de Almeida Rebello e ou-
tros — Deram provimento, para qu»
o juiz "a quo" receba a appellação
em um sô effeito.

PELAS VARAS
Um qae sc casou com duas mulheres

Benédicto Pereira dos Santos, ca-.
sado. em 9 de outubro de 1910, cum
D. Eurydice Laurinda da Conceição,
acto esse celebrado na então 10a pre-,

j toria. veiu, alguns annos depois, a
contrair novas nupclas com Clotilda
Maria da Cruz, na 3" pretoria.

Feito o inquérito policial, foi Be-
. aedicto denunciado pelo crime de bl-

'«_
-:.%

lilfãa
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gamia, tendo sido, tainbem, apresen-
tada denuncia contra José de Cam-
pos Carvalho o .Manoel José Gont-al-
ves Filho, por cumplicidade,' visto te-
rem attestado não haver nenhum
impedimento para aquelle segundo
casamento.

O juiz da 3<° vara criminal, por
despacho de hontem, aceitou a do-
liuncia somente quanto a Benedicto.

TJin crime em Guaratiba
Olegario Saturnino Soares, a con-

vlt° de uma sua irmã, residente ria
Pedra da Guaratiba, c em compa-
nhia do Joaquim de Brito, se dirigia
.pata um baile, quando, ao passar
ipela casa de Francisco Pires' da
França, á rua Barros de Alnrcão
n. 44, arraial d'a Pedra, deparou com
um grupo do moças conversando com
este ultimo.

Houve, entro Olegario o França,
ligeira discussão, por motivo ftitil,
depois do que o primeiro aggrediu o

outro eom unia navalha. Quando ten-
tava fugir, Olegario disparou um
tiro contra o soldado do policia Er-
nesto Dias de Castro, que o quiz
prender, ficando essa praça ferida.

. Processado, regularmente, pelo jui-
i zo da 'St vara criminal, visto tor sido
| denunciado eomo incurso na saneção

dos arts. 303 e 294, combinados com
o art. 13 do Código Penal, foi, hon-
tem,. o segundo delicto do aceusado
desclassificado, tambem, para o arti-
go 303 do mesmo código.

Aggressor pronunciado
O juiz da 3" vara criminal pronun-

ciou hontem José Paulino, como in-
curso na saneção do art. „iO'-i do Co-
digo Penal, denunciado por ter, na
tarde do dia 21 de setembro ultimo,
na ponte dos Marinheiros, aggredido
o agente de policia Alberto Pereira
da Silv-i, produzindo-lhe um feri-
niento com uma lamina de ferro,
que lhe causou pequena deformidade
permanente na mão direita.

RELIG IAO
Catho-icismo

8 DE DEZEMBRO — Concclç-ío de
Nossa Senhor.. —• Principal pa-
di-oci-ii dc todo o Brasil — São
Soplironlo, iiUpo o çóiitesspr;
S. Romarlco, abbníli* c eou-essor.

Festa de Nossa Senhora da Coneei*
ção nas archi-cathedraes dc todo o
Brasil. Pontificai solemne com assis-
tencia de todo o clero regular e se-
cular, ca1*ido e seminário. Pregação
ao Evangelho'.

A festa de hoje é celebrada
em todo o orbo catholico, des-
da o século VII, cm comime-
nvoração do faustoso dia em que a
Virgem Santíssima foi concebida isen-
ta do peccado, original, por uma graça
especial, para servir de saerario do
Verbo Encarnado.

Antes -mesmo do qualquer institui-
ção dogmática sobre a puresa dá
Virgem, já o povo ohristão rezava:
«•Benidito e louvado soja o Santíssimo
Sacramento, o a' Puríssima Conceição
de 'Maria, Senhora nossa, concebida
em graça sem macula do peccado
originai — Amem."

Tal foi a crença universal da igre-
ja, desde os apóstolos, tal como so lê
cm Santo André: "Do terra som man-
cha, foi foito o primeiro homem-; as-
dim devia o Homem. Perfeito nascer
de Virgem Immaculatla."

Não constituía, porém, nos primei-
ros annos da igreja florescente, obri-
gação de acto explicito do fé sobre
esse ponto, havendo varias duvidas.
O papa Clemente 'foi o primeiro a
prom-over a declaração da igreja so-
bre o assumpto, cabendo, por fim, ao
papa Pie IX, a convocação de um
grande concilio em Roma, para pro-
niuiciamento definitivo. Teve, pois,
logar, o grande concilio de bispos e
doutores da Igreja, representantes do
todus as partes do mundo, em 1854.
No dia já determinado- polo papa
Clemente, 8 do dezombro, perante
60.000 fieis, no vasto recinto da ca»
thèdrlíl de S. Pedro, íoi dada a co-
nríeeor e approvada, sobre a perso-
Bulidade da Mãi Universal, a seguinte

¦Definição — "E" artigo do íê
que a Bemaventurada Virgem
Maria, por graça especial ,i pri-
vilegio de Deus, em virtude dos
méritos de Jesus Christo, Rodem»*
pto-r do gênero humano, foi, des-
de o primeiro momento, isenta o
preservada do qualquer mancha
do peccado original.'1

—Nas soleninidadcs do hoje, nos
templos catholicos, serão lidos os Be-
guintes trechos do Evangelho:

Epístola (Sap., e. VIII.) — O Se-
nhor. me possuiu no principio dos
meus caminhos, antes de haver creado
algiuma coisa. Eu desde a eternidade
foi instruída, e desde o prin.ipio, un-
tes da terra ser creada. Os abysmos
ainda -não eram quando eu fui conce-
blda. Ainda não corriam as fontes,
nem existiam os pesados m*>iítcs'| ciue
antes deites eu era nascida. Elle ain-
da não èreára a terra, nem os rios,
nem firmara o mundo sobro seus pó-
los. Quando elle estendia as nuvens
eobre a terra e regulava cm equill-
brio as fontes dns águas, quando en-
cerrava em seus limites o iriaíi e ás
ondas impunha lei para que não pas-
sassem da raia, quando ponderava os
fundamentos da terra, com elle eu
estava e ordenava todas as coisas, en-
tretendo-rne todos os dias nas suas de-
licias, dc que perennemcnte gozava
em sua presença, o de todo o muiido;
folgava nas orbes da terra, que eSo
para mim delicias estar em rneio dos
filhos dos homens. Agora, pois, oh fi-
Ihos meus, nttendei-me. Bemaventu-
nulos aquelles que observam os meus
caminhos. Ouvi os meus ensinamen-
tos, h6i1o prudentes, não os rejeiteis.
Bomavotnturados aquelles que me ou-
vem:, que, velando cada dia na entrada
de minha casa, se conservam junto ás
minhas portas. Quem mo achar, avida achará e do Senhor receberá a
salvaeito."

Evangelho. (Lua, c. 1.) — Naquel-
le tempo: O anjo Gabriel foi enviado
por Deus a uma cidade de Oaliléa,
chamada Nazareth, a uma Virgem
desposada com um Varão, cujo nomeera Joseph, da casa de David. E onome da Virgem era Maria. E entra .-
do o anjo perante ella, disse: Ave,cheia de graça: o Senhor . comtigo,
bemdita és tu entre as mulheres."

AS 1 .ESTAS DE HOJE
Em todas as igrejas da archldiocese

serão celebradas as missas .estivas
em louvor á Immaculada Conceição

Nas matrizes, por oceasião da mis-
sa parochial, haverá pratica pelos vl«
garios.

—Cathedral Metropolitana— Missa
pontificai, officiando o Revmo. de-
cano do Cabido, monsenhor Antônio
Alves Ferreira dos Santos. Servirão
do diaeono c sub-diacono os conegos
Drs. Benedicto Marinho de Oliveira e
André- Arcoverde. No fim da solerr.n!-
dade dar-se-há benção papal.

Veit--.-a-.-l Ordem Terceira da Im-
maculiula Conceição—Esta tradicio-
nal festa, uma das inais importantes
do glorioso dia do hoje, terá inicio
fie 11 horas, com a. missa solemne, e
terminará com o "Te Deunt", queeerá celebrado ás 19 horas.

A missa será celebrada pelo padrecominissario visitador, pregando ao
Evangelho monsenhor Fernando
Rangel de Mello.

. Apus .1 missa, será franqueado o
Asylo de Caridade, mantido pelaordem.

A'g 18 1|2 horas, será rezado o"Memento", por a'ma _tos irmãos
fallecldog e, a seguir, será iniciado
o "Te Deum", com a leitura anteci-
pada da nominnta da mesa defini-
toria para o anno próximo.

O sermão _ér_. feito pelo conego
Benedicto Marinho.

A parte vocal o instrumental da
festa está confiada ao maestro Luiz
Pedrosa, que organizou o seguinte
programma:

Grando marcha "Lo Reine de Sal-
va", do maestro Oh. Gounod, se-
guindo-se a missa do maestro Henri-
que Alves de Mesquita, denominada''Nó-Ssa Senhora do Amparo"; gra-
dual "Sapíeikla pediflcavitf, do pro-
fessor L. Pedrosa; |'Áve-MarIa",por
oceasião do orador ao Evangelho, do
maestro Oounod,seguindo-se o "Cre-
do", do maestro ]•'. Cme-jca, o pela

elevação, "O Salutaris", de L. Nle-
dermeyer;ao offertorio.será executa-
da a melodia religiosa do maestro
Joaquim José de Almeida, denorni*
nada "O canto da Virgemi".

O "Te Deum" será o do maestro
Henrique Alves de Mesquita, preee-
dido da ouverture de Alph Hermam,
"Le Dladenie".

Na Veneravel Ordem Terceira de
Nossa Senhora da Conceição e Boa
Morto—O grande dia de hoje é o de-
terminado pelo compromisso da Ve-
neravel Ordem Terceira de Nossa
Senhora da Conceição e Boa Morte,
para a realização da f-eta da pa-
droeira.

A festa terá inicio ás . 10 horas,
com o sorteio dos legados dos ir-
mãos beneméritos, corretor jubilado
commendador Joaquim José do Cas-
tro Araujo Sampaio e irmão Luiz
Vieira Leão.

Precedida da ouverture "Ray-
mond", do maestro AmbròsiOi ex-
ecutada pela grande orchestra,' en-
trará a miesa solemne officiada pelo
conego Francisco Pinto da Cunha.

Ao Evangelho, pregará monsenhor
Xavier da Cunha, sendo executada,
por essa oceasião, a "Ave-Maria", do
Bizet.

A's 19 horas, será proclamado o
resultado da eleição para a mesa ad-
minlstrativa do anno próximo, en-
trando logo após o "Te-Deum. O pa-
dre Enéas do Lima fará, entáo, o
Bermâo, encerrando a brilhante festa
da padroeira da Ordem.

A grande orchestra e corpo de
solos e cOros, sob a regência do pro-
fessor João Raymundo Rodrigues,
executará o seguinte programma;
ouverture "Raymond", de Ambrosio;
missa "Maria Auxlliadora",do niaes-
tro Cordias C. Giovanni; gradual.de
Raphael Coelho Machado; "Ave-
Maria", de Bizet; "Credo", do mães-
tro Luiggi Rosei; no offertorio, a
"Salve, Rainha", do maestro Agostl-
nho de Gouveia, professor do lnsti-
tuto Nacional de Musica; "Sanctus",
do maestro Luiggi Rossi; na eleva-
ção, "O Benedictus", do maestro
Luiggi Rossi; "Agnus Dei", do mães-
•tro Luiggi' Rossi; ás 19 horas, 6e**á
celebrado o "Te Deum", precedido
da marcha solemne do maestro An-
tonio José de Almeida,1© "Te Deum.";
alternado, do maestro Caetano F.
Taschini, op. 133 bis; "Ave-Maria,
da professora Maria Monteam.

Asylo Isabel — Realiza-se hoje,
neste asylo, dirigido pelo monsenhor
Amador Bueno do Barros, e mantido
pelai Associação» 'Mantenedora da In-
fancla, ai festa commemorativa do 2."
aniiivcrsarlo de sua fundação.

Aproveitando a opportunidade,
eerá inaugurada a exposição dos
trabalhos das eduicandos durante o
anno findo.

•A festa obedecerá ao seguinte pro-
gramma:

Communhão geral da communida-
de associações do asylo, pela manhã.

A's 8 horas — Missa solemne, of-
ficiando monsenhor Amador Bueno
de Burros, que fará ao evangelho o
panegyrieo da Vlrgetm Immaculada,
O coro, do .professoras e alumnas,
executará a missa de J. L. Bttmann.

Segunda parte — A's 14 horas —
Sessão solemne ,da Associação Man-
tenedora da Infância, com-assisten-
cia. de todas as demais associações,
quo funecionam no asylo, nomeada-
mente o apostoíado S. José com
sua directoria, conselheiros o conse-
selheiras.

Hyimna escolar, tomando parte sete
meninas —> Jacintha Coelho, Aman-
da Guimarães e Alice.

Relação dos novos associados du-
rante o anno que finda.

Celebre boleroí de René Favarger
— Op. 1 — 2 pianos a 8 mãos —
Amanda Guimarães, Philomena Goj
mea de Araujo, Elisa Pereira de
Mello e Maria do Lourdes da Silva
Mala.

Poesia, pela educanda Helena Vas-
ques.

íCaipricante, marche de consert —
Paul "Wachs. Pela educanda Maria do
Lourdes da Silva Mala,

Leitura dos exames dos «n eni noe e
meninas.

Fantasie Italienne, par Ch. Czerny,
a 2 pianos e 8 mãos — Antonieta Pi-
res, Julia Pacheco, Jacintha Coe.ho
o Alice Person.

Recitativo, pela educanda Allco
Person.

¦Distribuição de prêmios aos quo
mereceram distincção nos exames.

<Hymno Nacional, por todas as
edujcandae, com, acompanham, ento de
.piano,

¦Encerramento — na capela do
asylo serão recebidas como. aepiran-
teo e filhas de Maria diversas can-
dldatas, benção do Santíssimo, ora-
ç.3.0 congratulatoria pelo director do
asylo e canto- final.

Matriz do Nos-sn Scnliorn da Con»
oe_-*3o do Engenho do Dentro —
A festa de Nossa Senhora da Con-
ceição, organizada para hoje, obede-
«ená ao programma eeguinte:

A's 7 horas, será celebrada missa
acompanhada do cânticos sacros.

A's 10- horas, missa soleuniie, of-
ficiando o vigário, conego Jeronymo
do Carvalho Rodrigues. Pregará ao
evangelho o conego Dr. Benedicto
Marinho de Oliveira.

À-a 17 horns, haverá recepção de
filhas de Maria, procissão ém torno
do parque da parochia.

Na entrada da mesma sermão pelo
padre Antônio Tabosa Braga. Em se-
guida será entoado solemne "Tc-
Deum", finalizando com benção do
Saiiti6siirr,o Sacramento. O coro está
entregue á proficiência da professo-
ra D. Rita Tamborim Lindgreu. Ha-
verá alvorada, ás 4 horas, corn saliva
e tocará em -frente á matriz a .banda
do parque.¦A'e 22 1|2 horas, queimar-ee-ha
vistoso fogo do artificio. Funeciona-
rüo todas as barraquinhaa o inaugu-
rar-se-ha nesse dia o cine-theatro do
parque, com sessões em que se exhi-
birão artistas notáveis.

Capela do Retiro dos .Jornalistas —
Na capela do aiprazivel Retiro dos
Jornalistas, antiga chácara das Pai-
meiras, íi. rua Magalhães Castro, esta-
ção do Riachuelo, haverá hoje. em
louvor da padroeira Nossa Senhora
da Conceição, rnissa coni' commu-
nhão geral, áa 8 1|2 horas.

Matriz do Nossa Senhora da Con-
estati-nò do Engenho Novo — a
fe_*tu de lioje obedecerá á pompa

lithurgica, havendo missa o commu-
nhão. geral ás 8 horas.- A missa sole-
mne terá logar ás 10 horas, com ser-
mão ao evangelho e "Te-Deum", ás
19 hora.?, finaü-zando com- benção do
Santíssimo Sacramento. No dia 12,
realizar-se-ha a primeira coinmtt-
nhão das .crianças do> catecismo dos
vários centros parochiaes.

Veneravel Ordem Terceira do Sc-
nhor Bom Jesus do Calvário c Via-
Sacra — Precedida do um sorteio de
20 esrr.jlas, no valor de 12$ .cada
uma, será celebrada, ás 10 horas,
missa festiva em louvor do N. S. da
Conceição.

Capela dc N. S. da Conceição do
Andnràlij' — Ficou organizado o se-
guinte programma para a festa da
padroeira, a realizar-se hoje:

A's 7 horns, communhão ás pes-
soas que se apresentarem convenien-
temente preparadas. :

A-s 11 1|2 horas, entrará a missa
solemne, Salvo Sancta Parens, de
Reali.

Ao pregador, será cantada a Ave-
Maria, de Piei, pelo vigário de Nos-
sa Senhora de Lourdes.

A'8 19 horas, será cantado sole-
mne "Te-Deum", de Banfi; "O' Sa-
lutaria", de Bottigliero, o "Tantum
Ergo", de Bossi, terminando com a
benção do Santíssimo Sacramento,
pregando no final o conego José
Antônio Gonçalves de Rezende.

A rua achar-se-ha vistosamente
engalanada e illuminada á luz ele-
ctriea, tocando, das 18 ás 23 horas,
em dois coretos collocados na rua,
duas bandas de musica militares.

Matri- dc N. S. da Gloria --- Nesta
matriz realizar-se-ha hojo a festa da
Immaculada Conceição, com o pro-
gramma seguinte:

A's 11 horas, missa solemne.
A's 20 horas, "Te-Deum", com

benção e sermão, pelo conego Re-
zende. O corpo coral Pio X, da ma-
triz, sob a regência do maestro RI-
cardo Galli, executará o seguinto
programma:

Na missa solemne — Bottazzo,"Prelúdio", orchestra; Terralongio,"Missa a quatro vozes desiguaes";
Pollldori, "Partes variáveis", e Pa-
raire, "Marciha final".

No "Te-Deum" — Bottazzo, "Te-
Deum", e Dogliáni, "Çantum Ergo".

Tocará o'órgão,'o conde Paes Le-
me, que gentilmente accedeu ao
convite do seu professor de órgão,
Sr. Ricardo Galll.

ji — Os proprietários da fabrica do
artefactos dé metaes, á rua ,da Al-
fàndega n. 208, Srs. Dias da Cruz
& C, promoveram para hoje uma
festa á Immaculada Conceição,como
preito á reconhecida gratidão pelo
exito alcançado no anno commcrcial
a findar.

A festividade lera logar no edificio
-da fabrica, ás 14 horas, aproveitan-
do-se o ensejo para a inauguração
de mais uma secção do prospero es-
tabelcciniento industrial. '

Divci-saa.
No. domingo próximo, serão reali-

zadas, ainda em louvor de N. S. da
Conceição,. as festas da Irmandade
de S. Pedro e N, S. da Conceição do
Encantado, e da capela, sob a mes-
ma invocação, na parochia do En-
genho dc- Dentro, cujos program mas
daremos na sexta-feira próxima.

, — O padre André Moreira, dire-
ctor da Liga Catholica Jesus, Maria
e José, do Meyer, convida todos os
s.oclos da mesma para comparece-
rpm ao Santuário do Coração de Ma-
ria, hoje, ás 19 1|2 horas, para uma
reunião geral extraordinária.
. —¦ Na câmara ecclesiastica não
haverá hoje expediente algum, om
louvor da padroeira do Brasil, a ex-
celsa N. S. da Conceição.

—. Os 10:000?, que o Sr. prefeito
do Districto entregou ao cardeal ar-
ceblspo, para serem distribuídos en-
tre os pobres, tiveram o seguinto
destino:

Senhoras Catiholicas ., Brasileiras,
2:000$, Sodallcio'de S. José, 2:000$;
lista de 13 pobres, apresentada polo
prefeito, 660$;' sete pobres muito
necessitados, 360$; Conferência do
S. Vicente de Paulo do Espirito San-
to, 600$; Collegio do Sagrado Cora-
ção de Maria, de S. Christovão,
200$; Orphanato de S. José, de Ja-
carépaguá, 200$; Escola Domestica
Maria Ralrthe, 200$; Asylo N. S. de
Nazareth, - 2-00$; Orphanato Santo
Antônio, de Maranga, 200$; Dispen-
sario de S. José," 200$; Orphanato
de Santo Antônio, da rua Itapagipo,
200$; Conferências de S. Vicente de
Paulo, do Realengo, 600$; Asylo N.
S. de Pompeia, 100$; Conferência de
S. Vicente, da Villa Marechal Her-
mes, 100$; Damas de Caridade da
Freguezia .do Sacramento, 100$; Da-
mas ;lo Caridade o Vicentinos da Sa-
lettc, 200$; Conferência dc S. Vicen-
te de Paulo, do Bangu, 100$; Damas
de Caridade de' Copaca.bana, 100$;
Damas de Caridade do Engenho No-
vo, 100$; Conferência de S. Vicente
de Paulo, de Madureira, 200$; Asso-
clação do Pão dos Pobres, do Engo-
nho.de Dentro, 200$; Damas de.Ca-
ridade e Vicentinos da Luz, 300$;
Damas dc Caridade, de Santa There-
za, 100$; Damas de Caridade de
Santo Christo dos Milagres, 100$;
Damos de Caridade do S. Coração dfJesus, 100$; Damas de Caridade de
S. João Baptista da Lagoa, 100$;Damas de Caridade do Gloria, 100$;
Damas de Caridade de Santo Anto-
nio, 100$; Damas de Caridade de SãoChristovão, 100$; Damas de Carida-
de do S. Francisco Xavier, 100$; Da-
mas de Caridade de SanfAnna,
100$; Damas de Caridade de Santa
Rita, 100$, e Damas de Caridade dc
S. José, 100$000.

Culto Evangélico
Haverá pregação hoje, ás horas do

costumo, na igreja baptisla de Catum-
by, e reunião de oração, fazendo-se ou-
vir o respectivo pastor.-

O mesmo acontecera na igreja de
Bomsuccosso, na de o. Christovão, na
do Engenho de Dentro e na dos Pi-
lares. A julgar pela uffluencia de
crentes, nestes ultimos tempos, a fre-
quenc'a será grande, reinando, domo
de costume, a maior harmonia entre os
fieis.

• Para amanhã annuncla-se pregaçãona 11 Igreja baptista, á rua de Santa
Anna o na dn. estação de . Madureira,
para as praticas religiosas do ritual.'
Aproximando-se ;_s festas do Natal,
.augmentará a assiduidade dos crentes
na doutrina de Christo,

— O missionário F. M. Edwards
está empenhado em féria propagandaem .prol do.s idèaós -evangélico;-, via-•jando inintemijiiamenlc por toda a
parte onde o chamam lh.ei_..ses da re-
llgião que p.ofe-sa e tle que 0 urn lia-
luarte. Ultimamente foi ello a Goyaz,
vsitando na cidade do Catalão o nu-
cleo pt-testàntò desse logar.

Sentiu-se bem impressionado ante o
progresso «ue notou, graça:-, comodisso, ao esforço tio Sr. Paschoal deMuzio e sua esposa, missionários lo-cães. Apesar de terem iniciado ha
pouco a sau santa missão, já estábele-ceram uam escola annexii á igreja quetem uma freqüência de mais de 30alumnos e outros eni perspectivaEsse cavalheiro appella pelo jornalbaptisla, no sentido de chamar a at-tenção dos evangelista., do interiorafim de mandarem auxílios para osmissionários que tanto desejam e soli-citam. Só asE.ni poderão lograr a pre-sença cm seu meio desses missiona-
rios.

Igreja Metliodlst.. do Cattete.
Haverá hoje, como é de costumo em

todas as quartas-feiras, culto e prega-
ção do Evangelho, __. 7 12 da noite,

^"-*--_C

Facilita o tra-
balho de esfregar

Ò SAPOLIO ajuda a
pessoa que tiver que esfregar
as louças y talheres, panellas e1

frigideiras.r O trabalho diminúe, torna-se melhor'e mais rápido, corn o uso do

S A P © LI
Empresta a todos os objectos a appa-
rencia de serem novos. Procure-se'sempre 

pelo nome de SAPOLIO,
gravado em cada tijolo.

Enoch Morgan'_Son» Co.,^
New York. E. Ü. A.

AVISOS ESPECIAES

sendo o mesmo dirigido pelo pastor
rev. Dr. Henrique L. Costa, em se-
guida ao culto haverá reunião social.

Espiritiíjmo
Teve grande concurrencia.a. sessão

ordinária de estudos.' hontem levada a
effeito pela Federação. Espirita Bra-
sileira, sob a direcção do respectivo
presidente.

O mesmo succedeu na União Esplri-
ta Suburbana, em cujo recinto compa»
receram ante-hontem cerca de SOO pes-
soas, durante a sessão semanal dessa
sociedade, provisoriamente instalada á
rua Archias Cordeiro n". 316.

O thema de estudos foi o "Egois-
mo", ventilado de accordo com o livro
dos espiritos, de Allan Kardec.

Apôs a abertura da sessão, o presi-
dente fez a gênese do egoísmo, suas
causas, seus effeitos e sua extensão
no futuro, pelo aperfeiçoamento do ho-
mem atravez das reenearnações dos
espiritos. Disse depois sobre o assum-
pto o.irmão, Dr. Vianna de Carvalho,
quo estudando o egoísmo da historia
synibolizou-o no abutre, que roia as
entranhas de "Promelheu", t acorren-
tádo no Caucaso. Trata em seguida do
egoísmo dos povos, das classes c das
seitas e termina fazendo um appello
aos espiritas para que jamas sejam
individualistas ou egoístas, collocan-
do o seu núcleo, o seu centro ou o seu
grupo acima da causa unica, que é o
Espiritismo.

Na sede da "Tenda da Carida-
de,", á rua do Riachuelo n. 152, ha-
verá hoje sessão publica, usando da
palavra o mesmo confrade Dr. Vianna
de Carvalho. Principiará ás 20 horas
em ponto.

No Centro Antônio de Padua, â
rua Senador Pompeu n. 162, haverá
sessão amanhã, ás 20 horas, com a
collàboração do mesmo cavalheiro, que
é um dos esteios da propaganda espi-
rita.

No Centro Espirita "Fé, Espe-
rança e Caridade", á rua Coronel Ber-
nardino do Mello, em Nova Iguassú,
haverá uma sessão experimental, re-
servada aos medius, sob a direcção do
preadento respectivo. Na próxima
sexta-feira, a sessão será publica, fa-
lando o Sr .Raul de Souza, secretario,
sobre o "Fumo e seus malefícios".

Na sede da "União Espirita Tra-
balhadores de Jesus", á rua General
Caldwell n. 173, sobrado; Haverá hoje
sessão de propaganda, começando . (xa
20 horas.

—- Esteve muito concorrida a sessão
do .propaganda' ante-íhòntem realizada
pelo "Centro Espirita de Bangú", onde
o Sr. Ignacio Bittencourt realizou uma
bellissima conferência-sobre a doutri-
na espirita. .;

No segundo domingo deste mez
fará o Sr. Leopoldo Clrne, no Abrigo
Thereza de Jesus, á rua Baião de Ibi-
turuna n. 91, Villa Isabel, üma con-
ferencia publica sobre á "Mulher e a
renovação espiritualistas.

Começará ás 15 horas, impreterivel-'
mente.

No terceiro domingo, no Centro
Fé, Esperança e Caridade, de Nova
Iguassú, fará o tenente Albino Mon-
teiro uma conferência publica sobre a"Nova revelação".

THEOSOPHIA
A Loja Theosòphica "Ohpheu" rea-,

lizou hontem uma sessão publica, sob
a presidência do Dr. Abel Waldecl., fa-
latido durante mais de uma hora o se-
nhor Giovani Leoni, sobre o "Occultis-
mo na musica".

A sessão foi aberta as 20 horas, após
a execução de um numero de musica,
ao piano, pelo conceituado maestro
Sr. Iblré Lemos, director artístico
dessa loja, e encerrou-se ás 21 1J2, na
mesma conformidade.

Estiveram presentes muitos pessoas
conceituadas, notando-ee, entre ellas,
os coronéis José Joaquim Firmino e
Raymundo Pinto Seidl, Drs. Moura
Escobar, José Oltieica, Floriano Wal-
deel*, José Waldecl*, Oscar .Waldeck,
Ernani de Abreu, D. Maria Adelaide
Soledade Lopes, DD. Ida Escobar,
Stella Kohun o Margarida Neves, te-
nente Albino Monteiro, Srs. • Germano
Madeira, Aleixo de Souza,. Arthur
Abreu, Decio Richard, Carlos Rosa-
rio, Drs. Olavo Meirelles, Juvenal
Mesquita o Carmino Lindsay e dona
Joanna Seabra, etc.

A Loja Theosòphica Perseveran-
ça, cuja sede está também localizada
na rua Sachet n. 39, 2° andar, realiza
hojo, ás 20 1|2 horas, sob a presiden-
cia do coronel José Joaquim Firmino,
uma sessão publica de propaganda, du-
rante a qual o Sr. Giovani Leoni farál
uma conferência subordinada' ao- thje-
ma: "Christianismo o'Thcosophia".

Funccionará um elevador para a as-
cenção das pessoas que queiram assis-
tir a essa sessão, o quo poderão fazer,
sem receio, os crentes do qualquer ro-
llgião, porquo nas conferências tlieo-
sophicas prevalece o mais absoluto
respejto ás outras crenças. Não ha dis-
tineção de classe, deV-côr, de sexo, de.
nacionalidade.

A's 19 1|2 lioras, porém, antes da
sessão publica, ieiinir.-se-lião os mom-
bros dn Ordem da Kstrolla do Oriente
para sessão de meditação, sob a pre-
sidencia do coronel"' Dr. l.nymundo
Pinto Seidl. Essa òrdCm, quo Já conla
mais do 1.000 membros ein todo o
Brasil, progride consideravelmente.
Tem como objectivo preparar o mundo
paia a vindu de um Grande liisltü-
ctor Espiritual, anntniciiido por todas
as- .agradas os_ri|ituras. O seu chefe
é o Sr. J. Krisriamtirt (Alcyone) e sua
protectora a Sra. Annie Kesailt, pie-sidente da Sociedade Tlieosopliiea.

A's 7 liora-s, ainda no mesmo local, e
sob a presidência do coronel l.aymun*
do Seidl, reunorn-so em sessão con-
junta as lojas Perseverança, Pythago-
ras e Orpheu, para tomarem iis ulti-
mas deliberações acerca da festa corn
que, como de costume, vão commemo-
rar a data de Io de janeiro, acto a quedenonrnaram: festa da fraternidade
universal.

O programma dessa festa, que será
préviamento annunciado, está soífren-
do os ultimos retoques. »

CONGRESSO BRASILEIRO 1)EPROTECÇÃO A' INFÂNCIA
Continuam a chegar dos Estados e

desta capital as adliesões ao í" Congresso
Brasileiro de Protecção á Infância, ha-
vendo o deputado Andrade Bezerra, se-
cretario geral, registrado mais as seguin-
tes: Sebastião de Castre Ferreira Pinto,

marechal Hermes Rodrigues da l'"onseca,
Dr. 'Mario Fernandes da Cunha Rocha.
Dr. José de Freitas Bastos, coronel Leo-
poldo de Mòfrac- e Mattos, Dr. Flavio dc
Castro, capitão-tenente Paulo Emilio Pe-
reira da Silva, coronel Antônio Francisco
Monteiro, Dr. jeremias de Lima, C. Eme-
renciano Borba, pharmaceutico Carlos
Miguel Asenso, Felix Lfvy, Dr. . José
Francisco de Araujo Lima, Luiz Eduar-
do Rodrigues, Dr. Bernardino Paiva^
Joaquim Mendes Cavalleiro, Dr. Hamil-
ton Mourão e Dr. Basilio Raymundo de
Seixas.

Com essas sobe a 2.315 o total das
adliesões.

O congresso realizar-se-ha em 3 de
maio e findará em 31 de janeiro o prazo
para a entrega das memórias.

Qualquer pedido de adhesão pôde ser
remettido para a secretaria do congresso,
á rua Visconde do Rio Branco n. 22, so-
brado, das S horas ao meio dia.

GB-TUARIO
DIA 7 ,

CEiMIT.ERlO DE S. FRANCISCO XA-
VI'ER y '

Salvador de Ltica, rua Benedicto Hyp-
polito n. 10; Emilia' Pereira da Silvai nia
Barão de'S. Francisco 'Filho, 11. 31Í»; Ame-
üa Alves, rua de S. 'Francisco n. 423,
casa II; Jos<j Martins Nunes, rua Jéronyf
mo de Lemos 11. -56; 'Marcos Gonçalves;
Leite, rua Dr. Affonso Cavalcanti n. 141;
Alberto Coutinho, ladeira do Vianna ti. 2;
Zilak, filha dc Luiz Álvaro Bo-rdini, rua
Silva 'Rego n. 37; Rosário Pereira da
Cunha, rua Frei Caneca ri.' 54; Alonso de
Souza Freire, Hospital Central do Exer-
cito; Mario, filho de -vlanoel Alves da
Silva Luz, rua Senador Euzebio n. 542;
Manoel Esteves, necrotério da policia;
Dagmar. filha de 'Manoel Siqueira, rua
Deolinda 11. 68; Clotilde Adelia, rua Vinte
e Quatro de 'Maio tí. 272; Vicente Bispo,
hospital de S. Sebastião; .Balbina Olcga-
ria Paes, rua D. Anna Nery 11. 309. .

CEMITÉRIO DO CARMO
•Manoel Affonso -Cartins Sobrinho,

Hospital da Ordem. ,
CEMITÉRIO DA PENITENCIA

José MarqueS dc Oliveira, ladeira da
Gloria n. i_.
CEMITÉRIO DE S. JOÃO BAPTISTA

Antônio Carlos Gomes, Hospital dc
Alienados; João, filho de Manoel Barbo-
sa, rua do Lavradio n. 42; José Henri-

•fl-ic,-.;Bastos, ladeira do Barroso n. 225;•Joaquim 4,e .Almeida, Santa Casa; 'Maria
'da1 Conc'eiç..ó,' idèm.; Herlnihia,"••'filha»! _e.,
Porciana Pereira, rua D. Luiza n. 73;
Dr. Theodorico Cicero Ferreira Penna,
rua de Santa Sophia n. 42; Etelvina, fi*
lha de Eulalia Guilhermina, rua Benjamin
Constant-n. 125; Carolina da Cunha Fer-
reira, rua General Bellegarde n. 65, «
Carlos Pinto Bastos Fevereiro, rua Silva
Manoel ti. 59.

AV.SOS
LOTERIA _. Riü GRANDE DO SUL

R-aiuno por tclcgrnmmn dos -ir.mlo. da lo-
lerlu do E-tiul, do Itlo Uninil. do Sul, ex-
trulda cm G dc dezembro dc ltl.O:
1475. (M. K-nios)
1.52-'':. .. .. ..
__07

1.758 
-l!)l> (Rio) .. ..
.450 (Itlo) ....
5354 (Hlo) ....
8341 (Ilio) ....

1_'4»„ (Itlo) ....
10i;ij (Itlo) 

'.. 
..

ltiltill (Itlo) .. ..

100:0001000
lt) :O0U$000

.1 :()lii)$O00
a :tll>0$000
ltooii. «OO
1:000f 00(1
1:000,O.»
1;O00í00O
1:000!, (KM)
1:0l)il.0(lll
1:OO0f000

L0T£RIÂ DÜ ESTABL2 0Ü hlü DE JA-fElftQ
Resumo dos premiou dn loteria, do Estado do

Ilio dc Janeiro, plano 11. b_, _xtr..lilii cm
7 de dezembro de 10-0:

PBEMIOS SOl-T-ADOS
0057 (vendido em Redre) .. 20:O0O?000

14444 í. ií  .. .. 3;000$l>00
8 PRÊMIOS DE 1:000»0OO
41U17 35893 8000

24 I-UH-IIOS UE 200*000
87378 7872t> 70104 32822 75273
01055 18105 120.12 WiW 27707
47208 57330 • 38314 10720 43500
00707 15102 87815 23509 2224

41341 54015 303SI 16015

30 rilKMlOS DÈ 1U0Í000
02093 70901 58805 44910 23285
10(108 40185 51342 44151 8378
5!>_0i> 0ISÍI48 

' 
7574 75833 10704

0843 38524 28113 0003 52203
0713 05771 474115 02047 49002

04505 «948 8480' 60732 73139

MÉDICOS

Dr. Guedes dc Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, liaria o garganta.
Das13 ás 5 horas p. m. Consultas á
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phona 5.86S, Central, -Residência:
rua,,Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas em geral c especial*
mento moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residencia, rua
de S. Christovão n. 570; telephono,
40 C.

Br. Clialdo Veiga—Clinico e espe*
cialista em syphilis, doenças vene-
rcas e das vias urinai-las. Cons.: tt.
Sete de Setembro n. 81, das 3 âs 5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.
Carvalho ._ C. ¦

Dr. Hilário <le Gouveia, das uni-
versidades de Paris e Heidelberg,
professor de clinica daa doenças dos
olhos, ouvidos, nariz o garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas,
á rua S. José n. 24.

Dr. Humberto de Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho»
ras e vias urinadas. Cons.: S. José
81. Das .13 ás 15 horas, ás segun*.
das, quarta_ e sextas-feiras.. Res.:
24 de Maio-35. Tel. V. 6165.

DENTISTAS
Dr., Octavio Eurico Alvnro — Cl*,

rurgião-dentista, pela Faculdade' de
Medicina do Rto; membro de varia,
associações sciontificas, fundador da
clinica dfntaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordla, etc. Inst-lac&o electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapl-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro do Maio n. 74. Tel.
DOENÇAS DA GARGANTA, NAR.IZ,

OUVIDOS E BOCA
Br. Eurico dc Lemos, professor li-

vre da Faculdade de Medicina ' do
Rio, com 2Ti ann.os de pratica. Cura
{•arnmitla c.rápida do ozona (fetidez
nasal),-por • processo novo. Cons.t
rua da Assembléa 13, sob., do 12 a?
6 da tarde..

ANALYSES BE URINAS, ETC.
César .-Diogo, chimico analysta.

Rita da Quitanda ni 15, esquina da
de Assembléa.

ADVOGABOS
Br. Rnnupho Bocuy.mi Cunlia —

Escriptorio; rua do Rosário n. 65.
Telephono ri'. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maxlmiuno Figueiredo,
advogado—Commcrcial, eivei e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.
5.738 Norte—Das 10 ás 13 e das 15
ás 17.

Dr. Honorlo Coimbra—Cível, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes.87, tel. 1.440 Cen-
trai.

, HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida —- O maior o mais

importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços-módicos. Ascensores ele-
ctrlcos.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇOES

Antoulo Junnüzzl & C, sociedade
em commandita, por acções, com
serraria e carpintaria a vapor; depo»
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos* de luxo, dé.ma-
deira, ladrilho, cerâmica'© azulejos,
etc: encarregam-se da construcçáo
de edifícios pubiicos é prédios.para
particulares, por empreitada o.u ad-
minl_tração.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco, n. 144, telephone 773, _en-
trai, o telephone particular, do ge-
rèhte, 774 Central.

Tiram plantas o dão orçamento
para quaes-tuor obras.

Escriptorio commercial o deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
dá Viuva), tolephone Beira Mar,
1.339.

FLORES E PLANTAS
Horlulmiiii — Casa fundada em 1°

de janeiro de 1885 — Telephone nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LHAO & C, suecessores de Fickroff,
Carneiro Leão íi C. Rua do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina. n. 134, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to,'fruteiras, roseiras, etc. . Objècto3
para' todos os misteres de jardlna-
gem. Gaiolas, chás da índia Ram
Lal's, Mineiro o Paulista. Alimento
para canários, pô da Pérsia, etc.
Cestas, ramos c coroas do flores na*
turaes, feitos com apurado gosto..

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. — Rua Pri.

meiro do Março n. 4.

LOTERIAS

l Casa Giilmnrães —Agencia de lote»terias —- Rua do Rosário n. 71, esqui-na do becco das Cancelas.
BIVERSOS

Livros de leitura, do Vianna, Ko-
pke, Puiggarl-Barreto, Arnaldo Bar.reto, Abílio Mac. Epaminoridas oFelisberto de Carvalho, Ferreira daRosa, Galhardo, Hilário Sabino eCosta e Cunha e outros autores: naLivraria Francisco Alves, rüa do Ou»vidor n. 166, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 66. S. Paúló—Rua daBahia n. 1.06C, Bello Horizonte
Minas. ¦' ;

OFFERECE-SE um cozinlioiro»
escrever paro. João Alves; rua OotArcos n. 00. Podo ir." para fora,

OFFERECE-SE um bom arruma»
dor do quartos; dã informações, oom
o Sr. João Ignacio da Silva, rua doa
Arcos n. 60.

•Tí flFSII.-X>]FS^:r.
l_.l_.IO A

JOSÉ' POI_ISZOUGK
I_5_t_?0_S.TA3SrTE LEILÃO DB

JÓIAS
EMPENHADAS NA CASA DELGADO SILVA & C.
-Rua, Sete cie Setemi.ro \.T&

formando um esplendido e variado sortimento de joalheria, relojoaria 4eouro e platina, com brilhantes, diamantes e outras pedras pre- 
'

ciosas, destacando-se algumas de fino gosto e de alto valor

A. DE _RIlVílO
- (ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO) .

Escriptorio, rua da Quitanda n. 31. Telephone, Central, n. 884.
Autorizado pelos Srs. Castro Araujo-& C, llquldatarios -_a referidafallencia;

Venderá em leilão, segunda-feira, IS de dezenibro de 1920, ia ti horas
(melo dia), &

art na, Sete cie _.-.jei:e___i__»_-"o X^-S
cujo catalogo será distribuído no local indicado e no escriptorio do an-nunciante, ó as referidas jóias poderão ser vistas desdo o dia 11

Signal do 20 olo.

PARTICIPAÇÕES
FÚNEBRES

Acylino Rufino de Mattos

t Euphrc_ina Maria de Mattos
e Dr. Atho.i Aramls de Mattos,
senhora e filhos, faacni ceie-
brar, amanhã, quinta-feira, 9
do corrente por alma do seu

inesquecível marido, pai, sogro e
avô, AOVUNO RUFINO DE MAT-
TOS, missa, ím 9 l|2 horas, no altar-
mor da matri* da Gloria, largo do
Machado.

ANNUNCIOS
OFFE.H-ECE-SE um rapaz com al-

guma pratica de escriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva n. 1, Aldeia Campista.

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 60.

OFFERECE-SE um casal com
pratica de pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumado.»
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251. .

OFFERECE-SE uma moça para
casa de pequ. .a família, para airu-
madeira; ladeira do Castro n. CS.

OFTT-- "-"CE-SE uma senhora da'
meia id_.de, p..ra um casal se i Ci-
Ihos ou para >mar conta de cria a-
<. : â rua "farcillo Dias n. 8.

OFFERECE-SE uma arrumadei-
ra ou ama secca, para c .amiiiar,
prestando as melhores informações,
n_, rua General Pedra n. 111.

OFFERECE-SE um perfeito cozi»
nheiro. limpo e afiançado,, para for»
no, fogão, massas finas e doces, pata
hotel, pensão nobre ou familia da
tratamento. Tel, 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; or-
denado, de 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n. 78, casa 17.

OFFERECE-SE um caixeiro para
casa de pasto ou botequim; informa-
ae eom o Sr. João Ignacio, .. rua
Evaristo da Veiga n. 1-10, açougue.

OFFERECE-SE um bom empre-
gado; escrever para João Ignacio;
rua dos Arcos n. 60,
ma i ¦' ¦' ' >¦¦¦—¦ ¦¦¦¦¦—-. i, ¦¦¦¦¦- ¦ .i —. , mm

OFFERECE-SUl uma cozinheira
do- trivial, com uma filha de 10 nn-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.
**• —¦" -— ¦ ¦ ¦ —¦¦¦ ¦ —¦ ' - ¦ ' -" ¦ " n\
'OFFEHECE.SE 

uma senhora- de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta deuma casa de um
viuvo; trata-se na'rua Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Joséphina Zorelo.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade pa__. serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephono
5310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavadei-
ra e engommadeira; trata-se ã rua
Carvalho do Sâ n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça cotn
pratica de ama' secca e honesta, para,
casa de família; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar om uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as iniciacs
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa de família ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
nãò dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

DIVERSOS
ALUGA-SE um.quarto.de frento

mobilado e com optima pensão, a
um casal ou dois rapazes. Senador
Dantas 19.

ALUGA-SE uma boa aloova, com
direito á metade da sala de jantar,
para casal, ã, rua Miguel de Frias 40.

COMMODO — Aluga um, arejadò,
em casa dè.familia, com mobília o
ponsa.o,'_.;pessoa de trajámciito: i>i-eT
ço raaoavel. rua Buarque de Macedo
n. 13, Catte.e, próximo á praia da
banhos»

COZINHEIRA—Precisa-»© de uma
boa cozinheira; a rua Conde de
Bomfim ,n. 611.

VENBE-SE a casa da rua Costa
Mendes „¦.., 92, estação do Ramos.
Trata-se defronte, com o Sr. Còti*>
stantino.

VENBEM-SE ternos de casimira
fina, dc paletó saeco e fraque, sino-
king e casaca, a 45$, 55$, 60$, ..$
e 150$, e vestidos finos a 35$, 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga h. 69 o S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132. .--¦{;

COMPRAM-SE roupas usadas da
homem, senhora, cama c mesa e ta-
petes; pagam-se mais 30 o|o do que
outras casas. Rua Evaristo da'Veiga
n. 69, e rua S. Luiz Gonzaga nu»
mero 132.

COMPRAM-SE roupas usadas da
homem, paga-se bem; attendem-se a
chamados pelo telephonc Central
3344.

ROUPAS, penhores, compram-sa
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva-
risto da Veiga n. 69, tinturaria.

MLLE. RUFFIER, professeur de
trancais, d'histoire, de llttératurc et
de diction. S'adre_ser, 10, rua Sa»
chet, au ler. étage, ou 32, Desem-
bargador Isidro, Fabrica, 4050 V.

MARGEADORES para BB e Vi-
ctoria e compositores, precisam-se;
Misericórdia 74.

TERNOS a prestações, sob medi-
da, entrega-se na 1* prestação. La-
vradlo 23. '

COMPRAM-SE moveis usados.mo--bilarios completos ou avulsos, qual-
quer. quantidade, planos, louças, ma-
chinas dè costura e cofres de ferro;
pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; á rua Visconde de Itauna
157, Tel. 1297-Norte.

POR ter que se ausentar i_o Rio,
pequena familia de tratamento alu-
ga eua casa, mobilada, a villa Vis-
conde do Moraes, á rua S. Clemente,
pelo prazo do seis mezes. Informa-
çOes, Sul-839.

CURSO de chapéos — Ensina-se
com' a máxima perfeição e rapidez,
no "atéller" de Mme. Magda. Oito
li-jôes, 20$. Pagamento adiantado.

Tp . Wa
intestinaes e do apparelho
uriniiho, evitam-se usando

U .QF0Í.M.NA, precioso antise-
ptico desinfe.-t.anie e diure-
tico, muito agradável ao pa-lar) ar.

Em totlas os plnu-niucmi e droga*
ritis. !).-|iu»iii(i: Dr _;..iia Giilom —
Una 1'riiii.ir. d» ilare. 17 — Uio de
lan.iio.

Santa Thereza
Casal s.m filhos procura morar

ern caia de outra familia, sem pen-sao; prefere-se com logar para guar-dar um motoeyclo. Dirigir-se _ rua
tio Ko.-ario n. 3 67, officina de ourl-
ves. Tel. N. 6097.
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O FAIZ-QUARTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 1920 H ...
MMHiM -

SELLOS DE CORREIO PARA COLLECÇOES
sellos de America por quantidade. Mandar-
me amostras com preços por 100 e por
1000.

TIIEDDORE CHAMPION, 13, Rue Drouot, PARIS

LOTERIA DO RIO GRANDE M IL
tnira qne distribuo 95 "/„ em prêmios

PAGAMENTO IMMlúDlATO E INTEGRAL

SEGUNDA-FEIRA, 13

00:000$000
Inteiro  300000 | Décimo  3$000

IA DO NATAL.
Sexta-feira, 24 de dezembro du 1920

I.ooo:ooottoQ®
Inteiro.. 300#000 -- Vigésimo.. 1 ?>ifjSOOO

JOGAM 1» MILHARES

A' vossa sorte e«f* •• j

CAMPEÃO DO SUU
Loterias, coniniissôcs e descontos

RAIli. C. BKIBÀO, e»-gerente da Casa Uuúi-tio
Cuja inauguração é amanhã — 1-ftra Rodrig-o

Silva ii. 9, esquina da 1-í. s». José, 8«
CAIXA POSTAL ai«6—Tel. C. 258» — Kuil. Tele. Campeão-

Bio de Janeiro

TODOS
sao convidados a verificarem as vantagens
não só relativas aos preços mas tambem á
qualidade das roupas.feitas e sob medida.para
homens, rapazes e meninos, da alfaiataria

LEÃO DE OURO
A razão de ser

A mais antiga e acreditada alfaiataria
Grande variedade de casimiras com tecidos
os mais modernos, francezes, inglezes e
nacionaes. Brins brancos e de cores.

ULTIMA NOVIDADE em PALM BEACH en todas as cores
Tudo mais barato 30 ¦•/• de que em outra qualquer casa.

m 58; KUfl URUQUflTflNfl, 58
(Entre Ouvidor e Sete de Setembro)

NÀ GRIPPE,DEFLUXOS,
ROUQÜIDdES,BRONCHITES5
TOSSES REBEbDES,ETC«

30 Annos de Suecesso
Granado & O

Rüá 1? de Março, 14,16e 18
.,FUQ DE JANEIRO

ProúnctosVICHY-ÊTATl
SAL VICHV-ÈTAT Sal natural ítlrahiáo ita oguu da

Vichy-Etat. V«nd«-se em frascos 4a12r>-(Jdli-üU0 grnhiB9«-

PASTILHAS VICHV-ETATí.sáír.-ssía
COMPRIMIDOS VICHY-ÉTAT «HHT

Desconfiar nas imttaçóes. Exigira marca VICH Y-ÉTAT -

Aposentos
Alugam-se, e-ui casa de tratamento

o respeitabilidade, próximos aos ba-
nhos do mar, bons quartos, com ou
seni, pensão, para-senhores-do:-com»-
mercio o famílias do fino-trato.-In-
formações, Tel. E. Mar 2157i"--- ¦'¦

Cinema
Para abrir, um cinema num. dos

melhores arrabaldes, perto do.centro
da. cidade, precisa-se de um socto
com. capital de 60 contos. Negocio
garantido o urgente.. Offertas sob','Cinema", para:esta. folha.

IODOPIRA
Fodorosn o n-cotiiineiidadó purlll-

cíailíti-' <l<» hbiíru» ci'iiti-1» omplngeiisi T
cUrtluoH, rliuuiuati-uxi, sj|iliili!i. - - s

vinito ;i»ooo ~ *
¦¦hurinuciii Macedo Soares.

Hurt Sen; «lor Ku/i-liio t".'l

LEILÃO DE PENHORES
EM 13 DE DEZEMBRO DE 1920

D. OLIVEIRA * C.
Rua Chile n. 18

Fa/.cin leilão dos- penhores ven-
«ridos e m visu ui uos Srs. muluuriwN
que podem rt-loriiiar ou resgatar
sina* camelas ató a hora do leilão.

LEMO DE PENHORES
Leilão em 14 rte dezemlm de 192o
GUIMARÃES & SANSEVERINO
5 Travessa do Tlientro 5' in

1-A Roa Lniz de Camões 1-A
dn» cam.-i'.i. .iiiiciU.i.-, (Miiamio s ir refor-
mu ir.» ni ri;igikiniia> uté i lii.tr.-i do lilv..

Costuras
Aceita-se qualquer costura, Indo-se

buscar e levar á casa do freguez; ú
rua Itapirú n. 68, sala da frente.

Informação util
Póde-se comprar qu vender jóias

sem receio de scr enganado, na Joa-
Iheria Valentim. rua Gonçalves Diaá
37. telephone 394-Çéntral, .., . ..
m - - ¦ i ¦

Barata de corrida
Chassis' novo, com" diversos rçie-

lhoramentos. Vende-se, facilitando-
se pagamento. Rua Primeiro de
Março 20, 2o andar, sala 20.

APBVRETHOS ELECTMCOS

ighouse
Esta marca ê a
garantia de
apparelho» .elec»
tricôs de valora

PARA TODAS Ò&FlNg

T\

U D
lí m«i

A sua cura relativa pelo"IJANSEOL", em. pilulas ,e ln-
jecções, mais de 100 curas em
menos de '2 annos, ítiáis de
mil doentes, com melhoras es-
pantosas.

Llcurgo Marques da Silva
attesta que, estando em estado
bastante adiantado do Mor-
phéa, com grande quantidade
de caroços em fôrma de'ver-
rugas, .em. todo o corpo c dor'-'
mencia nos. pés, pernas e mãos,
e com o uso do "HANSKOL"
desappareceram todos /estes
symbtomas! ' •

Depositários: no Rio, Droga-
ria Pacheco-, Granado & C, e
Victor Ruffier. Em S. Paulo,
Baruei & C. Em Bello Horí-,
zonte, Drogaria .Araujo, nia
dos Caethês n. 800.

A Westinghouse
e a Electricidade

Terrenos na Tijuca
ATendem-vse, livres o desembaraça-

dos. situados entre a rua Dr. José
Hyglno e a praça. Saénz Pena. Tra-
ty-se directamente á rua Condo, d*
liam fim n. 568, ou íl rua do Carmo
iv..- 56, sobrado, de 2 fts 4.

A's mais que têm os
filhos com prisão

de ventre
aconselhamos que lhes dêm Pó Ro-
gc, por ser o. purgante mais agrada-
vel que se-ja possivel tel- e, por con-
seqüência, o mais especialmente pre-
cioso para «s crianças, que s5o, íis
vezes, tão difficeis de .purgar. O. uso
deste pó faz cessar immediatamente
it-prisão do ventre; o elle é de excel-
lente gosto. Em uma palavra, elle
Iturga seguramente, -agradavelmente
e- rapidamente..

« Por isco, a Academia de Medicina
dfc Paris teve a peito approvar este
medicamento, para recommendal-o
aos doentes, o que é muitíssimo raro.
Deita-so o conteúdo do vidro em
¦meia garrafa de água. Para as
crianças, basta a metade do vidro.
O pó se dissolvo por si eó, em meia
hora; bebe-se, então. Se Hic.j quize-
rem vender qualquer limonada pur-
gativa, em logar do Pó Rogíó, des-
confiem, é por interesse, e, para evi-
tar toda confilsão, exijam que o en-
volucro Vermelho'do produeto tenha
o endereço do laboratório: Máison
li. Frere, 19, rue Jacob, r.n-is. A'
venda era todas as boas pharirikciaa

Os maiores adiantamentos (Testa geração
teem sido marcados pelo progresso da energia, electrica. Vemos

o transporte revolucionado, as rodas da industria correndo com
nova vida, nossas casas illuminadas com uma luz mais limpa e clara,

os nossos afazeres domésticos diminuídos e amenizados.
Por meio da electricidade estornos captando para noaso uso a grande energia natural

dos nossos rios, tornando nossa vida mais hygienica, mais saudayel e mais feliz.

Os rápidos passos da industria electrica teem sidos marcados pela influencia da collot*
gaes instituições de electricidade. , .'

A Companhia Westinghouáe o mundo muito deve pelo progresso do:e conhecimeu»
toe electricos. A organização Westinghouse, com fts suas numerosas fabricas e mais
de40,000empregados, tem sempre estimulado as multidões.¦..'

Centos, annos de pesquizas, árduas tarefas de aperfeiçoamentos, concretisam o$
produetos que trazem o nome Westinghouse.

A Westinghouse fabrica tudo quanto diga respeito a electricidade e em
qualquer ramo que ella ae lance o seu nome é a maia completa garantia.

Westinghouse Electric International Co,
165 Broadway, New Ywk, E. U. A.

Cndereso telegrAphico: W«mcc«xpo, N»w York M

Ao coração de ouro
; s BÜA HADDOCK LOIiO s

íJsieauu^o d couoeuuadu aatuhele-
ci men io previu* ho: veu- amigos «
fregueses que loui íeiiiprumn Va*
riado •ortiinenio du jbiiia. de juro de
lei, cura e sem iirilliame», que rend*
por preço» l)ar»iH<umo%

Relógios dos (trioctpMs íibricaatís
Objíoioa du jiniu « Ifciiià-ilíi. Co*

ceti» )-.iss t relógios com pKrieii?áo8 garantia.
Coiupm J«ro, (irou «. brilliante*.

A. B. de Almeida

QÜÊDA. 
CA SPA. CA BELLOS

BRANCOS—A loção Juve,4.
quas será tamem! 8* maravilha;
Gonçalves Dias n. 69 (Drogaria
A. Gésteirá & C).

EXPOSIÇÃO DE
INDUSTRIAS

BRífANNICAS-1921.
LONDRES ã GLASGOW * BIRMINGHAM

De 21 de Fevereiro a 4 de Março.

l Organiuda pele Secção de Commercio Ultranurine

{DEPARTMENT OF OVERSEAS TRADE),
do Govcnio BriUnnico.

A GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL DE COM-
MERCIO BRITANNICO offerece um ensejo
excepcional aos commerciantes e importadores
do Brasil para fazer Inspecção e escolha de
uma collecçâo completa de MANUFACTURAS
BRITANNICAS, entre as quaes acham-se as
seguintes:

TeciJot ia todaa h qtitlidtdei.
Kaiip* (oii», iucluiiv» it meia
Ch*p4m • tania, -'
C«l(ad* • luv».
lort»ll«ç6«i par* lu» eliclric*. i|U*i

k*roMn«, cle.
Fogo*» de cwinh* « ulcniilio» inclusive

de eluminiun, eimelUdoi. ele-
Artigei de quinquilheri*. incluii»» (er*

temente de Iodei ea cleiies pare
conilructoroi. de raerinh* e per» use
doméstico-

Ferramenle (de mio) de todu es clessee
e acceitoiioi pequenos de machinas.

Moveis de melei pare uso doméstico,
inclusive cernes, e' péra ermazem,
escriptorio. jardim e cempe.

Tieles. verniie, e maleriecs pare pintor.
Tintas péra tinturarta e enilinas.
Objtdos de borracha paia uso indus.-

trial o domeilico.
Molocycletas e bicycletas.
Accessorios pere automóveis, bicycletee' o eeroplenoi
Cneenemenlo de cobre, chumbo, bronze

e *(o, e gusrnltftes » meterial para
. • iniltllafies kytienicas.

Belsntas a instrumentos de mediçlo.
Cerreeme pere transmissão de machin-

aríe.
Cali-i de eco e ctnhsme, cordoalbe e

.bai bania..

Cutelaria, prata • alectro-prele.
Joalheria a relejearia.
Miudeaas. (. ..;
Cristaes da Iodas as qualidedes. por.

ccllsnas, lama de berro, o louca
, branca.

Moveis
Pepelaria a ecccsiorioa de eicriptoría.
Artigo» d* impren»
Artif os de phenlaiia, inclusive .ertigos.

de visiem o pere fumante,.
Couros para arliios de pkanUsle, enr

cademecio o moveiai
Vassouras e escoves.
Brinquedos o artigos pare jofoe-
Artigos para «port.
Instrumentos setentificas o opticee.
Óculos, lunelas, artigos pare eslabel-

«cimento, ópticas, etc.
Apperelhos e eccassorios para pheW

graphia e cinemetogrepkis
Drogas a artigos do drogeria
Instrumentos de musiçe.
Tapetes, alfaias a artigos de tapeçaria.
Conserves ; elimenliciaa (preperedae •

em latas) e bebidas.
Artigos chimlcas (peeedoe a levee) ,

para usa doméstico
Inilrumentos a apparalfcaa Mdkos ,

cirúrgicos.

ESTAS EXPOSIÇÕES DE INDUSTRIAS BRITANNICAS
não »ão organiiada* para divertimento, me* no intuito de
•ervir aoi compradóre» extrengeiroa que te interemm na*
industria» que d'ella» fazem parte. Póde-se obter tio Con*
•ulado Geral da Crâo-Bretanha no Rio de Janeiro catalogo»
descriptivoi e cartões de ingresso

Anti Fabril
AGEA IGLEM BITTENCOUBI

é util na convalescença ânn mou^tias
ajíiKliis, como tônico e estomacal

fmmAtm BltTENCOUKT
111, RUA UUIKjJLIAVA.VA, lll

m

rWESTINGHOUSE
tLECTRIC ^A

7> % J

N'ette mtpaço appare-
cera temanahnçiita
um novo aspecto da
unia da* maia impor»
tante* inttituiçõe* in'
ifiutriac* do mundo»

u «I

^r
,r.\m3S*wy§&*A,

•mmsm ?m . a-

l ..iULMj.j,^ iyfHÊ™ssm sS&íálíMS-Ê^psgç:
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O Traçtor UNIVERSAL MOLINE impõe-se pelos"resultados posi-
tivos em experiências praticas. Òs maravilhosos resultados obtidos com
esse tractor na fazenda-do"jaguàra** Estado de Minas Geraes, de proprie-
dade do Dr. George Chalmere, despertaram a attenção dos dirigentes do
Estado, os quaes acabam de fazer uma visita a essa modelar propriedade
agricola. O "Jornal do Commercio", de 16 do corrente, noticiou êssà èx-
cursão em téíe^mruâi assim redigido:

¦A:. litcUiO HORIZONTE, 15 — Acompanhado pelostnra, Drs. Affonso Pe tina Junior, Clodonilro de Oliveira,
dit-L-t tor da flsc-nllatç ão, e Theophilo Ribeiro, contmnnda
ordens, o Dr. Arthur Bernardes, presidente do Estado, a
director das minas de onro de Morro Vollio, Visitou a fa
quelle engenheiro, oom o fim de ali assistir & «xperiencin

Esmi t-xpcrlc-no in foi coroada de completo exilo, poiarado coiiitiinm reversível pôde arar e deslocar nm alque
apenas do sen conduetor.

A excursão foi feita ero automóveis, tendo sido de
rida. lneluindo ida e volta.

secretários dó Interior e da agricul»
chefe de polida; Dr, Julio Octaviano,nte Vieira Christo e sea ajudante deconvite tio Dr. George Chalmere,zenda Jaguara, de propriedade da-de nm tractor agricola.
sa machina a qae ae adapta umire e meio por dia, com o auxilio

150 kilometros a ext são percor.

**.K^,»£*^ ^«s^ *****

GRAÇAS A'S GOÜAS SALVADORAS DAS PARTURltNTES
Desapparecem os.perigos

do? partos difficeis e labo-
riosos

A parturiente que fizer nsi
do aludido medicamenif

durante o
ultimo mez da gravidez, r.c-

um parto rápido e feliz

cio E>ar. VA3NDERLAAIV
Innuniei-os at.i.est-ados

provam exhnberantea.£.'iite
a sua effioucia'••

e muitos médicos o a;óu-
selham •

Vende-se aqui e em todas
as

pharmaeias e drogarias

"- 
l 

~- > 9 • 
' --' >,'.::'. :A ; :. ' •'"'

I>.
Informações, cataloaros e mais - detalhes com ;

. HICOLSON Sc C
(Aj»enKis gentes du MÜLIJiE i*LüW Co.) '

Deposito Geial: ARAUJO FREITAS «Sb G. — Rio de Janeiro

Rua Visconde de Itabprahy n. 8 "
<UO DE fJA.\i;lHO CAIXA POSTAL N. 91

s. 1'Atn.iO
C:ii\!i ims'iil ii. C".

:F.M.O HORIZONTE
Caixa postal n. d1

>Wí'i1 üiL^raarra

'Am
¦ ¦¦'--*¦ íà
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* resÂSEIÉBÂOE PÉI
este mez

0 PAIZ-QUARTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 1920

A VOGA proporciona
a sua distincta clientela
o excepcional desconto de
20 °/0 sobre os preços do
seu bello e moderno sor-
timento*

Sellecta collecção de
Chepeus, Vestidos, Te-
cidos, Roupa bianca, Es:
partilhos, Meias de seda
e atavio para senhoras,
recém-chegados de Paris.

iif Rua do Ouvidor:

00

DESOOITTO
A íiOTflE-OAME DE PARIS

o!2» OAlem da grande variedade de artigos em stock neste importante estabeleci-mento, a nossa freguezia encontrará também um lindo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modeios das principaes casas de modas emtoilettes e cfiapéas, véos, roupa branca finíssima para senhoras/meias, sedas e mui-tos outros artigos de fantasia.

OUVIDOR, 182
S3Sí^3flN^i|fcovete-a Prestaçôes

____RUA DO
bc— ' ¦ ¦- ¦ --— y —r-r—==^^

I *-3 MaMU A

a Iffi ***'******** fc

i. h »«••""• *J**» íuH «£ *"*.*¦-«->•» 12
«mil n a—

(0UVCEROI>HOSPHATO3 <le CAI. a de SODA)
0 Utlico Phosphato assJmtfm» W ÜAO MTfôA o ESTOflMfiO

A0HI-r,TtDO em todos oi H08WTASS do PARIS

TnfafHvet jios casos de flachltistno, Debilidade
eus Ossos, Crescenca das Creanças, iactaçâo,
Graoldsi. fiteurasttienla, Excesso de Trabalho.

Muilo agradável do '{pinar d'um pouco tio água ou leite.

, loçSo autiseption,"contra sair fotldo,, comlcliDe», eczeum», ciuiilngcus. Vi-¦ aro, 38500.

PHARMACIA MACEDO SOARES
Rua Senador Euzebio. 133

> I <H^Sí5S7h' Vfnd* rtn jwro ! í3, Hrarífr FaHir, JPARW,; I
\^/vv^VN/vws^yvs^^N/v/^vwv/N^v,w< B^1^ 

"iriTi^ii 
Jr mconTiit.senus tmnc#sf» HiMqiCiu : I

I AUTO-CÂÍV1INHÕES H|<

|1||| Únicos representantes: 1!P§ 1
l» IVi. HILPERT fie O? |S1
1|||| Rua c3.£i .Alfara.dLesê;», 99. Caixa 2026 |II|| 8 '

I
1 TRANSFORMADORES -11 @ pe:d

fVíoveis a prestações
Quem quizer domprar mu.-uis ba-rfa''s moa. Jpvô visitar a CASASION. a rua Senador Euzebio na 117.111 T"i KonVh; 5 2 Norle

Visitem a Casa Sion, que vende os
moveis por preços baratisslmoa e en-
tregra na primeira entre ' ¦ *<< 20 °l°,
telephone. Beira-Mar 3.790, rua do
Cattote ns. 7 e 9.

^CASA:^>WGRÁTIS"''
,95 .?

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SOL
ÚNICA (4Üv. OISTuILSUi-, 75 Jf 10M PÜMVllOS

ÍOO:
S€3g,xxi3L<aLe»/-feíi3f£i

Inteiro, aosjjOOO - tôeciirio, 38000
Jogara somente 4 8 mil bilhetes

Loteria, do Natal - Sexta-feira, 24de dezembro
11 -OOOsOOOSOOO P&r 309$000 em vigésimos

a 15$000 - Jogam 12 miibares

CASA F*IO GRANDE
AtítUHA Uii LOi tKlAS—Auemie a qualquer pediUo Ue bilhetesút loiena.—PlSKI'.lttA& COliLUOS-t:!!!!!, H istài n. 109-RnaSaohei 30—Km íYeJaiiein

Moveis a prestações"isltem o grande "stock" de 'mo-
veis da Casa Sion. Rua da Cariocan. 39. Entrega na 1" nrestacao, 20 TTelephone 5.686 Hontral.

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se « còncerwtam-se, na joalheria A- Turmalina.rua Uruguayana a. 222, Tel. Noite3418 •

«TMeATRO IVKJUMIOIIPAI
Concessionário: W. MOCCHI — Temporada official de 1920

comSííThí^
do Theatro «LARA» de Madrid

ERNESTO VILCHES
Estmi na fí" quinztMia de dezembro

1.° actor ;e director: EKNESTO VILCHES
fi" actriz:: IRENE LOPEZ HEKEDIA

RBPE3RXORIO
El coi-iizon manda, amores y amoi-ios, cl comediante, Ia inucha-cha que todo Io tlene, Kit, VVu Li Clmiig. cl eterno JBon Junn, JiirtniyStuison, ia cjisit de Ia troya. los de cttota, lluvia de ltljos, primerose,Ia cena de los cnrdcnalòs; i>oesia em nocion.

EJectro-BalI-Cinema Éssezt
Empreza Brasileira

de Diversões

Na bilheteria do Theatro (1 ado da Avenida) acha-se aberta aassignatura para sois recitas, aos seguintes preços:
Frizas c camarotes dè Ia, 40 $; camarotes de 2", 15$; poltronas,10$; balcões A c li, 5$, c balcões , outras filas, 4$000.

51 - Rua Visconde do Rio Branco « 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital

HOJE- Programma novo -HOJE

6 Velho Joven
Drama em cinco partes pelo applaudido actor

MONRQE SALISBURY

Ping-Pongf, Bilhares e outras diversões
Artística e tthuniiaatc illumiuucao elcetríòa

^T*10^ DE MUS,CA IVIIL.ITAR?Ao Electro-IUll-Cinema !
,1fi £sJ1.ver*0?9,c°mpTÇa'ão ás 3 hora, da tarde com um torneiocie J5 pontos: Júlio e Jo&é tersus G-óénSirá o Luiz.

lilãAJ^OS^DA^^ SEGRETO - D.recção: João Segreto

Uratiile UòitipaiThtu Naoi.nal Io Uiioralas Meluiiriima- (gênero du tiieiitro
t'hit,-i«(, In Cana) - DirBCi;âu aniaiieu Ue EDUARDO VliílRÁ — Ke-
üeiite da ürpliustra, Pâiiiiúu SuOt-ftui ntj.

Feias chagas .
de CSiristo

Uma senhora de idade, doente,
eem poder trabalhar, estando quasicega de catarata em arnibaa as via-tas e. sem ter meios para so susten-
tar, pede ás pessoas caridosas, pela.Sagrada PáixSo o Morte de No.s.--o
Senhor Jesus Christo, uma esmola,
tino Dons a todos recompensara; íírua Ctiiçliorro n. 47, casa 13. A'villa Moraes, Catumby, ou na roda-cc.iàü, que receberá qualquei- esmola.

Cera para ass©s!
A ¦)$, nguarraz a 2$900, óleo a1IS00 e alvaiade a 1$S0"0, na rua

eroiMi» 
Pea''9 "• 1S0, Tel- N- •,S1Ü

HOJE -:- oijaü» SJtosssõi-iJS -:- HIOJE

Képrèsiiititsóés da opereta em ire, neto-, de AbbaJie Parta Uusn, comiiiuaiKi Ue Hs ulim- Saeniniinuo

lC.vtiaidi. pelo uiiitor ilst eoíneilisi «Io menino titulo, eom¦I5W repi'e.sentst<7Õi;.s no 'Irianoii

Sexfia feira - Pesta do MKIO CKNTENARfO.

Companhia Nacional fundada cm 1 de julho de 1911-Direcção artística de ISIDfifl NUNES- Regente da orchestra, BENTO M08SURUNGA
LHOJE Tres sessões--A's 7,8 3 4 e 1012 HOJE

11 CmiMÚ BÚT CENTENÁRIO /1
A reviyá quendi ua» famílias, original nos «utoroa da niu.la CAItl.US
IiETTKNHOURT eCAKUOSO 01-. AÍENMiZlíS, mliiidá de SINUO

(quem é H ja toe feito )

BwnraaaB

ci>in o sen qiiiulro novo cli^ gruniie iiilariiiailc

pessoas assistiram até hon-
tem as suas represantações

A SK(UJlLi — C/S i-AA^ALiUiltOiS, bui-lota uo J.-iMi-autl.,
mnsk;-i riu Raiilinp Sacnuiipn1,o,CINEMA M(MRNÒ;-|S Culliert),

TliEATKO CAULOS GOMES  (,'ll,''l;V,",,!,!'e r '•*"' :i '}" .opíiipmijua de damau c e.nio Uns, dirisida pelo açor Marziillo, da

^ÍÍHJ2SlS^£íi^EZA J°SÉ LOUREIRO
_PALACiO f KEATflO
CompanuirTTfníg^

Operetas
SATANELLA-AMARANTE

DlrccçA» lunsioal do maestroHIíXCKSI.mO I'I.\IO
HOJE—e todas as noites -- HOJE

; -A-'S JS S/-4.
Enorme suecesso dn opereta

eni tres actos

Paris inte Cario
(Novidade para „ hj0j

NANA'.... íiilM Satanella
Indiscutivol êxito da 

'coiuini.
nlusi, nu opinià,, unanime d~a¦nipi-eu.su e do pulilico.

illisc-cn-sccne de ESTKvio
AillAKAiVEE

^J^EATRO^REPÜBLIC^
Companhia Portugueza de Operetas

CREMILDA DE OLIVEIRA
üe que fazem puno 31 a ria Abran-

clies e Almeida Cru<
Orando orchestra sob ti dírcecuodo maestro Assis Pacheco

HOJE -A's 8 a/4 -HOJE
SLCCESSO CgESOBKTB

iln iriereta em ires actos

A DDQÜlZA
BAL TáBIHII

rrou-trou - CitKüni.D.V »E
OMVICIBtA

Brilhante desempenho de toda
« coinpuiihia

AM\NMIÃ_a IM QIJi:/A nu«Al. TAICAItl,\ - N.Sto aoruaua-SONHO BK VALSA.

8

Amanliã—i>A1tISfllliV i-i.- nai <> L-,

______ ¦¦mu um¦miiiim mu ul I}l^^^

^Wi«MWl»al^WWli^ftlt«^|«V<^^ ^.asrav «n». ««n ^c^ ^. ICINEMA CENTRAL}
Av. Rio Branco I68 - Tel. 42I8 - Empreza PINFiLDI J

— HOJE i-
ULTIMO DIA DESTE
MX PROGRAMMA MM

HOJE - ULTIMO DIA
O CRIME DE CRAVINHOS

eJOU-JOU

O CRIME DE
^CRAVINHOS

Cinco aetos d,: aetualidade

JOU-JOU
Cinco actos, por

Ca mi lio de liiso
Fatluna Dcys e Zola Jullea,
GRANDE SÜCCESSO

BREVE — O COMMISSARIO DKPOLICIA, comedia de costumes por-tuguezos, de Gervasio lobato

r^L3VEJL3STI3:__
UM SÜCCESSO DIGNO 0£ ÍSaE^CiaMAR-SE - A mais sympathica

figura que hoje debuta no "Eeran'

Companhia Brasil Cinematographica

O Mysteriò do Oriente, dentro das
pnpillas de uma linda mulher, no
seu sorriso enigmático o no 9eti
gesto langiildo—Amor óu traição?

TRIÂIO ponto proferidodas lamiiins Proprietário:
.1. K. ST AT EA

(A DOMBNADORA)
Em uma creação fora dos seus moldes dramáticos— UMA COMEDIA ALE3C3-J1HE: E3 VIVAZ 

'$i

1L1I LEffUTHUS
Drama poderoso. Romance magni-

fieo, om cjuo o enredo, o desenrolai-,
as scchãH, tudo é novo, esquisito,
fino, delicado...

CO.B71D.EhmWS8t&p*$ Mlk

5 actos em que POLA NEGlll „os faz rir, mnii iiitéressãiitè,!"travestti"9 ° - -•" ••-"'"»• ii ¦¦iravestti" J

» FOX SUNSIONE "Q l 
+ Gladys Bi-ockwell S

ralA6 Fox film'Corporation

Producrjão extra da fabrica GAU-
MO\TT.

Apresentação cio uma artista nova
e linda,

vnsix.. sévé.

MDTT c JErP admiráveis em
VIOIAXO BJ3SAFINADO

c o ultimo numero de GAUMONT-
ACTUALIJ5ADES.

¦HOJE - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJ_

^.««ç^deRíSoBARSos- A PRATA' «"•«««ao o

II lHIláf>áf\ A a Mil ¦:•--- •

MAOAQUJOES

HOJE Dois fllms incomparaveis — HOJE
SDS^^ZÍ^1 eiUnla comedia endiabrada _ FOXIsliiS SJUNJi COAKEDY apresenta *«•<».

iáPAniIIPCQ
FOX FIM! CORPORATIOA' apresenta a eminenteC3-x_.A:o^rsi brockwell

^m^tal^rêaíaoT'0 ?° t0d°' °" 8e»tlmentosí «* ««¦ ultima e .en-

eotlras innocentes
««flt-P1^0 !iC}-0S- quo l,i,l(;UT'- cc,m a» cores vivas da verdade um eni-eodio doméstico, onde ha sofúrinientos; bondade, amor e lealdádoBOIS »j.iIMLS" DE GRAXT)E EVITO EM TOÍ SO' JPRÓGRAJVJÃIA.

Annwiliá-i) IIA1 I» ;|Ji, « ,,,-imeira e única obra escrii.ta
* FrLnçu/. 

" vst"ú^:' U' CLEMTOCJBA..IÍ (o famoso Tigreda

—" --^^^TT!!^^J^l'~ttlr'ff''M,aa***^aM«'"'»M»»w*»Mw»a»i«ii^iii«iiiiiii—

Cl N EMA I DEAL
nuj fc - um novo programma maravilhoso e sensacional • - H () l y
ciuc 
^^S^^S^è^^^^ 

h^ 
f 

"*""»". * obra mai/e.traordinlria

(ZMiltj ® hnüi@Bti macaco

^ ^. ¦¦ ¦ ¦ ( llui i lf )La

| l»aM5rS|lS^S -Augusto Annibal - Jos6
\ 

SUva _ repita de Al^^StaSÍfS,^ ^ff Fr"sa ~ P«,«»™•j Aççiio no Rio de Janeiro — áptie ^TiualEnscennçao do ALEXANDR K AZE\T0Tío _ nr^i •• . ..3 Nunes, rua da Carioca 11. 05. A£,^lüíio rri Mobllario da Casa,

EM ENSAIOS : A CASA^ DE lVo^>wn»A^T'^^ví."^'v^^*^^w*~

ciime:ivia ouvivíi»ia
Rua Visconde do Rio Braueo n. 53 l^lephone, Central, ÍT057

Da tMVI ItSAI.-HUI, apresentamos um trabalhoextraorrimano interpretado pc.a eximia 
"rtista

^e A^E^yS?^S„SS^S MATTAS VIMENS AFRICANAS, entre

EL.LVSO LINCOLN
milhares

deste famoso
No mesmo programma. em estreu, apresentamo., a .mi'^^^^^^.•3L-J^OY3 B R O C K \h? F1interpretando, magnificamehte, o esplendido «film» iiUituU.do

L. L.'TIRAI
Cinco aetos bcUissinio^ desem-olados sob um interessante e artístico enreão.

Fo* «ini. No mesmo programma m^^^^^^^S^g^^^V. «'"cinco pVrtóft
«V^J^^-VVAV^VX^XV^^^^,*^.^ .JLL ..~ „.b.rWAÍ,Mf» clnco *«™. Metro Piçtiires.

A VIRGEM DE STAMBOÜL
dos insondaveis harensT

Ko mesmo programma apresentamos „,„ Rim engracadissimoAMOR E CIRURGIA
3IAIS FOIl'1'H.

^^g^^ ^\^iT^$Í^A^ «;'V,S Tartls,as


