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MKLU oi Liei ms \Üü 11COTE CM ÍILOR A «IGUBIÇM MS «IBSSIES
O rei Constantino concederem Lucerna*.
Press uma entrevista, expondo com minu
cias as suas intenções sobre o governo da
Grécia e empenhando sua palavra em
apoiar os aiiiados e não fazer allianças
__ sem o consenso destes

á United -^^^>s^ Parece
den- ^^0i 3pulos ^^ a¦ '^gf^VAÜtim ifpolveiii iiao^-^7

vf^participiir tia reunião da ^
^^commissao de fdesarinauiénto^^"^^ dà Liíía das ^p>

'^^ Nações ^^

que a missão parlamentar italiana qüe foi
Fiume não teve grande exito, dizendo-se

que D'Ann'tfn2io nem siquer recebeu
os seus membros, allegando estar muito

oecupado e não ter tempo para conceder
i _._ entrevistas — 

OS SOBERAiOS DINÁMARQUEZÉS SÃO ESPERADOS TERÇA ROMA

COMMUNIÜIIO TELEGRAPHICO
de A. L. BKADFORD

Us fcsteít€
a Liga

Unidos e
das Nações

Modificação na inter-
pretação do art. 10 —
Duas importantesS re-
soluções da Assem-,
bléa de Genebra.
WASHINGTON, 8 (U. P.) — A

opinião geral noa círculos parla-
mentai-es desta capital é que oa
recentes acontecimentos de Oe-
nebra tornaram o pacto da Liga
daa Nações um tanto mais accei-
tavel que o ora no ipassadoy

Om senadores iiue so .ir. ostra-
vam partidários de quo o. pacto
fossa aceito .pelos Estados Unidos
com certas reservas aífirmam
que dois (actos occòrridos em Oe-
nebra .provavelmente farão com
quo a maioria do Senado olhe
agora para a. Liga das Nações
coin maior «ynvpathia. Esses
f-vetos são:

X." A interpi*etai:ão do art. 10
do pacto da Liga, como não obri-
gando os membros da mesma a
garantir a integridade territorial
dos outros membros.

2." A aceitação, pela assembléa
da Liga da attitude da üinnmar-
ca negando-se a fornecer forças
armadas para uso da Liga, afim
de dar execução* a suas decisões,
(Ué quo a*». prttp.osULJi»j«-s-*ido.
approvada .pelo Parlamento Li-
na marquez. '

Os grupos que propugnam pela ™
aceitação do estaituto* da Liga
com reservas fazem notar que
esses factos satisfazem as maiores
objeções dos adversários da Liga
nn senado.

Con; a interpretação dada ago-
ra ao pacto da Liga. a America
não* .será obrigada a pôr a.s suas
forças militares ã disposição, da
Liga sem o consentimento do
parlamentei.

Comquanto as opiniões sobre
a Liga ainda estejam divididas,
pode-se dizer que o suecesso da
reunião da assern.blêa, apesar da
retirada da Republica Argentina,
teve poderosa influencia sobre o
modo do pensar do.s americanos.1
Alguns grupos julgam, que os Es-
tados Unidos não podem esperar
para o anno próximo para entrar
na Liga o tomarão portanto
as providencias afim do solicitar
a sua admissão immediata.

A. L. BRADFORD.
(Correspondente especial

da United "ress.)

O ôncidesife da Ar-
bina

norio Pueyrredon, ministro do exte-
rior da Argentina1. A Imprensa pu-
blica. os ditus exemplares, elogiando
a attitude da delegação argentina e
dizendo que a mesma tem toda a ra-
zã-o. Os jornaes, tratando do caso
assembléa da Liga das Nações-Ar-
gentina, lembra, ã propósito, o gran-
de estadista argentino Luis Drago.
o sr. rene' viviani faz

opportunas declarações
GENEBRA, S (A. A.)--0 Sr. Re-

ne yiyia.nl, delegado dai França jun-
to da Liga das Nações, escreveu um
longo artigo commen tando a attltu-
do da. Argentina, no seio da Liga das
Nações, dizendo que a attitude da
delegação daquella Republica tem a
sua importância muito diminuída,
pelo facto muito conhecido • do ter
sido precedida do vários commenta-
ris, que antecipavam a resolução da
mesma delegação. As emendas que
apresentou tinham como unico pro-
posito destruir o pacto da Liga das
Nações, sob o pretexto de o querer
modificar. A Argentina não só pôde
lamentar, pois que, sendo aibsoluta-
mente necessária a unanimidade *ile
votos para introduzir no pacto da
Liga quaesquer emendas, ella, certa-
niente, não {orlai conseguido essa
unanimidade, pela divergência de
opiniões existentes dentro da assem-
bléa. Se a Liga das Nações, no pri-
meiro dia da. reunião da assembléa
de Genebra, tivesse entrado logo a
discutir as referidas emendas, indu-
bitavelmente so teria coberto de ri-
dlculo. A constituição da. Sociedade
das Nações continua, cerni o até aqui,
de pé, sem discussão possivel. O ges-
to dos delegados argentinos nen-
numa emoção produziu, nem o curso
dos debates Coi suspenso, sequer, um
minuto. A dclega-çãio argentina se
incitou num beco de onde lia de sair,
e, então, lealmente, nos voltaremos
a encontrar com ella, em setembvo
proximò futuro, quando se reunir,
novamente, a assembléa da Liga das
Nações. Podemos, accreseenta o se-
nhor Renê Viviani, desde jú. antecl-
par que o Dr. Honorio Pueyrredon
sustentará a. moção da França, dan-
do-lhe o apoio quente de sua pala-
vra, para pedir com-lõsco, mais uma
ve/. á Sociedade das Nações, quo
soja mantida uma. força, armada,
nflm de fazer a sua policia interna-
cional, sem a qual todas as procla-
inações ila Liga das Nações serão
muito eloqüentes, mas não terão a
força, necessária para a sua inteira
execução.
A OPINIÃO DO SENADOR JULIO

ROCA
BUENOS AIRES, 8 (A. A.)—O

jornnl "La Nacion" publica hoje
limai extensa exposição, feita pelo
senador Juli.o Roca, acerca da attl-
tude da delegação argentina junto
dn. Liga das Nações.

Nessa exposição, aquelle senador,
depois dc estudar as notas trocadas
entre a Argentina e a secretaria da
Liga das Nações, re'ativas ã-ad-
hesâo, sem reservas, por esta. Repii-
blica a mesma Liga, diz que ella
constitue um pacto assignado entre
varias nações, o que, conseqüente-
¦mente.tr.itando-se de um tratado in-

Os jornaes informam que a confe-
rencia terá logar breve e que o se-
nador e o ministro discutirão a «Ui-
tude de seus respectivos palzes coin
relação á Liga das Nações.

O secretario do senador Mae Cor-
micU fez a seguinte declaração fl.
United Press:

"O senador Mac Cormick tem
muitos desejos de conferenciar com
io Dr. Pueyrredon, mas não acredito
que até agora tenha feito qualquer
combinação".

O Dr. Pueyrredon declarou não
ter intenção de tratar da organiza-
ção do nova sociedade das nações
com o senador Mac Cormick. Accre-
scentou que a Argentina era parti-'
daria do aperfeiçoaimento da actual
Liga. "Não tenho a intenção .de so-
licitar uma "intervie-.v" do senador
Mac Cormick, mas terei muito* pra-
zer em vel-o, se fôr convidado", dis-
se o Sr. Pueyrredon.

NOTA DO SR. PUEYRREDON
PARIS. 8 (U. P.) — O ministro

das relações exteriores da Republica
Argentina Dr. Pueyrredon deu a se-
guinte nota á imprensa relativa á at-
titudo da Argentina, retirando-se
da assembléa da Liga das; Nações:

"Ainda tenho fé na Liga, da qual

Qualquer temor-que os alliados

possam ter sobre jTminha amizade á

Allemanha carecido fundamento.

Já telographei aósJchofes dos gover-
nos alliados, manifestando-lhes a mi-

nha lealdade. '.;-..

Sobro a minha'? attitude durante a

guerra, 6 conveniòijfte lembrar quo os

alliados foram cs" primeiros a violar

a neutralidade <"&, Grécia. Sempre

fui durante a campanha favorável

aos alliados, mas não julgava que a

Grécia devia envolver-se no confli

cto.
Se fôr reposto no throno da Gre-

cia, comprohendo que dependerei do

apoio dos alliados. Precisamos do di-

nheiro da "entente" liara o pagamen-
to das despezas do exercito dc oe-

cupação na Ásia Menor.
Estou prompto a penhorar a mi-

nha palavra de quo a Grécia não cn-

trará em nenhuma alliança sem o

consentimento dos aluados.
Não podemos negociar allianças

sceretas, porque a Grécia pertence
a Argentina não se retirou, mas sim , ..ni-is-n-n-
plesmente fez um sacrifício que acre- á Liga das Naçoe|, e dove registrar

ns coffvenlos internacio-dita servirá para salval-â de queda. t0(-os os seu
Procc.ll ea: completo accordo com ^g£ 

<& secretaria da Liga
o. presidente Irlgoyen e d; governo. a*r-
gentino. Acreditair.os que o. povo da
Argentina e do mundo, comprelten-
dera que nós .procedemos sim.ples-
mento de accordo com o que nós
consideramos o verdadeiro principio
da democracia."

A Careces
DE VTHllXAS PEDEM A ABDICA*

ÇÃO DE CONSTANTINO
LONDRES, 8 (U. P.) — Urgen-
— O jornUf**Da*ily Express" pu-te

os' IniustSl o quo esperava que | OS CÔNSULES BRASILEIROS EM

,undo cswa «m«-•« con.aie% w$m* k tmmgg- ~iinniu Vo'*-*-• .-.iri: _ '-* i- tc-.-s.tiyt>ra&iK /tt ¦*> \ — sim ma-
r-í^suasjfr

blica um deSfltcho de Athenas no
ticiando que o governo grego tele-
grápHoü ao ex-rei Constantino da
Grécia, pedindo Insistentemente a
sua magestade de abdicar do seus dl-
reitos de regressar ao throno, direi-
tos estes concedidos á sua magestade
pelo plebiscito grego de domingo
próximo passado.

O despacho accreseenta quo o go-
verno grego propõe que o antigo mo-
narcha renuncie em favor do prin-
cipe herdeiro da Grocla.

Declarou ainda o despacho que o
governo grego aconselha esta provi-
dencia tendo em vista a persistente
hostilidade dos alliados para com o
regtesso do ex-rol Constantino.

Ò dito despacho não foi confirma-
do om parte alguma.

ATHENAS, 8 (U. P.) — O pa-
triarcha grego enviou novo telegram-
ma ao rei Constantino, recommon-
dando-lhe que abdique de seus direi-
tos ao throno da Grécia a favor do
principe herdeiro.

Constantlno telegraphou ao guver-
no perguntando quando poderti vol-
tar a Grécia, mas o Sr. Rhallys ain-
da não respondeu a esse despacho.

UMA ENTREVISTA COM O REI
CON.STANTINO

LONDRES, 8 (U. P.) — O rei
ternacional, que devia ser piévia- 

' 
constantino, da Grécia, om "inter-

COMMENTARIOS DO "PARIS-
MIDI"

PARIS, 8 (IÍ-. P.)—O jornal "Pa-
vis-Midi", commentando a retirada
da delegação argentina, da assem-
bléa da Liga das Nações, diz:

"Não duvidamos que .a retirada
da delegaçHo argentina íoi inspira-
da nos mais elevados ideaes. O dou-
tor Pueyrredon havia informado á
Liga das Nações de que o seu paiz,
que muitas pessoas .o suppoem inter-
essado apenas cm questões agrícolas
e.commerciaes, está, na realidade,
inflammado do mais puro idealismo.

Hn alguns nnnos, houve uma elei-
ção em Bueaos Aires. Ao meio dia,
o escrutínio indicava uma maioria a
favor dos socialistas. Duas horas
depois, a maioria era a favor cio go-
verno—as autoridades haviam to-
liado as devidas providoiiei*;:--.

Talvez este facto possa, explicar a
razão por que ò Dr. Pueyrredon é
contra a acção das grandes poten-
cias, usando dos mesmos processos
que a Argentina empregou contra «os
socialistas no passado".

A referida folha, elogia a delega-
çjio brasileira, declarando ter ella
mostrado um idealismo tão elevado
como o da Argentina, mas muito
mais pratico.

COLBY E A ARGENTINA
WASHINGTON, S (U. P.)-—O

secretario de Estado, eni exercício,
Sr. Davis, publicou uma nota decla-
Tando não ter conhecimento da no-
tn-ia quo circula de que o ministro
tias relações exteriores, Sr. Colby,
nã.j visitará a Republica Argentina,
em sua excursão á America, do Sul,
divido a ter-se retirado a delegação

¦¦fiesse paiz da assembléa da Liga das
Nações,
ITKYKIUOnON CHEGA A PARIS

.'¦£*•'• VA RIS, 8 (U. P.)-—0 Dr. Ilono-
;-~'-*io Pueyrreon, ministro das relações

'• "exteriores -da Republica Argentina,'chegou a esta capital, procedente do
Genebra.

RFFERCUSSÃO EM PORTUGAL
LtSBOA, 8 (U. P.)—O cônsul da

Agentlna nesta capital enviou á im-
prensa exemplares das propostas
apresentadas á assembléa da Liga
as Nações, cm Genebra, pelo Ur. Ho-

mente approvado polo Congresso ar-
gentino.

A delegação argentina compare-
ceu .i assembléa da Liga das Nações
em más condições, por haver perdi-
do a opportunidade de tomar parte
no congresso particular das nações
neutras, anterior á autuai assembléa,
e julga que teria sido, então, o mo-
mento opportuno para a apresenta-
ção das emendas, que sô agora fo-
ram apresentadas.

Não vé fundamento sério para
justificar a retirada da delegação
argentina, da assembléa da Liga das
Nações, tanto mais que esse cesto
créa uma esphera de isolamento
para, o palz. Não obstante, confia
ainda em. que a Republica. Argenti-
na poderá, recuperar a posição que
lhe compete na communidade das
nações.

PUEYRREDON QUER IMPOR
CONDIÇÕES

GENEBRA, 8 (A.A.)—O Dr. Ho-
norlo Pueyrredon, antes do partir
desta, cidade, declarou quo a. retira-
da da elegação argentina seria, pro-
vavelmente, seguida da declaração
official sobre as futuras intenções
da Republica Argentina, de se reti-
rar ou não <la Liga das Nações.

A unica condição pela qual a Ar-
gentina voltaria a fazer parte da Li-
ga seria a adopção das suas pro-
postas.

Em substancia, accerescentou, (i
notificação da Argentina do desejo
de abandonar a Liga das Nações,
por completo, será talvez considera-
do como effectivo, desde o dia <ím
que nos retirámos da assembléa.

Isto, a não ser que a mesma Liga
considere favoravelmente as emen-
das apresentadas pela deleraçfio ar-
gentina.

No caso contrario, a Argentina so
consideraria separada da Liga das
Nações ao expirar o prazo dos dois
annos, oontados dessa data, de ac-
cordo com o que determina o pacto
da Liga das Nações.
PUEYRREDON E MAC CORjnCK

PARIS, 8 (U. P.)—-Em circulos
diplomáticos, procura-se fazer con-
Jecturas e commentarios sobre a
conferência que so diz vão realizar
o senador noi*te-amcriea:no Mac Cor-
mick c o ministro das relações exte-
riores da Argentina, Sr. Pueyrredon.

viow" que concedeu á United PresB
declarou estar profundamente satis-
feito com o resultado do plebiscito
realizado no domingo ultimo na Gre-
cia o quo revelou uma .maioria es-
magadora a seu .favor.

"Voltarei á Grécia, logo que fôr
convidado a fazel-o", disse Constan-
tino.

"A minha volta é o unico meio que
existe para unir de novo o povo gre-
go. Por esta razão, a minha presen-
ça em Athenas será Igualmente be-
nefiea aos alliados o aos gregos.

Não tenho a intenção de tentar
alterar a politica externa da Grécia.
A nossa actual orientação é nççessà-
ria para manter relações amistosas
com os alliados, o que eu d;:«:jo acl-
ma de tudo.

Sou partidário da conservação dos
territórios ora oecupados pelas for-
ças militares da Grécia. Seria inútil
para os alliados tentarem a revisão
do tratado de Sévres, pois o povo
grego não consentirá tal cousa.

A ameaça da "entente" de remo-
delar o tratado de Sévres é o resul-
tado da idéa da França de que, no
caso de ser cu reposto no throno da
Grécia, mande remover os nossos
exércitos da Ásia Menor.

Comprometto-me pessoalmente a
não fazer isso; por conseguinte, es-
pero quo os alliados retirem a sua
opposição á minha volta.

Recebi uma carta do ministro da
guerra, inforniando-me que o nosso
exercito na Ásia Menor acha-se em
exeellentes condições.

Depois que Venizellos deixou a
Grécia, o moral da tropa é bom.

Nada ser-me-hia tão agradável
como ir á Ásia Menor e assumir o
conluiando das tropas gregas, mas
essa é uma questão a ser resolvida
pelo governe

Constantino deiüarou emphatica*-
mente que elle rifo consentiria na

volta á Grécia do Sr. Venizellos, por-

que Isso seria contrario á vontade

do povo grego.
Torminou dizendo que, durante a

guerra, elle tinha sido objecto de opi-

thet
o mu
de' coiripreHéwier^süasifranças de-*
clarações sobre a sua situação.

o ¦ Yrmit&çxro de domingo
ATHENAS, 8 (U. P.) — Os rc-

sultados .cleitoraes, completos, do es-
crutinio levado a effeito domingo
próximo passado, e que teve como re-
sultado a victoria do antigo rei Con-
staritirio; da Grécia, demonstram que
1.500.000 votos foram lançados ás
urnas eleitoraes. -

Essa cifra ultrapassou por 2 50.000
os votos lançados ãs umas por ocea-
sião -das recentes eleições geraes, nas
quaes o partido politico do Sr. Ve-
nizeilos, antigo presidente do conse-
lho de -ministros da Grécia, foi der-
rolado.

Calcula-se que 08 °|° dos eleitores
votaram a favor do regr.çssò do cx-
rei Córistàntirip ao throno grego.

Na Th/v.a a votação foi quasi
unanime • i favor do antigo sobe-
rano.

Sua magestade recebeu, em Smyr-
na, 11.100 dos 12.000 votos lança-
dos nas urnas eleitoraes.

Os soldados concederam uma es-
magadora maioria de votos ao anti-
go monarcha.
CONTRA A REPOSIÇÃO DE CON-

STANTINO XO THRONO
CONSTANTINOPLA, 8 (II.) — O

teli.gramma que a commissão dos in-
teresses gregos, o conselho patriar-
çllííl egumenico e os gregos residen-
tes nesta capital passaram ao chefe
do governo de'Athenas protestando-
contra a volta do rei Constantino,
diz que a restauração do antigo so-
berano era de natureza a provocar
desgraças irreparáveis, para a Gre-
cia.

A responsabilidade dessas desgra-
ças recairá, não só sobre os seus or-
ganizadores, como sobre toda a po-
pulação da Grécia.

O despacho termina declarando
que todos os gregos residentes.no es-
t—r.if»"!'"s """'isar-se-hão a reconhe-
cer Constantino como rei, emquanto
as potências protectoras não lhe re-
conhecerem, por seu lado, essa qua-
lidade.

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS
CONTRA O PLEBISCITO

PARIS, 8 (H.) — Noticias de Con-
stantinopla, só agora chegadas, di-
zem que, ante-hontem, em todas as
igrejas orthodoxas gregas da capital
ottomana, fizeram-se manifestações
contra o plebiscito realizado na Gre-
cia .

A commissão de interesses gregos,
o conselho mixto patriarchal ecumo-
nico e toda a colônia grega tinham
dirigido ao Sr. Rhallys'um telegram-
ma de protesto contra a volta do rei
Constantino e enviado ao mesmo
tempo uma mensagem ao Sr. Venl-
zellos affirmando inteira fidelidade
á politica do ex-chefe do governo.
COMMENTARIOS A UMA ENTRE-

VISTA DE CONSTANTINO
PARIS, 8 (Hi) — O "Temps",

commentando a entrevista concedida
pelo rei Constantino a um represen-
tante da Agencia Havas, declarou
que se defrontam duas responsabili-
dades no Oriente: a do povo grego
e a dos alliados.

O povo * grego tinha assumido a
responsabilidade de derrubar o se-
nhor Venizellos e assentar Constan

Vejamos se a "entente" deixará a paz
do Oriente entre as mãos do rei, dos
officiaes, dos politicos e dos funecio-
narios autores da politica dybia da
Grécia nos primeiros tempos da
guerra."
UM PROTES'1'Ò DOS GREGOS DE

CONSTANTINOPLA
CONSTANTINOPLA, 8 (U. P.) —

Foram levadas a effeito nesta capi-
tal diversas manifestações, por gre-
gos residentes, aqui, contra o. regres-
so do ex-rei Constantino ao throno
da Grécia.

Logo depois da chegada em Con-
siantlnòpla dos despachos dizendo
que o antigo monarcha tinha* ganho
o plebiscito na Grécia, domingo pro-
ximo passado, foram convocadas rc-
uniões nas igrejas gregas nesta ca-
pitai.

Tanto os .patriarchas como os lei-
gos assignaram uma mensagem que
foi enviada ao Sr. Rhallys, presiden-
te do conselho de ministros da Gre-
cia, protestando contra os resultados
do escrutínio do domingo. I

A mensagem accreseenta que os
gregos na Turquia continuam a sor
partidários do Sr. Venizellos, antigo
presidente do conselho dc ministros
da Grécia.
CONSTANTINO NÃO 'ABDICARA'

NOVA YORK, 8 (II.) — Tele-
gramma dc Lucerna para a "Asso-
ciated Press" noticia que o professor
Streit, conselheiro privado do rei
Constantino, declarou quo sua ma-
gestade não renunciará o throno
grego a favor de seu filho, o príncipe
Jorge.

O Brasil no

g
-GRANDE VENDA DO NATAL

7o ile lucro apenas durante este mez
ICM IODOS OS AliTIGOS

SECÇÃO DE FAZENDAS

p**-»"1

LONDRE Sua ma-m *(U. P.)
geufade o WI-Tolge V, da Inglaterra,
approvou. a nomeação dos' Srs Oscar
Corrêa e Jaiá.es Philip Meei, para
occu.parem, respectivamente os pos-
tos de cônsules brasileiros em Lon-
dres e Liverpool.
PREPARATIVOS PARA AS HOME-

NAGENS AOK DESPO.IOS DO.S
EX-IMPERANTES DO BRASIL.
•LISBOA S" (LT. P.) — O "Sr. Bel-

ford Ramos, encarregado dos nego-
cios do Brc.isll neta capital, ncom-
panhado pela commiissão promotora
das exéquias cm honra dos antigos
Imperadores brasileiros, convidou o

Orguiuly, novidades cm coros, metro . :. .
Riulluin Ciioult, metro , -.., i.i i.i .: . •
Creme Bros-l-sé, redu me, metro ., ;. ... .. . •'.-¦ .
Velludo seda, nict-ro a . ...... .. :.. ..: •• •
ciinrmci.so rte Lyon fiiiisslino; 
Radiam Setim cm cores, metro . .... . .
Velludo chi Iodas ns cores, metro ., . . .
Vclllislò Cotelé, cores, metro . ... «.* . .. .
Flaiiollas <lo a!¦•••"ilão ii !•• colher, a 
Fia nella síiiieíiòi* a escolher
r.itbiiulliic, l mel. largura, metro
GabnriliiM*, 1 mel. largura, modo
Escosscã sup., 1 mel. Inrtf., metro
EfiòossM lã sn»., 1,10 larg'., met ro
Bcilgaliiic lã, reclame, (a>.u. >n.) .....:.
Bpngaliiie sup.. todas as cíiivs, inclro .. . .
Esçossozi íindrõos morta, metro
Volles em llndros partrões, metro ., ,.. >: -n i.i
Voile liso. cores, metro  . , .
Gaze cliiffoii, franceza, meiro
Voile rte seda, 1 met. Iiug*., melr© . . . ., ..
Crepon ile seda, 1 met. lag., metro . ., ;« .,
Esponja superior, «••rnurte morta, metro •• ¦«• •.
Crepe China francez  •
Linlios emi cores, reclame, meiro
Linlio branco p." vestido 1 metro larg. ml.
"Morim inglez "Cambraia", pcya
Morlin liiRloy, "Soberbo", peça
Creione Inglez para ietiç-ocs,. wielro ., ,.. íí ¦..
Cretone FnmtSèz para lençóes, metro
Atoallutilo adaniascnrto, lino, metro . ..r*,.,.,.
Brim infantil, reclame, metro
Motisscline branca.; para camisas, metro .

Custo
real

Cuslo

Oj 5"|"

5$700 0$00i>
22Í.800 24S0H0
22SS00 24*000
-lOSrtOl) '12$00!>
31 $000 32$tl()0
30ÍS00O 31 $500
7$200 7$500
iotJOOÓ Í0$500
1$550 i$050
1S70O 1$0(»*I
2$800 S$0IIÜ
3SG0O 3$800
3!?.*i00 3$700
I.W000 13$ÜOO
3$700 8$Ü»0()
(1$ 100 «$800
2$850 3S000
3S.S00 3$5Ü0
2$20O 2$'10O
r.$700 «$0.)0
«SIDO (l$500
9$30Ò 0$800
7$000 8$400
15S200 10$000
3$800 4$0ÕÒ
•l$50O -i.sr.oo
31$000 32$50U
3290lJÔ 339800
4ÍÍ200'*-- 4$50(1
4.S0OO 4$000
3*800 4SO0I)
19800 29000
19800 29000
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O GOVERNO CIVIL

Segundo communicações recebidas
nesta capital, as eleições geraes para
formação dò governo civil que ha dc
substituir a actual administração

stro do exterior pnra assistor ás .militar de Fiume, se realizarão logo
que se chegue a um accordo definiu-
vo entre o governo da Itália e Gabriel
D'Annunzio.

O ex-deputado Alceste De Ambrys,
chefe do gabineto do D'Annunzio,
chegou a esta capital, afim de entrar
cm negociações com o governo.

ceremoinias da 'tras'cdação dos restos
mortaes dos antigos soberanos bra-
sileiros. Foi accelto o convite.

TOI CASAMENTO EM PARIS
•PARIS 8, (A. A.) — Realizou-se

hojo o consórcio do Sr. Luiz Prat.es
com D. Sylvia Nioac de Souza,

¦Serviram de padrinhos, nos actos
civil c religioso, os Srs. Dr. Nilo Pe-
çanha, conde de Prates. conde Al-
berto Nioac, barão de Nioac e Fran-
cisco Guimarães!

Os noivos partiram para Nice,
onde foram passar a lua de mel.

ADHESÃO A D-ANNTJNZIO
ROMA, S (U. P.) — (Official) --

Foi noticiado que duas unidades das
forças navaes italianas que bloqueiam

BLOQUUIO DE VEGLIA E ÁRABE
ROMA, S (U. P.) Um despa-

cho prtííedento do Abbazia diz que as
ilhas do Voglla e Árabe estão com-
pletamente bloqueadas pelas forças
italianas. . O bloqueio dc Stmarks
Reef é igualmente rigoroso. As for-
ças de DWnnunzio estão isoladas dc
toda communicação com torra.

D'ANNlTNZIO E O TRATADO DE
RAPALLO

ROMA, 8 (U. P.) — U-m despacho
procedente de Fiume diz que antes

"dreadnought" brasileiro "S. Paulo",
hontem, ,1 noite, nos quartéis milita*
res do Antuorpiu.

DE ANTUIIRPIA A' BRUXELLAS
BRUXELLAS, 7 (A. II.) — Retar-

dado pela 
"Western) — A maior parte

da officialidado do couraçado bras!-
leiro "S. Paulo", partiu lioje de An»,
tuerpia em automóveis, com de.itino
u esta capital.

Em caminho, visitaram o forte de
Waeíliem e a cidade dc Malines. Em
Bruxellas os offioiaes brasileiros por-
correram os bairros mais pittoreseos
o visitaram alguns monumentos.

O regresso á Antuérpia será ã noite,
depois dó banquete no palácio roal,
ao qual os officiaes brasileiros assis-
tirão como hospedes dos soberanos.

A VISITA A' FRANÇA
BRUXELLAS, 7 (A. H.) — (Re-

tardado pela Western) — Chegou ho-
je a Antuérpia o addido naval brasi-
leiro junte • á embaixada do Parla,
que veiu ontendor-se como o com-
mandante Gom.onsoro sobro a visita
do "S. Paulo" ao porto francez de

de despedir-se lJ'Annunzlo dos J^"' cherburgo, onde e osperado no dia 9
do« corrente.o porto cte Fiume adhcriram á causa lrtmontares italianos, declarou fran-

dc D'Annunzio. I. Jamente quo o tratado dc Rapallo
TRIESTE, 8 (U. P.) — Foi noti-| n_o . .l00itavei para*Fiume, nem cm

ciado que um dos navios de guerra fâfífa ncm om substancia. D'Annun-
que abandonaram o bloqueio de Flu- . ?[o ,[-cc]arou ns0 ser um periurbador
mo se uniram ãs forças de D'Annun- | .• x senãò um fiel servidor da
«I« A i-. ¦.í/lnefíiAvni-*' " TívnriTPt ti -. 'zio, 6 o "destroyer" "Bronz^tti

TRES CIDADES EVACUADAS
ROMA, 8 (U. P.) — Um despacho

de Fiumo diz que as tropas do Ga-
briel D'Annunzio evacuaram tres das
cidades, por ellas oecupadas fora das
fronteiras da regência do Quarnero.
D'ANNUNZIO "UM SOLDADO

FIEL"
ROMA,,8 (U. P.) — A commissão

que esteve em Fiume, dirigiu a Ga-
briel D'Annunzio o seguinte tele-
gramma:"Deixámos Veneza o a Giulia, le-
vando uma recordação inseparável
de vós e dos fiumenses. Temos a se-
gurança de quo a Itália tem em Fiu-
me um soldado fiel."

BASE DE ACCORDO
RCMA, 8 (U. P.) — Um despacho

de Fiumo reitera a allegação do jor-
nal "Época", dc *que foi elaborada
a base de um accordo entre Gabriel
D'Annunzio e o governo italiano.

Accreseenta o despacho que a Ita-
lia concorda em reconhecer a re-
gencia do Quarnero e que Gabriel.
IVAnnunzlo concorda em evacuar as
ilhas de Veglia o Arbe, as quaes fo-
ram concedidas á Yugo-Slavia pelo
tratado de Rapallo.

A Itália concorda em apoiar o
ponto de vista fiumense relativo ao
porto de Barros.
AS NEGOCIAÇÕES COM O GOVER-

NO DA ITÁLIA
ROMA, S (U. P.) — Um despacho

de Fiume diz que, logo que os ulti-
i mos detalhes do accordo entre os

tino novamente no throno, fazendo I governos da Itália e Quarnero sejam
voils"r novamente com elle os poli-
licos que dirigiram a celebre politica
de incidentes do inicio da guerra."Ora, diz o "Temps", os motivos
quo dictaram essa desforra devem
ficar nas nuvens do passado.""Todavia, — accentua o jornal pa-
risiense — o facto é que o povo gre-
go tomou a si uma responsabilidade.

elaborados, será levado a effeito uma
eleição geral, afim dc substituir por
um governo civil o actual governo
militar da regência de Quarnero.

O ex-'dcputado d'Ambrys. chefe do
gabineto de D'Annunzio, já partiu
para Roma. afim de continuar as no-
gociações da regência de Quarnero
com o governo dn Itália.

Itália.

t> "$. Paul©"
mi DISCURSO EM ANTUÉRPIA

KM HONRA'AO DR. EPITACIO
PESSOA.
ANTUÉRPIA. 8 (U. P.) — Por

oceasião do almoço offerecido hontem
a bordo do couraçado "S. Paulo", o
goneral governador militar desta pra-
pa. pronunciou, eloqüente discurso em
honra do presidente da Republica,
Dr. Epitacio Pessoa. O governador
falou sobre a attitude do Brasil du.
rante a guerra c agradeceu os cuida-
dos e attenções de que foram alvo
os soberanos, a bordo do possante na-
vio brasileiro e a recepção enthusias-
tica da Nação brasileira. Mostra-se
tambem grato pela confiança na vi-
ctoria nos dias trágicos, manifestada

.. .im •. ...•' La

O nommandante do "S.Paulo"
agradeceu, affirmando que a marinha
e o exercito do Brasil, estarão sem-
pre ao lado da justiça e do direito.

BANQUETE A' OFFIOIALIDADE
DO "S. PAULO"

BRUXELLAS, 8 (U. P.) — Suas
magestades o rei Alberto e a rainha
Elisabeth, da Bélgica, deram um ban-
quete, hontem, (L noite, no palácio
real de Bruxellas, em honra de 30 of-
ficiaes do "dreadnougth" brasileiro
"iS. Paulo". Os officiaes brasileiros
foram de automóveis fi capital belga,
hontem de manhã, visitando os pon-
tos de interesse.

As autoridades municipaes levaram
a effeito uma festa em honra dos of-
ficaes da armada brasileira, á tarde,
na Prefeitura.
FESTAS NOS QUARTÉIS DE AN-

TUERPIA
ANTUÉRPIA, 7 (U. P.) — (Retar-

dado) — Foi levada a effeito. unia
festa em bnnra dos sub-.officiaes do

-¦>êm

- 
¦-.

¦ ¦¦

fk Liga dias Nações
A COMMISSÃO DE DESARMAMEN.

TO SEM OS ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 8(U. P..) — (Offi-

ciai) — Foi noticiado que o governo
norte-americano havia declinado o
convite, do conselho da Liga das Na-
ções, para que mandasse um repre- ;
sontante, afim de tomar parte, som
caracter official, na reunião: da cnm-
missão de desarmamento, da mesma
Liga.

O PLEBISCITO ISM VILNA
GENEBRA, 8 (U. P.) — A questão

do plebiscito em Vilna ameaça resus-
citar novamente o problema russo. O
conselho da Liga das Nações recebeu,
uma carta do ministro do exterior da
Lithuania, Sr. A. Valdcmar, prevê-
nindo a, Liga das Nações que o go-
verno da Rússia dos soviets, ao re-
conhecer o direito da Lithuania so-
bre certos territórios do antigo impe-
rio russo, não concedeu d Lithuania o
(privilegio do transferil-os &. Polônia. *

Na sua nota, os lithuanos, «rofcrin-
do-se especialmente .1 Vllna, a qual
foi concedida ü. Lithuania, polo go-
verno de Moscou, sob as condições es-
tipuladas pelo Tratado de Paz russo-
lithuanlo. O ministro do exterior li-
thuanio tambem declarou que o sei»
governo se oppõe fortemente á pre-
sonça, em território, lithuanio, do ex-
ercito da Liga das Nações, encarre-
gado do policiar o próximo plebiscito
de Vllna.

O Sr. Arthur James Balfour esta
om communicação com Londres, a
respeito. Consta que elle está pedindo
ao Sr. Lloyd George para vir á Gene-
bra, se fôr possivel, afim do tratar da
questão russa na reunião da Assem-
bléa da Liga das Nações.
OS ESTADOS UNIDOS E A ARME-

NIA
WASHINGTON, 8 (A. A.) — An-

nuncia-se que o presidento Wilson
communicou ú Liga das Nações o seu
ponto de vista sobre os limites da Ar-
menia. dando assim cumprimento á,
missão de quo a Liga o encaiTeg./U.
hx alguns mtzos

j-ê?A
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A politica européa
O ORÇAMENTO TCHEQUE-SLO

VACO
PRAGA, 8 (A. H.) - A Câmara

votou o orçamento para o anno íim ai

de 1921. apesar da opposição levai-

tada pólos deputados üe origem ai-

IeTuA(iA, 
8 (U. P-> - APes_ar da

opposição dos deputados aterato,^
Parlamento adotou um projecto de lei

marcando a importância das despezas
orçamentarias do governo, durante o
anno do 1921.

A opposição dos elementos alie-

çximOB, por um momento, ameaçou
derrubar o governo.
O MINISTRO GUEGO ESI LONDRES

LONDRES, 8 (A. H.) — O Sr. Rizo
fftangabo foi nomeado ministro cia
Creoia nesta capital, em substituição
ao Sr. Caehamanos.

ORGANIZAÇÃO DO GABINETE
SAXONIO

EE11UM, 8 (A. H.) — Informa
«ni telegramma de Dresde, que o. no-
vo gabinete saxonio já está organiza-
,do sob a chefia do Sr. Buck, occupan-
.do os Srs. Heldt e Çchawarz, respecti-
•vãmente, as pastas das finanças e da
economia.

A POLÍTICA EUROPÉA
LONDRES, 8 (U. P.). — Um dos-

pacho procedente de Port.smouth, diz
ter sidrt noticiado- nessa cidade que os
estaleiros desse porto vão construir
um navio de guerra do.um typo in-
telrarriente novo, baseado em expe-
rieneias da armada britannica du-
rante a guerra. O motivo dessa con-
strucção permanece oia segredo. O
navio será co-nstruido muito rápida-
mente.
AS RELAÇÕES FRANOO-BRITAN-

NICAS
LONDRES, 8 (A. H.) — Telegra-

pham do Liverpool:
"•O ex-emtoalxador britannico em

Paris, pronunciou um discurso na Ca-
mara de Commercio desta cidade

Mais unia vez, lord Derby declarou
que era necessário estreitar os laços
de amizade e as relações commer-
ciaes entre n França c a Inglaterra;
acerescentando que, com esse estrel-
tamento, terá a lucrar, llão só o coro-
mercio entro as duas nações, como
todo o commercio mundial.

Os interesses
italianos

A REPUBLICA DÍ_3 SAN MARINO E
OS ANARCHISTAS

ROMA; S (U. P.) —Despachos da
Republica do San Marino, recebidos
pela imprensa, declaram quo f>8
anarchistas se refugiaram no lürrito-
rio daquella .Republica; procedentes
de Bologna, Milão, Miinlua, Brosc.ia
e Aiicoim. Declara-se que a policia
italiana tem mandados de prisão con-
tra todos os ditos anarchistas. A Con-
situação da pequena Republica de
San Marino prohl.be a extradição do
pessoas aceusados do crimes politicos.

UM BOATO EM BELGRADO
ROMA, 8 (U. P.) — Um despacho

de Belgrado diz que consta nas rodas
políticas naquella capital, quu o go-
verno italiano .concordou cm entregar
Cx Servia as tro-pas rnontenegrinas quo
tém eslado concentradas em Gaeta,
desde mu.

NOVAS EMISSÕES
ROMA, 8 (TJ; P.> — Na sessão do

Senado, o ministro da fazenda, Sr.
Moda, respondendo ás perguntas de
alguns senadores, declarou que o go-
verno projectuya fazer novas emis-
soes.

INTERESSE ECONÔMICO
iROMA, 8 (U. P.) — O Conselho da

Administração, em sua ultima re-
união, occiipòu-so do questões dc In-
teresse econômico, discutindo a situa-
ção geral.

A ÇARESTIA DO PAO
ROMA, 8 (U. P.) — No palácio do

Congresso, reuniu-se um grupo- de
deputados socialistas, reaffirmando o
propósito de combater, por todos os
meios, a çarestia do pão.

ROMA, 8 (U. P.) — Na sessão; da
Câmara dos Deputados, sob a presi-
dencia do Sr. Dcnicola, foi discutida
a questão do augniento do preço do
pão.
OS SOBERANOS DINAMARQUESES

ROMA, 8 (U. P.) —São esperados
na próxima terça-feira, os soberanos
da Dinamarca, que serão hospedes
dos reis dà Itália, no palácio do Qui-
rinài.

O papa Bento XV, receberá os il-
lustres visitantes.

A EMIGRAÇÃO
ROMA, 8 (U. P.) — Soh a presi-

dencia do Sr. de Michelis, reuniu-se
a commissão permanente de emigra-
ção, resolvendo propor ao governo a
adopção de medidas tendentes a com-
bater a especulação que se faz nos
portos do embarque, sobro o preço
das passagens;

QUESTÕES AG1UCOLAS
ROMA. 8 (U. P.) — Na Câmara

dos Deputados forani discutidas
questões relacionadas com a agricul-
tura. Segundo foi declarado, o gover-
no man te/n o principio da proprleda-
de particular, mas esta deverá ter' unia funeção social. Tambem sc fez

constar que as agitações dos campo-
nozes, oceorridas na Sicilia, obedece-
ram ao desejo dos trabalhadores, dc
so libertarem dos intermediários.

O sub-socretario da agricultura.
Sr. Pallastralli, declarou que o orça-
mento agricola de 1920-21, attingirá
a 100.000.000 do liras, o que demons-
[ru as intensõos do governo do_ esti-
mular enormémente a producção.
OS IMPOSTOS HESPANHOES DE

EXPORTAÇÃO
ROMA, 7 (U. P.l — O governo foi

informado officialmente de ter a
Hespanha elevado os direitos de im-
portação sobre os artigos de seda
manufacturados o em quasi todos os
artigos de procedência Italiana. O au-
gmento de 30 a 45 o|o em pesetas, e
em seda e veiu do, de 50 a 68 o|o.

O imposto sobro automóveis au-
gmentou a 800 pesetas rior cada carro
importado na Hespanha.
A MORTE DO SENADOR DARIO

CASSUTO
ROMA, 8 (U. P.) — Falleceu nesta

capital o senador Dario Cassuto, que
pelas suas qualidades de patriota era
geralmente muito estimado nas rodas
que freqüentava. O extinto, que tam-
bem tinha sido deputado, deixa um
logar no Senado e nos serviços publi-
eos muito difficil de preencher, pela
dedicação quo elle- emprestava a to-
dos os cargos a que se dedicava. O
passamento do illustre homem publi-
eo fui muito sentido, e os jornaes.
dando a noticia da sua morte, não sô
publicam artigos biographicos do fal-
leeido, como, ainda, salientam os
cargos em que mais se ovidcncioui o
senador Dario Cassuto.
PRISÃO DE COMMUNISTAS HUN-

GAROS
ROMA, 8 (A. H.) — Telegrapham

de Bolonha quo as autoridades po-
liciaes daquella cidade prenderam
mais alguns communistas húngaros,
aceusados do participação nos acon-
tecimentes de 21 dc novembro.

O PÃO
ROMA, 8 (U. P.) — Os membros

socialistas da Caniara dos Deputados
realizaram nova conferência, afim de
resolverem sobro a attitude que de-
vem adotar na votação final do pro-
jocto de lei sobro o preço do pão.

Embora não so chegasse a nenhum
resultado, tudo indica que os sócia-
listas empregarão a tactica do obs-
truccionisrho na Câmara, afim de de-
morar a passagem co projecto por
vários mezes.

O jornal "A Tribuna" aconselha
moderação, declarando que o au-
gmento do preço do pão é necessário,
para collocar o paiz em base finan-
ceira convenientemente s5.

Noticias de Portugal
PORTUGAL NAS FESTAS CHILE-

NAS
•LISBOA, 8 (TJ, P.)—A colônia ,por-

•tugueza no Chile telegraphou ao go-
verno felicitando-© -pelo honroso lo-
gar oecupado por Portugal nas festas
levadas á effeito. em. honra de Fer-
não Magalhães.
SAUDAÇÃO A' LIGA DAS NAÇÕES

LISBOA, 8 (U. P.) — O senado a.p-
provou uma moção saudando a Con-
ferencia de Genebra.

LISBOA, 8 (U. P.) — Foram en-
cetadas as negociações do Convênio
Franco-Portuguez relativo nes tra-
balhodores portuguezes na França,

ANGOLA, CELEIRO DE POR-
.TUGAL

LISBOA, 8 OU. P.) — O gene-
rai Norton de Mattos novo. alto
commiissario de Portugal em Angola,
propõe-se a fazer dessa colônia o ce-
leiro da metrópole.
MAIS CONDECORAÇÕES BELGAS

LISBOA, 8 (U. P.) — O rei da
Bélgica condecorou cinco officiaes
portuguezes em recompensa pelos
serviçoa por elles .prestados durante
a sua visita a esita capital.
DOIS VASOS DE GUERRA EM

PONTA DELGADA
LISBOA, 8 (U. P.) — Chegaram

a Ponta Delgada dois cruzadores in-
glezes.

OS EERROVLUUOS
LISBOA, 8 (U. P.) —O governo

prometteu aos grevistas ferroviários
attender as suas reclamações logo
que voltem ao trabalho.

OS EMIGRANTES
LISBOA, 8 (U. P.) — O relatório

do Conselho Administrativo do Tran-
aportes Maritimos propõe a organi-
sação de tarifas combinadas com as
estradas l'e ferro; a prohibiçâo de
serem transportados os emigrantes
em navies estrangeiros e a concessão
do subsídios para as carreiras esta-
•belecidas.

OS EX-ALLEMÃES
LISBOA. 8 (U. P.) —• A Ingla-

terra entregará a Portugal mais 20
barcos, fazendo um total de 42.

AS PROPOSTAS FINANCEIRAS
LISBOA, 8 (A. A.) — Na Câmara

dos Deputados iniciaram-se hoje, os
debates sobre as propostas apresen-
tadas pelo ministro das finanças, Sr.
Cunha Leal, acerca da contribuição
de registro, as quaes forem atacadas
na sua generalidade pelos democra-
ticos o pelos liberaes, visto alguns ar-
tigos serem julgados Inaceitáveis
por que revogam a parto mais im-

portante da matéria testamenlaria e
ofíendcm as bases da instituição da
familia, aggravando desmesurada-
mente as taxas de contribuição.

O ministro das finanças declarou
que neste momento era impossível
deixar de aggravar certos impostos,
pois, o governo tinha necessidade de
attender ao equilíbrio orçamentário.

A discussão continua.
ABSOLVIÇÃO DO GENERAL MA-

CEDO BRITO
LISBOA, 8 (A. A.) — O general

Macedo Brito, que estava sendo jul-
gado pelo. Tribunal Militar, acaba dc
ser absolvido.

O general Macedo Brito era ac-
cusado de negligencia no serviço
quando, no exercicio do cargo de
commandante da terceira divisão, se
seu a restauração monarchica no
Porto.

CIRCULAÇÃO FIDUCIAIUA
LISBOA, 8 (A. A.) — O ministro

das finanças, Sr. Cunha Leal, teve
hoje demorada conferência com a di-
recção do Banco dc Portugal sobre o
augmento da circulação fiduciarla.
OS PREPARATIVOS PARA O EM-

B1RQUE DOS DESPOJOS DOS
EX-IMPERANTES
LISBOA, 8 (A. A.) — Continuam

os preparativos para a trasladaçao
dos restos dos ex-imperadores do
-Brasil. . .

Os jornaes da tarde annunciam
que o emburque será feito no arsenal
de marinha.

PARA PARIS
LISBOA, 8 (A. A.) — Partiu para

Paris .o deputado Jayme de Souza,
que vai tomar parte rios trabalhos da
commissão de reparações da Confe-
rencia da Paz. - " -

O seu embarque foi muito concor-
rido.
O BOMBARDEAMENTO DO FCNr

CHAL
LISBOA, 8 (A. A.) — Passou no

dia 3 do corrente o terceiro anniver-
sario do bombardeamento do Fun-
chal pelos submarinos allemães.

A data foi commemorada com uma
romaria aos túmulos das victimas do
bombardeio, sobre os quaes foram
depostas muitas coroas. .

Tomaram parte na ceremonia con-
tingentes dos navios de guerra fran-
cezes "Filgie" o "Jeanne d'Are", ali
fundeados.

O commandante do um dos navios
fez um discurso no cemitério, pondo
em relevo a valiosa cooperação de
Portugal na grande guerra.

& situação no oriente
europeu

POLÍTICA FRANCO-BRITANííICA
LONDRES, 8 (A. H.) —Uma nota

publicada pelo "Daily Telegraph" in-
forma que os circulos officiaes bri-
tannicos desmentem a noticia de que
por oceasião da permanência do
Sr. Geoi-ges Leygues, nesta capital,
tinha sido preparado o plano de uma
nova politica franco-britannica no
Oriento.

OS VERMELHOS UKRANIANOS
VÂRSOVIA, 8 (A. H. — Segundo

informação de caracter officioso, a
commissão de armistício de Minsk
tinha telegrapftado ao governo an-
nunclando que o exercito bolsbevista
da Ukrania invadira a zona neutra
da região de Husiatyn, violando os
termos dp armistício relativos á eva-
cuação e oecupando prematuramente
o districto de Miropollubar-Nikala-
jõw.

O Congresso Norte-
Americano

TRECHOS DA MENSAGEM DE
^YH^SON

NOVA YORK, 8 (U. P.) — Os
jornaes fazem grandes commenta-
rios a respeito da mensagem-do-pre-
sidente ao novo Congresso, cnnside-
rando como sendo a sua declaração
de despedida, o seguinte trecho da
mesma:"Não tentei tanto fazer aos senho-
res uma série de rocomniendações e
sim uma confissão de ffr, isto 6, de
uma crença que manterei atê o meu
ultimo dia de batalha."

"Acredito que isso devo ser a fé da
America do Norto. E' uma fé.que
deve perdurar através dc todas as
nossas victorias o que deve ser appli-
cada aos problemas, aguardando as
providencias nacionaes."

O Sr. presidente da Republica dos
Estados Unidos da America do Norto
declara existir dois meios para os
Estados Unidos auxiliarem alcançar
o grande objectivo de demonstrar
qué fôrma democrata de governo é a
melhor:

Primeiro, offerecendo. dentro das
suas próprias fronteiras, um exem-
pio da vontade e poderio da demo-
cracia do enforcar leis indubitavol-
mente Justas;'

Segundo, assumindo uma attitude.
favorecendo o direito e a justiça
para com todas as nações.

Acerescenta o presidente Wilson
que: •"Os Estudos Unidos não podem re-
cusar a desempenhar este papel de
campeão da democracia sem collocar
em posição esquerda os grandes e de-
votados homens que crearam os Es-
tados Unidos."

As galerias publicas do Congresso
americano ac'nnvani-se repletas, por
oceasião da leitura da mensagem
presidencial, estando presentes mui-
tos membros do corpo diplomático.

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de CAMILLE CIANFARRA

0 problema de Fiume
A commissão de investi-

gação parlamentar —
Noticias contradição-
rias — D'Ann unzio
não recebe a commis-
são —"Um fiel solda-
do da Itália".
ROMA, 8 (U. P.) — Sao con-

tradictorias as noticias recebidas
a respeito da recepção da commis-
são de invesf gação do parlamento
italiano, em Fiume.

A opinião geral parece ser, com-
tudo, que a delegação não alcançou
muito exito. _

Uma noticia diz que a attitude
da população fiumense para com
os deputados italianos foi -aberta-

mente hostil, o povo recebendo-os
com gritos de — '(Desejamos ser
annexados á Itália".

Os próprios delegados geralmen-
te recusaram fazer muitas decla-

.ções publicas desde o,seu regresso
a esta capital.

O "Tribuna" diz que a commis-
são parlamentar italiana nem con-
seguiu obter uma entrevista satls-

gabinete de Gabrielle d'Annunzio,
Acerescenta a folha romana que o

p-oeta-soldado o o seu. auxiliar o
Sr. Zoli, fizeram os deputados ita-
lianos esperar, do lado de fóra do

gabinete de Gabrielle d'Anunj:o.
allegando. aue estuvom multo
oecupados e que não tinham tem-,
po para conceder uma entrevista 6.
commissão.

O "Idéa- Nacionale" diz. que
quando, finalmente,-a commissão
conseguiu. ser recebida por Ga-
brlelle d'Annun7.!o,'0 poeta-soldado
a tratou rude e bruscamente, re-
cusando responder satisfatoramen-
te ás perguntas dos deputados Ita-
lianos.

Os deputados Ferdinando Nun-
ziante, de Reggio Calbria; Cario
Manes, de" Cosenza:, Francesco
Troilo, de Lecce;; o, Rosollno Co-
lella, de Teramo, todos os quaes
são membros da commissão parla-
mentar italiana, publicaram uma
declaração, dizendo, meramente
que "Gabrielle cVAnnunzo demons-
trou ser um fiel soldado da Itália."

Os demais membros da commis-
são recusam fazer declarações de
especie alguma.

Depois da rápida audiência da
commissão com Gabrielle d'An-
nunzio, o comm.indo fiumenense
publicou uma declaração dzendo
que nenhuma negociação estava
sendo levada a effeito entro o go-
verno da Regência de Quarnero e
a commissão parlamentar italiana,
e quo a commissão estava mera-
mente procurando obter informa-
ções.

Apparentemento os membros dos
partidos politicos flumenses. não
foram permittido!-- a se aprox ma-
rem dos deputados italianos. Numa
conversação com o deputado Cesa-
re Nava, representantes-do partido
popular declararam,quo não acci-
tarão a Constituição da Regência
de Quarnero, na sua fôrma actual,
apesar da apparente approvação da
mesma pela maioria da população
fiumense.

Declararam mais que o partido
popular não se -.submetterá por
muito ma's tempo A dictadura de
Gobrjille d'Annunzlo. ;'¦

CAMItt^-jjp.IAfitflfARRA,
(Correspondente especial

da Unlte-1 Príss.)

George, interpellando o primeiro mi-
nistro sobre as condições de paz oue
desejava apresentar á Irlanda, fora
npenas a expressão da opinião pes-
soai do actual presidente da Repu-
blica irlandeza. não tendo sido san-
ccinnado pelo Parlamento irlanclez. o
qual, termina a nota, é o unico poder
autorizado a falar em nomo da Ir-
landa.

PRISÃO DE ;1Q SINN-FEINERS
LONDRES, 8 (U. P.) — Foram

presos para mais do trinta conspira-
dores fenianos. hoje, em uma busca
dada pela policia no sul desta cidade.

PRISÃO ÜE UM DEPUTADO
LONDRES, 8 (A. H.) — Commu-

nicam de Dublin a prisão de um
deputado fcnia.no da circumscripção
de Limerick.

© fim da Turquia
DICTADURA NA ARMÊNIA

CONSTANTINOPLA, 8 (A. H.)—
O ministro da guerra •da Armênia
proclamou n dictadura e marcha
agora sobre Erivan, onde os elcmen-
tos radicaes tinham constituído a
Republica sovietista dn. Armênia.

A fsníiüa

foram promettidas, tanto pelos allia-
dos, como pelos inimigos, e sabe que
para obtel-as não lho será negado o
concurso da amisade dos Estados
Unidos. Diante do tumulo dos solda-
dos franoezes sepultados vivos, lem-
bromos os compromissos sagrados
por Laffayette e Washington.. A
união da França e dos Estados Uni-
dos não deixará jamais de servir á
causa da liberdade e da civilização.

Âs greves
NA ALLEMANHA

LEIPZ1G, 8 (U. P.)—'Declara-
ram-se em greve para mais de 18.000
operários de 55 estabelecimentos
matalurgicos neste districto.

NA ITÁLIA
ROMA, 8 (A. H.)—Continua a'

parede dos electricistas desta capi-
tal. Não obstante, as usinas.occupa-
das por forças militares, estão func-
cionando regularmente, para forne-
cimento da energia necessária â. lllu-
minação e aos bondes.

NÁPOLES, 8 (U. P.)—O Syndi-
cato Econômico dos Trabalhadores
em Estradas de Ferno publicou uma
declaração coiídemiiando. todas as
greves o.ue são decretadas ostensi-
vãmente pura fins econômicos, mas
que, na realidade, apenas servem
interesses politicos.

A neta diz que essas paredes são
enormémente prejudlciaes ao prestd-
gio italiano no estrangeiro.

NA HESPANHA
MADRID, 8 (A. H.)—Parece que

a greve geral fracassou.
Todavia, em Valença,'. o trabalho

foi suspenso, e penas os funeciona-
rios publicam não ádherirum ao mo-
vimento. De. Barcelona, communi-
cam que."todos- os bondes estavam
circulando o que o abastecimento á
.população so fazia om condições
•nonmajes. Tambem a maioria âas
officinas da cidade funecionavam, e
muitos mavios estavam isendb des-
carregados com toda a- normalidade.
Os jornaes circulavam o a policia
effectuara a prisão de dois açambar-
cadores de gêneros alimentícios...

MADRID, 8 (A. A.)—As au.t.ori-
dades' hespanhola'»... redobraram, .-de
vigilância, em virtude do uma.. .pr-
dem dimanada das estações supèrlp-
res, que determinaram' uma extrti-
ordinania vigilância em todos .'os
bairros desta capital, por haver Ae-
mo rés'de que se .esteja preparando
secretamente um movimento pare1
dista. Affirma-se' que a annunciada
suspensão da parede que se projecta-
ra envolve um. qualquer plano e in-
terpreta-so oomo uma manobra para
desviar as attenções das autoridades,
que, tendo-se apercebido disso, re-
dobraram de cuidados.

MADRID, 8 (A.A.)—Segundo in-
formações telegraphicas, procedentes
de Barcelona, sabe-se que a situaçãio
apresenta um melhor aspecto, tendo
diminuído bastante as tendências
conflictuosas que se vinham dese-
nhando. Os mesmos telegrammas
acerescentaim que não só se dá esta
melhora em Barcelona, mas ainda
em Alcoy, Valencia, Sevilha e Zara-
goza, onde a vida voltou a ser regu-
lar.

NA AUSTRIA
VIENNA, 8 (A. H.)—O chancel-

ler Mayer declarou A imprensa que
a situação financeira do paiz ê gra-
vissima.

Por sua vez, o ministro das finan-
ças, Sr. Grimm, affirmou que b The-
souro Nacional estava em condições
taes,que só podia fazer face ás desr
pezas durante tres semanas.

Recela-so muito que tambem se
declarem em greve ios ferroviários,
os soldados Ua segurança pública' e
os funccionarioSida pollioia.

EM S. PAULO
SANTOS, 8 (A. A.)—Ainda hoje,

..continua na nvesma situação a gre-
vè dos bperariOs 'da Companhia das
Docas. A directorio. tem procurado
todos, os meios para ¦ attender aos
serviços mais urgentes, oomo carga,
descarga, embarque de café, sa'ida
de mercadorias, etc. Todos os vapo-
rea têm feito as suas descargas com
regulafidode.

Os operários, em completa calma,
continuam- afastados do írabalno,
aguardando uma eolução definitiva,
para porem termo ao imiovimento,
que já vai se tornando muito pre-
judicial ao commercio.

A policia continua em rigorosa
promptidáo, apesar dos grevistas se
manterem em absoluta calma.

CüMMUiNICADÜ TELEGHAHIICO"""¦¦ 
de HENRY WOOD

A ASSEMBLÉA DE GENEBHA
Combate ao typho na Europa Central — A conlri-

buição da Suécia—Os não-socios e as commis-
soes technicas — Discurso do Sr. Rowel,

delegado do Canadá.
JENEBRA, 8 (U. P.) —A sessão do hoje, da Assembléa dà Liga das

Nações, começou pouco depois tias 10 horas. O Sr. presidente Hymans
nomeou uma commissão composta dos seguintes delegados : Pôster.
do Canadá; Loudon, dã Hollanda; o Restrepo, da Colômbia; encarre-
gada de elaborar os planos para um appello mundial do contribuições
aó fundo da Liga destinado a combater a epidemia de typho, nu
Europa Central. . .

O Sr. Branting, da Suécia, annunciou que o seu paiz contriDiuru
com a quantia de 20.000 libras esterlinas ao dito fundo.

A Assembléa, em seguida-, tratou do relatório da sua segunda
cpmmiss.to, o qual versa sobre, as tres organizações technicas da Assem-
biêa, ou sejam a organização encarregada da saude publica, a da viação
e a do assumptos econômicos, Isto é, da relação das mesmas, com a pro-
pria Assembléa. :; - - _

O Dr. Nansen, da Noruega, apresentou uma moção, propondo que
todos os paizes não-socios da Liga sejam permlttidos a terem repre-
sentantes' nas commissões technicas. . .

O Sr. Rowell, do Canadá, num discurso enérgico, transnuttiu a
Assembléa a resolução do mundo novo de participar plenamente na
solução dos negócios do mundo, e especialmente dos da Europa-
Accrescentou o delegado canadense que, devido aos sacrifícios em
vidas e dinheiro feitos pelo Canadá, durante a guerra, este paiz tinha
o direito a participar -plenamente nos negócios da Europa.

Disse mais o delegado canadense-que o Canadá sente que tam-
bem está com o direito de participar plenamente nos negócios das
organizações technicas da liga, apesar do facto das nações do Mundo
Novo o do Oriente luetarera com difficuldades, tendo que enviar os
seus representantes tão longe, afim de assistirem ás reuniões dessas or-
ganizações. • .. '

A declaração do Sr. Rowell, de que A Liga das Nações é uma as-
sembléa mundial, e não apenas uma assembléa européa", foi applau-
dida pelos delegados.

O membro da delegação canadense então exigiu que a organização
daa commissões technicas seja adiada até 1921, declarando que se a
Assembléa continuava a crear taes organizações subsidiárias, ella bre-
vemente se encontraria impotente para limitar o numero dellas.

O Sr Rowell fez vêr que se forem escolhidos durante a actual
sessão da Assembléa da Liga das Nações, os membros dessas commis-
soes, isso impediria as nações do Mundo Novo de_ participar nelas,

automaticamente, porque os seus representantes nuo poderiam clie-

gar A Europa a tempo de assistir ás reuniões das mesmas.
"Isso quer dizer que as commissões serão controladas por euro-

peus", declarou o delegado do Canadá. "O Canadá não está disposto .fi
entregar o controle dessas commissões A Europa.'

"Como o nosso ponto de vista dif fere muito do ponto (le vista eu-

ropeu, o Canadá não está disposto a aceitar certas condições que os

membros europeus da Liga estão tentando impor a todos os sócios da
meS 

Embora o Canadá muito ame e respeite a Grã-Bretanha ella
nunca permittiu ao governo central britannico de se intrometter nos

seus negócios internos. Por isso, o Canadá esta ainda menos disposto
a entregar o contrOle dc pontos debatidos aos membros europeus da
LlgU 

A'grande derrama de sangue na guerra mundial foi causada por
estadistas europeus. O Canadá pagou para as resoluções dos estadistas
europeus nas quaes elle pouco participou, com o seu sangue e the-
souros. Pôde muito bem permittir á Europa de solucionar os seus pro-
prios problemas, taes como saude e viação, porém, nao se pôde esperar

que o Canadá aceite todos os relatórios elaborados em Genebra, se nao
fôr representado nas commissões."

Gabriel Hanotaux, da França, presidente da commissão que acon-
selhou a creação das tres organizações technicas, fez um discurso,
oppondo-se fortemente ao Sr. Rowell. Declarou o Sr. Hanotaux que o
Sr Rowell deveria ter annunciado a posição do Canadá na reunião üa
commissão ao envez de fazel-a na Assembléa. e disse mais quo o dele-

gado canadense não deveria ter esperado até a commissão tinha
completado o seu trabalho para tornar publico a attitude do Canada.

Accrescentou o Sr. Hanotaux que a Europa luetou tanto quanto
q Canadá em prol da humanidade o que a Europa ainda tem o direito
de obter o apoio do Mundo Novo. •

O Sr. Millen, da Austrália, apoiou a attitude do Sr. Rowell.
A Assembléa finalmente resolveu referir, novamente, o relatório,

sobre as organizações technicas, á commissão da Liga, afim do per-
mittir a celebração de um accordo a respeito. Os Srs. Rowell, Millen,
e Lord Robert Cecil apdesentarão um relatório, sobre o assumpto,
Assembléa, amanhã.

HENRY WOOD.

(Correspondente especial da United Press.)

á

A questão irSsisisIoza
OBSTÁCULOS PARA A PAZ

LONDRES, 8 (A. H.) —A impres-
são gorai nos plfculos officiaes é que
o problema da paz irlandeza apre-
senta numerosos obstáculos, aggra-
vando-se a questão, por terem os ex-
tremistas fenianos repudiado a men-
sagem pacifirn, que o actual presi-
dente da Republica irlandeza. o pa-
dre O-Flanagari, dirigiu, recente-
mente, ao primeiro ministro Lloyd
George.

Todavia' essa mensagem fez nascer
grave scisão entre a organização fe-
niana e a fraternidade republicana,
o que, segundo se espera, facilitará o
restabelecimento da paz.
HENDERSON CONFERÊNCIA COM

LLOYp GEORGE
LONDRES, 8 (A. H.) — O depu-

tado Honderson, que acaba de ro-
gressar da Irlanda, estevo hontem
em conferência com o primeiro mi-
nistro Lloyd" George.

CADÁVERES DE FENIANOS
LONDRES, 8 (A. H.) — Commu-

nicam de Dublin que a policia des-
cobriu os cadáveres do dois fenianos,
que se tinham evadido.
IMPOSSIBILIDADE DO ARMISTI-

OIO COM OS FENIANOS
LONDRES, 8 (A. H.) — Na sessão

de hontem da Caniara dos Communs
o Sr. Greennwood, respondendo a
uma interpellação, declarou que es-
tava firmemente convencido.de que
o armistício com os fenianos era im-
possivel antes que os dirigentes ex-
tremistas o o chamado exercito repu-
bllcano irlandez capitulassem, entre-
gando as armas, ou fossem aprisio-
nados pelas autoridades britannicas.
O-FriAMAGGAN FALOU EM SEU

NOME
LONDRES, 8 (A. H.) — Segundo

o ".Evening News", o partido feniano
tinha publicado uma nota official de-
datando quo o telegramma p-is.-fado
neio padre CFlamuggan ao Sr.Lloyd

A EX-KAISERINA PEORA
HAYA, 8 (A. A.)—-Forani envia-

dos do castello de Dom vários -tele-
grammas para a rainha da Suécia
e outras cortes europõas, informan-
do que a ex-imper.i.triz da Al'ema-
nha se encontra em estado muito
girayè,:,repetindo.-se com muita fre-
quencia os ataques do coração.

Os meçmos despachos dizem que
tambem estão nnuito affectadcs o es-
tomago e os Intestinos, junto com o
coração.

@eBiseque_i3cias
c'a gaaerra

UM MONUMENTO EM DOUAMONT
PARIS, 8 (A. H.) — O presidente

da Republica, Sr. Millerand, acom-
punhado do embaixador dos Estados
Unidos, Sr. Waliace, do alto pessoal
da embaixada americana, dos more-
cahcs Joffre e Foch e dos membros
da familia Rand. inaugurou hoje, em
presença dà multidão eommovida,
nas proximidades de Douamont. por-
to de Verdun, o monumento erigido
por donativos, do cidadão americano
Rand, que depois marreu num acci-
dente de aviação.

Esse monumento foi levantado so-
bre a trincheira denominada "das
bayonetas", por estar assignalada
pelas baionetas dos soldados france-
zes, que ahi ficaram sepultados
vivos.

Inaugurando-o, discurso o Sr. Mil-
lerand. Disse o presidente da Repu-
blica que aquella trincheira era a
synthese da batalha de Verdun e
mostrava o heroísmo e a abnegação
de que tantas provas os "pollus" há-
viam dado aos alliados.

Em seguida o Srl Millerand expri-
miu o reconhecimento do governo e
do povo francezes pelo doador, cor-
cluindo por declarar que ainda resta-
va consolidar e desenvolver os resul-
tados da victoria.

"A França está de todo o seu co-
ração devotado ã paz, exclamou.
Falar do seu imperialismo é espe-
cular com a ignorância ou má fé
alheia. A Nação Francezá reclama
apenas as justas reparações que lhe

Notas diversas
EOKOS DA BATALAHA DE JU-

TLANDIA
BERLIM, 8 (A. II.) — O governo

resolveu fazer publicar pela impren-
sa o rc-llitorio secreto do almirante
Scheer, apresentado logo após a ba-
talha da Jutlaudia.

Nosso documentos o almirante ai-
lemão dizia quo 'as vantagens alcan-
çadns na batalha foram devidas á
artilheria pesada. Todavia, o chefe
das forças navaes allemãs manifes-
tava sérias duvidas sobre a efficacia
da victoria no mar, no sentido de
obrigar a Inglatorra a solieiilar a
paz. '

O almirante Scheer, no mesmo re-
latorlo, aconselhava tambem que se
aclivassi. cada vez mais o emprego
dos submarinos como arma de com-fi
bate ao commercio inglez.
A CAPACIDADE DE PRODUCÇÃO

. DA ALLEMANHA
PARIS, 8 (A, H.) — Coino resposr

ta ás constantes queixas da Alleina-
nha, de que está eni péssima situação
econômica e financeira e que sómen-
te a annullação cio Tratado de Páz
lhe daria probabilidade de pagar as
suas importações, o -Matin" repro-
duz algumas pass- gens de um artigo
que von Landsburg publicou recen-
temente na revista berlinense, inti-
tuluda "Die Bank". Diz um dos to-
picos desso artigo:

" Parece estranho quo a Allemanha
não esteja em condições de importar
uma quantidade relativamente pe-
quena de cereaes estrangeiros para
fornecer ao povo pão de melhor qua-
lidade. E muito mais estranho isto
parece, quando se vêem accumulados
nos armazéns e casas commerciaes
das cidades e aldeias do paiz "stocks"
do chocolate fabricado com cacáo da
America do Sul e que demonstra ca-
bálmerite que o consumo actual desse
produeto é muito superior ao dc an-
tes da guerra. A estranheza sobe de
ponto ao examinar os vestuários das
populações das cidades e dos cam-
pos, que'agora vestem com um luxo
nunca visto, o mesmo acontecendo
com o calçado c a roupa branca, que

fi são fabricados com couros, algodão
e lá, provenientes da America, -da
Austrália e da Argentina." .

O director da "Dio Bank" faz a
mesma observação a respeito da bon-
zina, da borracha, de artigos do por-
fumaria e outros do procedência es-
trangeira e conclue:

"Uma vez que estes artigos são pa-
gos por nós, contando com o traba-
lho allemão. é porque as coisas não
vão tão mal como se pretende, no que
concerne ú capacidade de producção
da Allemanha."

Notadas da America
DOS ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, 8 (U. P.)~-Con-
sta que o presidente Wilson está es-
tudundo a conveniência de submet-
ter navá"rt-."è'iitè ao Congresso o Tra-
uulo de Veiv:i!lles, acompanhado 0/e

uma mensagem especial sobre as re-

Ss exteriores dos Estados Unidos.
NOVA YORK. 8 (Ü. P-)-0'mei-

cado de café esteve ligeiramente fii-

me, hoje. As cotações ftinms«^
guintes: para dezembro, 6.50, mar

ço, 7.0Ü; maio, 7:40; junho, 7.81, e

íietembro, 8.0.

DO URUGUAY
MONTEVIDÉO, 8 (U, P.)—O com-

mandante da esquadrilha japoneza
que se acha actualmente neste porto
visitou o presidento da Republica
Dr Balthazar Brum, communicando
ao chefe do Estado que na próxima
sexta-feira fará desfilar fronte á casa
de governo um contingente de .JUU
marinheiros, tributando assim uma
homenagem ao Uruguay.

-MONTEVIDÉO, 8 (U. P.) — Foi
inaugurada hoje a estação balnearia,
realizando-se por esso motivo diver-
sas festas.

.MONTEVIDÉO, 8 (U. P.) — Reali-
za-se eáta noite no Parque Hotel um
banquete em homenagem ao Sr. Eu-
genio Garzon.

MONTEVIDÉO, 8 (A. A.)— O pre-
sidente Brum recebeu cm audiência
especial o príncipe Aimone, que foi
a palácio em companhia do comman-
dante Rocha. í~XX:;

A entrevista entre o chefe de Esta-
do e o príncipe italiano revestiu-se
da maior cordialidade, retirando-se
este agradavelmente impressionado.

—.Promette grande brilhantismo o
saráo dansante annunciado para hoje
no Paique Hotel, em beneficio dos
orphãos dos soldados italianos.

Assistirão ao baile os officiaes do
couraçado italiano e a "elite" da so-
ciedade montevideana.

—Annuncia-se que a autorização
dada pelo governo para exportar fa-
rinha de trigo para a cidade brasilei-
ra de Jaguarão, no Rio Grande do
Sul, foi devida aos esforços que nesse
sentido empregou o ministro do Bra-
sil, Dr. Luiz Guimarães.

.MONTEVIDÉO, 8 (A. A.) —
"La' Razon" publicou um extenso ar-
tigo a propósito da attitude da dele-
gação argentina junto á Liga das Na-
ções, e diz que acha extremamente
exagerado o tom da dissidência entro
aquella'delegação o os demais'mem-
bros da assembléa.

O referido jornal considera que o
prestigio da Liga soffreu um grande
golpe, com a attitude dos. delegados
argentinos.

MONTEVIDÉO, 8 (A. A.) —
O Banco Anglo-Sul-Americano depo^
sitou no Banco da Republica um che-
que de 13 milhões e meio,, o maior
que se registra nos annaes financeiros
do Uruguay.

MONTEVIDÉO, 8 (A. A.) —
Foi apresentado á Câmara dos Depu-
tados u;n projecto que estabelece o
serviço do agricultura obrigatório em
todo o Uruguay, por um espaço de
tenipo que medeará entre 15 o 19
annos.

MONTEVIDÉO. 8 . (A. A.) —
Informações recebidas das colônias
agricolas annunciam que a próxima
colheita de trigo não attingítrá ao to-
tal que se esperava, e terá um. de-
cr.escimo de cerca de- 40 o|us -.-,•... ¦

MONTEVIDÉO, 8 (A. A.) — Par-
tiú para Artigas, em companhia dé
sua familia. o cônsul do Brasil na-
quella' cidade, Sr. Alcides da Silva.

— Acham-se nesta capital o en-
genheiro Alfredo do Nascimento, in-
tendente do Rio Grande, jurisconsul-

• to e constituinte brasileiro, e o se-
nhnr Manoel Vicento do '.(áVmaral,
deputado e intendente no. municipio
de Santa Victoria. que vieram a esta
cidade, afim dc observar as institui-
ções municipaes uruguayas e"adoptar
as normas applicaveis íi8 suas respe-
ctlváa jurisdições.

— Realiza-se umunliã ria Escola ',
Naval a ceremonia de'juramento da
bandeiixi da nova turma de alumnos.

Assistirão ao acto o presidente da
Republica, as altas autoridades do
exercito o da 'marinha e officialidado
dos navios de guerra italianos e .iapoi
nezes ancorados no porto.

DA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 8 (A. A.) — O

governo, considerando que o "stock"
é suffieiente para, fazer paralysar a
çarestia, está na disposição de de-
cretar a suspensão da prohibiçâo du
exportação do tuigo.

BUENOS AIRES, .8 (A. A.) —• O
poder executivo assigniou hontem os
decretes fixando o terreno entre San
Isidro e San Fernandez para ali es-
tabeiecer a base da aviação naval,
instalando-se tambem a respectiva
escola e adquirindo-se os necessários
apparelhos.

BUENOS AIRES, 8 (U. P.) —
Affirma-se que um grupo de ban-
queiros norte-americanos .offereceu
ao Ministério, da Fazenda um em-
prestimo de 10.000.000 de dolars,
para poder fazer frente aos compro-
missbs urgentes.

BUENOS AIRES, 8 (U. P.) —
Iniciaram-se as remessas de triga e
farinhas, de accordo com a autori-
zação do exportar, dada pelo go-
verno.'BUENOS AIRES, 8 (U P.) ¦—
Foi aposentado o Dr. Estanisláo Zo-
ballos, depois de 50 annos de servi-
ços contiinuos no -magistério.

BUENOS AIRES, 8 (U. P.) —
Estao-manhã, depois de terem come-
çado o trubalho, os estivadores do
porto de Barracas o abandonaram,
devido a ter começado a descarga do
vapor italiano ','Fratelll Bianchi"
com operários alheios á Federação.

BUENOS AIRES, 8 (U. P.) —
O governo ordenou a oonstrucçãú da
escola naval de aviação, empregando
a verba de 1.500.000 pésosj \ uiiula
pelo Congresso.

O edificio será construído em Pun-
ta Chica perto de San Fernando.

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) —Ao
que se affirma nas altas rodas fi-
nanceiras desta capital, o ministro
da fazenda, Sr. Salaberry, recebeu
o offerecimento de um empréstimo
de cem milhões de dollars.

A operação foi muito bem acolhi-
da entre os banqueiros norte-ameri-
canos por offerecer vantagens r.a3
actuaes eircumstancias.

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) —
A baixa do dollar accentua-se de dia
para dia.

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) — Os
representantes das fabricas -norte-
americanas entraram cm negociações
com os importadores argentinos a
ver se chegam a accordo sobre a re-
tirada das mercadorias depoüiiadu3
na Alfândega, o que ali forani ab:.n-
donadas por causa da alta dò dol-
lar. " ¦ ' "¦

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) — A
Caixa do Jubilações e Pensões dos
Ferroviários vai encerrar este anno
as suas -contas cotn um total de 65
milhões.dé pesos, cujos juros cobrem
perfeitamente, as despezas annuaes.

BUENOS AIRES, S (A. A.) — A.
commissão de justiça da Câmara dos
Deputados resolveu visitar brevemén-
te o presidio de Ushuaia. "'

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) r-
Desfilaram hoje, pela avenida de
Maio, vinte mil peregrinos, que vão
visitar o santuário de Lujan.'

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) —.
Falleceu o ministro do México nesta
capital, Sr. Jesus Urueta.

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) — O
governo levantou implicitamente a
prohibiçâo da exportação de trigo O
farlntia uara o estrangeiro.
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Bio de Janeiro, 9 de dszem.ro* de 1920

mm sim.
Foi, liQ-item, officialmente annun-

ciado que o Sr. presidente da Repu-
Wica confereneiara coui os Srs. Car-
los de Campos. Afranio de Mello
Franco e Anlonio Carlos, afim de sc
assentarem certas inupvações tributa-
rias, a quo o governo reconhece ser
necessário recorrer, para reduzir 6
'déficit* Em principio, não temo.*, se-
não louvores a dar ao Sr. Epitacio
Pessoa, por ver S. Ex. ádoptai'' em-
fim, o álvitre, que esta folha sempre
preconizou, como meio mais pratico c
mais vantajoso de equilibrar p orça-
inento dô quo a s,y_'.emaii<*a e irraciü-
nal reducção do verbas, muitas vezes
já insuficientes para a manutenção
effioiontjB -dos serviços píiUHcos. Mas,
infelizmente, o nosso applauso 'não

pôde, por emquan-tí, passar do ter-
reno geral dos principies, porque, das
escassas informações, que 6 possível
obfer sobre o que se passou no Cat-
tete, não nos parece provável que o
chefe do Estado tenha as miRlidás tri-
butarias, que se nos afiguram indis-
pensaveis á estabilizarão dns finanças
da União. Pelo contrario; se o Sr.pre-
siden-to dá Republica apenas 8Uggoi.ii
Rggravação da iietúal taxação e é a
isso quo se está denominando " novos
impostos", longe de appln.usos, deve-
mos, apenas, censurar a iniciativa do
governo.

Realmente, como innumer.is vezes
tomos repetido, a capacidade das
actuaes fontes de taxação está, prati-
cameiile, esgotada e uma aggr..vaç.io
dos impostos existentes envolve, ape-
nas, vevame para, os contribuintes,
com o inevitável effeito de tornar prc-
Oarissiraa a situação já precária das
classes produetoras. As modificações
tributarias, qne se nos afiguram ne-
cossiarias o que desejaríamos houves-
sem sido lembradas, na conferência de
ante-lionlem, pelo Sr. presidente da
Republica, são muito mais amplas, e,
sobretudo, limito irais profundas.
Chegamos an momento da nossa ovo-
lução financeira, em que a União,
para poder -arcar-com as snas tremeu-
dos c sempre crescentes responsabiri-
Sades 'tributarias, vai ser obrigada a
eoguir o exemplo dos outros paiy.es,
toando, de um modo consentaneo
com os interesses geraes da Nação, os
lucros do capital.

Como tivemos oceasião de mostrar,
ha pouco tempo, a propósito do pro-
jecto do Sr. Octavio Rocha., a questão
daJtaxa.ão do rendimento ápreSimtà;
entre nús, tão rran.ios elifficuldades

.- praticas, que o seu c ito seria mais du
qtio proWfníttticó, se fossemos ad-
optar, como propunha o illustre 'depu-
•tado su.-í-ogrand.i.se, mat-hodós in-
toiramonte inevcquivcis; entro nós.
Mas, evidentemente, a questão tem de
ser, desde já, estudada, porquo-riosâfi
taxação do rendimento do capital e
dos lucro.-; das profissões übòraes está
uma das fonte* possive':-*. de meios
para a realização
ínentario.

Mas, vp-ltiu.do
Cattete, iloveiiKi.s,
outro aspecto 'da
mais interessante, como indicio da li-
i.iia tortuosa, que o governo vem se-
guindo, em matéria financeira. Quem
quizesse e"priinir, por um cliãgrnra-
aua, as vacülações c as fluctuações do
pensamento governamental em que-
stões de finança, teria de traçar uma
curiosa linha sinuosa-

Pouco 'depois do ter assumido o po-
d.-,', o Sr. Epitacio,Pessoa enviou ao
(.'(ingresso uma mensagem, redigida
mn termos lão somlmos, que esta fo-
Mia .se julgou obrigada a attemuir, o
effeito do pessimismo presidencial,
quo vinha cereCr uni perigoso .effeito
deprimente sobre a vida econômica

qne chegara a ponto de fazer com que
se. dispensasse o augmento de im-
pòstôs. 

', ' 
f' r.'

Evidentemente, voltamos aos dias
magrôs-do pessimismo, e o governo
vai pedir iao Congresso que vote "no-
vos im-ppstôs",! Por emqnr.nto, o valor
destas duas palavras, é uma incogni-
ta. Mas, em- qualquer hypothese, o
que se está patenteando claramente .
que o governo, em matéria financeira,
continua a seguir a mesma linha si-
iiiiosa,;cujos accidentes representam
as suecessivas idéas, que, por algum
tempo, dominam o pensamento offi-
ciai, como princípios orientadores da
sua politica financeira.

Dizem que Deus escreve direito por
•linhas tortas, mas, evidentemente, a
sinuosidade financeira do governo
não está dando resultados idênticos
aos da tortuosa calligraphia -divina.

O funccionario de que trata o referi-lo
decreto é dn delegacia fiscal do Thesouro
no Estado dc Minas Geraes. ,e não no .dç,
Matto Grosso, como foi publicado.

Estamos informados de que a conferen-
cia anto-hontem realizada no palácio do
Cattete, entre o Sr. presidente da Repu-
biica e os deputados Carlos de Campos,
Antonio Carlos e Mello Franco, não foi
convocada pelo Sr. presidente' da Repu-
blica.

O leader da maioria foi quem, pelo te-
lephone, por intermédio da secretaria do

palácio do Cattete, solicitou do Sr. presi- j
dente da Republica,aqu-.Ha audiência.

~^f£ad^

O tempo.
Probabilidades do limpo, até as 16 íwras

dc hoje: *
Estado do Rio {previsão geral)—Tempo,

iiistãvcl'; temperatura, ligeira ascenção;
Districto Federal e Nitheroy — Tem

po, instável, com tendência a melhorar
(1): temperatura, estável, 011 ligeira as-
colisão (1); ventos, normaes (1), com
predominância dos do qiiadrailte esle (.2).

A temperai ura média da capital ante-
hontem foi 21 \i, ou -2U,7 abaixo da nor-
mal.

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

nal, regular; argentino, fraca; uritguiiyo,
péssimo.

Edição de hoje, VI paginas
:—«.

O orçamento geral da receita para o

exercicio de 1921 foi ainda liontem obje-

cto de uma nova confercTtcia, no. palácio
do Cattete, na qual tomaram parte, além

do Sr. presidente da Republica,os Srs. Ho-

mero Baptista, ministro da fazenda, e

deputado Carlos de Campos, presidente da

commissão de finanças na Camíira.^
Nenhuma informação official foi for-

necida á imprensa sobre as resoluções
nella tomadas. Comtudo, pelo que conse-

guimos apurar, nada de definitivo ficou

assentado quanto ás novas laxações sug-

geridas pelo governo com o viso de esta-

belecer o equilíbrio orçamentário, deven-

do ainda realizar-se nova reunião no Cat-

tete, na qual tomarão parte os leaders

paulista e mineiro e o Sr. Antônio Carlos,

relator da receita.
Ao que parece, .0 imposto chamado de

viação não conta com. o apoio dos gran-
des Estados, sendo provável, assim, a sua

rejeição.
Só depois de assentada uma resolução

definitiva, o Sr. Antonio Carlos concluirá
o seu parecer, que será então submettido
á consideração de seus pares.

As commissões; do Senador *

- A de finanças estuvo reunida hontem,
e além do parecer á proposição sobre zo-
nas francas, assignou mais os seguintes:
" Favorável á abertura do credito espe-
ciai de 13:250$, para .pagamento a Wilson
Mendes de Oliveira, de vencimentos que
deixou de receber; a favor da proposição
que abre o credito especial de 15 :299$o44,
para pagamento a Palmar Teixeira Vi-
anna, em virtude de sentença judiciaria;
e requerendo a audiência do ministro da
fazenda sobre as emendas offerecidas. ao
projecto «ue separa da secção de reparos
e obras da Casa da Moeda a secção de
electricidade.

Do Sr. Soares dos Santos, favorável
á proposiçíifl. que concede o auxilio de
JS :ooò$ a Paulo Netto dos Reis para a
terminação do seu apparelho de modifi-
cação dos hytlro-cviões.

Do Sr. Gonzaga Jayme, favorável ao
projecto que autoriza a Sociedade da
Cruz Vermelha a sc utilizar, como me-
lhor lhe convier, resalva-da a faculdade de
alienação, de parte do terreiro que lhe
foi doado pelo governo e onde se acha
em construcçao o edificio da sua sede;
c aceitando a proposição que manda in-
corporar á 2* secção a cadeira de chimica
nnálytica; na Faculdade de Medicina da
Bahia.

O Sr. Alfredo Ellis commiinicoti á
commissão í:uc no próximo anno deve
reunir-se 110 Rio, o Congresso de Oío-ri-
nó-lifftja-jSlõjria, e até agora uão ha nen-
liiimà providencia para se dar verba para
ta! congresso.

Depois' de sc discutir esse assumpto
ficou resolvido que se desse, além dc
uma Verba'de 50:000$, <|ue está incluída
no orçamento do interior, mais a verba
necessária jiara a hospedagem dos con-
gressistas.

do equilíbrio orça-

á conferência do
aimla*; considerar
situação, que é o

¦tação. SíiquoMa oceasião
,1:a Republica encarava

O Si\ presidente da Republica recebera
hoje em audiência: especial, ás 14 horas,
o 

'Dr. 
Dionysio Ramos Monteiro, novo

ministro plenipotenciario do Uruguay, que
apresentará a S. Ex. as suas credenciaes.

Para o despacho collcctivo. o ministe-
rio csícve reunido hontem, no palácio do
Cattete, sob a presidência do chefe da
Nação. .

Só foi, entretanto, assignado um deore-
to da pasta da fazenda, tendo o Sr. presi-
détltc da Republica conferenciado demo-
radniliérite comi os Srs. ministros, sobre
a'sstmiptos relativos ás respectivas pastas.

Reforma do Tribunal de Contas.
O Sr. presidente da Republica solici-

lou, ha pouco tempo, ao Congresso, em
mensagem. enviada á Câmara dos Depu-
tados, o andamento do projecto do Co-
digo de Contabilidade dc Contas, sugge-
rindo, simultaneamente, a necessidade da
reforma do Tribunal de Contas.

Enviada a mensagem á commissão es-
pccial do Código de Contabilidade Pu-
blica, de que é presidente o Sr. Josino de
Araujo, esse illustre deputado distribuiu
ao Sr. Sampaio Vidal a mensagem, para
relatal-a quanto ao Tribunal de Contas,
continuando, porém, como relator do pro-
jecto do Código do Contabilidade Pu-
blica.

Tendo o Sr. Sampaio Vidal apresenta-
do parecer solire as modificações a serem
feitas no Tribunal de Contas, parecer' que
termina em projecto, foi o mesmo * assi-
gnado por toda a comniissão do Código
de Contabilidade Publica e enviado á
commissão de finanças, afim dc que se
manifesto sobre o augmento de despeza
decorrente do projecto.

E' pensamento official dar rápido an-
damento ao projecto de reforma c]o Tri-
bunal de Contas, de modo a, se possivel,
vel-o approvado ainda na aetual sessão
legislativa.

liai de 'Manguinhos, em Bello Horizonte;
uma augmentando os vencimentos do pes-
soai dá ppjiciã-maritima; uma modifican-
do a lei eleitoral, e uma dando gratifica-
ções" aos officiaes de justiça. A commis-
são concedeu apenas o augniento de réis
50:000$ para a primeira; negou o au-
gmento da policia maritima; rejeitou a
emenda eleitoral ,por liaver lei na Cama-
ra, c com relr.ção á ultima, ficou resolvido
dar-se apenas a gratificação de 100$, cm
vez de 2Òo$oooo.

Pergunta ociosa»
O deputado Mario Hermes, com o lou-

vavél zelo patriótico de bem defender
os nossos interesses, perguntou se a es-
tranha attitude do nosso embaixador em
Paris, apoiando a doutrina do monopólio
do Estado para a confecção de'.anua-
mentos, tinha sido assumida mediante
consulta ao nosso ministro do exterior,
ou se aquelle diplomata gozava de tal
autonomia que prescindisse de instru-
cções em assumpto de tanta monta.

Já nos oecupámos deste assumpto,
apreciando-o de accordo com o ponto de
vista das nações, como a nossa, ainda
não apparelhadas para proverem a todas
as necessidades da^siia efficiencia militar.

Não tornaremos, pois, agora a dis-
cuti!-o; mas não podemos deixar- de re-
conhecer a ingenuidade do distineto
deputado Mario Hermes, admittindo a

possibilidade de ser o Sr. Azevedo Mar-

quês consultado por alguém que neces-
site, de facto, de instrucções para agir.

Não haverá, por certo, nenhum diplo-
mata que alimente a pretensão dc arran-
car o nosso ministro do exterior do seu
torpor nirvanico, por meio de telegram-
mas massantes, a respeito de assumptos
ainda mais massantes, cm que o senhor
Azevedo Marques jurou não se envolver,
nem á mão de Deus Padre.

Quando alguma 
"cincada se produz em

nossa acção diplomática 110 exterior, o

professor Azevedo Marques ó sempre o
ultimo a saber.

E é bom que assim seja; do contrario
podia S. Ex. substituil-a por outra maior,
c, já dizia o vetusto Phedro, em casos
como esses, minima de malis...

A pergunta do deputado Mario Her-
mes é, portanto, ociosa; e parte do falso

presupposto dc que temos um ministro
do exterior.

Foi concedida ao Dr. Herculano
Syivio de Miyanda a dispensa que solici-
tou das funeções de inspector da Faculda-
de Hahnemanniaiia. sendo, nomeado para
substituil-o o Dr. Cândido de Souza Pe-
reira Botafogo.

O Sr. ministro declarou ao director
da Faculdade de Medicina da Bahia que
a verba necessária para a construcçao dc
um pavilhão do hospital depende de con-
cessão ao Congresso Nacional.

VOLTANDO A CARGA

Ministerio da Marinha,
-Foram nomeados os capitães de cprveta

Annibal do Amaral Gama redactor da
Revista Maritima Brasileira, e o medico
Dr. Rufino Antunes de Alencar Junior,
delegado de saude da flotilha do Ama-
zonas.

Foi exonerado João Piloto dc me-
canico naval de 1* classe, conforme so-
licitou.

Esteve hontem reunido ein uma das
salas do estado-maior da armada o con-
selho de investigação, a que responde .0
i° tenente Alberto de Andrade Portugal.
- — Foi promovido por merecimento a
mestre do corpo de sub-officiaes da ar-
mada o contra-mestre do mesmo corpo
sargento-ajudante Joaquim de Caldas
Xexéo.

Obtiveram licença de 30 dias o
2o tenente Alfredo Bento de Mello Alvim
e de dois mezes o patrão-mór da capita-
nia do porto do Estado da Bahia 'Do-
mingos Bispo de Souza, para tratamento
de saude.

—- Apresentaram-se hontem ás altas
autoridades navaes o capitão de corveta
José Garcia do O. de Almeida, por ter
deixado o commando do " destroyer"
_l/nl.<> Grosso, e o 1" tenente commissa-
sario Raul Diogo Leite da Silva, por ter
sido promovido a esse posto.

E entfcmçntes o Sr. Azevedo Marques
ri pelos olhilhos apertados de myope ce-
rebral, ou cochila rcgaludamcnte na semi-
inconsciencia dos fumadores de ópio.

E emquanto o Sr. presidente da Repu-
blica estiver disposto a sustentar o seu
bcgitiu pessoal pelo seu collega ex-profes-
sor notável cm S. Paulo, o eminente
chanceller continuará a rir com o seu
risinho velhaco de Budha humorista, em
velho marfim.

O Sr. Azevedo Marjües é o bibelot da
vitrine administrativa do Sr. presidente
da Republica. Está ali, cm velho marfim,

preciosamente conservado; felizmente,
não sabe nem perguntar, nem responder.

Os sem teclo.
Vão .apparecendo certas noticias da in-

tervenção da policia no habito de alguns
indivíduos dormirem cm qualquer parte
— na soleira de uma porta, num canto
escuso, debaixo de um alpendre, etc.

E' preciso, porém, considerar que o
Rio está quasi sem tecto. O delirio dos
senhorios cm augmentar loucaníente o

preço dos alugueis, a ponto de exigirem,
hojo, por uma casa que custava 180$,
nada menos de 500$, com contratos e to-
dos os impostos pagos, está fazendo que
mesmo as classes mais abastadas em
breve não possam morar senão como es:
ses vagabundos.

A existência de gente miserável, nesta
capilal, é um facto.

Essa gente, outróra, com os parcos viu-
ieiiâ que arranjava em pequenos serviços,
niesmo em esmolas, poderia pagar um
casebre onde se abrigasse do tempo. Mas,

quanto custa hoje um casebre?
Parece-nos que, se a autoridade pu-

blica não tem asylos ou albergues onde
recolher os miseráveis, não lhe assiste
o direito de os enbcotar das soleiras, dos
alpendres, dos buracos onde se acolhem
— por não terem onde morar.

As commissões du Caniam.
Reuniu-se hontem, sob a presidência

do Sr. Josc Lobo, a commissão de legis-
lação social da Câmara, estudando o an-
te-projecto do Sr. Nicanor Nascimen-
to sobre 

"seguros 
operarios, dc que dc-

mos noticia ha dias. ¦
A commissão de .saude -publica tambem

se reuniu c rc&olyeu r.emettcr á comniis-
são dc'constituição e'justiça a indica-
ção do Sr. Mauricio dc Lacerda sobre
nomeações na" saude publica.

da Ni
Sr. presidente
a situação finuneèirà com,, tão grave,
que não se atrevia; sequer, a suggerir
nenhum mei" pratico de afastar a ca-
lamidmlc que S. Ex. julgava estar im-
iminente.

Pa-saram-se* os tempos, e, na sua
mensagem de maio deste anno, era já
difíVrenle a linguagem do chefe do
listado, em redução ás finanças. Com
ealisfiujão, annuuciava o Sr. presi-
dento di. Ro|nibli*in que o Tihesouro se
havia libertado das prementes condi-

çõos. que'; mezes antes, haviam feito
R. 13f. encarar, como possivel, uma
crise irremediável. 0 optimismo pre-
sidencial :1a segunda mensagem sur-

proheuueu nin pouco os que tinham
toniaeio. HlcnVíiniuito, as palavras
eombrius do documento anterior. En-
tre os dois pronunciamentos, nada se
fizera liara afastar a ameaça da insiri-
vencia, tão tni.gicaniejite annunciadtt.
A receita publica, não se ev-pandia dé
iikhIo apreciável; os cortes orçfjjgen--.
ifarios eram parcelas ridículas?«n
face dn perigo immenso, que se 0Sfe-
ria evitar.

Nessa altitude optimista proscjtój

Questão de peso.
O orçamento da viação chegou este

anno ao Senado bem "pesadinho", cm

todos os sentidos que essa palavra tem...
Sobre os cofres publicos, com diversos

serviços a reorganizar c com as obras
colossaes do nordeste, pretendia o go-
verno fazer esse orçamento pesar forte-
menie. E "pesado" eslava ainda, sc-

gundo a pittoresca accepção que o carioca
dá hoje a esse termo, isto é, estava cheio

de sorte ruim, de azar, de urucubaca...
Tanto estava epie deu lo^ar ao famoso

incidente do senador Soares dos Santos,

que irouxe tanta gente boa numa roda

vida, determinou explicações da parte do

governo, visitas do Sr. ministro da via-

ção, toda uma serie de complicações, em-
fim •£&§(•€•¦'*'''• )i#*f.'-fl!*'*i-''.--

Afinal, depois de umaitt«D-inei;*a enor-
me, tudo sc accomiiííi«tó|#fc'"o" çátuloso
foi relatado. E de,,r.|^|ortourlhe o se-
nhor Soares dos Santos rna» excrescen-
cias. Para as obras "do nordeste foram
consignados .40.000" contos^ nem mais um
vintém. E' pouco, em .'.ie tratando de
custosos monumentos phpraonicos, que o

governo está empenhado em ver erguidos
o mais'depressa possivel.

Ap>sar das urgentes necessidades do
nossó-desenvolvimento ferroviário, foi
tambem* stúsivílmcnte reduzida a verba
destinada-á' linhas novas. E assim por
'diante.'* ;' 

Ora,; neste momento em que as eco-

flomia-í para o Thesouro depauperado,
têm uma importância vital, tudo isso es-
tatià'"muito bem se o governo se conti-

l vílíl?. dentro das restricções orçamenta-
i.naswm

J4k-fi jyLi

o governa, gastando, sem
prcoccupiíçõcs
«-.Jhlades que 'en-

Estado

E, apesar dnsVúiíafl-
Idades, cada vez maiores,

contravain os credores do
jiara :.e*-iviii satisfeitos, o governo,nao
dava indicios dc inquietação sobre ó
f.iado financeiro. Entretanto, as con-
«dições econômicas aggravaram-se ,e
agravaram-se tanto, que'o Sr. presfc
«lente da hYpubü"*'. com^ aRivio;géÍBjfí

lc, sem grandaíl^*1'" '• a ^1<-'itor:l1- P°r exemplo. A distan-

/Im ação, 1 ao Congresso a
: 11 e, ncertailamente,

no.t-íêa anti-c__is-

dir
roeiv&igenij em
nbriu mão da su
tionísta.

Dentro em •* - *
virávolta r.a ""!""

governo- Os
viam consegui":
Sr. presidente 1'
r.cunva da posiej
sua mensage'.n *'e

110 não queria '.1
os anruüiiMil"-. ti
apresentaram cwtin o aui'
nu.T.iTario, f:L,".'*a iv "; w* ¦¦•

relativa do 'J-hesòiiro, 
j.i 1

. ¦ í-ervia outra re-
. . 1'v'Mieeira-do

•;-jn;ssio?iistáS ha-
..,' ai.ue üe novo o
¦.yub.íea e S. Ex.

1 une ussumira na
iciciii! ri. O guver-
:_: Ti' * '*. "iitrcr
-. em -*'?U..ii • te-

O lio

'E-- ninguém acredita que isso venha
¦íitecer.
amos longe de uma porção de ver

As zonas francas.
A comniissão de finanças assignou, em

sua reunião de hontem. o seguinte pare-
cer do Sr. João Lyra :"A proposição da Câmara dos Depu-
tados, 11. 181, de 1920, autoriza o poder
executivo a estabelecer zonas francas nos
portos da Capital Federal, Pará, Peruam-
buco. Bahia, S. Paulo e Rio Grande do
Sul. dada prioridade ao primeiro, deter-
minando que a construcçao e preparo
dessas zonas poderão fer feitos por admi-
aistração, por contrato com os governos
dos Estados interessados, 011 por eitoprci-
tada com particulares, em concurrencia
publica; e que, se para o fim exposto, o
governo julgar conveniente a encampação
de concessões existentes, deverá solicitar
do Congresso Nacional lei especial.

A providencia consignada na referida
proposição foi adoptada pelo outro ramo
do poder legislativo por sugjgcstão r}- "<•-
verno, em mensagem do chefe da Nação,
de 21 de agosto deste anno, acompanhada
de exposição do Sr. ministro da fazenda,
que em largas apreciações patenteou a
conveniência de ter o assumpto immediata
solução.

A questão foi proficientemente debati-
da na Câmara, onde, desde 1913, o illustre
deputado mineiro Sr. Alaor Prata vem es-
tudando-a com especial carinho, e é es-
clarecida perfeitamente, quer em relatório
da Inspectoria de Portos, Rios c Canaes,
quer em trabalhos de propaganda do dou-
tor Oduvaldo Pacheco e Silva.

Esses elementos de elucidação foram
attentamente examinados pelo Sr. minis-
tro da fazenda e pela commissão de obras
publicas da outra casa do Congresso, cujo
brilhante parecer resume as indiscutíveis
vantagens da instituição do projectadò*
apparelho de expansão mercantil;

A commissão de finanças da Câmara
opinou pela modificação do projecto qutf
fora offerecido pela de obras publicas, e
elaborou um substitutivo relatado pelo
eminente deputado Sr. Cincinato Braga.

E' sobre esse substitutivo, em favor do
qual se manifestou a Câmara, <]iie tem o
Senado de pronunciar-se.

A importância e opportunidade da reso-
lução exigem que não seja ella retardada
c estando a encerrar-se a aetua! sessão
legislativa, a commissão de finanças acon-
sclha a approvação integra! da proposição,
tanto mais convencida dc obedecer assim
a patrióticas inspirações, porquanto estão
ali estabelecidas as bases geraes para a
perfeita solução de um problema de alta
significação econômica."

«4, porém, que nos separa da verdade or

çaiácntariá é insondavel. Só sc pôde ter
àella uma idéa aproximada pela que me-
dea entre os corpos celestes.
I Além das verbas fixadas pelo Congres-
so, o governo está habituado a gastar aqui

que precisa e o que entende. Os créditos
extraordinários suecedem-se, e o Con-

gresso vota-os. E ninguém pede contas,
nem mesmo a commissão parlamentar
disso incumbida, e -que jamais funccionou.

A attitude parcimoniosa da commissão
de finanças do Senado é das mais lou-
vaveis. Mas, o orçamento da viação para
1921 entrou " pesado" para a Câmara
Alta. E não ha parcimônia que lhe valha.
O governo.não parece disposto a desistir
das suas obras pharaonicas c, 110 almo

próximo, as verbas que o Ministerio da
Viação consumirá de modo formidável

pesarão sobre os cofres publicos...

Foi assignado o decreto da pasta da
! fazenda corrigindo o decreto legislativo

r,. 4.158, de 21 de outubro ultimo, á vista
da mensagem do presidente do Senado.

Os ommicntos no Senado.

Na reunião de hontem. da comniii.são
de finanças, o Sr. Soares dos Santos rela-
tou varias emendas, declarando-as gover-
namentaes.

Essas emendas augmentam as verbas da
E. F. Oeste de Minas, elevando-as a cerca
de 12 mil contos, e uma dellas dá autori-
zação pari reformar essa estrada."Para as obras novas das estradas de
ferro foram pedidos cincoenta e dois mil
e tantos contos, mas o Sr. Soares dos
Santos reduziu esse pedido a réis
41.300 :ooo$ooo.

Quanto ás obras contra as seccas, o se-
nhor Soares dos Santos deu os 40.000 :ooo$
da lei para o próximo exercicio.

Tambem foi approvada esta emenda:
"A rever os actuaes contratos dc ex-

ploração ou construcçao de estradas de
ferro, coni o fim de facilitar a normaliza-
ção dos transportes, modificar ou substi-
tuir as linhas contratadas, podendo mesmo
rescindir os contratos como julgar conve-
niente e fazer, para a execução do dis-
posto nesta alinea. as operações de credito
ou a abrir os créditos necessários.'*

Essas emendas foram todas àpprovadas.

Moderando a linguagem. ;
O regimento interno da Câmara, c o

do Senado tambem, veda aos congressis-
tas dirigirem-se, quando na tribuna, aos
collegas e ás autoridades publicas, de um
modo geral, em termos descortezes. Sc
o orador transgride essa disposição, o
presidente chami-lhe a attenção, exercen-
do, depois, a censura e eliminando do
discurso as phrases anti-regimentacs.

Na Câmara, a acção da mesa é mais
rápida: desde que ella adverte o orador
que não mais deve persistir cm usar cx-
pressões vedadas pelo regimento, sc elle
não obedece á adir.ocstação, o serviço ta-
chygraphico deixa de funecionar imme-
diatamente, não mais apanhando as pala-
vras do deputado que se acha na tribuna.

Apesar desse preceito elo regimento in-
terno da Câmara, tèm sido ali, ultima-
niente, pronunciados discursos em lingua-
gem um tanto acre contra o Sr. presi-
dente da Republica, aliás sem nenhum
protesto do recinto, nem mesmo da ban-
cada da Parahyba, ou dos amigos pes-
soaes do Sr. Epitacio Pessoa. O próprio
leader da maioria,' o estiínàbilissiinp se-
nhor Carlos de Campos, sublinhou, ha
poucos dias, essa circumstancia, para de-
clarar que acreditava não significar esse
silencio solidariedade, apesar do brocardo
que ensina que quem cala consente, peio
menos.

Como o Sr Carlos de Campos, o senhor
Bueno Biandão. presidente da Câmara,
é um espirito calmo, tolerante c conci-
liador — qualidades essas de um valor
inestimável em um director dc assembléa
politica. E exercendo a sua acção amiga-
vel com o orador que mais tem aggredido
o chefe da Nação, conseguiu o illustre
deputado mineiro pérsuadil-o, particular-
niente, da necessidade de não insistir na
sua linguagem por demais veheuunte, que,
se nâo é reproduzida no Diário do Con-
gresso, figura nas columnas da imprensa
não official.

Parece, pois, que, pelo menos até á re-
novação da legislatura, o Senado c a Ca-
mara não terão clc ouvir expressões aspe-
ras com relação ao Sr. Epitacio Pessoa,
graças á acção opportuna e hábil do se-
nhor Bueno Brandão.

Ministerio du Justiça.
Ao presidente elo conselho supírlor dc

ensino o Sr. ministro declarou que, na
conformidade do aviso de 7 dc agosto de
1917. cuja doutrina cumpre manter, a
gratificação ele examiiiadores só deve
¦ser concedida aquelles que forem t-stra-
nhos ao cstabelecimenlo, competindo ao
director do Collegio Pedro 11 mandar or-
ganizar e fazer remetter uma folha es-
peciai, cm duplicata, da qual conste a im-
portancia dos alludidas gratificações.

Por portarias do Sr. ministro, fo-
ram naturalizados César Annibale, -Do-
mingos dos Santos c José Figueiredo, na-
turaes, o primeiro, da Italia e os últimos
dc Portugal, todos residentes nesta capi-
tal; Antônio Augusto Fernandes, liothilf
Sihlcv e Otto Treff. naturaes, o primei-
ro dc Portugal e os dois últimos da Alie-
manha, "todos residentes cm S. Paulo.

O Sr. ministro concedeu a Laura
Barbosa Uzer a exoneração que pediu

O Sr. Gonzaga Jayme consultou a com-1 do logar de dactylographa ela secretaria
missão sobre quatro emendas apresenta-1 do conselho superior ele ensino, sendo no-
das ao orçamente do interior: uma au-1 meada para substituil-a Emilia lluaciaba
gmentando dc in.**'*> ;oo:ooo$ averba íi-, Gomes. ,t

Ministério dn Fazenda,
Na 1" pagadoria do Thesouro Nacional

serão pagas hoje as seguintes folhas:
Pensões reunidas, A a Z, Montepio do
exterior, Conimissarios de i" e 2*, Mon-
tepio da agricultura, avulsa da agricultu-
ra e aposentados da justiça.

—O Sr. ministro designou o agente fis-
cal do imposto de consumo na capital de
Pernambuco Anuindo Soriano Pupe,para
idêntico logar nesta capital, 'durante o
impedimento do effectivo, Custodio Perei-
ra de Carvalho, que obteve um anno de li-
cença.

—O Sr. ministro nomeou hontem- Car-
los Dignort, para o le«ar de escrivão da
collectoria federal cra Indayal, em Santa
Catharina.

—Em resposta a um officio da Câmara
dos Deputados, o Sr. ministro communi-
cou ao secretario da mesma casa do Con-
gresso 'Nacional que ha cffectivamente
necessidade de 21936$, para pagamento de
exercícios findos de que são credores os
í°_ escripturarios do Tribunal de Contas,
bacharel Waldemar de Avellar Andrade c
Cândido Venancio Pereira Peixoto, por
serviços de tomada de contas, executado
fora das horas elo expediente.

—O Sr. ministro consultou o Tribunal
de Contas sc pôde ser legalmente aberto
ao Ministerio do Exterior o credito de
9 :ooo$, ouro, para pagamento de ajuda
de custo que o cônsul geral de 2 classe
Alfredo Varela deixou de receber pela
sua remoção do Porto para Trieste.

—-O Sr. ministro, devolvendo ao seu
collega da pasta da viação os papeis refe-
rentes ao pagamento de frs. 1.394.025.71,
proveniente das medições.devidas á So-
ciété du Constr.ulion du Port de Pernam-
buco, declarou que o Tribunal dc Contas
devolveu os referidos papeis para que seja
a divida liquidada na forma do decreto
n. 10.14*5, de ei de janeiro de 1889.

—O Sr. mi nistro consultou o Tribunal
de Contas solire a legalidade da abertura
do credito de" 9:000$, ouro, para paga-
mento dc ajuda dc custo que o cônsul ge-
ral de 2" classe Alfredo Varella de;ixou
dc receber pela sua remoção para Trieste.

—Havendo contradicção entre laudos
de juntas médicas que julgaram das con-
dições de vaüdez do agente da estação da
Estrada dc Ferro Central do Brasil Au-
gusto Nunes Berger e dos guardas civis
Jacome de Araujo e Barlholomeu Arapon-
ga, por terem as primeiras juntas julgado
validos, e ns s.eguriflas juntas julgado- in-
validos 09 m.smos funecionarios, o pro-
curador geral da fazenda publica officiou
aos ministérios da viação e da justiça,
opinando que só uiii terceiro exame pode-
rá decidir das condições de saude dos in-
speccionados.

—Prestou fiança de 50:000?, na pro-
curadoria geral da fazenda publica, o cor-
retor dc fundos publicos desta praça An-
tonio Pereira Motta.

—A directoria da despeza publica con-
cedeu o credito de 75:000$ á delegacia
fiscal em 'Minas, para o serviço de pro-
phylaxia rural. »

Para pagamento de gratificações fora
das horas do expediente, na Caixa de
Amortização, foi concedido o credito ele
5 :ooo$ooo.

—O Sr. ministro resolveu estabelecer a
diária uniforme de 15$ para todos os in-
spectores fiscaes do imposto dc consumo
e dc collectorias federaes, devciído a rc-
ducção entrar a partir dc 2 do corrente.

Os agentes fiscaes nos Estados perce-
biam. cm sua maioria, a diária dé 20$, só
percebendo as de ij$ os inspectores fis-
cães desta capital, Ceará c Sergipe.

O inspector fiscal no Rio Grande do
Norte percebia i.'$ooo.

Vários agentes fiscaes percebiam 25$,
um no Estado do Amazonas c outro em
Matto Grosso percebiam 25$ooo.

—Pelo director da contabilidade publi-
ca. foi apresentado ao Sr. ministro o ba-
lanço da tliesouraria geral do Thesouro
Nacional, relativo ao mez de agosto do
corrente anno, assim discriminado:

Receita, cm ouro: renda da União, réis
1.6641891 $292; fundos de garantias do
papel-moeda, 476 :oo8$"43;

•Operações ele credito: diversas contas,
14.487 :S8o$246; bancos e corresponde--
tes, 12.215 :878$7i9, e movimento de fun-
dos, 10.326:968$6i 5, perfazendo o total de
39.171 :627$6is; . _Receita em papel: rendas da União,
9-544 J9»3$'-'57 I depósitos, 1.444 :'7-$975 ;

Operações dc credito: diversas contas,
63-957:575$59e>; bancos e correspondeu-
tes, 8,1.595 711 $379, e movimento dc fim-
dos, 37.937:928$749, sommando o total de
197.4801291 $950; ,-„

Despeza, em ouro: da União, reis
101:893$8o3;

Operações dc credito: diversas contas,
q.844 :S_o$541; bancos e correspondentes,
46.190 :o66$27s, c movimento dc flindos,
2.610:94',$498, dando o total ele reis
3S-7-i;-:33$i"-..":'..-.

Não foi com indignação, mas com o
mais sincero pezar, que deparei hontein,
na primeira pagina do Correio da Manhã,
com esta miséria:

" Ha tempos, a guarda-moria da
Alfândega, interpretando muilo a ri-

gòr as leis e regulamentos sobre o
serviço de fiscalização dos navios
que chegam do estrangeiro, prohibiu
terminantemente a entrada, a bordo
dos vapores, dos rapazes de imprensa
incumbidos pelos seus jornaes sim-
plesm*ente de colher noticias ou de
entrevistar personagens dc passagem
pelo porto do Rio.

Debalde a imprensa implorou para
esses casos um tratamento de exce-

pção;* justificável pela natureza do
serviço que tinha de fazer. A auto-
ridade do guarda-mór foi inflexível
e as suas ordens, ficaram de pé, por-
que, allegava-se, a guarda-moria pre-
cisava de não ser atrapalhada no seu
trabalho dc descoberta dos contra-
bandos. Todos se submetteram, em-
bora se não conformassem.

Hontem, porém, um incidente oc-
corrido a bordo do Avon veiu de-
monstrar como para certos casos, não
mais de jornalistas reporters, mas de
•jornalistas contrabandistas, o rigor
da guarda-moria sabe modificar-se.

E' o caso que o conhecidissimo
João Lage, apesar da opposição dos
guardas postados á escada do navio,
conseguiu penetrar a* bordo, fazen-
do-se acompanhar de um outro indi-
viduo de nacionalidade estrangeira,
cuja' entrada, tambem a principio
impedida, elle conseguiu favorecer,

• valendo-se igualmente de uma ordem
superior. Esse individuo, pretendeu-
do depois retirar-se de dentro do
vapor, foi pegado na posse de unia
caixa de jóias, tpie dissimulava num'
bolso, c na qual, depois de apprehen-
dida, se encontraram, escriptos, o
nome e o endereço de Lage.

Assim, o meliante valeu-se de sua
influencia c da filaucia com que cos-
tuma agir, quando surpreheiidido pela
policia, para proteger as operações
de um contrabandista, que passava
um contrabando para elle próprio,
Lagc. De sorte que o grande rigor
da guarda-moria só continua a exis-
tir para os jornalistas que vão a bor-
do buscar simplesmente noticias. Os
que vão buscar jóias, e com o intuito
de empalmal-as por meio dc contra-
bando, esses têm a entrada livre."

Para a hypothese de a algum leitor
ter escapado essa nota da primeira pa-
gina, na terceira, o Correio, em termos
mais torpes ainda, noticia c coimucnta de
novo o meu contrabando.

Devo declarar em primeiro logar, que
não fui ante-hontem a bordo do Avon,
mas sim a bordo do Brabantia, esperar
pessoa de minhas relações.

Por volta elo meio dia, estando no
Pais, tive o prazer de ver entrar na
minha sala, de braços" aberffls para me
saudar, o meu muito querido amigo Fe-
lipe Montero, figura do maior relevo na
melhor sociedade ele Montevidéo. presi-
dente da Sociedade Rural Uruguaya e
uma das pessoas com quem mais convivi
na minha .ultima e rápida viagem á Eu-
ropa.

Em poucas palavras, esse amigo disse-
me que, antes de eu embarcar, tendo dc
partir para Londres a assistir a um im-
portante leilão de gado, encarregou ufn
amigo de mandar para bordo do Mas-
silia, ao sair dc Bordeaux, uma caixinha,
a mim dirigida, com uns botões pretos de
camisa, como .recordação de horas lão
agradavelnientc passadas a bordo e em
Paris.

Essa caixa não me foi entregue por ter
já partido o Massilia, e, ante-hon^ii, ao
desembarcar do Avon, o meu amigo Mon-
tero trouxe esse pequeno embrulho, cuja
presença 110 bolso do palelot era denun-
ciada por uma saliência que chamou a
attenção dos hábeis e escrupulosos argos
da nossa Alfândega, que, num gesto de
zelo que só o Correio pôde applaudir,
apprehcndcram o embrulho a mini desti-.
nado, com a designação de passageiro do

Massilia,-lal qual como foi enviado para
Bordeaux.

Procurei justificar a violência e o ve*i
xame a que o meu amigo tinha sido sub-
mettido, allegando o clássico rigor das
nossas alfândegas, pilhéria que não ag*>
gravará as- minhas penas no outro mun-
do, e, mais tarde, cin companhia desse
menino amigo, fomos á guarda-moria,
onde tivemos o mais gentil acolhimento
por parte de um dos ajudantes do'senhor
Samico, o Sr. Carneiro da Cunha, se não
me falha a memória.

Felizmente que o contrabando eslava
em poder de um outro auxiliar do guar-
da-mór, de modo que fiquei de voltar ¦

hontem, o que não fiz, depois da grave
denuncia do Correio da Mniihã, para po-
der hoje declarar em publico que a tal
caixa dos botões, que eu ainda não vi,
continua em poder das autoridades que
a apprelienderam, o que facilita ao fisco
a possibilidade de proceder com a maxi-
ma severidade, agindo contra mim com
os rigores ela lei, convidando cu os ad»
vogados do Correio da Manhã a acom-
panhar o processo crime como assisten-
tes, para evitar que haja contemplações
indébitas a meu favor, gatuno conheci-
do, incendiario e agora contrabandista...

Só hoje, portanto, irei reclamar a mo-
desta lembrança com que a gentileza de»
meu amigo Felipe Montero me penhorou,
á custa de um vexame que não consegui
evitar e a que o Correio da Manhã, no
seu zelo patriótico, deu as proporções
que o crime comportava.

Creio que se trata de dois botões pre-
tos para peito de CL.inisa, que não sendo
de pérolas, nem dc brilhantes, deverão
valer, no máximo, algumas centenas de
francos, por mais ricos que sejam, o que,
aliás, ficará hoje verificado, quando as
altas autoridades aduaneiras passarem*
pela humilhação de comprovar, em pre-
sença do corpo de delicto, a sagacidade
dos seus babeis prepostos.

Mais uma vez me é dado explicar com
esta nitidez e serenidade, o novo crime
que os meus desastrados inimigos me
attribuem, e dou estas explicações sem
o menor* resquício de azedume, ou de
indignação, porque, como (graças a
Dcusl) sempre aconteceu, jamais os
meus diffamadorcs conseguiram, cm lon-
gos annos de perseguição constante, pro-
var qualquer das allegações variadas que
contra mim fizeram,

Esse encanzinamento dc ódio feroz e
cego, faz com qüe eu me' disponha a,
no novo edifício que tenciono construir
para as instalações de O Pais, perpetuar
a gratidão que devo aos meus tenazes ini-
migos, inaugurando o busto do Sr. Ed-
mundo Bittencourt e de outros compa-
nheiros seus da cruzada contra mim
mantida, pois a elles devo, cm grande
parte, a posição -«que, com tanto orgulho,
oecupo na imprensa brasileira, sendo eu
levado a confessar que essa quadrilha de
energúmenos tem sido os melhores ami-
gos que tenho tido e os mais efficazcs
auxiliares desta folha.

O meu escrúpulo em questões adtia-
neiras vai ao ponto de, jamais, o Pais.
ter imitado o procedimento das nossas
mais austeras emprezas jornalísticas era
negócios dc importação de papel, tend»
eu o maior cuidado cm pagar religiosa-
mente os direitos dos charutos que im-
porto e que facilmente poderia receber
seiu esse.pesado ônus.

Aliás, agindo deste modo, em obedien-
cia ao meu feitio, não faço mais do que
cumprir com o meu dever, o que me col-
loca em situação de estar sempre tran-
quilo, a coberto de qualquer exploração,
preparado a responder de cabeça erguida
a qualquer nova infâmia nascida da mal-
dade incurável das hyenas que já ^varias
vezes me enterraram, mas que vão de
novo desenterrar-me, sempre que julgam
que afinal conseguiram apanhar-me cm
flagrante delicto. , .

O que deploro é que haja jornaes que
desçam a taes misérias, envolvendo nas
suas campanhas de ódio estrangeiros il-
lustres, pelo crime de terem relações
commigo, dando lá fora uma triste im-
pressão do meio c dos processos da nossa
inculta imprensa, adoptados num oaiz da
cultura do Brasil.

Joio Lage.

Despeza, em papel: da União, réis
8.S61 :547$i7o; depósitos, 620 :<>28$83_ ;

Operações de credito: diversas contas,
15.688:8g4$932 ; bancos e correspondeu-
tes, 133.361 :644$328, e movimento de fun-
dos. 39.538:i29$6i3, resultando o total de
198.070:844$88i.

Para o mez de setembro seguinte, passa-
ram os saldos de • 10.179 722$096, em
ouro, e de 1.231 :884$997, em papel.

Ministério da Vlacüo.

Necessitando este ministerio, para at-
tender á construcçao das linhas férreas a
cargo da Inspectoria Federal das Estra-
das, do material cedido ao Estado do
Rio Grande do Sul, em novembro de 1919,
o Sr. ministro, por aviso de honteni, coii-
sultou ao -presidente do referido Estado
sobre a .possibilidade por parte do mesmo
de restituir o alludido material, constante
de 150.000 tirefonds c 37 mil parafusos,
conforme o respectivo termo dc entrega,
antes :de decorrido o prazo para esse fim.

Transmittindo ao seu collega da
Agricultura cópia elo officio que o chefe
do Districto da Inspectoria Federal das
Estradas, 110 Estado de S. Paulo, dirigiu
á dita inspectoria, relativo ao forneci-
mento de attestados de expurgo para o
despacho não só de caroço de algodão,
como do algodão cm caroço e cm rama,
o Sr. ministro pediu que o orientasse so-
bre as instrucções tine deve expedir a
respeito ás estradas de ferro dos Esta-
dos de Minas, S. Pa.ilo. Paraná e outras,
ás quaes o assumpto possa interessar.

Ao inspector do porlos, declarou o
Sr. ministro ejue, tendo resolvido atten-
der «o pcídido feito pelo Ministerio da
Agricultura, deve .continuar em poder
do centro agricola de Mamanguape, ao
qual foi cedida nor empréstimo, para
abastecimento de água, a bomba Wor-
tington, que ainda é empregada nesse ser-
viço, e cifja restituição foi solicitada pela
commissão do porto da Parahyba.

Respondendo á consulta que lhe di-
rigiu o director geral dos telegraphos.
relativa á determinação contida na cir-
cular dc 25 de novembro- ultimo, inda-
gando se o preenchimento de vagas só-
mente pelos reservistas do Exercito
abrange tantbcm os cargos dc natureza
toclinica. declarí^o Sr. ministro que a
preferencia deve recair sempre sobre
os capazes que Unham cadernetas de ro-
servistaa.

Tendo a firma Peixoto & C, ces-
sionaria do contrato para o serviço de
navegação do baixo S. Francisco, apre-
sentado a este ministério um traslado de
escriptura onde prova que adquiriu á
Companhia Pernambucana de Navegação
as cinco apólices da divida .publica fe-
deral uniformizadas, do valor de 1 :ooo$,
cada uma, caucionadas para garantia da
execução do serviço contratado com a
mesma companhia, o Sr. ministro, por
aviso de hontem, solicitou ao seu collega
da fazenda providencias afim de s-ircm
taes apólices transferidas para o nome
daquella firma, porquanto o contrato
para a referida navegação lhe foi trans-
ferido, c as ditas apólices devem passar
a responder, pela execução que der ao
serviço a aetual contratante.

Ao director da Estrada d.e Ferro
Central do Brasil communicou o Sr. mi-
nistro que a Procuradoria Geral da Repu-
blica já requerei! as medidas- judiciaea
necessárias á despeempação dos armr.zcni
da mesma estrada em.Juiz de Fora.

Ao seu colkjja da fazenda o Sr. mi.
nistro soiicitdu providencias 

"p::ra 
que 0

saldo aberto pelo decreto n. 13-577. ck
anno passado,, na importância de réis
200 :ooo$, seja; entregue á delegacia dc
Thesouro, no Estado dá Bahia, para at-
tender ás despezas com os serviços d«
estudos e construcçao da Estrada de Fer-
ro Petrpliha a Therezina.

Por solicitação do Sr. ministro deva
ser paga. no Tliesouro Nacional, á Com-
pagnie des Çliemins de Fer 'Fódéraux dt
l'Est Brésilien,. empreiteira da construi
cção da Réde-de Viação Férrea da Bahia-. •
a quantia de 255:630$54i, -por trab Ihol
executados em janeiro do corrente anno.

"Prefeitura.

Por ordem do Sr. prefeito, o expe«
diente das diversas repartições munici-
paes foi encerrado hontem às 13 horas.

— Terminará hoje o pagamento daa
seguintes folhas annunciado para hontem:
jubilados, de J a Z referente ao mes
de novembro; gratificações dos regentes
de turmas da Escola Normal, escrivães de
agencias c administradores da Limpeza
Publica c Particular e a diária dos enge-
nheiros da directoria de obras e viação,
do mez de outubro.

Serão pagas tambem as folhas do pes«
soai operário da Limpeza Publica c ai-
moxarifado e jardineiros da instrucção
publica, referentes ao mez dc outubro, j,J



O PAIZ-QUINTA-FEIRA, 0 DE DEZEMBRO DE 1920

.-¦

POLÍTICA fluminense
Vai começar, cm brevo, a corrida

eleitoral, de :que resultarão .as novas
bancadas da Caniara.

Muitas dessas bancadas offcrecem,
ipara a sua futura composição, diffi-
cuidados' de toda a especie.

E, entre essas, a do listado do Rio
'oecupa logar saliente, não só porque
já: é tradicional o embaraço na or-
ganização du chapa fluminense,
como porque, dc triennio em trien-
nio, cresço o numero dos prelenden-
tes.

Accresce ainda para augmenlui- as.
apprelu-nsOes do.s politicos do situa-
•cionismo fluminense a circumstancia
verdadeiramente perturbadora do
mutismo do Sr. Raul Veiga, quer
quanto a nomes, quer mesmo quanto
ao critério a adoptar.

Xinguem ainda sabe se esto será o
da reeleição da bancada ou se o da
sua renovação parcial, pois, embora
o Sr. Nilo Peçanha tivesse escripto
para cá unia carta favorável ao cri-
terio da reeleição (carta quc o
6r. Lemgruber copiou e decorou para
recitar aos amigos na Avenida), não
se pôde deixar ite ter em conta os se-
guintes factores determinantes do
(próximo critério: Io, que o Sr. Nilo,
quando diz encarnado C porquo de-
seja pelo monos azul; 2o, quo o
Sr. Raul Veiga, além de ser presi-
«lento,: está na chefia do partido e
não é homem para sustentar, por um
capricho, um critério fechado con-
trario aos interesses da politica, soo
8lia responsabilidade; 3o, que, assim
sendo, deve resultar de todo esse
"embroglio'* un» critério eecletico,
tendo por baso a reeleição, dc um
modo gerai, mas accommodavel em
certos casos á entrada de. alguns ele-
méritos novos.

Mas o facto 6 que a politica do Es-
tado do Rio está fervendo nos ar-
faiaes governistas, depois que o "lca-
•der" da Assembléa, amarfanhando,
nos seus dedos orispados, pela anciã
.de uma promoção, a carta do Sr.Nilo,
iniciou a offenslva das representa-
çòes municipaes contra a commissão
executiva, para que esta o faça can-
Klidato,

Montem começou-se a ver mais
icliiio d problema da bancada flunii-'
nense, pois já um dos directores da
leoíiitnittsão executiva do partido go-
•vernista tornou publico o seu modo
Üe encarar o assumpto.

li quando sc sabe quc esse director
é o Sr. José Tolentino, cujas relações
.de estreita e ininterrupta solidarie-
dade eom o Sr. Nilo Peçanha tornam
a sua palavra oracular em matéria
•partidária, a sua manifestação as'
«ume um caracter de inilludivel im-
portancia.

A entrevista que S. Ex. deu aos
nossos confrades dc "O Século", de
Petropolls, exprime, com absoluta
clareza, o seu modo de ver; e, dis-
(Pertsando-nos dc aprecial-n em suas
conseqüências politicas, pois em nada
nos importam os casos da economia

domestica do partido situacionista
fluminense, não podemos deixar de
louval-a, pela sua franqueza, pelo
seu tom de sinceridade, pela sua eo-
ragem mesmo, uma vez que o Sr. To-
lentino não hesitou entre a manifes-
tação insophismavel do seu repudio
á reeleição partidária do Sr. Mau-
ricio de Lacerda c a hostilidade que,
da parte desse seu collega, lhe advi-
ria, fatalmente, de semelhante atti-
tude.

Excluir ou não excluir 9 Sr. Mau-
ricio/ de Lacerda é assumpto priva-
tivo do partido que o 

"elegeu; mas é
facto digno de commcntario e de elo-
gioso realce haver quem sobre tão
temível adversai-lo ouse. exprimir-se
com tanto desassonibro,

Da entrevista do Sr.' José Tolen-
tino reproduzimos, como um do-
cumento de real interesse politico. a
seguinte parte, que é a principal da-
quella peça:

"— Sim. de uma' (não reeleição) te-
nho perfeita certeza, porque, por mo-
tivos de ordem particular, absoluta-
mente não aceitarei a minha reeleição,
embora isso em nada altere a minha
situação partidária, Outra reeleição a
que negarei igualmente o apoio d.o meu
voto, é a do Dr. Mauricio de Lacerda,
lamentando que S. Ex. se colloque
num ponto de vista que, a meu vêr ini-
pede formalmente o partido de acom-
panlial-o, subscrevendo as suas idéns
extremistas em matéria de organiza-
ção social. Sem entrar na apreciação
lios seus processos de combate e me-
thodos de acção, penso que hão nos. é
possivel dar-lhe o nosso apoio na obra
de demolição social de que elle
se fez o echo na» Camara, utilizando-se,
para isso, tle um mandato de deputado
que o nosso partido lhe confiou. Sem-
pre reprovei essa acção. , Quando, em
novembro de 1918 ao aproximar-
se o governo Rodrigues Alves, o
deputado Macedo Soares poz as colu-
mnas do seu jornal á disposição dos
quo fazam a propaganda da agitação
social, eu, pessoalmente, tomei a ini-
ciativa de uma immediata reunião da
commissão executiva do partido, que
se effectuou em minlia casa, para ex-
aminaj- a situação. Dessa reunião re-
sultnu à incumbência,, dada, por pro-
posta minha, ao nosso "leader" dou-
tor Raul Fernandes, de declarar pu-
blicamerite o pensamento do partido a
respeito. E áquelle illustre amigo o
foz brilhantemente no discurso que
pronunciou na Camara, rememoran-
ilo as tradições conservadoras do nosso
partido, que forçosamente nos levavam
a condemnar a acção do deputado Mu-
cedo Soares, a quem naquelle momento
tu dava provas de esfma e conside-
ração pessoal. Nós somos um partido
que í.e. apoia nos elementos conserva-
dores do Estado. Assumindo as posi-
ções de governo, nosso partido roce-
btu uma situação social por cuja or-
dem e defesa deve moralmente" empe-
nhar-se. Não nos 6 possivel utilizar a
confiança geral da população do Es-
tado do Rio, para endossar a campa-
nha apoiada pelo Sr. Mauricio do La-
cerda dentro e fora do Parlamento, e
tendente a uma transformação tal da
ordom socai que lhe altera'completa-
mente os seus valores actuaes. Façam
outros essa obra, mas não o nosso
partido, quo não pôde. por uma reelei-
ção, aprovar o uso que o Sr. Mauricio
de Lacerda tem feito do seu mandato
do deputado, assumindo uma attitude
já abertamente condomnada por nõs.
E' possivel que, no terreno das idéas,-
seja elle quem melhor interprete o
sentimento do eleitorado fluminense.
Será então o caso de consulta directa
á opin'ão do seu districto. mas sem o
apoio de uma indicação partidária.

IIOnENS,
rWLilERES

eCRWNW
Curai vossas FERIDAS!

Elias vos enfraquecem e vos
expõem ás infecções de mo-
lestias varias e craves! 0 uni-
co remédio infallivel, curando
em pouco tempo as FEIUDAS
ANTIGAS ou IlECENTES, por
mais rebeldes e quando não
hajam tirado resultado com
outros remédios, é a — SAN-
TOSÍNA — pomada seccativa
e reírescante, que acalma as
dores como por encanto ! NOS
FUBüNCÜLOS,' PANARJC10S,
ULCERAS, EMPIGENS, ECZE-
MAS, COCEIRAS, ERYZIPE-
LAS, TUMORES, QUEIMADO-
RAS, CANCROS, UNHEIROS,
etc,; o resultado é certo. Lata
2S500, pelo Correio 3§500. -
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Em todas as pharmacias e drogarias e no deposito
geral-66 RUA URUGUAYANA 66

A' GARRAFA GRANDE

Persstrello & Flo

E sobre o principio da rei:resen-
lação das minorias? ,. *.

Quanto a esse,, não tenho duvida
de que serã. mantido, pois o respeito a
elle constitue uma das tradições do
meu partido. /Somente uma vez, em
tantos annos, nas ultimas eleições fe-
deraes, apresentamos chapa completa
no 1" e 2" dislríctos — mas isso com
o meu vehemerite protesto, pois preferi
renunciar o meu cargo na commissão
executiva -a concordar, com tal atten-
tado. Mas estou certo de que esse
facto não se reproduzirá, directa nem
indirectamfente, permittindo-se que
correligionários nossos disputem a
eleição fora da chapa. Isso ser'a uma
fárça absolutamente incompatível com
a-compostura do presidente do Estado e
dos directores do partido-. Emfim.. .re-
sumindo, o meu voto serã: — 1" pelo
aíisoluto respeito ao principio da re-
presentação das minorias —- 2" pela
retleiçâo geral da bancadn, com -duaa
excépções apenus — do deputado Mau-
r'cio de Lacerda e da minha." ,

A sllunção na Ai-mcnin.
Relativamente á questão da Armênia,

foram trocados os seguintes te.legramnvifi
entre o presidente do Conselho da l.iga
das Nações e o nosso governo:

"Genebra. 26 — Ministro das relações
exteriores do governo brasileiro- — Kio
de Janeiro — Tclegranirii.i enviado pelo
Conselho, a 2$ dc novembro de 1920. aos
governos membros da sociedade : " A As-
sembléa da Sociedade das Nações votou,
a 22 deste mez, uma resolução assiin con-
cebida: A assembléa, desejosa de colhi-
borar com o Conselho para põr fim, den-
tro do mais curto prazo possivel, á hor-
rivel tragédia armênia, convida o Con-
selho a se entender com os governos,
para que uma potência seja encarregada
de tomar as medidas necessárias com o
fim de pôr termo ás hostilidades entre
n Armênia e os kemalislns. O Conselho,
depois de haver deliberado a respeito, de-
cidiu transmittir esta resolução aos go-
vernos de todos os Estados membros da
Sociedade, assim como ao governo dos
Estados Unidos, cujo presidente já acei-
lou a incumbência dc fixar as fronteiras
da Armênia. O Conselho pede ao go-
verno do Brasil que. lhe faca saber se
só. ou conjuntamente com outros, estaria _ ° ?}W$*j> do Clli,c e a,'?*«?* senhora
,.-.'¦'•.'¦'¦ ¦¦¦¦'¦ -¦,--. ,0 1 Cruchega offereceram um banquete, a quedisposto a se incumbir, cm nome da So- 

j ilss;stir:,m 0 htinistrrMlà Noruega e senho-
ciedade das Xações. "desta missão de ça-.. rà Gade; o Sr. Rumos Montero. ministro
racter altamente humanitário, qüe não 1 'lo -.'nigiiay; o Sr. Robyns dc Shneidauer,
importa, todavia, em nenhuma obrigação n,il,istr0Td-, B-^-ra * o presidente do Su-
•*.' b I premo tribunal kedenal, o msnístro de

do caracter permanente. Xo caso de rc- Çíili.i e Sra. Cisneros. o encarregado dc

Vida-Social
Recepções.

A Sra. Azevedo Marques, esposa do
Sr. ministro das relações exteriores, tião
dará hoje. 2' quinta-feira do mez corren-
le, a sua costumada recepção.

Bailes.
A directoria do Cliib de S. Christovão

realizará em sua séde. no próximo dia
^o do corrente, um grande baile. Para
maior realce, a directoria offerecerá ao
elemento feminino delicadas recordações
da festa..

As dependências do palacete do São
Christovão receberão uma ornamentação
elegante: A orchestra estará sob a dire-
cção do maestro Cicero.

i.onl ciências.
Xo sabbado próximo, ás 11 lioras. o

Dr. Luiz Azanibu.ia de Lacerda fará 110
hospital dc S. Sebastião uma conferen-
cia sobre Aspectos clínicos dns febres ty-
pltohlc c para-typlwulc.*

O- nosso collega de imprensa Sr. J.
Demoraes realizará sabbado próximo, ás
20 horas, na séde da .Associação Conimer-
ciai de Nitheroy, a primeira conferência
da serie que fará sob o thema: pas reli-
giões para a rclitjião.

Janfares.
Rcalizou-sc sabbado passado, dia 4, no

salão Rio Branco, do restaurante Rio Mi-
nho. p jantar -que a General Electric S. A.
í-nnuaimente offerece aos seus emprega-
dos.

O jantar teve inicio ás jo lioras. tendo
a elle comparecido todos os empregados
da mesma sociedade, directores e o ge-
rente da filial de S. -Paulo. ' ,

Reinou a maior cordialidade, sendo ao
champagne erguidos vários brindes pela
prosperidade da General Electric S. A.,
cujo presidente. Sr. W. Van Oyck. ora
ausente nos -Estados Unidos, foi saudado
peio Dr. A. Le Tellier.

Htmqiieles.

sposta affirmativa, o Conselho pediria
que lhe fosse çomiminicada a vossa dc-
cisão dentro do mais breve prazo possi-
vel, afim de poder coiiimmiical-a á as-
sembléa, antes de terminada a presente
sessão — Hymatts, presidente do Conse-
lho da Sociedade das Nações."..

" Rio, 20 — Sr. Hymans, presidente do
Conselho da Sociedade das Nações —
Genebra — Em resposta ao telegramma
em que V. Ex. me communica a resolução
dá assembléa relativa á Armênia, tenho
a honra de declarar a V. Ex. que o go-
verno do Brasil está pronipto a contri*
buir, só ou conjuntamente com outra-;
potências, para pôr termo á angustiosa
situação da Armênia — Acevedo Mar-
ques."

" Gsnchra,. r> — .Ministro das relações
exteriores -.— Rio — Em nome do Conse-
lho da Sociedade das Nações, agradeço-
vos o telegramma a respeito da questão
da Armênia. Muito satisfeilo còm a vos-
sa resposta, o Conselho exprime todo o
scu reconhecimento ao governo do Bra-
sil. O governo hespanhol fez ao Cons:-
lho communicaç"io análoga. Por sua vez,
o presidente Wilson informa ao Conse-
lho que aceita empregar os seus bons
officios e exercer sua mediação pessoal,
por intermédio de um seu representante,
110 sentido de põr termo ás hostilidades
abertas contra a Armênia. Em conse-
(juènciã, o Conselho respondeu ao pre-
sidente Wilson agradeccndo-lhc o ter
aceitado ir missão que lhe fora proposta
c communicando-lhe. ao mesmo tempo, a
vossa resposta, assim como a do governo
hespanhol. O Conselho pede ao governo
brasileiro que enlre directamente em re-
lações com o presidente Wilson, afim de
ser combinada unia collaboração — Hy-
maus, presidente do Cr.nseiho."

OS TRES NOVOS QUARTOS OFFI-
CIAES DA CONTABILIDADE DK
MARINÜA
Forani nomeados para exercer os

cargos dc 4" official da directoria ge-
ral da contabilidade de marinha os
candidatos classificados nos tres pri-
theirdã logares no ultimo -.oncui-so
realizado Camiilo Henrique D'Ar-
cunchy Filho, Mnrio-Rebello de Mon-
donça p Clemente Marques Maia do
Amaral.

O Sr. ministro resolveu approvar
ess:\ classificaçãu.

or-ios da Sn uin Sé. o conselheiro dc le-
l!.n.-.'m Or. Iuánciija Moreira e outras per-
SOli.il-.rl.irlc.

Manifestações.

A variolu.
Sem desejos dc alai mar, sentimos, po-

rém; necessidade de insistir nos cuidados
que ,v população precisa tomar ém relação
á varíola;

Moléstia terrível por seus effeitos gra-
ves e de fácil contagio, a varíola, entre-
lauto, p.íde scr evitada na sua prcpagn-
ção e attenúidá, quando já insinuada nõ
organismo, desde uue se recorra ao valor
anli-morbido da vaccina jentjeriana". dc
que todos os centros civilizados fazem
uso.

A varioia está fazendo victimas nes
Estados próximos c. na linha da Centra!,
algumas cidades sentem a invasão, do
ma), ainda r-us sem o caracter pronria-
mente epidêmico".

As

Os bacharela lidos da antiga Faculdade
de Sciencias Jurídicas realizam hoje, ás
15 horas, uma demonstração de apreço ao
secretario daquelle estabelecimento, pro-
fessor Max Fleiuss, a quem offertarão,
além do retrato, um valioso mimo.

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

Ealará o bacharelando Floriano de Cas-
tro Faria. ,,..

*
A sessão solemne promovida pela So-

ciedade Brasileira de .bellas Artes, em ho-
menagem á Sociedade' Estimulo de Bellas
Artes, de Buenos Aires. realizar-se-ha
hoje. ás 16 horas, no"salão nbbte .da Es-
cola Nacional de Bellas Açtèji* ..

Essa ceremonia promctte revestir-se dç
muito brilho, e pa"rí-"asst<:til-a" foram dis-
irilÁiidos convites.. ájf.^uJLpcjdades da Re?,
publica, ás escolas síípcnoVcs. artistas c
i-.npj-ensa.

Visitas.
Deu-nos liontem o prazer de sua visita

o Sr. Alberto Gertschi, envir.do extraor-
diiiario e ministro plenipotenciario da
Suissa junto ao nosso governo:

S. -Ex., que já ha muitos .r.nnos aqui
exercia as funecões de encarregado de
mgocios do seu p::iz, acaba de fazer a
entrega das credenciaes que o acreditam
no alio poito rjife ora oecupa.

iíiiiiiiie.s.
Pelo paquete Avon. regressou da Eu-

ropa o Sr. Annibal Uorges de Almeida,,
do alto commercio dc .nossa praça.' ' '

*
Partiu para Montevidéo, onde vai re-

presentar o Brasil no Congresso de Hy-
giene, o Dr. Raul Leitão da Cunha, dire-
ctor dos serviços sanitários terrestres do
Departamento Nacional de. Saude Pu-
blica.

O embarque do distineto clinico foi
muito concorrido.

* '
Regressou horiténi ile Cax.-.mbii. acom-

p-1-ih-i'lo de sv.: F:;ma. familia. o coronel
do exercito João Principe da Silva, chefe
da 2J divisão dá intendencia da guerra.*

Encontra-se jj ha alguns dias nesta ci-
d.-idc o nosso collega de imprensa bicha-
re! Dcjard de Mendonça, director do
Vespertino O Imparcial, que se publica
na capital paraense. •*

A bordo do .-/:.-«Ví, regressou da Eu-
ropa o Sr. Ernesto P. Malheson, conhe-
cido commerciante. sócio da firma P. S.
.\rico'son, da nossa praça.

¦Je

Acha-se nesta capital, vindo dc Minas.
Q-.-U f: :rr.rvo**-t^-'«. f'.ncndf»:r*-) e ír»<I1.1?-
trial o Sr. Antônio de Andrade Ribeiro,
(ju? veiu acompnnliado de sua Exma. fa-

Regressou rla Europa, pelo Avon,
noompallliadp de sua Exma. familia. o
S". Am.idcu Aujijsto Teixeira, dp com-
mercio desta prrç-;.

Acha-se neíta cap:tal. depois de uma
pírtrianericíà de seis -vezes nr. Europa,
o Sr. J. R. St-iífa. emprezario de cinema
c (-Jtc.ittro; S. S. veiu acompanhado de sua
c.-posa.

.•!.-. I !,/•!•¦ '-'/O.S'.
autoridades saniíar-as desta capi-

tal esíão aconselhando' ins".s'e;!tc:ncn'e.
como lhes cumpre, além das medidas dc
apuro hygk-nico. quc" nuiiío favorecem a
refraclariedade, o uso da vaccina, dc um
modo geral, mesmo ás pessoas que fo-
ram vnecinadas o anno passado.

•As autoridades do exercito..secundaram
com rara felicidade a acção (Iras autori- !
^dades sanitárias, recommend-indo que
nenhum official ou praça desembarque

.cm qualquer porto- ou estação sem que

.esjeja vaccinado:
'Estas medidas, forçasamcnlc. não evi-".t-im 

a irradiação da moléstia. Mas é pre-
ciso quc a população, lhes auxilie a effi-
ei-incia. indo espontaneamente aos pos-
tfis vaccinicos e procurando immunizar-se
de, qualquer ínrma.
. "**-*?«-—  1 Passa hoje o .inniversario natalicio do
rKOMOÇõFS DK SARGFXTOS DF 

' *"¦ *os£ :VtnU1" Bbitcüx, secretario do in-
CÂVAM-ÀIU-Í ; tenor do Estado dc Santa Catharina.

A data de hoje é dí festas para o Pare
Rooyal que. neste dia. vs pass-r o anni-
-.(¦rs.-iriü natalicio do seu socio-gerente
Sr. José Ortigão, o dedicado amigo de
todo o pessoal ene ali trabalha, o espirito
director daquella adiantada cotpòràção
comniercial.

Parabéns ao illustre negociante, cujo
tempo será hoje curto demais para rece-
ber :i3 felicitações de todos os seus ami-
lios.

*' -
Passa hoje a data natalicia da senhorita

Diva Nabuco de Freitas Guimarães, filha
da viuva Sra. D. Amélia N. de Freitas
Guimarães.

Faz anncs hoje a senhorita Julia Faffe,
filha do Sr. Foritirrató I-"affe.

¦ ¦O S. ministro autorizou cs cotn-
mandantes ds região e circurnfscrl-
peões a promeção de *i"n e 2"" sar- '
gentos na arma de cayailariü dentro ' Completa hoje mais um anniversariodos respectivos quadros, visto não hatalicio a menina Ozuiina Pimenta Gua-existirem ma:s 2"'' sargentos ággre- rino; filha da professora D. Noemia Pi-!
gaaos r.a citada arma, jmer.ia Guarino e do Sr. José F.-jhcJSCO-

Guarino. funceionario da Camara dos
Deputados.

• 
. 

*¦'• '* 

. 
-.

Festeja hoje seu natalicio a menina Ma-
ria José. filha do Sr. José Barroso, nego-
ciante nesta praça.

*
Faz annos hoje o Sr. Benjamin Toste,

funceionario, do Minho Inglez.
- •* .^-Festeja hoje iseu anniversario natali-

cio a menina, Edla. filha do Dr'. Estevão
Castello, cirurgião da Beneficência Por-
tugueza. '

'••--.-¦

Faz annos hoje ii Sra. D. Tulia Santos
de Lima Botelho, esposa do j" tenente do
exercito Leo ilidas L; Botelho. .' '• '."

¦¦'•;.'

Passa hoje a data natalicia'do capitão
Alberto Jorge Lvdio.

¦ 
. 

¦ 

. ',-.;.';

Faz annos hoje o nosso collega de im-
prensa Dr. Henrique Autran da Moita e
Albuquerque. -.¦..-,-

¦•..-*•¦

Completa hoje annos o coniniandante
Octavio Jardim.

....#.-'',
Faz annos hoje o Dr. Carlos Peixoto

de Mello, ex-senador do império, "que relê-
vantes serviços prestou ao paiz no antigo
regimen.

*.
Completa hoje mais um anniversario

natalicio o Dr. Tasso de Vasconcellos
Abrantes.

Casamentos.
Foi uma nota distincta do nosso escol o

casamento do Dr. Milton Barceliòs.advo-
gado nos auditórios, desta capital, com a
senhorita Marieta, filha do Sr. Eugênio
Adamo. nome dós mais conceituados no
alto commercio desta praça.

Os salões do scu palacetei no Leme,
encheram-se do que a sociedade carioca
tein.de mais fino. A's 15 horas em pppto,
o juiz Dr. Tarquiuio Filho, acompai-jhfr-
do do escrivão, Dr. Solfieri de Albucpter--.
que, realizava o auto civil, em que .fo,r<un
paranymphos, por parte do noivo, -.o c)ou-
tor Alfredo Pinto, ministro da justiça i;e.
desembargador Miranda iMontenegro,-. pire-
sidente da Corte de Appellação; -e, por
parte da noiva, o Dr. Abrahão Glasser,
depu}ado paranaense e industrial, e sc-
nhora.

No acto religioso, effectuado logo após.
foram paranyniplios, por parte da noiva,
o Sr. Humberto Adamo, sócio e co-pro-
prietario da Joalheria Adamo, e senhora;
e, por parte do noivo, o Sr. Eugênio
Adamo e Dr. Eduardo da Gama. A ceie-
ínonia religiosa foi realizada pelo padre
José Castcllucci. que exortou os nubeiitcs
á pratica da religião, demonstrando, em
conceitos elevados c eloqüentes, ns rr-
spons.ibilidadcs e deveres que .assumiam,
pelo sacramento do matrimônio, peranteDeus, a familia e a Sociedade.

Foi cantada a Avc-Maria, de Gounot.
pelo Sr. Adolpho Adamo. lima orchestra
de professores abrilhantou a festa, cx-
ecutando peças escolhidas.

Foi servido lauto banquete. A' i»esa, em
fôrma de T, estava artisticamente orna-
mentada de flores. O serviço foi fofne-
cido pela casa Paschoal. O Dr. F. de Bar-
ros Barreto, saudou os noivos, que foram
muito cumprimentados. O joven casal re-.
tirou-se então,em viagem dc nupeias paraMendes, onde permanecerão poucos dias

Na "corbcillo " dos nuber.tes, notavam-
se os seguintes presentes;

reid noivn, 11111 rico nnel dc pérolas i> lirl-
lliunles o o sou anel ile ijrâo; pelo 8r. Kugenlo
Adam», 11111 rico anel do pérolas c hrllinutcs
em platina, um relógio dc ouro r> (.Knmltc c
uma rica mobília do qunrto: pelu Sm. Eu-

; (.'culo Admuo, uiuu btjlln pulseira dc pprolas e;
l)iilliMi(te«; -ipel-i- S-ra." Humbórto^uVilliino. uma
linda Iwrrete dl! brilfiantofl-íc filigriiim: poloHr. Huqibcrto. Adüiíio, rico fagueiro em prata:
in-la tIuvsjjí IirnaclHlio ItatcsHo», lim .'spnurcllio
cm prata c [lorcclanii parn caíé c uni qiuulroi»pre.-iHitflndo N*o«sa Senhora db 1'armo; polaSrii. Miu-lrtii rto Tnli-do tllnsscr, uma rica e"fn-
tnctii de lironip o i:i:irfitn: pelu Sra. e Dr. I'.d-
iiinudo dn (lama c.iiqucir.i. um «crvlço hollls-l-
mo pnra 1I11V. em prnta: Sr. c Sm. Hllva Car-
1110 um bello nppnrcllio em prata parn liivnln-
i-io; pe!o*i Srs. ('iisti-o Araujo í: (.'., uni nrtistl-

,co 1 aiidclaiiro do Nóvn**!, nbat-jotir 0111 scila : po-.ln.Sr. Itòdolplio Iliinall, um rito jnrrlu do S.--
vrtH cum revestimento cm bronze <].>ursi(lo; I<l>i
Adriniii dc Mollu •- Dr. Klinann Riiiuós ile Mello,
uma jarra do prata lavrada; jjírgp líetnbprR e
Kcnliorn, um artistico centro ile mesa cm pra In,
e cristnl Slaniy: Sr. é Sra. Anirii.-tn Ilniisnni,
urua linda ,1arra de crista! Nancy, Riavada cm
ouro; .Mallillilc', Ailolplio c IMIví. ngin linda
Inmpiiilii (ínllct: Stn. Kriiielliid:i Ailnmc, umn
artistica lâmpada •.» iilnit-J'.'iir ¦ Üe f.ital Nau-
cy' em core*; Lnlza Sci-ipu-lrn. 11111 bollo eslnjo
de iicrfnmuria l.'ot.v, Itapliaelu e Kurlro ltosa,
11111 llioreim em cristnl 2 pnitti; barões de
Stiarndra. nm estojo para riçnrroí em prata,com b;llo liiohogriigjiiin: Artlmr E. I.evj-, um
hc)\ò relníio em carteira de couro da Hu^ia;
Mlue.K. Eseohliôít, um jmr do jarras em praia
5 estojo; -AmaMa Aiircu, unm ftoveira dte rrls-''
tal com revestimento dc prata: Ií:iphac! lVr-
rcut, um estojo d: perfumaria lloulr^ant: Chi-
co e Xlessa, duas lindas jurnw jnponczníj e
cstiijo: Dr. Alberto ,!.• Fiírln rilb-i. iium iiirlcl-
ra de* couro da Uns ia rom rvvestimentn de
onro: .Mr. ¦-• Mme. .Iiiifo rroença,' um bello rolo-
Bio pnra mesa, em eiirteini dn prata: Hr. Fre-
derico dí Vito, duas urlNIi^-ia urj»o!n;j pura•cuardanapo, em praia InvlHda c estojo: scnliora
Joiio TIliiricA ÚniÜ Jardlneira dr» cristal e pra-
ta, estojo Luiz XVII. daa-i lindas almo/adas
de fllet bordada-', pcln Stn'. íTllíjil l-VII/ardo;
pelo ttnu ltosa S. Natal?, niiui liílla tollidm
dn fllet; pela-* fítns. llraadlada. Nair e Yolan-
dn Adnnio, uma rnlle- çilp dc f.-i.-us lli) cristal;
Sras. lln-iíla, nüu\b?rtn e Kiíústô Adamo, unia
íollccçlo dc rnpoi e íuçus de cristal: Cellna
lian-cllos (Vri|u?ira, tinj estojo dA escovas cai
inata: S11I. Alirc da Totnli Tiblriç.1. nriin lin-
da cobertura de almofada em s^zes horda-
da a seda; I>r. Kranctscó Itarbosa, dt:as atgulas
paia Kuaidanapos em ptata e omo; ym. Ma-
ria de Almeida, uma l-ein.sshi-n coborta r-arn
nlmofailas, e:n «etini StflpjiU, boldadã de chry-
sanicaies, c-n 'csla ^ um .iba*:'dtir; para clm.

Furam o-fíeríadas nos noivos lindas cor-
bolllcs pelos Srs, Antoulo Ií>ssi, director do
Itanco Francez-It.-iMnno (cravos); Hr. Jono
rrnw;a e senhora, Pr. Lin» .Moreira e senhora,
Sr. (ílasscr. Sr. César Kb.di e senhora: Tan-
lo Móntl. dlrçctor do l.anco Italiano d» Dos-
conto; Dr, Lnnihrtfnó Cíontijo, Sras. Mariu Au-
?ustn e istu.chjá (ílnss?r, -America e Ojgti Ll-
guliii,* A. da Silvn Costa c inullas outrus.

Alçai dos laraiiyn.pbos, notíímos vnlre os
presentes ãs sepuiate-f pess-ons Augusto Ilrels-
i=nu*e sealmra. Dr. Katil p senhora. Sra.. Aru-
ripe, senhera e Sr. Rsçbtiber, Dr, JòjíÒ Proença
o g-Mdinrn, IíÃriío de Saaretlra o seúhorn, dou-
tor Alberto de Pnrltl Fillw, Dr. Boifto Os-
«ald.i Cnií. Dr. Mario Cunlin. Dr; Jnclntlio
r.^o, Artlmr Lopes, Sra. Lopes, Dr. Mu to e
sciliora. Sra. Sclioiltteil, Hr. lluuo Sela, con-
sul italtai.o, Dr. Pnitio- Monti, bampiciro. Sra.
Edllilnlp il.imii . I'eri|i-...*;ra v fillia-.. Dr. r.íno
Moreira e teiiir.v.a. Dr. Alvlm Itanioi de Mello
o senlii-ra, AdõLjdio Adamo e r-cuhuva, D. lAilta
Ki.piciia (bl 1'iinlia, ' D. Knia Knissiiian, liou*
r!'iu8.'llri*íi e sèidiorn; Dr. X. n. di Onum Cer-
inieirà e seulmra. senhoritas VVIÍinónt, coronel
Silva Carmo .; scnliorn. Prcdêriéõ ile Vito, l"e*
Cru Adamo. Frederico . Adamo; I). Iguaela liar*
cellos; líiiliorltas nci-iii-.-llnda, Nair o Emilia
Adiiinó, Marieta e Curfneii Silva Carmo, An-
maleta Aüiliuo, Alfêe Araripe. .Icny Maia,
Alilorlea e Olsa Liglüül, Marivía. Annita o Zl-
ainlfii Oiiiua FerimiKlés, Isabel e Esther Croen-
Cn'. 'ielcna niireellof,'» niiiUiis milrns pessoas,
uue nos nilo foi possível nieacionar.¦ Os noivos o seus pnigé-iitórcs receberam
liiniimeras enrtns o telegrnimnas do felicita-
cJes.

*
Em Xitheroy, realizou-se hontem o cn-

lace matrimonial da senhorita Flora Le-
brão. filha do- industrial Sr. Manoel Le-
brão. com o Dr. Oswaldo Przcwodonski,
advogado nesta capital.

Forani padrinhos, por parte da nubcn-
tc. os Srs. Albino da Silva Pinheiro e se-
nhora. e Porphirio da Silva Pinheiro e
senhora, e do noivo, os Srs..Pr. Dario
Callado e senhora e Manoel Santiago
Lebrão.

As ceremonias nupciaes realizaram-se
na residência da familia Lebrão, na vi-
sinha capital.

A' tarde, os nubentes subiram .para
Thcrezopolis, onde passarão a lua dc mel.

*
Rcaliza-si- hoje o enlace matrimonial

da senhorita Corira Ferreira Campello,
professora' municipal, filha do fallecidocoronel^José de M. F. Campello e deD. Maria I. Jr. Campello, com o 2° te-nente do exercito Homero da Silva Gui-
marães/ filho do fallecido capitão lide-
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DEDlMOS aos nosspassignantes cujas asstgnaturas
¦terminam em 31 íè dezembro do corrente anno, a
fineza de refõrmal-as coniantecedência, afim de evitar
que seja interrompida a remessa da folha.

PREÇOS OAS ASSIGNATURAS
nsrTSRioií.

1 anno'- V-
6 mezes -

3D$000
16$000

BXTJESRIOH,

Unno -
6 mezes

30$000
425000 ii
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fonso da S. Guimarães c de D. Alzira de
A; G. Guimarães.

Ó' acto civil -será effectuado na. residen-
cia da noiva, ã rua Enéas Galvão, e a ce-
remonia realigiosa, na Cruz dos Milita-
res, às i5 horas. - '

Servirão de padrinhos em ambas as ce--
remonias, o major Absalão Mendes Ribei-
rt) e senhora, por .parte da noiva, e o
i" tenente Sebastião Pinto de Carvalho
e senhora, por pai te do noive ,

*
Realizou-se hontem, na residência do

Dr.' Gomes dc Paiva, o enlace matrimo-
nial de sua filha, a senhorita Zelia Go-
mes de Paiva, com o engenheiro civil,
Dr. Auto Barata Fortes, filho do juiz
Dr. Auto Fortes. • '

Foram padrinhos, da noiva, no civil, o.
senador Miguel de Carvalho c Exma. se-
nljara D. Isabel do Valle Carvalho, é n-o
religioso, o ex-prefeito do Districto Fe-
deral, Dr. Mèlíiades de Sá Freire, e
Exma. Sra. D. Alice de Sá Freire, do
noivo, no civil, o Dr. Gomes dc'Paiva e
D, Cândida Barata Ribeiro, mãi do noivo,
e no religioso, o Dr. Aítío Fortes, e
D, Anna Barata Ribeiro, avó do mesmo.

jA ceremonia .realizou-se em caracter
intimo, devido a recente lucto na .fami-
lia. ......

Enfermos.
Encontra-se enfermo, tendo desde hon-

tem experimentado sensíveis melhoras no
seu estado de saude, o commendador
José Rainho da Silva Carneiro, do alto
commercio de nossa praça e presidente
da Beneficência Portugueza e da Compa-
nhia de Seguros Minerva.

*
Victima de um desastre, quando pas-

scava a cavallo, encontra-se bastante en-
ferma, em Thcrezopolis, a Exma. senhora
,D. Leosinda Figueiredo Magalhães de
Almeida, esposa do Dr. Magalhães de Al-
meida e neta do saudoso senador para-
hybano Dr. João Maximiano dc Figuci-
redo.

O seu estado de saude, apesar de apre-
sentar sérios cuidados, tende a melhorar.

Missa em acção de graças
A "* enfermaria da Santa Casa da Mi-

scricordia manda celebrar amanhã, ás 9
lioras, missa na capela daquelle hospital,
em acção de graças pelo restabelecimento
do' Dr. Henrique Duque, seu assistente,
que ha mezes foi victima de um desastre
de automóvel, no exercicio da sua clinica.

Apesar <le sua extraordinária modéstia,
o .Dr. Henrique Duque não ponde fugir
a -mais esta espontancia e mui merecida
homenagem dc seus numerosos amigos e
admiradores.

Falleci men tos.' '
: Após longos padecitnentos, falleceu
hontem a senhorita Abigail Noronha, fi-
lha do general Abilio Noronha.
: O enterro da inditosa senhorita. reali-
za-se hoje. saindo o feretro da rua Ro-
drigues Lobo n. 38, para o cemitério'de
S. Francisco Xavier, ás- 17 horas.

Enterros.
Foram contratados, hontem. na Santa

Casa, os seguintes:
João Marcondes, saindo do hospital'de

Alienados, ás 13 horas de hoje. para o
cemitério de S. João Baptista.-

Genoveva Maria da Conceição Var-
gas. saindo da rua Toneleiros n. :86. ás
8 t|-i horas de hoje, para o-cemilerio de
S. João Brntista.

Angelina Baptista Provinciana,
saindo da rua Siqueira 11. 32, ás 10 horas
de hontem, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier.

Joaquim Luiz de Souza, saindo darua Leopoldina n. 11S. ás 17 horas dehontem, para o cemitério de S. Francisco
Xavier. ,

Missas;
Km siiffragio da nlmn do saudoso preladompliRjiilior JoAo I'io dos Santo*, celelirnm-semije, 1» din dc seu passamento, solcmnese-icuulns em diversos templos desta capitai.

Piir alma de.ÍVgUhrliiii do Xegreiros .lan*niiszl. sua fnmlllaj nisiida rezar missa de 1«dia. hoje. a^lC.ttJilãifas, no altar-mór daIgreja de .8,. VrancHKrç.grania.
;. 

'. "''Aa,'.''
Hoje. na nintríídai.rindslarin.as 9 liorns,sert rraidn1 iiilsso. ^o, 7» .dln,-. por nlmu deI». Jiiditli (.ulvSo Custodio, sobrinlia do iuajorCindido Montcu«kr».i> -'- "

X11 icrej.i de SnntUima, ao nltiir de Nos-sa Senhoni das Iiorw, scrü celebrada -lioje &sI) horas, nilssn ds 7» dia, por niiii» Je I). Mn-Hn de Lourdes .Mala niírbosa, filha do Sr. \n-tonio de Meirelles Mui», nceocianle nesta pra-ij-i o esposii do Sr. ,Tos6-Barbosa funceionario
da Snudc Publh-ai ¦ . "

Itcznm-sa lioje. ns seguintes:*
Kirimuo Duarte Goinelelr.-i,- âs 0 *1|2 lio-ras, un matriz de .Nossa Senhor» de Lourdesem Vllla Isubel; D. Alzira Arruda Vulllm,m V. 1111 igrejn do .Nossa Senhor» do Parto;1>. I.erlrutles Vieira Barbosa, ils 9 lioras,-. 41aniatrl-i do EiirüiiIio Novo: D. 1'anilna' CunhaVcqiu-iiiuu). fis 8 H-2, na Igreja da lüpa.dollesterro; Acyllno llufino do Jlattos, tts í> 1|2nn matriz da Olorin: Antônio Maria rtaVsan-'tos, fts il; Artlmr \As Teixeira, ils 8 li2.'.nnigreja do Carmo; tiuinorcindo Loibs Vieiraós D. nn mesma; D. Dulce France Cabral. i:Silva, as 9, na igreja da Nossa Senhora da
.reçlda, 110 Meyer; D. Maria Cundid.i dó"Rego Itarros, fis ll, nn igreja do Divino Espi-rito haiito, 110 Estudo dn Sá; D. .Tosefina-lM-rreii-a Gulniariles, ds 9, na igreja de NaiSenhora de Ia Sallete. em Catumlij-; llaoiiias, ils 8, na Igreja do Ilomtim em S. Cliha»toTilo; revmo. Mauoel da Novos fts 9 na-igreja de Nossa Senhora da Concelcüo. fi' rna(.eneral Caiiinra; D. Eullna Maria da Cooeel-0Suo-Coelho, tis 8, na igrejn do-Sagrado Coração'de Jesus: imr alma dos Irmãos du confraria de.Nossa Senhora das Dores da Candelária fis9, 11a respectiva matriz; D. Judlth Calvio flsJ. un mesmn; almirante Carlos Faria, fts8, 1\A, na matriz de S. Francisco Xavier: Josélercini us 9. ua igreja de Santo Affonso: donaMaria Ferreira da Fonte, fis S 1|2; D Enil;lia 1'eiicia. fts li nn matriz do Sacrameuto;1>. Jliiiervina Mendonça Nunes, fls' 9* nado Santa ltlta: Joiio Calmou du Pln e Almei-da, fis 9 1|2: D. Anua dos Santos Paiva Gui-nuríies. us 10: D. Mnrla de Negreiros Jan-nuzzl, fts 10 1|2: Casimiro Soares de FreitasGuimarães, fts 9 1|2; Sebastlio Machado Cos-ta,' ás, 9 112; José de Lyra e Oliveira, fts9: Nelson Moniz de Brito, fis 101 ua Igreja deS. Francisco de Paulu; monsenhor JoSo Piodos Santos, «3 10 1|2 , nt Igreja da Calho*dral. .

O MAKEOHAIi HERMES VISITA.
RA' AVIJüIjA MIIíITAU

O marechal Hermes da Fonseca, a
convite da offficialidadc dos *.coi*poa
aquartelados na Villa Militar, .visl*.
tal-a-ha na próxima se-íta-feira.
*- A officialidade da Villa Militar,
querendo testemunhar o alto apreço
«ra que tem S. S., vai reeebel-o c.-i-
rinhosía e festivamente, tendo já con-
vidado para saudal-o interpretando o
sentimento geral, o marechal Bento
Ribeiro, chefe dó «stado-maioi- do
exercito.

AS JUNTAS DE AMSTAMl-lXTO
MJIiTTAR

Por maior que seja o empenho em
que o Sr. ministro da guerra se on-
contra para que as juntas de alista-
mento militar deste districto iniciem
os seus trabalhos nos dias marcados
pela lei, ha sempre grande niorosi-
dado na apresentação dos funeciona-
rios públicos, membros-das ditas jun-
tas, porque ps respectivos chefes das
repartições não dão suas ordens com
a precisa promptidão.

Resulta de tudo isto grande pre-
juizo ao alistamento, porque muita?
juntas começam a íunccionai- em
datas differentes.

Não seria demais que todas" as au-
toridades civis o militares secundas-
sem a acção do -Sr. ministro da guer*
ra em prol do sorteio militar.

As juntas de alistamento militar,
devem inaugurar os seus trabalho:
no próximo dia 3 de janeiro.

Guarda* Moveis
S--b j pair-cmio ilu inilmtrul Lt-utulru

Máitiüs)

Giiainailo!: Ourives 41
i'pfopn. N.-íito 1.500

UMA PROPOSTA APPROVADA NA
GUERRA

.' O Sr. ministro approvou a-propôs-
ta; feita pelo -chefe do serviço* de «n-
genharia e cómmunicaçõee do quar-
tel-general do. coniniandante da l"re-
gião militar, do Io tenente reformado
José Limirio Ribeiro para o cargo de
intendente da fnzenda de Sapbp.eitli-'
ba, em substlfàiçãoi ao 1" tenente
graduado reforti ada Heniicgènes
José de Castro l-'ilhr>. ciue r.ii pro-
posto pata outra ceu;;:.:*-,". .

O MECÂNICO NAVAIi DEVE SER.
VIR DEK ANNOS

O Sr. ministro da marinha decln-
rou hontem ao inspector de machi-
nas que, tendo resolvido deferir o rc-
querimento em que o mecânico naval
de 1" classe João Pilotto pedia de-
missão do serviço da armada e, cm
solução ao quo lembrou nquelle in-
spector, d'ora avante, quem .fôr no-
meado mecânico naval deve assumir
o compromisso do servir á marinha,
pelo prazo minimo de dez annos.

¦ mmÊf^mmm'
PARA PROMOÇÃO DÉ MÉDICOS

DA ARMADA
O Sr. ministro da marinha, de ac-

côrdo com o que foi suggerido pelo
inspector de saude naval, resolveu
declarar ao mesmo inspector sejam,
considerados, para os effeitos de pro-
moção, os serviços prestados na zona
de operações do guerra pelos offi-
ciaes do corpo de saude naval, du-
rante o tempo em que fizeram parta
da missão especial na Prunça.

A ESCOLA DE AVIAÇÃO METÜITAR
VISITADA PELOS ALUMNOS DA
DE APERFEIÇOAMENTO.
O Campo dos Affonsos esteve hon-.

tem em grande actividade. E' que
os offieiaes de artilheria que cursam
a Escola de ApeTfeic.oamento do lix- 

'

erclto ali fora.m .para vitital-a e cx-
perimentar a sensação de ' um vôo,
como observadores, pois que serão,
no futuro, 03 encarregados da ob-
servaçlo aérea, o dirigirão o fogo do
artilheria. ¦'.,'.''.

Recebidos peloe coronéis Aranha
e Magnin e todos os demais.professo-
res e alumnoa da escola, essa ofticia-
lidade de.pois de percorrer todo o es-
tobeleci-Tento detalhadamente, fez.
vários vôcs em àpparelhos pilotados
pelos capitães Dumont, Vieira de
Mello e Auor dos Santos, e V"' tetien-
tes Soares Car.penter Ferreira o Sa-
lustiano Fíanklin Silva,, que lhe cau-
sou a melhor i.ir.pressãoi possivel.

Nos dias 10, 13. e 14 do corrente,
voarão cs offieiaes que fizeram os
annos da Escola do Estado Maior e
de Revisão.

x — « ^ a —

ÚMA COMMISSÃO DISSOLVIDA
POR TERMINIO DE SUA TA-
REFA.
O Dr. Pandia Calogeras dissolveu

a commissão da qual faziam parte o
marechal Bento Ribeiro', generaes
de brigada Tasso Fragoso e Onofre
Ribeiro, capitão José Pompeu de Al-
buquerque -Cavalcanti, o'auditor do
guerra Dr. Thomaz Madureira Porá,
para, juntamente com o senador .Iwsé

;'Buze.bio e deputado Octavio Roclm.
apresentar o .projecto de lei de pre-
mações a que se refere o art. 10 da
lei hi';4.«28, de 10 junho do corrente
annó;

Mirtlgterlo dn Guerra.
O '.commandànte, 

da 1* região mili.-
t nráhdou declarar ás unidades diviso-
:>as-e addidas e ás brigadas da região"ijara a concessão de férias aos offi*

TÉH^$;^e^v-Ç° de saude c veterinária,'J^^íÇr^préviamente ouvida a chefia do
respeciivo serviço do quartel-general,
afim .^e.ppder attender ás necessidades
usuaes., -.•

Á. DÍMINUIÇAÒ DA TONELAGEM
i DA MARINHA MERCANTE

*;0 Sr. ministro da marinha dirigiu
hontem ao sou collega da fazenda o
seguinte offlclo:"Observando-se, contra a geral es-
pecfativa, qüe" a tonelagem da mari-
nha mercante nacional tem diminui-
do e -.verificado como está que essa
anormalidade -resultou do modo ir-
regular- por que é feita a arqueacão
dos navios, quasi sempre em virtude
de conveniências commerciaes, algu-
mas vezes, e outras por incompeten-
ela technica e tendo-se ein vista,
princip-tlmentò, que essa irregulari-datle pi-ejudlK» dé iriodo sensivel, nãosó as retidas publicas, eomo a ron.it-neraçao que percebem os práticos,conforme a tonelagem das embarca-
Ções que pilotam, tenho a honra de

, solicitar-vos-que, afim de reconhecer-
; se a nal tonoligem da frota mer-

cante brasiu-ini. sejtlmsenipre revis-¦ tos por ivi-iti-xl te-ihiiico os cálculos
1 Aa u:¦ r ..io Uu'. navios a cargo das! A!f ....^gr- .''Wi< J^mi
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ARTES E
THEATROS
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ARTISTAS: 
~-Íjp-*-W 

lNADA PREOCCÜPOÜ TANTO SUA ATTENÇÃO

TRIANON — O amigo Carva-
lhal, comedia eni. tres actos
(reprise), pela companhia Ale-
xandre Azevedo.

ipeio numero de recitas què a comedia

hespanhola O amigo Carvalhal tinha dado

no Phenixj parecia ter ficado esgotada,

mas, como é realmente engraçada, c teve

a novidade de ter outros interpretes em

quasi todos os papeis, despertou interesse

e chamou ao Trianon numerosa concur-

rencia.
O suecesso de gargalhada foi o mesmo.

E' uma peca leve, architectada com- origi-

nalidade e graça nas situações e no dialo-

go, c bem adaptada á scena brasileira pelo

escriptor Rego Barros.
Dos artistas que agora representam a

engraçada comedia, apenas Alexandre

Azevedo, Judith Rodrigues e José Soares,

conservam os seus antigos papeis. Ale-

xandre Azevedo teve no Carvalhal um

feliz trabalho, tanto na composição do

typo, como na realização da personagem
sempre atormentada, pela encrenca que
arranja... para felicidade da filha.

Judith Rodrigues, de uma grande ver-

dade na Davina, fez a suave Clarinha com

muita naturalidade. Pepita de Abreu, uma

Maria Joanna " comme-il-failt ",. Palmyra

Silva com boas inflexões e vivacidade na

Santinha, e l.ucinda Lopes, bem na criada

de máo humor.
Augusto Annibal foi quem substituiu o

saudoso Antônio Serra, no Dr. Mamede,

que o fallecido artista interpretava com os

eeus processos de sobriedade e de natura-

lismo «pie o tornavam um dos mais perfei-
ios, se não o mais perfeito actor cômico

tio theatro brasileiro, O aetor Augusto

Annibal dá ao papel outra linha, carre-

gando no grotesco, como é o seu feitio ar-

tistico.

Em resumo, a peça teve novamente um

agrado qui lhe vai dar vida para se deter

PO cartaz por algum tempo.

/, SUBSTITUTA DE AniCAIL MaIA, NO

S. Pedro,

A joven actriz Lais Aréda, que a em-

preza Paschoal Segreto acaba de contra-

«ar para substituir, nu S. Pedro, a senho-

ra Abigail Mnia, te*** reyelaao.nds ensaios

«Ia Capital Federal tantas habilidades

para o palco, que o Sr. Eduardo Vieira,

director daquelle theatro, suppõe ter en-

contrado na graciosa actriz a mais pode-
rosa rival da applaudida creadora da

Jurity.
Lais Arèda tem, ainda, em seu favor,

tim timbre, de voz muito apreciado, moci-

«lade resplandcscente c notável belleza.
Está, pois. o S. Pedro, novamente com

o seu elenco completo.

"Os CANüACEÍKOS 
".

O Sr. Izidro Nunes, ensaiádpr do São
Jo;v. procedeu liontem, ali, a um rigo-
roso ensaio de apuro da burleta de .1. Mi-
randa Os cangaceiros.

Antônio Xovelirio, machinista da em-

preza Paschoal Segreto, armou para tsr.ac
ensaio as scenas de Lazary, Emilio e Jay-
•ne Silva, de effeitos maravilhosos, evi-
Icnciando, por èslc medo, o grande ex-
pkndor da montagem dc Os cangaceiros.

Ema de Souza.

O actor. Marzul.lo, director .da, compa-
nhia de dramas c comédias, que breve-
menu* estreará no Carlos Comes, conti-
mn a ensaiar ali o vaudcvsllc dc kerul c
Bnrí _ O homem do gas:, (pie a phica
tanto aprecia.

Ema d-e Souza, "estrella" desta com-

panhia, tem nesse vaudeville excedente
papel.

Palácio Theatro,

A companhia Sntanflla-Áinaranté pre-
para as " reprises " das operetas João Ka-
tão c Amor perfeito, que subirão á scena
na próxima semana, etiiquánto ensaia a
nova opereta de Alberto Kemleger. O ho-
mem do automóvel, a ultima novidade que
nos dará a conhecer antes do seu embar-
que para a -Europa.

"Se a iioiiDÃ arrebenta"..

NOS ÜLT1QS ANNO:
PADECiENTOS RENAES

Tônico ner-viso, insuperável. Fór-
mula vegetal e inoffensiva, do nota-
vol Prof. francez Dr. Ed. Picarei.
Communica o alimento e estimulo
nocessaHo áo'systema nervoso e ge-
nital, fazendo, por este meio, com
que o paciente recobre rapidamente
a vitalidade o forças esgotadas. Pi'0-
duz resultados conclusivos e

EFFEITO IMMEDIATO
na falta de vitalidade, debilidade ge-
nital em idade avançada, perda par-
ciai ou total da potência sexual, fra-
queza cerebral, perdas seminaes no-
cturnas, falta de concentração men-
tal esgotamento nervoso e physico o
neurasthenia. Seus resultados sao
sempre rápidos e seguros. A' venda
nas drogarias. Unlco depositário:
Oscar A. Villafane — Quitanda n. &0.
2°. Rio de Janeiro.

IMPOTÊNCIA

i**Ia ultima conferen3ia medica, ce-
lebrada na cidade de Baltimore, as-
sim se exprimiu o grande especia-
lista Dr. Benjamin Elwell, dizen.*.->:
"Durante a minha vida profissional,
a nada tenho prestado tanta atten-
ção oomo em descobr* a razãj por
qae muitas pessoas se sent.m, des-
dó moças, a1- r.ocidas da vida, mal
humoradas, afflictas, sem saberem
por que. Isto não me foi faoil achar;
porém, com os contínuos ^estudos e
investigações, cheguei á conclusão
de que, nestes seres desventurados,
seus males todos provinham de es-
tar os seus rins affectados. Submet-
tidas ao tratamento, usando para
um effeito immediato as PASTI-

-LUAS IlINSY, e, em pouco tempo,
todas se mostravam alegres, conten-
tes, desapparecendo por completo o
aborrecimento que lhes invadia o
espirito. Notei, ainda, que os sym-
ptomas mais pronunciados, em mui-
tas destas pissoas, eram: uõr nas
costas, nas cadeiras, na cabeça, in-

chação dos pés e pernas.algumas ve-
zes üs mãos, cansaço, enjôos, fre-
quentes desejos de urinar, fazendo-o,
entretanto, gota a gota, dores rheu-
maticas, hydropesia, debilidade se-
xual, palpitações e insomnia. "Em

vista dos resultados obtidos com a
applicação das PASTILHAS IUNSIc.
aconselho a todas as pessoas que
sentem taes symptomas fi -rem im-

mediato uso destas pastilhas, que
são uma combinação seientifica de
seis ingredientes vegeta es de incon-
testavel valor therapeutico e de ef-
feitos os mais certos e rápidos nas
doenças dos rins.

As PASTILHAS RINSY consti-
tuem, ainda, o maior dissolvente do
e ddo urloi, fazende-o expellir pela
urina, evitando, assim, sun agglome-

ração nos rins. Ouçam os meus con-
selhos e ad ••.iram, hoje mjsm >, um
vidro de PASTILHAS RINSY, em
qualquer drogaria ou pharmacia e
com segurança na dos senhores".

Rodrigues, Giffoni.

V '''''"ítV-foT,' jf

Casos de policia

m
NÃO SÓ
TAMBEJl

ÉCONHEGinO

MARCA
CALÇADO

Drogarias Granado, Baptista, Huber, Pa*;heÇ0; ,-,„,,„.„,„ . m
André, Berrini, Sul-Americana.Telve, Rangel, V. Silva, Granado &. *.¦

lhos, P. de Araújo, V. Ruffler, Legey & C. e Carlos Cruz. Unlco
dep<3slta'rio no Brasil.Benigno Nieva. caixa postal 979, Rio de Janeiro.

colônias ingleza e americana e da socie-
dade carioca.

S. PEDRO — Longe dos olhos..,
S. JOSÉ — Quem c bom já nasce feito.
TRIANON — O amigo Carvalhal.
PALÁCIO — Paris-Monte Cario.
REPUBLICA — A duquesa do Bal Ta-

barin.

MUSICA

A nova peça dos consagrados revisto-
graphos Rego Barros, Carlos Bittencourt
e Cardoso dc Menezes, .SV a bomba arre-
benta..., que esteve hontem em ensaios no
theatro Recreio, terá, segundo nos infor-
miam, além da graça dos autores, da sua
custosa e rica montagem e de sua mim-
ca deliciosa, tres números de attraceoe-,,
cs casaes de baile Zara c Del Mastro. Le
Demos e a cantora fadista portugueza
"A Transmontana".

A estréa está marcada para «T dó cor-
rente. O "costumier" Sr. Alfredo Miran-
da, a quem está confiada a confecção do
guarda-roupa, fez um orçamento para o
mesmo, de perto de vinte contos de reis

«Acçrescentem-sc a isso os scenarios que
Jayme Silva e Mario Tullio estão pint.iu-
do, b avalie-se porquanto vai ficar a mon
tarem dessa peça. O primeiro ensaio d.i
Se a bomba arrebenta, hontem realizaclo,
"íorreu muito animado, estando os artUfaü
confiados no "exito da mesma.

.1'O Ml'A NU IA CrF.M1T.DA DK Ol.IVKlRA.

Em virtude do suecesso alcançado pela
Di/iíicsa do Uai Tabarin, a empreza viu-
se forçada a transferir para a próxima se-
maná a io* recita, de assignatura que ja
es::.;:, annunciada, com a primeira re-
presentação da opereta de Stiaus, Sonho
dc valsa.

Xa próxima semana, além do Sonho
de villsa, teremos tambem a primeira re-
presentação da opereta O outro sc.ro, cujo
po.:na é uma "charge"'ao feminismo.

O Natal das crianças, no Lyrico.

Está já escolhida a peça que vai á scena
no í.vrico, no festival infantil (pie ali sc
realizará no dia de Natal. A peça é uma
farçá denominada ,'i ãrea dc Noi: E! eni
um acto, e ainda não íoi representada. O
ac:.. variado está lambem quasi organi-
rado. Eile será composto de números de
C0i..icida(le.

Gr.RVASto Guimarães e J. Machado.

O nosso mundo elegante vai ter ocea-

sião de mais uma audição de arte.
A Sociedade de Concertos Symphoni-

cos organizou, para a execução do 2a con-

certo da 2* serie deste anno, no Muni-

cipal, no próximo sabbado, n, ás 16 ho-

ras, um programma constituido somente
de composições do recem-finado maestro
Alberto Nepomuceno, a cuja memória
dedica aquella vesperal, proporcionando
aos amantes da boa musica oceasião de

uma audição artistica inteiramente na-

cional.
Os diversos números do programma

que damos abaixo, têm sido rigorosa-
mente ensaiados pelo maestro -Francisco

Lraga, que regerá o concerto, sendo de
esperar o maior brilhantismo na sua
execução.

O programma. dividido em tres parles,
consta do seguinte:

,i« parte — I. Symphonia em sol menor
 a) Allegro con enthusiasmo; b) An-

dante quasi adagió; «') Presto, vivacc;
d) Con fuoco.

2* parte — II, "Anoitece", letra de
Adelina Lopes Vieira — III. "Medroso

de anior",'lctra.de Juvenal Galeno, can-
lados pela senhorita Emma Freire —

IV. " Sempre". letra de Affonso Celso
— V. "Ao amanhecer", letra de Anna
Baptista, cantados pela Sra. D. Lydia de
Albuquerque Salgado.

,1* parte (serie brasileira) — VI. a)
"Alvorada na serra,'.'; b) .Intermédio;
c) "Na rede"; <í) " Batuque 

'**'.

Concertos.
Realizou-se ante-hontem, no Lyceu

Francez, o concerto organizado em lir-mp-
nàgimi do fallecido compositor Alberto
Nepomuceno. O progranima, finamente
cuidado, foi entregue a uni grupo de artis-
tas, e a sua execução merece elogios.

O maestro J. Octaviano portou-se na
altura da sua reputação, no Nocturno, e
no Thcina c variações em lá menor, sen-
do de notar As valsas humorísticas, em
que a pianista Heloisa Accioli de Brito
revelou as suas cxcellentes qualidades, to-
cindo ambos de còr, e com muita segu-
rança, e conseguindo effeitos difficeis em
taes condições.

O professor Alfredo Gomes "bisou" a
tarautclla. .

Exhibirahi-se ainda duas alumnas da
professora Celeste Jàgugribe. A primeira,
M-nhorita Mili Garcia, cantou com muita
clareza e muita graça Madrigal, Mater
Dolorosa e Tu cs o sol. A outra, senho-
rita Franccllina de Oliveira Santos, é
uma cantora de futuro. j a

Pelo resultado de hontem, é de prever
«pie o "Cyclo Alberto Nepomuceno ", que
os mesmos organizadores preparam para
o próximo anno, alcance suecesso.

Sr. presidente da Republica, em
mensagem quo lhe íoi dirigida, que
S. Ex. solicite do Congresso Nacio-
nal a necessária autorização para a
abertura ao seu ministério de um
crodito na supracitada importância.

iu » «mi, a —
PROJECTOS DE LEI

O Sr. Albertino Drummond apresentou
hontem á Caniara dos Deputados os se-
guintes projectos de lei: _

"Artigo. Fica o poder executivo autori-
zado a emittir até cem mil contos, annual-
mente, para o serviço dc resgate gradual
das apólices da divida publica.

Artigo. O resgate será feito pelo valor
nominal, com preferencia para as apoli-
ces emittidas depois de 1889. e por or-
dem de antigüidade da emissão. Serão
resgatadas em ultimo logar as caticicila-
das para garantir contratos e fianças que
interessam á União.e reduzidas a deposito
nas Caixas Econômicas Federaes que fo-
rem pertencentes a orphãos ou interdi-
tos.

Justificação — A divida nacional em
apólices, não computadas as ultimas emis-
soes, é de apólices uniformizadas (5 "1"),

528.Soa :ooo$; diversas emissões (5 T).
.p.ío.630 :ooo$ (esta sorte será brevemente
augmentada de ctrea de 100.000:000$);
obras do porto (ao portador, 5 °j'.'). ré-.s
18.09Í -500$; compromissos do Thesouro
(ao portador, 5 "|°), 6.1.10.1:000$; tratado
da Bolivia (3"I"), ¦ 1.629 :ooo$ooo. ToRUi.
1.102.261:400$ooo.

Faltam alguns dados sobre as ultimas
emissões. A União, de janeiro de 1921
em diante, despenderá cerca de réis
600.000:000$ para satisfazer os juros des-
sa divida formidável.

Entretanto, esse peso annual sobre o or-
çamento é para a fortuna publica c par-
ticular um grave erro, pois o paiz, tendo
tudo por fazer, não pôde c nem deve pe"-
mittir essa immobilidade do capital par-
ficúiár. £' mister impulsionar a iniciai;-
va individual, compellir o capital parti-
cular a produzir o máximo possivel, obri-
gal-o a movimento.

AS NOVAS VISITAS BO MINISTRO
DA MARINHA

O Dr. Ferreira Chaves, ministro
da marinha, deverá hoje continuar
as suas visitas encetadas ha dias aos
navios da nossa esquadra.

Assim, S. Ex. irá em companhia
do chefe do estado-maior visitar a
flotllha de submarinos, o "tender"
"Ceará" e, se tiver tempo, um dos
"dostroyers" fundeados â ilha das
Cobras.

...II <» ill'l «»!*¦

R. DA TJRTJGTJAYANA **

aa seguintes notas: offieina de «o-

ris: Hilda de Oliveira Junqueira e

Alice Maria da Silva, distincção Isa-

bel Costa m Eunice Sampa o plena-
mente, gráo nove; ErmelindaR. ae

Miranda, Carmen Pereira Pinto e

Ducrecia Correia de Sá, x^rxxxxriM
<7ráo cito; Maria Duarte Gama Pie-
?"„;,«. VrAo sete: Olivta. de Souza

cinco, e

A REORGANIZAÇÃO DO LLOYD
BRASILEIRO

Os funecionarios do Lloyd Brasileiro,
representados por uma delegação de cada
uma das secções a que e=tio affectos os
diífercntes serviços dessa empreza, es-
tiveram hontem incorporados no gabinete
do dircctor-piTsidentc do Lloyd Brasi-
leiro, Dr. Frederico Burlamaqui. a quem
fizeram.cm uma expressiva manifestação.
o .pedido que se contem nas seguintes
linhas, apresentadas a S. S. : •

"1'xnio. Sr. Dr. Frederico lluriaiMQUl, D. D.
illnictiit iifesliieiitc 'tu Moyd. Briftllblro — Per-
l'ntiiii-hl'e Kxnin. senhor, quo, ein nniiic «tos
iiiéiH Bonerosn» companheiros, dé tnibilliu e
110 meu, vijnliii ngrudeçcr 11 V. Kx. o piojc-
cio d> rporiránlziiÇito '1» Moyil llvnsllclro, nit.q
iiie»niit>i bn.»-.'« ila «Io llunco «Io ltniBll, tonni-
do pnlillcn 1111 eutròvlsfti por V. Kx. coneo'1-
dn 110 "Jornal «lo Cjininei-cio", d;' fl d,i eur-
rPntc  ll? fiii-to, 11 reorsiininaeão do I.tuyil
rtnislleiro', «le nccwilo ••'còm Si bnsci do Banco
«lo llrnsll. 0 a irais neertndn c vem, nssllii,
realizar uniu justa nsptrãcaa do:« emiirogndos
(le.ln uinii-rcza*, Assim (¦, ;Kxino. senlior, iiuc,
teiiilu lido ns conclusüc* dó purocer piilillcuilo
com o trtíliiillío 

'dn coininlssSn. «pio estiidòli 11
rcbrgniiliKii/ilò do Lloyd llrnsileiro, u deelnru-
«.•iio do (|tu* V. Kx. ostuvn Èüitijiíèlío por v«"r
njirqrclfndii n muiorlu «ins conclusões it «pie
cliofou o de que mnntinlin, entrotuuto, lis
restricções om que Importassem qiinlqiier (ks-
ilceoi-do com o officio dirigido no Exílio, Sr. mi-
nistro «ln vln'.'*io, coni il cnrtii-iiiirccer cuvinilii
mi Ksmo. Sr. Ilr. lluiiniue «lí Mnccdo, neces'*
sitniii os funccioanrio.i do Ijloyd llrnsileiro,
parn R defeso do teus interesses, quo V. Ex.
forneça & couimissilo dos einiiretriidos du I.loyd
llrnsileiro, uma cúpln desses dois iloeuinentos,
nftiü dü levul-os pcsEoalmunté nò Kxnm. Sr.

e Silva eímpleemente, gráo cinco, «

Maria 
'dos 

Anjos Cardoso, simples
mente gráo quatro; offieina de cos-

S?' Valentfna. Isabel Bastos, dis-

«noção com louvoi; Sinhorinla
Chaves Menezes, Arnalnda dc, Ceo

Fernandes, Luiza dei O 
^ic?-|S^-

cisca Teixeira, Esther S.to*3e8;ft;P?|
n»ar da Rocha Aguiar, l7'ai'*it1"*?,^'
Alzira, de Souza Rocha, Rosa Olivei-
ra Grana, Maria Marques Lucas e

E«',K-nVU*a Peixoto da Costa plena-
mente gráo nove; Emilia Galvão e

Souza EUgueiras, plena-
Mello e
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PREoEMTES
PARA AS FESTAS

VISITA! OS
NOSSOS SALOS3 PARA

VERASULTNAS NOVIDADES DE
PARIS E LONDRES

Palmyra üe
mente, grão oito; Julleüi.
Dinah Alves dos ^"t0-:-,,,,le""™e"t"'
K-fio sete; Sylvla Geraldina de Car-

vailhOj plenamente, grfio seis; offi-

ena de bordados: Maria Malltano,
d'"tinc«-ão com. louvor; Carolina
Bonni distincqão; Graciema Siquei-
ra da Fonseca, Zulmira Costa e

Anna Cruz Cardoso, plenamen»e,
gríio oito; Generosa do Carmo, e

Phüomena de Sil Monteiro, plena-
mente gi-fio «ate.. e Antonia"'eL-inente, 

gráo seis, dei::anao uma
alúní.ria. de prestar exame;
ds colletes: Isabel Moreira elevou
za, Maria Luiza Sampaio e
Moreira de Souza, distinefiaj)
thei* Tatagibe e Almerinda
Mattos Costa, plenamente.sráo nove,
e offieina de chapéo?: Henriqueta
Affôneô de Vllhena, distincção; Ira-
cema cie Araújo, plenamentr*, gr.io
nove, e Ignacla de Oliveira e ;Ba:'th
Sá. e Sllva, simplesmente, gruo cinco.

A todas essas alumnas serão con-
feridos os respectivos certificados.

A reforma dos Correios

O QUE DEMBEROtl A CO:,miSSÃO° "£% 
lefVAXOAS PO SENADO

Para evitar ura casamento
: 

A propósito do escândalo oceorrido
a bordo do paquete nacional Ita;

mica" a cujo bordo, por ordem do 1

Eado auxiliar,'foram detidos e

impedidos de viajar, com *•
-Florianópolis, o ex-necretano do 1

nado'bari.0 do Rio Branco, conselhei-
ro Peceeueiro do Amaral, sua noiva,
D. Elisar Silva, e seu pai, Sr. Hen
rlque do Amaral e Silva, recebemos
hontem a seguinte carta, trazida^
redacção de "O Paia», pessoalmente,
pelo Sr. Henrique do Amaral e SU\a,

que a assigna;
«Sr. redactor do "O Paiz" — Cor-

diaes saudações - Desejando; áar ao
nubllco uma satisfação da violência,
de quo fui victlma, rogo-lhe o obse-

qnio de Inserir em seu conceituado
jornal o seguinte;

"Não perdem por esperar os fers.
Henrique Pecegueiro do Amaral o

Edmundo Quinto- Alves, que eu consi-

ga reunir oa documentos necessários
afim de-dar conhecimento ao publico
dos motivos que oceasionaram a vio-
lenda que soffri com minha família,
no dia 2 do -fluente, a bordo do Ita-

""Inteclpando-me, devo declarar quo
-. mou futuro genro não está doido,
e sim em pleno uso das suas faculda-
des intellectuaes e em completa iu-
cidez de espirito, como provara.

E' visto a todo o momento, nas ruas
desta cidade, andando só e occupan-
do-se de seus negócios.

Tenho om mou poder certidões de
todos os cartórios desta cidade, para
provar quo o meu futuro genro nao
está. interdicto, e mio havendo sen»
tença passada em julgado, neste «on-
tido pôde ello casar com minha fi-
lha Elisar, que é maior do 24 annos,
quando entender, e o «.isamento será
feito com completa separação de
bens afim de provarmos, que não é,
nom foi, nosso intuito, participar dos
bens do nosso futuro gonre, bons estes
quo aliás não possue, por ter feito in-
vontario em, vida.

13hi extremo grato por este obse-
quio, se confessa, etc. — Henrique do
Amaral e Silva, .advogado — Rua
Franciscc Muratori n. 33." 

-ir» ¦*>

O Dr. Juliano Moreira, director do
estabelecimento, participou o oceor-
rido ás autoridades do 7o districto.

O cadáver do louco-suicida foi re-
colhido ao necrotério do estabeleci-
mento.

lea a as» m am ¦»
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Enlouqueceu
Com guia das autoridades do 15*

districto foi removida para o chefa-
tura de policia, afim de ser internada
no hospital de alienados, a parda
Rufina Germana, de 21 annos, mo-
radora no . Rocha, & rua Henriqu»
Dias n. 13, por haver enlouquocldo
om süa residência, onde praticou
desatinos.

11> ¦» 1 *•

Menores decididos
Manoel Fernandes, de 13 annos,

morador na praça dos, Estivadores
n. 23, e Armando Ferreira, de 12 an-
nos, residente A rua Buenos Aires
n. 145, são resolutos e decididos.

Hontem, os dois pequenos enche-
ram-se dc razões e engalflnharam-se,
resultando ficar Manoel com o braço
osquerdo fracturado, polo que a As-
sistencia teve tle soccorrel-o.

O aggressor foi preso pola policia
do 3° districto.
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Para não inundar o mercado de papel-
moeda, que ficaria desvalorizado, é que
proponho o resgate

VARIAS
Oscar Cardoso

regra c ponto da
c J. Cruz. contra-

_r  :._  companhia do theatro
S^jõsé. realizam neste theatro uma festa
artistica dedicada ao Sr. Manoel José da
Rocha.

O espectaculo terá logar no próximo
dia 26. e a peca escolhida será a melhor
do repertório da companhia, havendo um
acto de variedades, cm que tomarão parte
diversos artistas dos nossos theatros.

• »» J.-estcja-sc amanhã, 110 S. Pedro, o
melo centenário de representações da ope-
lèta de Abadie .Faria Rosa; rLpitge dos
olhos... imc, sem duvida, irá até o centena-
rio.

As frizas e os camarotes do vasto thea-
tro da praça Tiradentes continuam a re-
gorgitar dc familias as mais distinetas.

ciM^iiATDGi.Ariios
CENTRAL —- Condessa tíoiídy.
PATHÉ — O mais forle c Pathé News

n. 88.
ELECTRO BALL — O homem leão.
IDEAL — O mais forte c Aina-me e

desafia o mundo.
AVENIDA — O dom da fascliiceilà.
PAUIS — Condessa Dóddy c Sonata

muda.
OLYMPIA — Jovial c turbulento e O

barão n.ystcrio.
ODÉON — .-líiiiaj leviinlinas.
MODERNO — O seu primeiro amor c

Quem cala consente.~. -^K>-q»>-s»g"'

)*>'es novos artistas realizam na segun-
da-feira próxima a sua festa 110 Trianon,
ce-.* um programma <iue, além da repre-
sc/tação de uma comedia cm tres actos.
do repertório da companhia, conterá um
lin-io acto variado, em o qual se farão
o-.: > o.' arlistas Margarida Simões, so-
pr.:mo; Edmundo André, Augusto Alen-
castro e Conceição Machado.

*GKAKD2. 
FESTIVAL l'.'.::\ CRIANÇAS NO

Theatro Lyrico.

Na noite dc 17 do corrente e não do
dia 11, como foi erroneamente annivn-
ciado, realiza-se o gninde festival das
crianças 110 Theatro Lyrico. Cem r.lu-
mnas e ahimiras do British American
School que representarão a interessante
opereta Ali Babá e o 1'ctnieno l.ord Faim-
lleroy.

iiaverá dansas de fadas, anões, ciga-
nas, ladrões, macacos, com esplendidos
vestuários, etc.

O Sr. presidente da Republica assistirá
ao espectaculo e assim tambem os se-
nhores embaixadores dos Estados Unidos
e da Inglaterra; c a parte mais selecta das

OS ÒR13DITÒS SOTACITADOS
PARA A MARINHA

O Sr. ministro da marinha en-
viou ao 1" secretario üa Câmara dos
Deputados a men-scçíé... presidencial
pedindo a abertura de créditos su,)-
jilementaresi, na importância de
!)«,¦: 2S«3932,papel,e

presidente «ln Hsimbucn, n quem pedlriio eon-
sliIoracíP 1'iu'ii ox iieiisnincnton «ln iidmlnlstra-
<;.1<i .ictuiil, certos de «íue i'llen só "poder*;»"

eniisultiir nos altos Interesses naclonnos, ik do
Tlicsoiíro, os dn marinliii niertuntc, os «io Llo.vU
llrnsileiro, e, flniilineiito, os dos fnnceloimrios
d.*.sla oniprcMi Esto certeza decorre do crite-
rio udminislrntivo que tem tido V. Kx., im
dlreeçilo desta coso. Confltnloi, pois, Expio,
senlior, nos elevados Bontlnientós «ie putrlo-
thmo «inc iinliiiaiii o tomo coraçüo «te l*rS»i;
leiro, esperamos que nos nilo Bsjaiíi neirisdi)-»
niiuellea doeumentos, c entrenamos í csclnre-
cida e cultn InlelliKcnciH de V. Kx. a «lbfesa dos
nossos Interesses., qne ê todo o futuro da ma-
rinlia mercante brasileira.*'

Recebendo esse documento o Sr. Bur-
lamaqui disse as sepuintes palavras:

"Agradeco-Yos muilo os conceitos «pie, cui
iion-.e dos funecionarios desta ciiiprc-ai, attri-
liuislo3 a mliilia aòsprí-teuciosa i;diiiini.»trii..'ão
e a niliilin pessoa. U':v.> ilizer-vos. poríiu; '-ue
esse critério que vos merece elogios nilo é sé
íiictl; ello resulta, nui süus uffiltpii aiircclu-
veis, das ordens c instiuc(;'cs que me são da-
daa pelo Kinio. • .Sr. nlllllstrii dn •vin-.-ât*. dos
pensamentos de severa inornlidaile do honrado
pryeruQ aclual, o ainda da vossa ç«i!:ii.liorni,-"lo
efficaz, no cumprimento «los yihbos deveres.
A c(.'.iflan(;a vossa sensllilliza-nic. -Ella per-
ml!le-me asteverar-vos qus no dcsénipeniio do
manda'.o que, por dlstineçlo me fui con-
ferido pelo governo, en tenlio procurado cor-
re'!,o:nl'.T a essa dlstiueçilo, çom o ponsaihen-
Io attínto nos altos interesses da pátria e da
sua marinha nierafritoi Sinto devera» nilo po-
.i„r resolver sobre o pedido que itie fonels, jos
ilòi.i doeuiiientos (pie life solicitaes, paril servir
fí iic*'.".a dos vossos iuíeresses : l'tn delles —
o (.(íiclo no Sr. ministro du viaiyo, jil foi pu-
l.M.ado no "Diário üffleial" de 7 de novembro
ultimo. O onlio, a carta parecer, eu 11 diiigl ao
relator da comniissão nomeada pelo governo
pnrn estudar os iiielóa (!-• rcorgiisiiKiçIo 

'do

I.hi-.l. Não vol-n posso fo-.';i,.'cer fs;u a prévia
I imlorlaíçJó de S. Kx. o Sr. ministro ila vin-
i eão. 1'rometto-vo*. potíiii, triiiisniittir a S. Kx.
I o pcillilo q.ie liie fi.it-slc.i. X. o «-os dovçls, po-

rem, iiífligir nn defesa • dos vossos Interesses
pessoaes. (.'relo podír trr.nr.mtttlr.vos a pala-
vril dU svmpalliia com iiue os honrados c
Illustres Srs. pre-irteatc (lli llepubliea e ml-
nlsiri» dn vlncSii, siil;cr2o cciniicliir es vó/sos
intcresVes, na reorgaulziit-ifò «lo Lloyd llrusl-
lelio". Aconsòliio-vos lliCsiuií, n lente» a mais
nlisuliilu ceTnflamjn u:l r.e(:«iu do governo. O seu
nltn critério de .iu-iiea. (leve 

'!i-,sp'.rar-vos

trnnqüillilnde de espirito e a feg.iriui«;u de que
o» funecionarios ndiiaes do I.ioyd

gradual mediante
eiilissot'3 assim espaçadas e parceladas.

circulação não será excedida do seu
máximo razoável; Na Franca, por exem-
pio, antes da guerra, ao cambio da«|uella
época, a circulação era de 50$ por pessoa.
Hoje está dccuplicàda pela necessidade
do momento. No Kr.-isil ella é actualmente
de 1.825 :ouo$ aproximadamente. Mas,
deve-sc levar cm conta, que no.i bancos
estão pp.rados cm. deposito iiuasi réis
Soo.000:000$, nos cofres dos usurarios,
extraviados—estragados ou rjúçiniadps —
mais ou menos 200.000 :ooo?ooo. Rcsta_ o
saldo para circulação f|ue é assim insuffi-
ciente, porquanto o Brasil bem pôde ter
até 30$ por pessoa, sem com isso reduzir
mais a taxa cambial, que ao contrario se-
ria compcllida a subir, pois o dinheiro
em movimento impulsionaria a producção,
consequentemente a exportação, assim o
saldo sobre a importação teria razão para
augmentar." •

"Artigo. A renda das caixas cecnomi-
cas federaes, cujos fundos dc depósitos
não atiingircni a vinte mil contes, será
de 1 "l".

Artigo — O contador do juizo da jus-
tiça federal terá o vencimento mensal de
200$000.

Artigo— O vencimento do pessoaldas
delegacias fiscaes do Thesouro nos Ksta-'
dos será. conforme a regra geral, dividido
em ires partes, constituindo duas—o or-
denado 1 uma gratificação pro labore.

^r[jç0 — O funecionario federal (|ue
contar 40 annos de serviço liquido poderá
aposentasse com todos os vencimentos,
addicionacs c ««ratificações e:;traordina-
:¦'¦.:.:. provada a inválidos, dc ac-ordo com
a 'iC»;isla','ão c-n vigor.

^-•Ijjo — Revogam-se as disposições cm
contrario."

Justificação — 1) A renda aclual das
ca::»?.' «-"insufficiéntc (i'|i "';")¦ pr'ra ex-
nediente. limpeza, augmento de funecio-. ,..,.,-, ,1 - ¦ - ,1- lorão os seus direil." (lfffqiiillilo.i em iiualipier" ' ¦ ••¦ **- ••— '"•¦• ¦'¦"'•¦ '• em-

de ii71:S7õ$92,0,- a União p.ag

nalismó. ds aceprde cor*, r.s c.-.'.;f::-.-ias
desenvolvimento natural do trabalhp, me-
Ihora dzs vantagens do? £éU3 sérvidoresi
(|uanto .1 vida o exi;;e como Rctuálmíntei
cie. -) O cantador do juiza é o u-rco fun-
ccionario que não tem vencimento;, pois.

o officialt\:y\z o iu.:

ouro, para attender a diveisas
pezas de st-u ministério.

(les- ide justiça, -j) Todos os funecionarios fo-
1,

Km virtude de haver sido alterado
o plano dc uniformes da armada,
em maio ultimo, os seus officiaes j
daa diversas classes tüm direito ao
adiantamento da importância cor- *

respondente a tree nioz->3 de soldo |
respectivo. ,

Montando, porém, .'1 importância : exemplo, aos
de 1.763:950$ o total de taes adian- d?s venc.me-
Umentos, «íue, alias, não constituem J S,^*1*..^

do I.ioyd llrnsileiro
ilida.**! fin (|iu

orgaiitzn^õ que Êoja dutla Aforiun
l)r"pr«i'.'r

Os funecionarios 
'agradeceram muito a

attenção com uue foram recebidos pelo
Dr. Frederico Burlamaqui.

u3B»«t>- »»»»¦

V KSCÒIiA RIVADAVIA CORREIA
EXOI2KROU A SUA EXPOSIÇÃO

Tivemos oceasião ante-hontem de
nos referir á exposição dos trabalhes
dn-- alumnas da F.scola Profissional
Rivadavia Correia, sob a direc«;ão de

rensés têm seus vencimento» divididos em
tres partes, menos os dr.s delegacias fis-
cães. Se o contador Ja delegacia dc Mi-
nas. por exemplo, quizer apdsentàr-se com
35 annos de serviço, terá 0 :ooot> de orde-
nado, eirl.pir.nto o dos Correios, nas mes-
mas condições, lera quasi do=e cintos. E. Bcr,c.venuj., ,:i,K.in;
a própria lei orçamentaria para íyio ja _.
deu em parte esse passo, bonciiendo, por

serventes e rominuos 2\z
os. no caso de recair sobre

delles o sorteio para o exercito.
1 . .Por cs=e e outros motivos óbvios, o pro-uma despeza propriamente dita, , j 

<- approvado.»
T-OÍQ fltlP " rt fr%itn-» vYX t» r\ \T% nt a imli»- I J*-*--**-* ¦J*-'**- l .são feitots mediante inde-
mntzaçílo á fazenda nacional, ilên-
tro do lã mezes, e nüo comportando
a.s verbas «lo actual orçamento do
ministério semelhante despeza, foi, j
pelo Ur. Ferreira Cliuves, pedido ao , numero.

CONSELHO MUNICIPAL
liontem não houve sessão, par falta de

12.si.es trabalhos; que foram, nn sua
totalidade, adquiridos pelos visitan-
tcp a essa. exposição, mereceram 0.5
mais justos elogios de todos os que
tiveram oceasião de aprecial-os nas
diversas salas daquella escola.

Honteni foi encerrada essa expo-
nição, ficando conhecido o resultado
dos exames, principalmente, das
alumnas do 4° anno, que termina-
ram o curso da alludida escola, com

Na reunião de hontem
de finanças do Senado, o Sr. Soares dos

Santos, relator do orçamento da v ação

submetteu á apreciação dos^ se.vs coUegas
as bases que organizou-para a apresenta
eão de uma emenda, nesse orçamento,
autorizando a reforma dos -Correios.

Declarou 
• 

S.' Ex. «pie essas b-^ ™°

eram governamentaes, mas organizadas
nor SEx. tendo em vista o plano do dl-

5-ector actual dos Correios ,e o projecto
do Sr. Octacilio de Câmara.

A conimissáo, á vista, disso resolveu,

por proposta do Sr. Alfredo Ellis, con-

yidar o Sr. mii.istro da yiaçap para com-

parecer á sua .próxima reunião ou enviar
em seu logar ò director fa^m
afim de se ter assim a palavra official
sobre o assumpto. ... •

A emenda formulada, pelo Sr.Soares dos

Santos autoriza o governo a-fazer a rc-

forma sobre as seguintes bases: .
"Fica o governo autorizado a refor-

ma,r os Coreios, sob as seguintes bases:
a) desenvolvendo alguns serviços que

precisam de fiscalização :efficiente afim
de que sejam augmentadas as rendas
deste importante* departamento da admi-
nistração federal;

Oi) creamido novos serviços que se fazem
necessários para segurança e des.cnyolvi-
mento das relações postaes do paiz, inter-
nas c externas;

kA organizando officinas adequadas

para a producção dós modelos neces»-
t-ios ao consumo ordinário dos carretos;;" 

d) estabelecendo- medidas favoráveis
aos respectivos funecionarios, visando
nrincipalmentc o -pessoal subalterno e
Providenciando' sobre uma cfficicnte or-

KnfzaçSÒ' dos quadros na directoria, nas

administrações e nas agencias, respeita-
dos os direitos adquiridos para as novas
nomeações; .

e) auginentátidò o numero das agencias
c dc administrações .limitando, porem,
es.-a previdencia ao que for estnclamcn-
te" necessário ao melhoramento do serviçc

posta! nos Estados;
f) creardo o seguro postal para en-

íommcndásí que será facultativo;
,g) organizando o serviço de transpor-

tes aéreos, quando isso for possível;
h) determinando «pie o cargo dc dire-

cto- "eral conti«nará sendo da escolha
do governo, provido em commissão por
um empregado superior do quadro da

repartição dos Correios; assim tambem
que os cargos de administrador, ajudante
e contador sejam exercidos cm commis-
são por empregados superiores do qua-
dro da directoria e administrações de
1» classe excluídos os da própria repar-
tição; que os cargos dc agentes espe-
ciaes de 1* c de 2" classes sejamprovidos
pelos respectivos ajudantes ou por ein-

pregados ,do tjüadrô, em commissão, e que
os ajudantes sejam funecionarios das
respectivas agencias;

i) determinando «íue as remoções, a

pedido, só sc darão .para logares equiva-
lentes cm hierarchia c vencimentos, e as

que se fizerem por conveniência do ser-
viço deverão ser para logares equivr.lcn-
tes ou superiores, mas-nunca de venci-
mentos inferiores;

j) considerando as disposições regula-
montares referentes a substituições;

k) determinando que os fieis de the-
soureiro sirvam sob responsabilidade pro-
pria, sendo afiançados perante o Thesou-
ro Nacional;

1) para os effeitos desta reorganização
poderá o governo elevar de... a verba 2'
da proposição (fica entendido (jue este
augmento só se tornará effeetivo sc fo-
rem creados recursos stifficientes na lei
da receita para o exercicio futuro, o que
se poderá obter elevando algumas das
actuaes taxas postaes. creando outras
relativas no seguro postal e revogando
todas as concessões de franquias gratui-
tas);

m) para os effeitos da presente auto-
rização o governo expedirá o respectivo
regulamento, que vigorará ad referendum
do Congresso.'

Atropelamento
Na travessa de S. Francisco do Pau-

1» fui atropelada hontem, pelo ca-
miiihão n. 3.1-94, do que era cochelro
ManoM Barbosa, passando-lhe uma
das rodas sobro o pé esquerdo, a jo-
veií Maria dc Lourdes Ferreira, dc 22
annos, foíteira, branca, e residente á
rua Senador Pompeu n. 213.

A policia do 3° districto deteve o
Carroceiro'; apurando dopols a çasua-
lidade do desastre.

Maria do Lourdes foi soecorrida
pela Assistência.

Ainda o caso das "michas"
de500$000

Hontem, proseguiu, nc gabinete do
chofu de policia, 0 inquérito a- que
S. Ex. procede, sobre o falado espan-
çamento do "soroc" Julio-de Miiura,
de que é patrono o Dr. Caio Monteiro
de Barros.

Apenas, o desembargador Geminia-
no da Franca rocebeu a seguinte
carta, de um nosso collega de im-
prensa:"Fui convidado -hontom (um convi-
te verbal), pelo Sr. erefivão da 3* de-
legncla auxilar, para comparecer ao ga-
bineto de V. Ex.; afim do pl-ostnr nu-
tros esclarecimentos sobro o caso Ju»
ilo.de'Moura. Hoje, vi, com surpresa,
publicada pelos meus collegas' dos
Jornaes da manhã, a noticia do que a
minha presença íicfi.-i necessária no
gabinete de V. 12x., afim do serem-.es-
clarecidos .alguns pontos do meu ¦ de»,
poimento, numa "acareação" com o
Sr. Obed Cardoso e a testemunha An-
tonio Correia de Mello Oliveira, que
surgiu agora, no inquérito.

Nada mais tenho a dizer, fir. Dr.
desf-mliargacior Geminiano da Fran-
ca, o, inúlto''ii"ono.i. em acareação corri
Sanoho ou Martinho.. O depoimento
quo prestei, som omittir qualquer
detalho devníeu conhecimento que
ap.roveitasse ao caso, é a -expressão
absoluta da verdade, e o fiz no ln-
tult.o unico de servir Cx justiça.-.

Expilc.ándo, nssirri,. por que não
accedo ap convite do ,6r. escrivão,
qúe me foi dirigido em nbmò • do
V. Ex., -sou, com elevada considera-
ção, de V. Ex. admirador respeitoso—
Mauro Ca rino."

Denuncia improcedente
O cadáver da inditosa Francelliriu»

Emilia da Conceição, removido ante-
hontem da casa onde so deu o óbito,
eni Copacabana, para o Necrotério,
do serviço medico-legal, devido ã de-
nuncia «le que a morte fôi-a om con-
sequ.-ncia.de .um aborto provocado,
foi hóntoiri submettido á necropsia,
apurando o medico legista ter sido
"cauta nlortes" um tumor maligno
•no figado.

O 1" delegado auxiliar julgou im-
procedente a denuncia. .

0 ca.sal virou bicho
Affonso Silva e Florcntina do Oli-

veira, quo vivem nmancebados na
casa ri, 544 da rua Carolina Machado,
na antiga estação do Blo das Pedras,
hojo denominado Oswaldo' Cruz. indo
bebericar em um botequim (V.qtn-lla-
localidade, ecismaram com Firmino-
da Silva, de 40 annos, residente &
rua-Lino Fonseca ri. 13, só porque
Firmino mais de uma vez os fitara.

O casal, por Isso, virou bicho, c ag-
gròdiu Firmino, íerindo-o na cabeça,
e braços.

A policia do 23° districto prendeu
o casal e fez medicar a victlma pela.
Assiste ncia.

Para apurar ura furto
A pedido das autoridades dó 11°

districto, foi preso hontom, a "bordo

do paquete' nacional "Itaitúba", onde
embarcará-còm destino no sul, o in-
dividuo de nome Josc Francisco Al-
ves, conhecido pelo vulgo de "Caju

Azedo", acciisado dn haver furtado
a quantia de 200$ do industrial Al-
meida, estabelecido, com officinas á
rua Conselheiro Zácharíás n. 32.
' Na delegacia do ll" districto, a
cujo xadrez foi recolhido, "Cájú Aze-
do" declarou que o autor desse furto
fora um seu companheiro, cujo pa-
radelro ignora e que dá pelo vulgo
de "Immediato".

Para apurar o furto, Alves esta re-
colhido ao xadrez e seu companheiro
continua a ser procurado.

Suicídio de um louco
Alcoólatra inveterado, ha .tempos,

foi internado np Hospital de Aliena-
dos, o louco João Marcondes, de 42
nnnos, viuvo e lavrador, estando ain-
da no pavilhão Torres Homem, onde
as observações sobre a sua loucura
estavam sendo ultimadas.

Hontem, João Marcondes que,
como todos os alcoólatras, tem mo-
mentos de completa lucidez, gozando,
por isso, do relativa liberdade no
manicômio, aproveitando-se de uma
distração dos encarregados de o vi-
giarem, misturou com agua uma por-
ção de creosol, cujo vidro encontrara
ao alcance da mão e ingeriu tudo,
com a sofreguldão dos alcoólatras.

Instantes depois, o effeito do to-
xico não se fez esperar e, a despeito
dos promptos soceorros empregados,
João Marcondes veiu a fallecer ás 14
horas.

'k 
INDEPENDÊNCIA--

. Mobilario completo, para uma ca-

.«a cdiii 3r peças- 2:30l)*>00 >.
Rua do Theatro n. 1—Toleplumo
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Teve mais medo do ai-
faiate do que da morte
•O íacto já foi amplamente divul-

trado. O trabalhador do cáes do porto
Manoel José dós Santos, pardo, de 21
annos de Idade, residente á rua Jta- .

pirfi n. 122, fQra .roubado cm uni ter*
ne de roupa. Na perspectiva du ter
d«> ir a um alfaiate, nesta época, cm

que elles querem ganhar este inundo
e o outro, Manoal tevo pavor, desani-
mou e resolveu morrer., ,

Para xíko, bebeu certa quantidade
de lysol, sendo soecorrido pela Assis-
tencia, quo o removeu, em estado ,

grave, para a sua residência.
Hontem, aggravaiam-so os sous -

padeeimentos, o o infeliz morreu, ífe.n-.
do o caso levado ao conhecimento «ias
autoridades do 22 districto, as quaes,
depois de consultar o delegado auxl-
liar de dia, permittiu >que o corpo fl-
casse em casa da família, de onde
sairá o enterro hoje.

Altamente "collorado"; o
Arthur levou um cho-

que electrico
O auto-caminhão 11. 49, dirigido

pelo "chauffeur" Arthur Fernandes,
com aquella enorme carga, encimada
pelei José Rodrigues, parecia maia
uni Carro allegorico, de carnaval d«J
que outra coisa quakiuer.
.' ,O-José, naquellas alturas, tomava
a serio o seu papel do "deusa", e
olhava sorridente cá para baixo, des-
preoecupadamente, sacudido pelas
trepidações do vehiculo.

Na rua de <3. Christovão, porém,
talvez porque o automóvel crescesso
ou' o fio da energia cre'ctrica estivesse
mais baixo, o José bateu com a ca-
beça nelle e levou, um formidável
choque, e ficou atordoado-.

;¦•; O motorista parou logo o carro e
soecorreu-o, chamando a Assistência.

O commissario dc serviço no 10*
districto, registrou o facto, e José,
depois do.medicado, recolheu-se A sua
residência, á rua Nova de S, Leopoldo
n. 31.

¦-'::¦:

O auto quiz entrar pelo
bond e vice-versa

A policia apurou a casualidade do
desastre.

De. um lado vinha um bonde; do
outro, um automóvel. Os dois Vehi-
culos, attraidcs ji01* mutua sympathia,
chocaram-se e flcararri áva.riadcs.

;Isso passou-se na -praça dos Gover-
nadores, hontem. O auto tem o nu-
mero 4.416, e era dirigido polo
"chauffeur" Cindido- do Couto; O
bonde, da linha "-Rua Chile", era
guiado pelo motorneiro Dionysio José
da Trindade.

Felizmente, ninguém so machucou,
O que já é uma grande coisa.

¦nffHypi 1 ' '¦*****

Suicídio em Nitheroy
•No necrotério do cemiterio de Ma-

ruhy, foi hontem autopsiado pelos
médicos da policia fluminense, o ca-
daver do operário João Gonçalves
Possas, 'brasileiro, solteiro, com 30
annos presumíveis, e que, na noite
de ante-hontem, por difficuldades pe-
cuniarias, poz termo á vida, dando
um tiro de revólver no ouvido direito.

Apôs a autópsia do infeliz operário.

1 -*-¦ mFarinha POLLAH"
"-.. 

( Amenaoas )

Para lavar o rosto
A.rnacia a pelle e evita as rugas e asperezas produzidas pelos

sabonetes, cujo uso é prejudicial. Muitos estrrgos produzidos na
cutis são .causados pelos alça lis e gorduras, matérias primas.de
qualquer sabonete.

A Farinha Pollali, da American Beauty Acailemy, encontra-
se na Casa Crashley & C, rua do Ouvidor n. 58, e nas boas perfu-
marias do Brasil.
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Festas do Datai e
Annojíovo

NOVIDADES PARA PRESENTES
PKKÇJS ESPECIAES

31900

9$200

11$500

109500

64$500

15$800

24$r.00

8$200

gatunos conhecidos o que se dizem
-moradores fl. rua S. Jorge n. 56.

Estos dois larápios furtaram uma
peça de fazenda da porta do arma-
rlnho Aragão, situado li. rua Conde
de Bomfim n. 94, e da firma Nalcclc
Nicoláo & Rezck.

A peça fora apprehendida e os
dois larápios foram trancafiados no
xadrez.m a mm • m> —

Seda lavavel, japonesa, to-
«Ins as cores, metro......

SeUa lavavel, japoncaa; lar-
¦f-ura, 100 c metro......

Taffeta paulista, pnra seda;
lar**., 100 c, metro......

¦"ttiffetá francez, encorpado;
larg., 100 o., cores da
mod» ,"

poulard tio seda, alta moda,
listras c xadrez; larg..
100 c, «corto para vestido

Taffet& oom listras largas;
larg., 100 c, metro  20?000

Cré«*e da China, Cristal, to-
das as côrcs; larg. 100 o.

Tricotlnc de seda, cores Un-
das; larg., 100 o„ meiro..

Falha de soda japoneza;
larg., 00 c, metro

Palha de seda .Especial; Inr-
gurn, 90 a, metro  11$800

Setlm charmeuse, todas as
oôrcs; larg., 100  19$800

Seda Japonez», listrada, pn-
ra camisns, metro  19$000

Bello sortimento de artigos para
homens e crianças

ESPECIALIDADE DA CASA
«fünxovaes completos para noivas,

çom todas as pegas precisas:
300$, '250$, 200!*, 180$,
170$, 160$, 150$, 110$,
130$, 120$, 100$, 00$,

80$, 70$, 60$, 50$.

Feto
As autoridades do S* districto fi-

zeram remetter para o Necrotério
um feto do sexo masculino, de côr
branca, encontrado envolto em pa-
peis de jornal, no logar denominado
Cova da Onça, no morro do Cas-
tollo.

A propósito foi aherto o tradicional
inquérito. —t m " ¦ "*

Tambem,. quem a mandou
reclamar ? !...

O portuguez Antônio Ribeiro, re-
sidente â rua Barão de S. Felix nu-
mero 176, 6 carpinteiro, como podia
sei' ferreiro, padeiro ou outra cousa
qualquer. Isso nao vem ao caso.

O que precisamos dizer é que o An-
tonio, depol3 de viver màíitalrnénte
com a sua patrícia Antonia dos San-
los, durante 10 annos, deu-lhe o pri-
meiro desgosto nestes últimos dias,
arrastando a aza a uma creoula.

A Antonia, que j£l anda pelos 55
annos de idade, soube da cousa e
achou que aquillo era um desrespeito
íi sua pessoa e planejou vlngár-se do
infiel com um destes escândalos de
poi-ta do estalagom, capaz de fazer
resuscitar toda a guarda urbana.

O Antônio trabalha na rua Vis-
conde de Inhaúma ri*. 23 e, hontem,
Antonia para lá se dirigiu, disposta
para o que disse e viesse, e mandou
chamar o "caro" metade.

raiva, aggrediu-a a navalha, ferin-
do-a .em varias partes do corpo.

Vendo a sua victima banhada em
sangue, Arlindo fugiu, emquanto que
alguns vizinhos chamavam a Assis-
tencia para soccorrol-a, e avisaram a
policia do 8* districto, que abriu in-
querito a respeito.

Laudelina, após os curativos,
removida para «a Santa Casa.

foi

kmmm do Palácio
!as Mm

8,', RUA ITRUGITAYANA, 85

(Cunto dn rua do Hospício)

TcicplioiiÍJ, Norte, 2.875
'

«llie n3o deixou declaração alguma,
embora so attribua o seu acto á falta
do recursos, fc4 o corpo sepultado
naquella necropole, á espensas da fa-
milia.

A ppíilça do 3' districto de Nithe-
(iTOjr, prosegue no inquérito iniciado.
:Í,S(k -Ou

Alio pelou e fugiu
¦ O auto nl 1.043, quando honteni
•apostava corrida com o vento*, na rua'/flo S. Christovão, atropelou, próximo
6. de Figueira de Mello, n Lino da
{Trindade Rocha, pardo, residente fl
avenida Pedro Ivo n. Su, e continuou
o "pareô".

A victima medicou-se na Assisten-
cia o «retirou-se. A policia do IU" dis-
tricto anda á procura do ''elía-üffeüi*".

jJBaiihos de mar em
casa

Vendem-se a 500 réis—Primeiro'de Março u. .151, e nas boae» phar-
macias e drogarias—Exijam a mar-
ça registrada onde se lé: "Banhos
«So mar em casa". Únicos analy.sa-
«los e recommendados por distinetos
clinicos.

Na Assistência
O estivador João Antônio Forte,

residente á ladeira do Barroso n. 152,
teve uma fraqueza, quando carr*-
gava uma caixa, e deixou-a cair so-
bre o pé, machucando-se.

A Assistência pensou-o.
Joaquim de Oliveira, de 15 an-

nos morador (x rua Visconde de
ltaíina n. 213, foi soecorrido pela
Assistência, por ter sido colhido por
um tijolo, fi rua Theophilo Ottoni
n 60. O tijolo não caiu do cêo.

; o motorista Francisco Ribeiro,
morador á 'rua do Lavra dio n. 165,
quando virava a máhivelà do seu
carro feriu-se e foi ao posto dc As-
sistencia, para medicar-se.

 O menor Antônio, filho (fe An-
tonio Correia, quando brincava na
sua residência, à rua Senador Eu-
zebio n. 284, caiu o partiu a cabeça.

* A' Assistência concertou-a.
Antônio Barreto, operário, de

15 annos, residente tx praça da Repu-
blica n. 65, queimou-se no pescoço o
na face, quando lidava com um fo-
gareiio a álcool, na sua casa, o foi
modlcar-sc no posto do Assistência.
O fogarelro nada soffreu.

John Fadestorn. trabalhador,
residente íi rua da Saudo sem nume-
ro, ao qüe parece, .soube quo havia,
nessa rua, uma casa para alugar, por
preço módico, e poz-se a andar do-
pressa nessa rua. Uma casca de ba-
nana, porém, o fez cair.

John feriu-se no rosto e foi medi-
cado pela Assistência.

1 Doenças do Utero 1

E À Saude da Mulher 1
fil -tRçme-aq para mo wasrm, *¦*— -¦-»-__ ¦ *¦ ¦ -m .. t. ¦¦ »8»

corações ali feitas pelo notável pin-
tor brasileiro André Vento, unia lo-
gltima gloria da arte nacional.

São dignos da mais "alta admira-
ção as pinturas ali executadas pelo
notável pintor, não só jx-lo seu fino
gosto artístico, como tambem pela
belleza de concepção.

Andrí Vento, que faz honra ás ar-
tes nacionaes e é uma gloria entro
os mais notáveis dos nossos arlistas,
com o seu grande talento, acaba de
transformar os salões do legendário
club carnavalesco em um verdadeiro
parniso, onde a arte, a'"'.ida. & fidal-
guia dos seus directores e consocios,
faz as delicias de quantos têm o pra-
zer de tomar parte nas festas ali rea-
lizadas.

O baile, com que os Fenlanos fes-
tojani depois de amanhã o 51 anni-
versario da fululação do viclorioso
club, tem, pois, além de todos os at-
tractivos, sempre realçados, ma'-*
este de serem admirados os magiii-
ficos trabalhos artísticos do notável
pintor brasileiro André Vento.

¦»*¦ ¦*> «ac* c»»u«" »

CARIIAVAL
A alegre rapaziada da zona entre as

ruas Silva Manoel c Rihfchüelo fundou
mais um bloco que recebeu o nome de
Alivio do- olhos. Para dirigil-o, ficou
assim constituída a directoria:

Presidente, Cândido Couti ivho (lord
Gallo) : vice-»presidente, J. A. Noro (lord
Dr. Pintasilgo' ; i° secretario, Augusto
lsanro (lord Juventude-); 2° secretario,,
Hugo Villela (lord Jacaranda); 1° the-
soureiro, Vlademir (lord apaixonado);
2" thesoureiro, Antônio Oliveira (doutor
Santa Casa); «procurador, João da Costa
(lord Pinto).

A partitura da musica está a cargo do
pianista Francisco Ribeiro (lord Almo-
fadinha ir. 3).

O "PIAUHY" ARRIBOU A FLO\
RIANOPOLIS )

Segundo despachos .telegraphico!
recebidos pelo chefe do estado-maior
da armada, o "destroyer" "Piauhy",
quo havia deixado o porto de Floria-
nopolis com destino ao Rio Grando
do Sul, arribou fiquelle mesmo porto,
com desarranjo nas suas machinas.

O chefe do estado-maior da arma-
da já telegraphou ao commandanto
daquelle navio, afim do saber as cau-
sas que deram motivo a esso accl-
dente.

E' provável que o chefe de machi-
nas desse "destroyer" seja chamado
a esta capital para explicar-se.

maa am ai >¦»¦« ¦;

ULTIMA HORA
Ai? A r' A . ¦ '
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O Fluminense, disputando o eiimpeomitf díi Liga, pela primeira
vez, levanta em brilhante estylo o titulo de campeão de
1920-iNos torneios dos segundos qti ml ros o Flamenga se
torna campeão, derrotando o America.

; * PLÜMIMUSS 24 - FLAMENGO 20
FLAMEIGO 13-AMEEICA 8

Este nao custou a npparocer e ella
soltou-'ho a lingua. Disse o diabo !
Até cousa que nao figura na encyclo-
pedia foi proferida pela ciumenta.

Afinal, a mulhersinha, julgando-se
pura, lembrou-so das escripturas e
pegou a primeira pedra, seguida de
outras, arremessando-as no curpin-
teiro.

A principio Antônio ficou indeciso,
inas depois apanhou uni sarraCo e
aggnediu com elle a companheira.

â gritaria foi infernal e a policia
Aíi 2* districto acudiu, prendendo o
aggressor em flagrante,

,\. Assistência soecorreu a victima.

Septuagenário ferido
; Urn septuagenário, tropego c sur-
Wo, do pouca vista e de residência-Jgftoráda, cujo nome nüo pôde, (le
iniomento, ser conhecido, foi soecor-
rido hontem pela Assistência e Inter-
inado na Santa Casa em estado bas-
Itaute grave, visto apreseutajr feri-
«mentos lia cabeça, o que lliu produzi-
iram congestão celebrai.

Sugútído uns, o velho fui colhido
ipur um bonde da linha Praia Vernie-
•¦lho. cujo motorneiro n. U47 fugiu.
(Segundo outros, o velho cali. do
flionde quando Ia saltar.
VJ>A policia do 5" districto vai apurar
•o caso.

Ctia-rtstos de Havana
IMPOKTAÇAO DIKKCTA

LOI-tüS SA' tí C.
•TUA SANTO ANTÔNIO N.S. !> IS 9

Carroceiro clesasl i atlo
Uma carroça, cujo numero nao fui

reparado e cujo caaruceito fugiu.
•imitalido os iiiotui-istau, HtTopüloii
hontem, na rua Pereira Frarioo, õ
cocheiro da Light Manoel Mitrtlna
jJi-.iK, Av 52 annos, piodii/aiido-lhe
fractiu-as na 5*, 6' V* é ti" cínitòlas .:«-
qiu-rda», além de fcSCorluijOos geno-
rallzudas.

A victima foi inte-rnada riA Santa
Casa., depois de éoccoiTltltt pela Assis-
tencia.

A policia do í" districto do nada
soube.

CASA QBUHOO RANGEL
83-RIJADA ASSEMBLÉA -85

l'er fumar ia* ílimi 0 |it-(>ilii<ri>-> 
*»íiar-

*DIMOi-Utl%:ttll, IlACtlhlMtfM i « íiiti»t\g<*II-i.»*í

A autópsia resolveu a
duvida

A policia do 20° districto, assim
que soube dos boatos que corriam
sobre a morte da nacional Francelll-
na Bmlliii da Conceição, em sua re-
sidencia, no local denominado Villa
Rica, providenciou loso para que o
cadáver fosse removido para o ne-
crotrrio.

Dizia-se, <x bocea pequena, que
Francellina morrera em consbquefir
cia de um tombo quc* levara nu quin-
tal de sua casa.

Na autópsia, porém, levada a ef-
feito pelo Dr. Sebastião Cortes, foi
constatada quc* a "eausa-mortls''
ff>ra: tumor riiííiferíq do fígado o he-
nmrrhagta consecutiva.

¦a a 
'-am>m^m. i

Atirou-se ao mar para
morrer

Hontem, ft noite, quando a barca
"iMiirllin Affotisc." atravessava a Ua-
liin, utn passageiro, que.nella vlujava,
oric-u, aprcH.siidamciile, pura a aniu-
i-K.fu u atlrou-se ao mar.

A barca paiuu liunicdiataiiu-nte,

Será envenenamento ?
As autoridades -do 18* -districto

estão ás voltas com um caso estra-
nho. José Alves, viuvo, com 28 an-
nos, residente á rua Visconde de Ni-
the.ro*>', falleceu hontem, il noite, de-
pois cie sentir fortes eólicas.

A policia soube que elle tomara,
momentos an-tes, paraty em um bo-
tequlm da redondeza.

A' vista disso, o commissario ue
serviço mandou remover o cadáver
para o necrotério, afim -de ser auto-
psiado.

 ii • mm ¦ *¦

Levou uma surra e des-
appareceu de casa

Não é canção dè carnaval, mas foi
"pelo telephone" que a policia do
10° 'distuicto teve conhecimento do
furto e registrou-o.

Na rua Curuzú n. 116, reside Flo-
ripa Rosa' Mastranza, branca, com
HO annos, que vivia em companhia
do Esteves -do tal.

Hontem, não se sabe por que, Es-
tevês não esteve pelos autos e deu
uma formidável surra na companhei-
ja, que, depois disso, desappareceu
de casa.

A policia abriu inque.rito a r.espelto
e anda & procura de Esteves, que
tambem desappareceu.

POMOIA anLITAR
Serviço para hoje:
.Superior de dia, capitão Barbosa.
Oifflclal de dia & brigada, 1" tenen-

to Madureira.
Medico de dia, 24 horas, capitão

Macedo.
Medico dc dia, 12 horas, doutor

Leite.
Pharmaceutico de dia, Sr. Adhe-

mar.
Interno de dia, 2° tenente honora-

rio Nogueira.
Dentista de dia, Sr. Sayão.
Auxiliar do official de dia â. bri-

gada, sargento Rangel.
Uniforme, 4",

jf-ffira
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CAMPEÃO

1, Hugo Haraann
2, André Riehé
3, L. Strass
4, Paulo Rodrigues
5, S. Tavares
6, Paulo

MUSEU NACTONAL

O prof>íssor Bruno Lobo, director
do Museu Nacional, recebeu do pro-
fcssoi* ISradley, que chefiou a ruis-
são scientifica enviada ao Brasil pela
Universidade de Coronel!, e que aca-
ba de regressar aos Estados Unidos,
uma carta de agradecimentos pelo
apoio e auxilio prestados ao desem-
penho da missão, por parte do Mu-
seu Nacional.
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FRIGORÍFICAS
jlFa]>rÍca| : -a*. ** a. O t-"C> e BIO

-JOSÉ' CO\STA\Tli & Co.
j-vvenlc»-* Ello Brauco, ôl - HIO

nua si», t^&xitc», *-*,»** - sã». «f-»AtTlLi*o

Acabam dc che***ar
novas remessas dns

af amadas conservas
jtMUXFRERES

A maior labrica du ininUo. Produ-
(..;:.o liiiiual : ¦ll.DlW.OOO «le Utn-»:
Petlts-P )ls. Sârdln&às. Cham-
plgnons, Patés de Fole Gras.
Pratos preparados, etc.

Kn.-ontrani-ss «as «cgninle»
«asuN:
CASA HEIM

. CASiWIDVA HENRT
R. MARTI S Cia.

ALBERTO GOMES & Cia.
« nus niclhi.io*») casaif de oo-

Hiesliv.-is linos.
Agente exclusivo:

xx=9. ATJpUSVATEiT^
Kaa da Allanilega 114
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Collegial atropelado
No cruzamento da rua Pitincliu

de Março, esquina da rua (Juneial
Câmara, foi atropelado hontem pcln
caminhão n. 1.3U4, recebendo ligeira»
contusOes o oollegial JusO Figuelretlo.
de 14 «unos, filho de José Mariano

sendo atirado o esouler, com dois-
marinheiros, nuu coiiseguiiuiii salvai
o liL-sloiicado moço, quc 6 o fogulsta
Álvaro Lmllio Ua masceno. branco,
dt* lll annoa, soltc-lro, residente Cx rua
Covanca Meves n. 40. íiii iNilhrioy.

L.-vadi. pai-.i a policia marítima,
foi Alvuro si«*i*ort-i(lu pela Assisten-
cia, que o removeu para a Santa
Casn.

O infelijj moço deixara sobre um
doa bancos da "AluiUm Aífoiisu" um
tilllicte, cum. us acKiiiiil.s .li/.iTes: "A
Jiivi.-iiti.ia, minlia liiill adorada.
Adeus".

 mam a» » m

Aggressão a navallia
VeOR. C1VMHS

Arltiido EerVcira Alves Piüto, ro-
sid.-nte lia KaveiUi, tcv«, liui.lum, ft
imütt, unia (tisc\i*»ião cum buij aman-
tu Idiuitcllna Ferreira tia tíilvh. pre-
lii, cio 1D üimos, e, num assomo de

Agradece o professor Bradley.
tamlj.-m. as colleeçoes de speclineiis
zoológicos offurecidos pelo Museu
Nacional á Universidade du Coronell,
em penuuta com esta, referindo ha-
ver encontrado entre os mesmos es-
pecies muito interessantes de verte-
brados e invertebrados.

To.uos os spoelmens enviados se-
nio incorporados ao Museu da Uni-
vc^ida.le de Coronell.

CL.OB DO.S ÍUOVIANOS
O Club dos Kenianos, que depois

de Hi.ianliã festeja, cm um Impo-
nente baile, u 'icu 51" annlveisariu,
acaba d>; passar por liielhoi-Kinontos
íuiitciines ((im toi-naiam a sua s6.1u
um-, verdadeiro ri-canlo de arte cia
nossa capital.

Us seus magníficos e"vastos salões,
quc foram sempre* os mais conCorta-
veis c melhor decorados, têm agora,
mais do que nunca, a primazia desse
valor artístico, com a belleüa das ue-

DM CAM1'0 I>K ATI-KRISSAGE E»I
SEKGIPK

O Sr. Vicente Obino, de Santa Luzia.
Estado dc Sergipe, enviou á Liga da De-
fesa Nacional a seguinte carta:

" Ponho á disposição, da Liga da De-
fesa Nacional uma área -de terra, á inar-
gem do rio Saguim, neste município,
para servir de campo, de " aterrisagem "

para os aviadores que se destinarem ã
capital do meu Sergipe, á ciijade de Es-
tuncia, Villas de Arauá e Santa Luzia,
deste Estado. Aguardo resposta e sub-
screvo-nie attctvtamente, etc." •

A commissão executiva da Liga da Lisa
da Defesa Nacional vai fazer chegar este
oíferecimento aos poderes competentes.

^^

0D0LIN0 DE 0RH
hsúm succedaieo do óleo de figado de bacalháo, das emolsOfis I das p eparações iodad-s —

tônico para crianças e pessoas anêmicas. FurUlece e engTda em poucos dias. Receitado
diariamente por notáveis clinicas, qua atlestam o sen alto valer tlierapeotico

melhor

i:.
A •de Figueiredo, residente á rua Anto-!

nio Cornes n. 11.
O desastrado carroceiro fugiu e * i

y

policia do 1" (listrleiu levuu tx victima
para a delegacia, onde a Asslsti-íiciu
o foi medicar.

 m • am a am

Tres larápios... no 17°
Pt-lo agente Macario, da delegacia

<lo 17° distiicto, foram presos hon-
tem tros larápios c recolhidos ao re-
spectivo xadrez.

O primeiro fui José Rodrigues, co-
nhecido bastante dli policia. IJ! elle i
um prelo do IS annos. audacioso oi
cynico. Andava a "rondar a -/.una" é j
tornou-se suspeito, pulo quc Macario ;
o levou para a delegacia. ;

O.s outros dois foram Antônio P»er- j
touciue o José Coelho, ambos jovens. I

XAWn OS ATTESTADOS
TODA A C1MAXÇA XO PF.KIODO DO CRIOSCpnSNTO PllECISA

teVlTAlf. A 1 IIAQÜUZA

Meiií prlme.írõ*- filhos, du rante o crescimento, deram muito
trabalho, pur aérein mult», fia cos, palhfus c adoentados. Só com
tuutt.i.i cui.i.td.is cuiiscguimi-s nue s» orlassem, ci.iilliiiiluidò, pu-
réu., sempre- magma V l'ra»:cs. Os dois últimos, desde i) nnnos do
idade, começaram a tomar 0 IODOMNO !>!•* OKU. fortificante rc-
evitado pcln Or. Álvaro da Silva, o crl.uain-se, sem o menor iitiH-
•mi. fortes, rora.los, iiunoa tiveram fastlO, bronóhltes e uutrus acli..-
(|U(.*>, c são Idultu mais fortes t* saííios que os irmãos mais velhos,
pensando ser (fé grande utilidade dos paia de familia, façu esta de-
ela tação.

¦ÍOSI*.- RAMOS CALADO — (S. Paulo).

Em todas as pliarmacias o drogarias. Agentes: SILVA) CO-
MIOS & C. Kua Primeiro d<* Março n. 151, lilO DE JANKI KO.
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FESTAS POPULARES DO NATAL
O grupo de escoteiros da iparochia da

Gloria no louvável desejo de praticarem
o bem e serem sempre úteis ao próximo
conforme ordena o seu código, e com-
promisso, resolveram tomar este anno a
seu cargo a festa da arvore do Natal, das
criancinhas pobres da freguezia da Gio-
ria e auxiliados pelo seu dedicado presi-
dente, monsenhor Ganuaga do Carmo, já
estão trabalhando aeti vam ente para quc
a mesma tenha grande brilhantismo e as
criancinhas fiquem satisfeitas C cOnten-
tes.

Aos bondosos parochianos' desia fre-
guezia os escoteiros faz íin um caloroso
apello pura que enviem brinquedos, roupi-
nhas, -balas tudo emfim .jue lao» a ale-
gria das cri:.ii«;as o que poderio ser et-
iregtics ao vigário.

No próximo sabbado, ás 16 horas, ha-
verá, na matriz dn Gloria, no largo do
Machado, uma reunião de senhoras, para
loruiar um grupo de iiiiitlrinhas Ae esco-
teiros e resolver o modo' de cooperar,
nesta e em ludas ss r.l.ras dos escoteiros,
o mai» effícãzincntç possivel.

— A grande coinmibsáo do commercio
dos fcsiqos dn próximo Niit.il vai propor-
cior.ar ao publico desta capital diias bri-
linsimás noite , que, ccrtanicin»:, licaráo
memoráveis pela saa originalidade e ex-
plendur.

Km 21 de dezembro, noite de Natal,
lerenns, contorme fii foi amninciado,

a grande lesta ...neziana na enseada de
Roraíogo, e segundo ius aflirmain leri
gr,.ndc imponência, não «õ pslos elenien-
tos «jue- a compõem, como lambem pela
ooa vontade .pie a comni»->ão tem encon-
;r..do na pessoa do artista INililio .Mar-
I...S (pie muito se ti-in t*sior«;ailo ]iar.-
d.ir t.nio realce c lirüiuntlsníp á fest,.,
preparando allegorias, de cífeilò e des-
iumbraiite apotlieose fluetuante.

Os iriilnllios estã.) srndo f.-itos no an-
ligo pavilhão de Minas Geraes, na praia
Vcnniiha. gentilir.cnte crdido pelo pre-
-iidenie do Club Sport Brasil »*u< ali
funeciona.

l-.utre as allegorias que serão exibidas
í-iiir*r*o varia; einbarcaçõts de varias
casa-, commerciaes da r.ois.i praça. Serão
nesia noite exibidos ívzc* de arti fiei.*»,
Confeccionados pelo pyroie.-hnico Sr. Joíé
Mario Campos a quem foram confiados os-rústicos numeres que pela prim«tí"m vez
serão cxRúdos ncf.la c pilai, tendo al-
¦illus j.apocezes de

N"a noi•*.¦ ue 31
co.n chave dc cur.
t:.s, coin un*.'* j;t
na aven:da I!i-> !',:".i
cAii sendo estudado

clr 1

Feliz de quem se abalou íe sua
casa hontem, á noite, para ir ao cam-
po do Botafogo, afim de assistir a
sensacional partida de basket-ball
entre as valorosas equipes do C. R.
do Flamengo e Fluminense F. C.

Feli*:, dizemos bem, porque aquel-
tes que assim o fizeram; nao podem
hoje desdizer, do brilhantismo que
essa sensacional partida se revestiu.

Esse novo ramo de sport, que e o
baslcet-ball, ainda multo desconheci-
do em a maioria dos nossos sports-
men e do publico em geral, não teve,
até esse momento, a sua sagração.

Como o basket-ball,. assim foi o
foot-ball.***em por isso, porém, a partida
realizada «hontem, que era a decisão
do campeonato da Liga Metropolita-
na, deixou de ter a asslstil-a uma co-
lossal assistência, onde o elemento
feminino se fez representar por dis-
tinetas familias da nossa "haute

gomme".
Prevendo a assistência numerosa

que era esperada e mais outros- fa-.
ctos, foi que a distineta e esforçada
directoria do Botafogo F. C, num
esforço digno «dos. mais francos ap-
plausós, cuidou de preparar o local
desse embate, de forma a que pu-
desse receber o publico que lá af-
fluiu, proporcionado-lhe todo p con-
forto o bem estar.

Tudo previu a directoria do Bo-
tafogo e. os seus esforços foram co-
coados de exito.

Aguardada com natural espectatl-
va a rcalizaçüo desse match, muito
cedo já era enorme a assistência que
se notava em torno *do hello -rink do
Botafogo.

Duas eram as provas a ser dispu-
tadas: a primeira entre os segundos
quadros do America e Flamengo, em
igualdade de pontos na tabela; a se-
gunda, entre os fortes conjuntos do
Flamengo e Fluminense, em identi-
cae condições.

Iniciada a peleja dos segundos
quadros, entram os litigantes em
acção, produzindo cada quadro um
jogo admirável de passes.

Era -lifficil so fazer logo no inicio
desse jogo -qualquer prognostico so-
br» qual dos .teams .seria o vencedor.

A uni ataque dos • americanos, ps
rubro-negros respondiam cqm outro
igual e mais impetuoso.

O quadro americano jogou com
falta do sorte alé j> flui da partida.
E isso osttl perfeltiimtMit.* constatado
diante do grande numero do penal-
tys perdidos.

O quifitetto rubro-negro, srnhor
da sua força e do seu perfeito estado
do training, actuou com niais lechiii-
cá e venceu a partida merccidaineii-
te, pelo 

"score de 13 X S, tonianilo-sn
dessa forma o campeão do torneio
dos segundos quadros.

Ná prova principal, naquella onde
Iam medir fjrças dois concurrentes
fortíssimos, saiu vencedora a pha-
langc tricolor pelo score de 24 X '20,
um score que demonstrou «abalnieti-
te a perfeita c Indiscutível cfflcieii-
cia dos combatentes.

Essa partida, sensacional desde o
seu lniciu até o final: trouxe em 0111-
Stante ctitlitislasmo n "ãssIstritiiMu. o
quo motivou (le pari.* dus f.lãyérs
(.•.»tuOatent»*s uma acção m.its effi.-az.
lliál.i Uiteltlgrtiile .». .*<c>t>r(;tii.li>. repli--
ia de lai.cea heHIssimos. uiule. cail.*
i|tinl, patenteava, aos. ullius (le Uulus,
uma te.-l.nica bstlipeniia..

A cada passo, pra uma bola atirada
sobre a r*3d« d« gi-unde distancia, uri-
glnaudòrse, logo apíiM. magislrao.s e
ligeiros passes. sotiicSMiiiilu, enli-e-
tanto, a.iuelles felins pei». iiua.lro
tricolor, cuja nolur.ção foi brilhante-
mente desempe 11 lia»ln.

Nâo menos lirilliaiite. porém, foi a
actuaçilo do valente quadro rubio-ne-
gro, que oppoz tenaz é vigorosa rt*:-
sistencia ao adversário, Imprmdo-se
como um antagonista de valor Incon-
testa vel.

Súrnente Manvin, o grande player
Marwin, du equipe rubro-negra. des-
toou um pouco da t.ichniea da sua
equipo, pois quo. a todo o momento,
sem um motivo justificável, atirava-
se ao adversário, de f.Ortna contraria
ãs regras desse sport.

Os seus companhelrcs. por£m, sou-
bèrám cobrir as suas faltas, de fôrma
a quc a partida não tivesse o seu
brilho empanado.

Da phalange rubro-negro. é justo
que se destaque a actunção efficaz e
precisa dos players gentil Monteiro <*
Mario Araujo, o primeiro na defesa, u
n segundo no ataque, dois elementos,
onde na bolas atiradas pelos advertia-
nos iam morrer, para serem devul-
vidas aos seus companheiros. For.un
elles o esteio da valoroso equipo fla-
:i*-nga.

Destaque, entretanto, não podemos
tav.»*r na equipe tricolor, por quanto,
todos os seus componentes, sem è:i-
ecpçSo de um sú, actuarum da fòrinu
mais assombrosa possível.

Xo quinteto trícóíor,' ostava cstain-
ceji proçramnia 

' pado o lemmá: "todoa r-o;- um <• C'<y
pela conunissão. jpor todos". E esse facto foi o ponto

firmado, para a victoria final, que
conseguiram, derrotando um adversa-
rio valoroso, e conquistando o titulo
de campeão de 19'20, o primeiro cairt-
peonato em que disputa o club que
representam.

A victoria levantada pela phalange
do stadium, hontem, no rinlc de Bo-
tafogo, foi a victoria da força do von-
tade, a victoria onde a disciplina e a
educação aportava, tiveram tambem a
sua victoria.

Como acima dissemos, e o repeti-
mos agora, a partida realizada hon-
tem, íi noite, no rinlc do alvi-negro,
foi a mais emocionante que temos as-
sistido, e para que esse faoto su
constatasse, muito cooperou a actua-
ção precisa e brilhante do juiz escala-
dc, J. A. Thomas, player Ü* Associa-
ção Christã de Moços.

Era a primeira vez que S. S. arbi-
trava uma partida dessa natureza o
singularidade.

S. S. conduziu-30 adiniravelmento
bem e com a maior imparcialidade.
Decisões firmes e energia bastante,
para se impor como um 

'Juiz de pri-
meira ordem.

Òs .logo*-
O primeiro'matcli'cffectuado foi

entre 03 2"° quadros do C. R. do
Flamengo e do America F. C... A
pugna foi interessante e bem dispu-
tada, apesar da equipe americana
jogar um tanto sem sorte.

O resultado da peleja foi favorável
ao quadro do C. R'. Flamengo, pelo
soore de 13 pontos contra oito ' do
America.

Dirigiu a partida o sportsmen Sà.1-
vador Ca.lventc, do C. R. Boqueirào
do Passeio, sendo os pontos do ven-
cedor marcados: oito por Arnô, qua-
tro por Magalhães e um por Mora*-.;
os pontos do vencido foram obtidos
tres por Siqueira e Reno cada uni, e
dois por Nelson.

O America fez 17 foula e o Fla-
mengó, 15.

O team vencedor assim eslava
constituído:

Arnó—Moraes
Magalhães

Faluá—A. Netto
Findo este •dese.nipate, at>)> grande

Siilva de palmas, appareceram no
rinlc os defensores dos pavilhões tri-
color e nl bro-negro.

O embate foi, como se esperava,
s(!-n.-Mei«oii*il e (llsputadis-sinio, inovo-
liando da assistência grandes applau-
nua.

Os te-ains se api-esei.taiani prepa-
i.-idus p.i.ia a luctít o assim. •»lu-"*ni.
cunsrittiiílus:

Flamengo:'".'iYtii—Saintive
Mano

Manvin--Klzzo
Flumlrien.se:

Strúá*—Richer
. lliigu

Rodrigues—Valente
O grande embate Éui arbHraúo

pelo Kporttimaii .1. A. Thomaz, d«,
Associução Christã (le Moços, « ter-
minou com a brilhante victoria du
Fluininense F. C. pelo. acure de"M polUiKi enutnt at) du FÍameiigo.

O primeii»,! tempu [enulrum com
o score favoravel hu l''l«meii.«o. porum puut.. du tlitr«i*»u.;a .io Viunii.
ii.Tis».*; n,t sçr.iindu, o teaiii nicoti.ioiileve u s»»u trüllupti.» peín dirrrrci-
<;.i de (pM.tr.-, ji.iiit.ii..

*i itluvjiiieíui» .tun piüitos foi o se-
gülntii:

r Imir-tliie*

Claaslfioi-^ío final «los chtba roíicur-
remen ao campeonato do btu-kct-
bali-

Matches Scores

CLUBS »l ° l i s
5 3 2 í § «
% O Pn (-* O Pn

PRIMEIROS TEAMS' 
1 | I

Fluminense . 13 12 li-Aftl! 130,] 2-t
I

Flamengo . .' 13 11 2*4«7 203| 22

America. . . 12 6 0 315 130| 12
I*

Botafogo . . 12 3 0 139 3.D7I 6
j

Associação. . 12 7 5 236 304114
I

Hoqueii-ao . . 12 3 0 116 1161 G

12 1 11 91|370| 2l-U
SEGUNDOS TEAMS

Flamengo .

America. .

Associação.

Fluminense

Botafogo .

Boqueirão.

13 11 2 30Ü 17*7

13 10 3 308 M2

12 4 231185

12 G183151

12 9 132 196

12 9 73 -58!
I

12 10 114 226

22

20
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12
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nO*»n»*.VAGE!NS DO FIjTr^nNICNSE
AO HOTAiFOGO E FLAMENGO
Antes de ser iniciada a partida

principal entre osquadros do Flamen-
gu e Fluminense,, o sportsman Hugo
ll.-imann, capitão da equipe tricolor,
acutnpanhado de seus companheiros,
offereceu ao sportsman Dr. Renato
Pacheco, illustre presidente do Bo-
tafogo F. C, um lindo "bouquet" do
lloreci, enlaçadas por duas fitas re-
preaentando as Insígnias do alvi-ne-
gro o tricolor.'

EnCi-e-jando essas flores, disse o
sportsman Hugo Hamann que o
1" team do Fluminense, grato pela»
gentilezas dispensadas pela directo-
i-U e associados do Botafogo F. O.,
aproveitava aquolla opportún.idad»
l»aia offertar ao glorioso Bvtatugo,
adversário Ae luctas despoitiva*»,
a*(|Uellas flores, como symbolo da su*
gratidão.

O ilistlucto presidente do Botafogo
agradeceu, em bellaS palavra»,
aquella offerta do Fluminense, o que
ou agradecimentos desses seriam
traiismlttldo-s por seu intermédio uo
Botafogo F. C.

Wiu seguida, ainda o sportsman
Hugo Hamann offereceu idêntico
rumo de flores ao capitão da. equi pi»
ruliro. dizendo que o 

' 
Flúmincu.s*

sentla-se bastante «ullsrelto em cu-
tréga.r ao IclaiMeugo. o «eu leal adver-
sario (le luctas, anu.illas riorea.

A assistência applau.llu eom en-
thuslA/iiiio o gesto dlijiiu, eleva.1.» «
*.],uiin-o do quadro campeão de i'9'jt.t.

ROWING

grand.* belleza
do corrente fecha:
o progratina-i d:.s fc

íia eotifetli

11..*,'»
a.-iíit
II. f,!

lc.tH
l.i. lf.
I.» 1.7
lll MS
li». I--
lll Iti
ll».l»
1»! I'i
10 17
II).-JI.

SlhlC

7';,»
l'lll«I.ÍI!l'

1 ¦'! •

l" ti-mpo.

Ki.nneii»;»». 13 _ l.*lm-ineiise, 12
Z" Imlf-ttmo

.Si.i.|J.
Iíi«ilri*jilês — 2,
válenlií — 1.
i;«:Iri;íiies — 2.
|;„.l«i.-,„.., .- **.

-h".-*'-iii! • -•- it.
¦ V:.l-.íl«! -- L*. . ,¦:; S

Mji... — 2.
Vali-fiii» — 1.
M..»*„; — 1.
M.i.-.iei -¦ 2.
l"lii--l du Ji'S0.

1'lrimlncitse, 21 — l laáicnaõ, 20.
Ki:sfM(* UO .TOCO:

¦'/o**/:

21 .d*

I , 1'citts

lÍ0tlrii*-(ie*i. ¦.»
Vnl-nlf. . 

',

llll*.'.. . .
lt«»c!i«'. . . ,

Mario. . ,
M-1r-1.11. . ,
Bufitüt**, ,
Itisu

Kinineiiiíu. ,
Vluiuinuiise.

A PCXDACAO DO CI.UB DA KESF.It*.
VA NAVAL

Com a presença do grande nume-
ro de reservistas, sócios dos nossos

i elubs de canoagem e eonv dados, teve»
lugar hontem a noite, ua s6d» do Cl. de
Natação 6 Regatas, a solemrudi.dij
para a fundação do Club du Reserva

j Naval.
Kssá novel sociedade, creada com o

I fim de defender os interesse-» du elas-
1 si conforme resolveram, terá a sua

sede provisória em um dos departa-
mentos da inspectoria ue poi tos t co.-;-
tas*

A mesa que presidiu os trabalhos
achava-se nssim eunst-tuida: cur;.-
mandante Ampliiioquio Reis. Albert»»
Cotrim, Antônio Oenlll A. du Hou/an,
FiUard Batalha, Jayme Çuedes, L'e'1-
sario Ferreira Junior, Fredtruio

I Schmidt e Fritz Rc-psolü.
Telos reservist*..» preàçiités foram

I apiesentadas diversas propostas as
quaes â proporeã.*, »|ue eram discuti-'
das iam sendo a ppíovuiiau sob pro-longadas sáivâs" A- p.-ilm:,.**.

A instalaçãu da m-,1.; .tr.r.i sociptluil»
na inspectoria de íioctüi. ticuu luarca-
da para o próximo mez dc

10
8
4
4

janeiro.

LE1T1. COXDF.XSADO
Do Sr. Virgílio Santos recebemos

duas latas de leite condensado, fa-
brieudo na csta.;ão do Üitlo. listado
de .Minas, produeto que iiiuilu se :*--
eommèiídâ pela sua cshternüu uor.-
íecçilo.
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• Os jogos de sabbado
FEDERAÇÃO A-THIjETICAv 

do ^^ COMMEKoiO

Olty A. 0. X Dcopoldlna Railway A.O.

No campo do Andarahy A. C, á

rua Prefeito Sorzedollo, ás 16 horaa.

Os jogos de domingo

Campeonato de 1920
CAMPEONATO CARIOCA

PRIMEIRA DIVISÃO

Mangueira X Fluminenso

No camipó do C. R* Flamengo, á
.•ua Paysandú, nas Laranjeiras. Se-
Bundos e primeiros quadros, &s 14.39
o 16.13, respectiyáiir.ente.

Palmeiras X Ananrahy

No ground do America F. C, á
rua Campos Salles, terceiros, segun-
dos e primeiros toams, as 9,45, 14,30
O 16,lii, respecti vãmente.

Bangú X S. Christovão

No campo do primeiro, na estação
tle Bangu', segundos e primeiros
toams, ás 14,30 e 16,15, respectiva-
mente.

SEGUNDA DIVISÃO

Brasil X Carioca

No campo do Carioca F. C„ á es-
trada de D. Castorina, na Gávea. Pri-
mciios quadros, ás 16 li"4 horas.

de contas; b) eleição doa cargea va-
gos; c) interesses geraes.

' Para o training a realizar-se hoje,
entre estes dois clubs, o director
sportivo df> Victória F. C- pede o
comparechnemto doa Jogadores abai-
xo «sscalados, na sede do club, âe
12 1|2 horae, para seguirem juntos
para. o campo do Confi*án(_a F. C:
João, Neco, Newton. Joubert, Ru-Conselho «Uvislomil —•' Após a aa-j.--,-, - .

sembitôa geral extraordinária haverá bens, Luiz, Dario, Tavares, Sá Car-

sessão d» conselho dlvislonal. ,pedin-
do-se p pontual co-n-pareclmento de
todoap-a representaSrttes,. áa 21 horas
na mesma^fede;

Aviso — O .presidente, pede tara-
bem que compareça a assembléa ge-
rai o Sr. Mario Avelino Pinto Guima-
rães Io thesoureiro desta associação,
sendo que este comparecimento será
sem falta. ...
ASSOOIA,ÇAO SPORTTVA DO RIO

DE JANEIRO
'Aviso'."?—- 

A. directoria- avisa-aos
seu»;-filiados e a todoa os interessa.-
dos que a sua nova síde está -instai-
ladp; á rui iios Arcos n. 11 sobrado,,
para onde -deva ser dirigida toda a
correspondência.

Ctonaolho dlvisii-mi.l — Os. Sr», re-
presentantes 4os clube filiados- reu-
nem ?se; toda« as terças-feiras, ás 8
horas. ""

Sessão* «Ia, iliifctorliv — As sessões,
de directoria, realizam-se todas as se-
gundas-feira», áa 8 horas.

1/ NOTAS ESTATÍSTICAS
JogivdoM-s quo têm marcado goals no

<uíifir.peouiito «lo 1920

JiIGA SUBURBANA
BAIjIí

DE FOOT-

Jogadores Clubs Goals

(Sub-Liga da Metropolitana)

Itália X Brasil
ficliiir X MòfléSto

União X Pedregulho
Frontin X Mavilles

ASSOCIAÇÃO ATRLETICA DO
ENGENHO VELHO

Wnnders F. O. x S. C. S. Paulo —

Juizes, primeiros teams, Anthero
Gonçalves Sobrinho e segundos teams,
Arlindo Monteiro. Representante, Jo-
sede Oliveira Mello.
ASSOCIAÇÃO SPORTIVA DO RIO

DE JANEIRO
Olaria A. C. x Recreio — A's 12

horas — Terceiros teams.
Olaria x Arcos — A'e 14 horas —

Segundos teams, sete minutos.
ÍI. Valbidarcs x Arcos — A'** 16

lioras — Primeiros teams.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA
SUBURBANA

Estrella X Internacional
Fidalgos X Irajá' Magno X Rio

Campeonato paulista
Classificação dos clubs concurrente»

no ca-irupconnto da A. P. S. A.

CUIJP

Matchei* '•"'-
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O CAMPEONATO PAUÍISTA SERÁ
DECIDIDO DOMINGO

Km S. Paulo, realtza-sc, finnlnien-
to, iV>iiningo, o grande match de cam-
ipeoMáto entre o C. A. Paulistano e o
Pi.lt.stra-Itália.

O encontro, que 6 anciosameute
esperado na Paulicêa, será. decidido,
¦caso o resultado do jogo seja favo-
ravel ao Paleslra-Italia, victória ou
empate. No caso do Paulistano sair
viotorioso, o campeonato ficará, en-
tão, empatado.

Claudlonor.
Arlindo...,
Pastor. ....
Junqueira.,
VadlnhoY...
Welfare.;..
Machado..
r íá..'...-..
Cecy.'.....
Braz'.......
Chiquinho.
Candiota.*..
Zezé...-.,;
Cecy II...,
Cyro...,"...
Edgard....
Ciilaberto..
Volta
Claudionoi*
Raul
tydney....
íil.-izzeu II.
Ba rroso-...
Chiquinho.
Copper
Joppert
Sííwoii
Bahiano
Heitor
Iracy '.-.'.
ntitenor
Luiz
Simas
Dornellas
P. Vianna... .
Appariclo
Frederico
Menezes...
Pullen
Julinho
Rvdmlalo
Renato.
Curty
Americano... .
Hirtinho
Leitão
Patrtelc
Leite
Oswaldo
Francisco......
Deeio
Ismael
(Inecho..,,..
Miranda
Floriano
.loãosinho...,
Vele..'.
Francisco....,
Joppert
Alfredinho.. ..
Néquinho
Nilo
Policei:
Carregai
Geraldo.,....
Japonez
Lais..,....,. .
M ar.ze.u.
Simas..
(loriçalo
Leopoldo......
Orlando
A110
Rrpuljo..
Cid
.lobel
Julinho
Olivio
Kpaminondas.
Martins
Vinhiips.

"'"otal

Nolas do dia

Bangú......
Botafogo....
Bangú.......
Flamengo,..
Botafogo... _
Fluminense..

. FHuminense..,
Botafogo...',
Villa. Isabel. .
S. 

'Christovão

Áineri-.>; 
'-¦- - ¦'

Flamengo...
Fluminense
Villa fe-a.bel..
Airiciisa.....
America...¦..
Andarahy....
Mangueira..*'••*" ielr...«>. ..
S. ChristovSo
Flamengo.,..
Mangueira...
America,....
Andarahy....
Andarahy....
Botafogo....
Flamengo...
Manèru.ilra.. .
S. Christovão
S. Christovão
Bangú
Bangíi
Palmeiras.
S. Christovão-
America.....
Andarahy...
Bangfl. ......
Botafogo....
Flnn.wngo. . .
Palmeiras...
S. Christovão
S. Christovão
Vi.er.oa
Andarahy...
Andarahy...
Bangti......
Bangú
Botafogo.....
Fluminense..

..M'in,'iiel«.i« .
S. Christovão
America
America
America......
Andarahy...
Andarahy....
Andarahy....
P.angú.......
Bangú
Botafogo
Botafogo
Botafogo
IHutíifogtV. . ..
Flamengo. ..,
KliimeiiKo. ..
Flamengo. ..
Fluminense. .
Mangueira...
Mangueira...
Palmeiras...
Palmeira.*).. .
Piilmeiris^ ..
Villa Isabel..
Villa Isabel..
Villa Isabel..
Villa Isabel..
Villa Isabel..
Villn rsiibel .
S. Christovão.
S. Christovão
S. Christovão

18
18
15
15
14
12

12
10
10
10
.
9
9
9
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
r,
5
5
4
4
4
4
3
3
8
3
í
3
3
3
l

valho, Hélio e Irineu
Reservas: Miro, Antônio, Paulo,

José «9 os demais.
AVISOS

S. O. Sampaio x An-.'gos ãa Pátria
F.O.—«Realiza-se domingo um match
amistoso 'entre as 1", 2" « 3" e«ui-
pes dos clubs acima, -no campo do
primeiro. O captain do S. C. Sam-
paio roga o comparecimento dé to-
doa ós-joga d o rea, pois -o jogo do
3*' •téarh teni Inicio ás 12. horas. - -•

ASSEMBLÉAS E REUNIÕES
Hclleiúoo A. b.—O presidente con-

vida 'todos os 
"socioa 

quites* para se*
reunirem, em -assimblSa geral,, na
próxima segunda-feira, fls 20 horas,
no largo do Rio Comprido -n.' 13,
afim» de proctfderéiii á eleição-, da
naviv directoria.

«Roa! Grandeza F.C.—O presidente
convida todos associados quites para
toinàpemi parte na- essembléa geral,
a; realizar-se hoje, íis 20 horas, afim
d» se proceder ft'eleição* da directo-
ria que deve dirigir os, destinos do.
club, durante- o anno.

S. O. Sanípalo—«ReaJiza-se hoje, ás
20 horas, «reunião de directoria, para
o que pego o comparecimento de to-
dos os directores. .

Vletorla E. C.—Pede o compareci-
mento de Iodos ps sócios.quites, para
sa reunirem em. assemíblíja geral
extraordinária, amanhã, áa 20 -horas.'

O stadium de Ohio
Este stadium, diz "La Nacion", de

Buenos Aires, será o maior do mundo.

Seu custo está calculado em um mi-

Ihão de dollars e oecuparâ. uma super-

ficio de trinta e sete hectares, doado á.

Universidade pela Junta Municipal

(Board of Trustees), para o desenvol-
v'mento dos desportos. ,

a sua, construcçao terá a fCrma de que devo ser e provavelmente s
«-ir* « narte térrea se dlfferenciará victoriosa, pois, creio, que não lta-v

Joaquim de Moraes;* 6 o actual dire- !
ctor do sports c um dos mais assíduos
representantes 'do Real Grandeza na
União das Sociedades do Remo da
Lagoa Rodrigo do Freitas, hábil
sportsman e profundo conhecedor do
sport bi*otão;'6 insubstitutivel-no car-
go que oecupa, e deve continuar a
oecupar.

Eis ahi, Srs. associados, a- chapa
será-
erá

^"áh-f-tí? alta devido ft sua constru- um sô consocio. que se recuse a dar o
aa.' *,-, iseu voto á chapa que fará tremular,
°5A* 

altura será. de trinta e dois metros

Foot-ball em
tugal

Por-

355

(ioiil-TicciWM» «niotôm dM.xmli* p-tstiar
bohtfl

O SLVrCIt DE DOCMINUO MAS*
GUEIRA X FLUMINENSE

Está despertando grande interess»
tio' melo sportivo a prova de cam-
peonato marcada para domingo en-
tre os veteranos clubs Mangueira e
Fluminense.

D jego. que se realizará no cum-
po do C, R. Flamengo, será un; Uos
melhorei) du dia, senão o melhor,
jioi.i a equipe rubro-nogra está ein
niagnifica forma, indo para o campo
disjpòsla a conifirmar «o» teitoa dos
jo;;.:.-; do. anno pa.-vndo o deste anne».

O quadro do trl-campeão da ci-
d::;Ie tiimlicm não se tem dcfcuida-
do" i!»s treinos, pois o resultado
dcíH? jogo- vem favorecer ambos 08
clubs.

Ô Mansiieira, saindo vencedor ou
enipataiiilo o match, (ficará excluído
«ie disputar a eliminatória dom o Ca-
riocu F. C.

O KliwTiinense, sendo o vencedor,
<.*ollocarse-ha em segundo logar no
eiimpeonnto.

A luta -será, pois, titanica e emocio-
nante, sendo de esperar que a con-
currenciá seja nu*merosa.

CAMPEONATO URUGUAYO
O Nacional 6 o campeão

Em «MontevidOo, no cam-po do Par-
nue Central, cCfeotuou-se domingo ul-
timo o match decisivo do campeo-
nato promovido pela Associacion

¦ITruguaya de Football, entre os teams
dn Club Athletico Nacional e Dublin
F. ,C

o match terainou com a victória
di.Xacional, onc mais uma vez con-

o taiiipt-onato uruguuyc.

¦líigaibiit.'. Clnlis ? g-

Milia Mangueira.. 66| l6
Carliudo Villa Isabel. 481 15
Luiz  .-.limeiras... 38; lt
Oliveira  fiotafoco- 31' 16

' Carnaval.... S. Christovão 2,7 13
Mattos '.. tiangü 21| 7
Arlindo., America... 20! 11
Otto  Andarahy... 13! 11
fvuntü Flamengo. * 1*>! 13
"v.erim...... Bstngú...'... Mi 6
Françoia Palmeiras... 13| 10
Ayt-ton  Fluminensi. 0\ 6
Gerdàl  Htniiinensf» 8* 8
ll«l."»f«ins« .. .. 

"'•••'iwfirns 6: 1
Frederico S. Christo vãn (Jj 1
Delfim  Amcricuno.. 3| 1
Ribas  America 2f 5
Ivan Flamengo... 2| 2
Marcos Fltintinenat 21 1
Saara Maria. OorafoRo 0', 1

Total «5«>3
____•

TRAINING»

Fluiníiicnsc X Palniclras — Rea-
liza-s* hoje nni treino entre os
1" teams dos clubs supra, no sta-
dium, tendo a commissão de sports
do Fluminense escalado os jogadores
abaixo, cujo comparecimento solicita
ft sédc, ás 16 horas: Genial — Chico
Netto e Moreira — Lais, Sylvio e
_.0,*tcs. — Mano, Zezé, Wplfare, Ma-
chado e Bacchi.

Reservas: Vidal, Othelo, Salles,
Oliveira, Jollien, Affon*-.*o. Motta

Honorio,

--..';-AíWARIAS NOTICIAS
Fn^^snYo .«_ump«viío snlrnnicriicanQ

Jtw^ítíppz, do Pçfinrol — Informa
um táfejrámma da Agencia Amerl-
cãhffiHmitf falleceu, em' Montevidéu,
o gi^jpè .foot-baílei* uruguayo . José
Perptíil-iíertencente/.aò C.- A. Peãarol,.
o cáiíípeão"sul-atiaericanò.";:

O player José Perez era um dos
melhores extremas das Re-publicas
do Prata". -*

Jogava.tànto há tiiela como na ek-
trema; quer direita, qu,er esquerda.

Perez e Foglino eram os únicos
jogadores uruguayos que tomaram
parte om todos os campeonatos sul-
americanos.

Em 1918, em Montevidéo, foi dos
que mais brilharam no possante qua-
dro qüe conquistou o titulo de cam-
peão, e no anno findo, nesta capital,
actuou de modo brilhante;

Foi unia grande perda para foot-
bati uruguayo.

O foot-bniler Podrcttl, por ter ido
jogar em Minas, foi expulso do Pa-
icstra-Itaíla — Confirmando as nos-
Bas informações de ¦ hontem, diz a
"A Gazeta", de 6 do corrente, sobro
a Ida de Pedrettl, jogador do Palea-
tra, para Uberaba, onde foi, como
"amador", defender as cores do um
club daquolla cidade, alguns collegas
locaes publicaram um communicado
do. club da rua Libero, do qual desta-
camos o seguinte tópico, sobre as ul-
Umas resoluções de sua directoria:

"Resolve, por unanimidade, ollmi-
nar o jogador Alfredo Pedretti do
quadro dos defensores das cores pa-
lestrinas, e tornando passiva de cx-
pulsão."

O próximo festival desportivo do
Real ÓRfíifttan F. O. — Está mar-
cuda a data de 26 do corrente para
a realização do festival desportivo no
esplendido campo do 'Carioca F.C,
na Gnvea, promovido pelo Real Gran-
deza F. C. - '

Esta festa, commemorativa do 
"10°

anniversario desse club, promette ser
brilhante, pois que, além do concur-
so Ae alguns valorosos clubs, consta-
rá de varias surprezas, corridas, a
pega do porto, a caça do gallo, o the-
souro do cego, etc.

Abrilhantará o mesmo uma es-
plfciidida banda de musica e o campo,
sesundo ouvimos, vai receber mura-
vilhosa ornamentação.

Uma das taças a serem disputadas
jã está exposta em uma casa com-
mercial em Botafogo.

O.s convites para essa festa, que
vai ficar memorável no club, v.lo ser
em breves dias postos á disposição
dos associado*.

O presidente da coninilssão de
H.iorts do Manguinhos I*. C. viaja —
Parte hoje, para Bello Horizonte,
pelo rápido, onde vai em gozo de fó-
rins e em visita á sua familia, o esti-
mado sportman Romulo J. dos San-
tos, acatado fúhéclphado do institu-
to Oswaldo Cruz o esforçado presi-
dente da commissão de sports do
Man*.iii'iho3 F. C.

pa paliwtrlnoH "choram" u victo-
ria do Pan Unia r.o em 191!) sobre o
{'«'Vliilhliins — Lemos na "A Gaze-
ta", de S. 1'aulo:

"Um nosso caro confrade italiano,
ao noticiar o jogo de domingo, Pau-
li.:tano X Ypiranga, escreve o se-
guinte, relembrando o encontro Co-
rinthian» X Paulistano, em fins de
1019:

"Nòn vi fu persona che non disse
che il Corinthians, iu quello scontro.
aveva chiaramente consegnalo il
gitico .11 Paulistano, percllô Ia Paio-
stra non fosse proclamata campíoiio
delia decorsa stagione.

Bastava un somplice parogirio o Ma
Palestra, 1'rinno senrso, poteva an-
cora divenire campione.

Anche in'quest'anno il caso si ri-
peto.

Bastava che ieri 1'Ypininga sol-
tanto pnreggiare col Paulistano per-
çhé: ieri, stesso la Palestra potesse
pro.liiiimríll campione di quosto
anno."

Isso ahi fica, a titulo de curiosi-
da*!-.. .'•

O fbíitlVal «le duniingoila A'. A. dc'
Ramos —- No campo do Olaria A. C,
ã. ríia Leopoldina, na CHtação de Olá-
j-i.i. roíiliza-si do:n!n.ro o grande fes-
tu-al !; ornovido jieia A. A. Ao Rair.oj
cujo p-wgrámnla; assim está con
fccfi: nado:

í" pniva — "Albertina dn Cunha
Pinlo" — A'sc 12 hoias -— Malch en-
trcPenhii x Itupturl'--.

?.' prova — "Caü. Miticrva" —
Corrida a pé, paru lioiiiciia, Ü00 me-
tros.

3* prova -— "Nicolas Cos y Sais"—
Corida dc tres pcirtias.

•1" prova — ",Io--;o Gualberto" —¦
A's 1?, lioras e 50 minutos — Er.Cf.n-
tro entre ns fortes equipes Alliados
tio üoirisiiccesío s Confiança, em
disputa do uma linda taça.

5" prova — "Alziro Costa" — Cor-

e capacl(".de para 83.000 espectadores,
sendo distribuídos pela seguinte fôr-

ma* 42.000 para a parte térrea, e

21 000 na parto alta. As tribunas po-
derão conter 1.700 pessoas.

A pista, sem tirar a vista do'publi-
co está rodeada pelo seu lado exterior

por oitenta e sete arcos de quatro me-
tros de largura por dezesete de alto e
á entrada principal so levantará outro
arco de vinte metros de largura por
vinte e seis de altura.

Os espectadores poderão entrar por
oitenta e tres portas e transitar por
cinooenta e tres escadas o cento e
doze corredores, com a largura suffi-
ciente para que possa desalojar-se do
stadium, em um espaço de tempo de
sete minutos, sem nenhum inconvenl-
ente. A área cobrirá uma superfície
do 13.500 metros quadrados, equtva-
lentes á área de dez stadiuns univer-
si tarios ultimamente, construídos nos
Estados Unidos.

Em sua construcçao se empregarão
30.000 metros cúbicos de concreto e
4.000-toneladas de aterro, e no extre-
mo norte, onde o stadium é terminado,
póder-se-ha colloear um scenario mo-
vel para representações ao ar livre,
onde poderão presencear mais de 20.000
pessoas.

Debaixo das archibancadas, além de
um gymnasio, haverá dependências
especiaes para exhiblçOes Industriaes
e exposições de automóveis.

Pelo que se v&, o stadium não ser-
virá somente para se presencar par-
tidas de foot-ball unicamente, servo
tambem para outros fins.

Nos extremos das tribunas se levan-
tarão altas torres, de onde se poderá
dominar os campos de jogo do New
Ohio Fleld, onde existem vinte con-
chás dc bnsket-ball, vários courts de
tannis e uma larga pista para o des-
file de artllhera.

Ainda não foram começados os traba-
lhos do stadium. O milhão de dollars
que so precisa para a sua construcçao
e a compra dos campos de desportos
que* o rodeiam, será colleotado por uma
commissfo denominada "Ohio «ta-
dium", em fi*>rma de subscripçao po-
pular entre os cavalheiras do Colon,
ex-alumnos, estudantes e amigos dá
Ünvorsidade de Ohio e pensoàs de ou-
tros Estados, que contribuirão assim
para as" festas do jubileu da Universi-
dade, que se celebram no p'rox'mo
mez.

O stadium estará prompto para a
abertura da. temporada do foot-bail que
se realizarA no aniib' de Í92Í.

Falando sobre-o projecto dessfr sta-
dlurn,- b presidente William Oxby
Thompson declarou que nada podia
pievPi* a um dos 'i"h.ii!fplices usos
que terá o stadium. O futuro trará
comsigo o maior'desenvolvimento dos
desporto» e uma mal« constante pre-
oecupação por aquelles que não ligam
o desporto neste momento.

Mais da metade don..7.200>.estudai!-
tes incorporados-"''.! ' 

trhl.vorsiüade de
Olvo, tem partlclpfldo em vários con-
curso.-? do ulfm.o. anno; Nos últimos
anno3, custes un'i.ve'rè'tàr;os. obtiveram
cinco campeonatos:"dois de foot-iiall;
dois do basket-ball e iirn do tennis.

As autoridades athleticos da insti-
tuição, em seu consrtftnte esforço' para
o d?-envolvimciito da cultura physca
entre os estusllnte.-j. tiYm adoptado di-
versa» 'medidas 

para faxer eíficai7. o
trabalho a elfti encominendadò e dar
fio -pro's.-to r.m ver.l«i'le!ro valor p:*tt-tico. C_«i!cii!fl?se' offcre.er entre o New
Olvi T-"Vd e o Ohio stadium amplas
rbmr>«;n.-|*d«i.des pura que se possa exer-
c tar 10.000 estudantes.

cheio de glorias, o sacrosanto pavi-
ihão, fazendo-o progredir e engran-
decor.

Rio, 7 de dezembro de i'8'20 — Ar-
thalydlo Agostinho Luz."

WATER-POLO
O INICIO EA TEMPORADA 1920-

1921
Domingo próximo, 12 do corrente,

ha enseada de Botafogo.em frente ao
pavilhão de regatas, será iniciada a
temporada do water-polo, com a
disputa dos seguintes jogos do Cam-
peonato do Rio de Janeiro o torneio
dos segundos quadros de 1920:

Vasco da Gama "versus" S. Chrls-
tovão, 2o0 quadros, fls 15 horas; l00,
ãs 15 1 [2 horas. Arbitro, Sr. Pedro
Santos.

Natação "versus'*B©i_ueirão do Pas-
seio, 2*"* quadros áa 16 horas; i"% ãs
16 l|2 lioras. Arbitro, Sr. Jayme Fer-
nandes Guedes.

iRelativamente ao Inicio da tempo-
rada de water-polo, a Federação do
Remo fa*. publico o seguinte:

a) ser prohibida a permanência de
jogadores em trajes de natação, no
pavilhão central; >

b) poderem os componentes dos
quadros dlsputantes mudar de roupa
no pavilhão Mourisco;

c) serem as entradas para o pavl-
Ihão fornecidas desde já, na sede da
Federação", mediante o pagamento de
lí de sello de propaganda.

ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE
WATER-POLO

Na regra 17 pasgar a ler-se 3m,65
e não 4 jardas, quando diz que:

"Um jogador, em detrimento do
qual uma -falta fôr commettlda, a
menos de "4 jardas"...

Na regra 20, o primeiro período
passará a ser assim redigida:

20 — Golpes de goal e de canto —
Todo jogador que lançar a bola além
da sua própria. Unha de goal, conce-
rá um golpe Hvre. de canto (eorner)
ao quadro adversário, golpe este que . á D ^ organiza os cam-
sel*á jogado do canto da linha de dois : '
metros mais próximo do logar em

Os campeífes dc Lisboa desde 1910
Desde 1910-11 que se disputa o cam-

peonato* por organização da Associação
de Foot-ball de Lisboa. Antes, em.

, 1907-8, 1903-9 e 1909-10, a organiza-
I ção pertenceu & Liga Portugueza da
I Foot-ball, da qual nasceu a Associa*

, y; :.....;-r.*:-St

¦"^w

que a falta tiver sido commettlda.
Accrescente-se á regra 22 mais o

seguinte:
Um jogador, deixando a agua du-

rante o jogo, sem autorização do ar-
bitro, ou recusando-se a entrar em
jogo á sua ordem, será considerado
como indisciplinado e enviado aos
poderes competentes para a respecti-
va punição.

Secretaria, 8 de dezembro de 1920.
—| (A.) Américo P. Guimarães. 2"
secretario.

AS GRANDES PROVAS DE DO-
MINGO

Na reunião que será realizada no
próximo domingo, .no hippodromo do
S. Francisco Xavier, serão dispu-
tadas duas importantes provas cias-
sicas, os prêmios "Major Suckow" e
"Prado Fluminense", a primeira in-
stltuida em 1388, para animaes há-
cionaes, e a segunda creada em 1914
e destinada aos productos europeus
de dois annos e aos platinos o nacio-
naes do tres.. ".' 

Émhora corrido pela primeira vez
ém 1888, o "Grande Promio Major
Suckow" apenas foi disputado doze-
seis vezes, sendo o seguinte o seu re-
sultado: '.«¦., „

1888 — 2.000 metros — Premio:
3:ü00$000:

Druid, 6 annos, 57 kilos, Estado
do Rio, por Taugible e Valença, dos

, .. ,Si*s. Oliveira Junior & C, Mareei-
Recebemos da Federação do Remo | ,[no

Em 2" logar Tenor, 3* Odalisca.

jF*«e«cí*anu

O O «MA O
Miiles Robin"

Mula, Joel. Moacyr; Faro
Moura Costa Henrique Braga, Luiz | rida para meninas. 50 metros.

<|l!'.*t(lll

ASSOC AC-iO ATlll.KTU"\ DO KX-
<;i:\ii(> viJ.Tio

As-aMnlilí-a si-i-ul
O presidente convida todo*, cs di-

reo tu ros o rc-pi-cseiit.niic-, do.- clubs
filia.lts pata ço reunirem >.*ni assem-
bléa KC-ial èxtraordlitíírlii a lentizar?
so lioje, á.s 20 huras co i>«.*iii«i. na.*í*iie
á rua Ger.eial C.',in, i« ui ¦» jt. (i, afiih
d^-Su* tratar do seguinte: ã) pit.sia«_ã

Almeida, Guaranys e Sã Carvalho.
—«Realizar-se-ha amanhã, no sta-

dium. ás 10 horas, um -treino entre
tcis 2°° quadra-, dos clubs aupra, ten-
ido t,ido escalados os jogadores abai-
i xo, cujo comparecimento a cc-mmis-

jsão do Flumlnõrlse solicita, por nosso
I intermédio, ã libra acima m-enetona- meteçao A.
ida: Affonso, Joel, Moacyr, Faro,Ho-
I norio. Salle.*», Artimastor, Coclho.Le-

ws, Queiroz c Moura Costa. ,
Reservas: Jullien, Luiz Salles. Ra- ; sil

li" ]>rova — "Pharmacla'S. João"'—
Corridas do saccos, pata homens.

7' prova — "Casa Barros" —
Slioot para moças.

ti* prova — -'.Atile. Aida Duque Es-
trada" — Sensacional match de foot-
bali entre os fortos conjuntos da As-

de Ramos x Combinado
Riachuelo, em disputa do 11 incda-
lhas de prata.

9' prova—"Ilmiionasem ao A. Bi.1-
— CoriJa para hóípctis, 1...00

bello. João Imiaoio, Coelho, Julio, j metros."
Georges Carlos Auguito, Henri-jue 1 d'prova — Sorteio das entradas e
Brãgà, riinio. Luiz Almeida, Cavai- entre*, i dos promios aos vonrod'.«.*es.
c-vr.ti, Sá Carvalho e José Era.rU. O (loscmpaU* da (a<;a '•Imprensa

Coíifluni.-u P. C. x Vicloriu F. O.— [ Bftisllcliú*'— Visitaram ante-hontem

Brasileirp A. C, os sportsmen Al-
b<>rto C. de Souza c Marctllanó Tel-
xelr.v socivta rios du Man*, ninhos
F.C, afim du tnilíiivü-i «io doseinpate
da taça "Inipror.*-"'. Biaslloira", cujo
j^go s"rã realiza:lú em l" do janeiro
dô 1921. •

Os visitantes foram alvo de innil-
moras «renti^zan pôr miit..* dn directo»
ria do Brasileiro A. C, principaliiicn-
te da pessoa de sou presidente, o
.iportsrnaii Luiz da Rocha 'Silveira
Junior.

Bar!>o:--'i da C«mha òsüi enfcrtno—
Encohtra-sc enfermo, o estimado
sportsman J. Barbosa da Cunha, as-
spclado fundador do Manguinhos F.
Club. onde é ffnraiit.i-ntii acat.*ido.

lílel',*«'í<>s no Real Grandeza F. C. -—
Escrevem-nos: "A todos os associa-
dos «i'i« como eu, s" interessa pelo
futuro brilhante ('" Real Grandeza
Foot-Ball Club, dir;.'o-nic para rogar
votação para a chapa que abaixo
apresento, per ser a. melhor e a que
mnis tem trabalhado pelo engrando-
cimento do nosso querido pavilhão, o
i,a qual devemos e podemos deposi-
tar todas as nos.».ns esperanças. Ana-
lyzòmos do per si os directores, ou por
outra, os candidatos que apresento:
presidente: Arti*."'.* Henrique dos San-
tos; qual 6 o associado do azul e bran-
co. quo doKconhece os relevantes ser-
viços prestados nc* club, por este
atino ira do spoitsinaii ? nenhum. Ba-
liíll.adür incnnsHvel. director compe-
t--*ntisiimo, é o baluarte do glorioso
Rc*al Grnfidézà', Vice-presidente: Gil-
berlo dos Santos; ardoroso, defensor
da flamula querida, espirito lúcido e

j emprtdierídodor, leal n competente.
1* thop-juroiro: José Mario Ferreira;
o spc-tsnmn que ha 10 annos conse-
cutlvos defende c pavilhão glorioso,
o spórtamán que mais concorre para
a victória de seu team, e finalmente,
o sportsnuin a quem o Real Grandeza
não p«'i(le deixar do prestar esta justa
homenacuin, em recompensa aos seus
valiosos servios. 2* thesoureiro :
Agostinho Trindade; apesar de ser
novo no siiovt. 6, no entanto, um ele-
mento indispensável na directoria,
por Ji. ter. noste pouco tempo, dc
monr.lrado a sua capacidade, a sua
dedicação e ò seu amor ao nosso club.
Io secretario: Luiz Máúrno; intollt-
gente. Insinuo tito e infatigavel bata-
Ihador ó Luiz Maúrno, a elle muito
devo o Real Grandeza. 2° secretario:
Manoel Silva: associado aitida novo,
porém apaixonado de ha muito do
nosso pavilhão, e em quem deposita,
mos inteira confiança. Procurador.
José Lui:*: Pureira; ninguém melhor
do qt:c elle poderá oecupar esto car-

j ko; SOelo em o'io o Real Grandeza
deve, em grande parte, os seus liri-

I lhantc-s fnlroá s o seu constante to-
| gresso. Director-sportivo: Paulino

seguinte communicado:
"Para conhecimento dos interessa-

dos, torno publico que o conselho
desta federação, em sua ultima re-
união, resolveu approvar as seguintes
alteraçOes nas regras de water-polo,
a vigorarem na temporada deste
anno:

A regra um passará a ser assim re-
digida: •

1—'Eola—A bola deve ser redonda
e completamente cheia. Como cir-
cumferencla terá, no mínimo 0m,08
(diâmetro 0m,2Í) e, no máximo,
0m,71 (diâmetro 0mj23). Deve ser
impermeável, sem laço exterior, não
apresentando qualquer costura de
couro ou saliência. E' necessário que
a sua superfície seja isenta de gòrdu-
ra ou substancia graxea.

A regra quatro terá a seguinte re-
dacção:

4 — Extensão do campo — O com-

primento do campo do jogo não pôde
sor superior a 27 metros, nom inferior
a 17 metros. A largura terá uo num-
mo nove metros, e no máximo 18 me-
tro.*', sendo constante em toda a ox-
tensão do-campo do jogo. Os goals se-
rão eollocados Om.30 das extremida-
des da piscina ou de qualquer outro
obstáculo. Alem das linhas que limi-
tam o campo, deverão ser marcadas
as seguintes, todas ella* parallelus fis
linhas do goal: a linha do centro,.que
divide o campo em duas partes
iguaes; uma.a 3m-6,5,_ô outra a dois
metros de cada goal, sendo que a de
3m,65 marcará a área de penalidades.
Todas essas linhas, que são imaginar
rias, serão simplesmente aBsigiialadas
por baliaas ou marcas nas bordas da

piscina. Quando o jogo não for em

piscina, poder-se-hão determinar os
Piiiites do campo por meio dc um cor-
dão que irá de balisa a ballsa.

' A' regra 8 accrc-fecente-se. no fi-
nal, mais o seguinte: "Mão 6 neces-
sario que o juiz apite para que Ge
reinicie o Jogo, depois da marcação
de uma penalidade, excepto para 6

penalty.
A regra 9 terá o accrescimo do

seguinte paragrapho:
"Paragrapho unico — Chronome-

triata — O chroiiometrlsta faz uso
de um chronometro e de um apito.
Notifica o meio tempo e o fim do

jogo por meio do apito, e este signal
i deverá ser immediatamente attendi-

do pelo arbitro e pelos jogadores*'.
A regra 11 ficará nssim redigida:
"lt — Capitães — Os capitães são

membros activo.. de seus respectivos
quadros. EMch se põem de accordo
sobre o» detalhes preliminares do

jogo e .tiram os campes á sorte. Em
caso do contestação entre os capi-
tães, o arbitro resolve a questão.

A regra 12 ficará, assim redigida:
__ — Começo do jogo — Os joga-

dores «e collocam na agua sobre a
Unha do _*.eu respectivo goal. O ar-
bitro se collcca sobre a margem, a
igual di-stancia dos dois goals, e, de-

pois de certificar-se. pelos .capitães,
que estão prompto», dá o apito da

partida, lançando, apOs, a bola na
agua, no centro do campo.

Um goal não pôde ser valido sem
ter sido a bola manejada por dois

jogadores, da mesma equipe, ou não,
devendo ô jogador que a arremessar
em goal estar na metade do campo
adversário. O jogador que arremies-
sar a bola sem observar o determi-
nado neste artigo, será punido com
um golpe livre, qüe deverá ser tira-
do pelo go.ií-keeper".

A' regra 13 accrescente-se:
"Se, ao «jignal do apito, annun-

ciando o meio jtempo ou o final do

jogo, a bola não tiver passado intei-
ramente a linha do goal, o goal não
eerá marcado.

Um goal pôde tanvbem ser feito
com a cabeça oü com o pé.

A regra 14, alínea f, ficará sim-
plesmente assim- redigida: . .

"Alínea, f) — Manter a bqla sub-
mersa".

A nota da mesma regra passará a
ter a seguinte redacç,ão:

Nota — Drtbblar a bola ou bater
nella com os braços e levantal-a não
é segural-n; mas, conduzll-a levan-
lada, niantel-a em baixo d'agua ou
prendei-a sobre ou sob a agua com
a mão C« sagural-a; dribblar a bola
atê o goal é permittido. Lançar vo-
luntariamente agua no rosto de um
adversário é considerado como falta.

Na regra 15 a alinea F ficará as-
sim redigida:

Alinea F) tomar posição a menos
de dois metros do goal adversário.

Accrescente-se, no final da mesma
regra, mais o seguinte:

A falta voluntária da alinea O será
sempre punida com a immediata re-
tirada d'agua do infractor.

A regra 16 será assim redigida:
16 — Golpes livres — A penallda-

de de cada falta é um golpe livre
concedido ao campo adversário, do
logar cm que a falta foi commettlda.
Um jogadur no tirar utn golpe livre,
antes de passar a bola, pôde, ulle
mesmo, sogural-a, unia vez que ella
seja atirada a mais de um metro de
distancia. Utn ponto nã» C* marcado
de utn g»l">o livre, .senão quando a
bula tiver sido tocada por um outro
jogador, p.io meno3, com cxcopçáo
do goal-Ueopor,

-Tempo, 1.37 1|2".
1889 — 2.500 metros — Premio:

4:000$000:
Tenor, 6 annos, 60 kilos, S. Pau-

lo, por Flotsam e Platina, do Sr. Josô
Martins da Rooha, João Gonçalves.

Etn 2*> Odalisca, 3° Zig.
Tempo, 176".
1890 — 2.000 metros — Premio:

4:000$000:
Zig, 5 annos, 55 kilos, S. Paulo,

por Douro e Bolla Alliança, da Cou-
delaria Paulista, Thomaz Heals.

Em 2o Tcnorlno, 3" Nero.
Tempo, 138".
Zig, 6 annos, 58 kilos, S. Paulo,

por Douro o Eella Alliança, da Cou-
delaria Paulista, H. Cousins.

Em 2" Marcial, 35 Mutum.
Tempo, 141".
1892 — 2.000 metros — Premio:

6:000$000:
Tenorino, G annos, 55 kilos, São

Paulo, por Ernest e Aurora, do dou-
tor Horacio Pires de Castro, Fran-
cisco Luiz.

Em 2» Marcial, 3" Dlctador.
Tempo, 145",
190!» — 1.700 metros — Premio:

3:000$000:
Dora, 3 annos, 50 kilos, Rio Gran-

de do Sul, por Piquet e N. N., do
Sr. Albano G. de Oliveira, P. Za-
bala.

Em 2' Corambé, 3"* Ugly. » .,., .
Tempo, 117 l|5".
1910 — 1.700 metros — Premio:

3:000$000:
Sana Paiil, 7 annos, 53 kilos,-;Ga-

pitai Federal, por Tejo e Dona Stel-
la, da Coudelaria Confiança, Mareei-
lino.

Em 2" Alibabá, 3" Zuevo.
Tempo,- 118 2|5".
1911 — 1.700 metros — Premio:

.VOOO.OOO:
Ugly, 6 annos, 54 kilos. Rio Gran-

de do Sul, por Blsmarck e Diva, do
€r. Albano G. de Oliveira, P. Za-
bala.

Em 2" Allbabâ, 3* Aragon II.
Tempo, 118 2|5".
J 912 — 1.700 metros — Premio:•i:ooo;ooo:
Rio Pardo, 4 annos, 51 kilos, São

Paulo, por César e Creoulo, dos se-
nhores Hime & Roxa, Pedro Costa.'

Em 2* Cangussú, 3"- Soberba.
Tempo, 115 1|5".
1913 — 1.700 metros — Premio:

4:0001000:
Diamant, 3 annos, 44 kilos, Para-

ná, por Premier Diámohd é Miruca,
do Stud Paraizo, Julio Telles.

Em. 2" Guerreiro, V Toso.
Tenipo, 115 3J5".
1914 — 1.900 metros — Premio:

5:000$000:
Diamant, 4 annos, 56 kilos, Para-

ná, por Premier Diamond e Miruca,
do Stud Guerreiro, D. Croft.

Em 2* Flanem-, 3** Distúrbio.
Tempo, 126 4|5".
1915 —¦ 1.900 metros — Premio:

5:000*000:
Enérgica. S annos, 46 kilos, Rio

Grande do Sul, por Foxy Flyer e Da-
lila, do Dr. Tobias Machado, A. Gi-
bons..

Km S' Dlamont, 3° Patrono.
Tempo. 125". * '

1916 — 1.900'metros -¦- Prchilo:
5:000*000:'

Intcrview, 4 annos, tf5 kilos, Sâò
Paulo, por Tanus e Khaky,' do coro-
nel Juliano M. de Almeida, TS. Ro-
driguez.

Em 2° Enérgica, 8o Patrono..
Tempo. 125 3|5".
1917 — 2.000 metros — Premio:

0:000$000:
Intervlew, 5 annos, 59 kilos, S&o

Paulo, por Tanus e Khaky, do coro-
nel Juliano M. dé Almeida, E. Ro-
drigúez, ... :.-¦-_

Em 2Í HuiTah, S" Patrono.
Tempo, 136 4|5".
1918 — 2.000 motros —Premio:

6:000$000:
Edú, 5 annos, 52 kilos, Rio Grande

do Sul, por Scarpla e Pelotense, do
Sr. Paulo Rosa, D. Suarez.

Em 2*' Invasor do Paraná, im Sun-
rlse. .

Tempo, 131 4|5*\
1919 — 2,000 metros — Prêmios:
Edú, 6 annos, 56 kilos, Rio Gran-

de do Sul, por Scarpia e Pelotense,
dos Srs. R. Lopes & M. Pino, F.
Barroso.

Em 2' Gladiola, 3" Alpha.
Tempo, 135 1|5".
Com absoluta regularidade foi, en-

tretanto, corrido o "Grande Premio
Prado Fluminense'' que, realizado
pela primeira vez em 1914, teve por
vencedor o cavallo inglez Sultão, sen-
do o seguinte o resultado das diver-
sas em que foi disputado:

1914 — 1.720 motros — Premio:
»:0O0.0O0:

Sultão. 2 annos, Inglaterra', por
Gount Schoniborg o Penetrato, do
Sr. Antenor A. Araujo, B. I.e.Me-
ner.

Em 2* Campos ÂlégVe, •'" ChiUno.
Tempo, 112 2|5".
1315 — 1.720 metros — Premio:

6:000j000:

I Ornatinho, 2 nnnos, Ingiate'i'i*n; por

peónatos, os vencedores têm sido noa
campeonatos de primeiras categorias,
os segúfhtes clubs: .

1910-11, Club Internacional de Foot-
bali; 1911-12, Sport Lisboa e Bemfíca;
1912-13, Sport Lisboa e Bemfíca;*
1913-14, Sport Lisboa e.Bemfíca; 1914-
1915 Sporting Club de Portugual;
1915-16; Sport Lisboa e Bemfíca; 19101
1917 Sport Lisboa o Bemlica; 1917-18,
Sport Lisboa e Bemfíca; 1918-19,
Sporting Club do Portugal; 1919-20,
Sport L'8boa e Eemfica.
As antigas Liga* o u Associação do

Fout-ball
Os desafios de hojo são, como aci-

ma dizemos, quatorze. Nelles tomam
tomam parte cento e cincoenta e qua-
tro jogadores, que representam uma
parte mínima da população desportiva
do foot-ball. Este facto, porque de fór-
ma alguma 6 banal merece toda a
attenção que lhe estamos prestando o
indica-nos a opportunidade de alguma
coisa dizermos sobre o que tem sido
entre nós o foot-ball regulamentado,
devendo frizar-se, mais uma vez, que a
enorme Importância actual do foot-ball
representa um esforço colossal do or-
ganização o o produetb de uma' pertl-
naz e intensa propaganda physiea, o
foot-ball, exercicio excellente, de ma-
ravilhosas condições de adextramento
e desenvolvimento physico, hoje uni-
vorsalmente praticado por milhares de
adeptos e asslgnalado, eni todos-os pai-
zes, por grandes provas nacbnaes o
Internacionaes, cheias de enthusiasmo
e optlmos rezultados.

No nosso intuito de recordarmos o
que tem sido o foot-ball entre nós, pro-
curámos quem nos auxiliasse. Não po-
diurnos encontrar melhor do que en-
contrámos; Raul Nunes, velho cama-
rada do melo desportivo, com o seu
nome destacadamente ligado ás Ligas
e á Assocação de Foot-ball, trabalha-
dor incansável e intelligente, director
quasi permanente de uma permanen-
cia bem indicadora do valor dos seus
prestimos, fundador do Sport Grupo
Império que, após varias . modifica-
ções, & hoje o Império Llshoa Club.

Com Raul Nunes, verdade'ra "alma"
da Associação, recordámos que, antea
da actual Associação, duas Ligaa hou-
ve que prepararam um pouco o appa-
íecimanto da Associação, a primeira
presidida pelo tenente da armada Joa-
quim Costa, um dos melhores propa-
gandlstrts e organizadores que temos
conhecido, e que foi secretariado pelo
falleedo desportista Sr. José Roquet-
te, e a segunda presidida pelo saudoso
Dr. Januário Barreto, secretariado
pelo distineto e activo desportista se-
nhor. Eduardo Luiz Pinto 

'Basto, 
a

"alma" do foot-ball de então.
Do trabalho destas Ligas derivaram

a formação e a regulamentação da As-
sociação de Foot-ball de Lisboa, em
bases asseguradoràs do risonho futuro
a cuja realzação estamos assistindo.

Data de 1910 a fundação da Asso-
ciação de'Foot-Ball de Lisboa. Foram
seus fundadores o tenento da armada
Carlos Villar, antigo jogador e devota-
do propagandista dos exercícios physi-
s!cos; Raul Nunes, que .já, tinha feito
parte, da Liga Portugueza de, Foot-
Bali; o apreciado escriptor Felix Ber-
mudes eo d'stlncto escultor José Net-
to, conhecidos jogadores do Sport Lis-
boa; Cosme Dnmião, o então primoro-
so medlo-eentro e capitão do Sport Lis-
bea e Bemfíca, e Pedro Del Negro, jo-
gador da velha guarda e acerrimo en-
thusiasta do foot-ball,

¦ Com estes elementos, presididos por
duas figuras de soberbo destaque, os
Srs. Dr. Mauperrln EJantos, director
da Escola Academica.o Dr. Sá e OÍU
veira, reitor de um dos lyceuií, ambos
dedicadissimos á causa da educação
physica, caminhou a Associação a pas-
sos seguros mas sempre em meio doa
embaraços que nunca deixam de sur- .
gir em volta de qualquer idéa nova
quo appareça com caracter de utlllda-
de e propos'to de triuinphar. E a As-
sociação trlumphou.

Hoje, o foot-ball pôde ser considera-
do entre nós, como é na Inglaterra •
na França, o "jogo nacional". Os
nossos melhores jogadores quasi se
egualam aos primeiros das outras na-
ções. Temos clubs de modelar orga-.
nização interna. Já temos grupos quo
sabem desenvolver jogo attraheitte o
Instrtlctivo. Por vezes, os nossos gru-
pos, cá e Iâ fora," se tOm defrontado,
sem desdouro com poderosos e afaraa-
dos grupos estrangeiros.

O ((uo vai ser n «'¦•poça
13' ainda Raul Nunes quem nos ei-

claracai sobro 03 planos e trabalhos da
Associação, já in'ciados pelo torneio da
"Taça Associação", agora seguido pelo
Campeonato que hojo principia.

Haverá tambem o Campeonato Es-
colar, o Campeonato Militar ò"b Cam-'
peonato Inter-Corporatiyo. Como des-
afios .«ensacionáes, teremos o Pórtq-
Lisboa e o Madrid-LIsboa. E, conio
f'naes frandiosos de temporada dispu-
tar-se-hãõ a "Taça de' Honra", entre
os classificados -do Cafnpeonato de l"
categorias, e o Campeonato Nacional.

. i--í<_*3l__

..¦'V

N. R. Estas hotíciàií^foMii tràn-
scriptas do "Diário de Noticias*', dr»
Lisboa.

Galoping Simon e Orla, do Dr. Al-
fredo Novis, Mi Michaols.

Em 2* Mont Rose, 3* Vanderbilt.
Tempo, 114 1|5".
1916 — 1.720 metros — Premio:

6:000$000:
Dardariellos, 3 annos, Argentina.,

por Peári' River e Gfenadiné . l£ do..
Sr. Antônio Buniacher, D. Fgi*-';.-
reira. :-/

Em 2" Salpicon, 3* Pirque.
Tempo, 115 1|5. V
1917 — 1.720 metros ~ Premio:

5:000|000: \.
Aldgate, 2 annos, Inglaterra, por

Chaucer e Flre Wich, do Sr. O. A.".-.'
Renato Lopes, D. Suarez.

Ein 2o Big-Boy, 3° Motor.
Tempo, 112".
1918 — 1.720 metros — Premio: 

'

5:000$000: .
Minorú, ,2 annos, Inglaterra, por-

Whtte Magic e Ella Cordery, do Sr.
O. A. Renato Lopes, D. Suarez.

• Em 2o Othelo, 3» Canguleiro.
.-* Tempo, 112 3|5".

1919 — 1.750 metros — Promio:
5:000$000:

Maroim, 2 annos, Argentina, por •
Américo o Manilla, do Dr. Rodolpho
Lahmeyer, E. Rodriguez..

; Em 2o Madrugador.
. Tempo, 113 4)5".

.TOCKET CLUB PAULISTANO
.. Ã actual temporada paulista pn.-»
rece fadada a uni grande o verda-
deiro Iriumpíio. o Isso bom merecem
os esforçados dirigentes da impor-
tanto instituição sportiva de S. Paulo.

A ultima reunião, effectuada no
•lindíssimo prado da Moóca. hoja
jttQ-mpleíàmoní-' re formado, dispondo
do luxuosas i.isialaQOes, não só para

mm

¦ i
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Grandes torneios sportivos da Companhia Na-
cional de Tabacos, sob os auspícios do "0 Im-
parcial", 

"A Gazeta de Noticias", "0 Paiz",
"A Tribuna" e <mtros diarâs dos Estados.

Inscripções nara o torneão
A Companhia Nacional de Tuba-

cos instituo estes Torneios, para se-
rem disputados por todos os Clubs
de Football e de Regatas do Brasil.

Os torneios se dividirão:
a) Grande Torneio para os Clubs

de Football.
b) Grando Torneio para os Clubs'fle 

Regatas.
COMMUNICAÇÕES IMPOR-

TANTES
.ilstes Torneios Sportivos, iniciados

em 15 de setembro de 1919. o foram
feitos com outras condições, em que,
obrigando os concurrentes, dlfficul-
tavam de certo modo os Clubs que
desejavam se inscrever.

Em vista de alguns pedidos que a
ComiKinliiu Nacional de Tabacos re-
cebeu de muitos dos grandes Clubs
Sportivos do Brasil, e para completa
facilidade dos mesmos Torneios, re-
solveu modificar para melhor o re-
gulamento dos Torneios Sportivos e
augmentar extraordinariamente o
numero e qualidade dos prêmios.
REGULAMENTO DOS TORNEIOS

Art. 1"—Estes Torneios serão diri-
gidos pela Companliia Nacio-
nal de Tabacos e sob os
auspícios dos jornaes "O Im-
parcial", "O Rio-Jornal", "O
Jornal", "O Paiz", "A Gazeta
de Noticias" e "A Tribuna".

lart. 2o — Estes Torneios, iniciados
a 15 de setembro de 1919,
terminarão, Imp r.o rogavol-
niente, a 31 de dezembro de
1920.

Art. 3o — Estes Torneios serão
realizados pelo accumulo dos
vaies de cigarros de fabrico
da Companhia Nacional de
Tabacos e dos coupons que,
diariamente, junto a este Re-
gulamento publicam os jor-
naes, sob cujo auspício são
os mesmos realizados.

Art. 4o — Os vales dos cigarros da
Companhia Nacional de Ta-
baeo.s valem por unidade e
os coupons publicados pelos
diários citados, vailem 10 "I"
dos vales de cigarros, isto ê,
coda 100 coupons dos publi-
cados pólos jornaes.têm o va-
lor do 10 vales dos cigarros
da Companhia.

Art. 15* — Nenhum Club poderá ser
classificado em primeiro lo-
gar nestes Grandes Torneios,
sem que apresente, no mini-
mo, 50.000 vales de cigarros
da Companliln.

Nenhum Club poderá ser,
classificado em segundo lo-'
gar sem que apresente, no
minimo, 40 000 dos citados
vales.

Sendo que para ser classi-
ficado em terceiro logar pre-
cisará o Club apresentar, no
minimo, 30.000 vales tam-
bem de cigarros.

| único — Os Joupons dos jornaes
serão computados das quan-
tidades mínimas exigidas pa-
ra a classificação dos Io, 2° e
3o logares em diante.

Art. 6° — Ner hum Club poderá con-
correr com os mesmos coü-
pons cm ambos os Torneios,
t...bora esse Club tenha as
as secções de foot-ball e re-
gatas. Os torneios «aão com-
pletamente dlstinctos en-
tro .1.

] único — A classificação dos con-
currentes será feita pelo nu-
me'o total de vales c cou-
j-ons apresentados até o dia
do encerramento do concur-
so, de accordo com o art. 5°.

Art. 1° — Os Clubs poderão ac-
cumular om suas sédos os
vales e coupons do concur-
so ou concursos a que con-
correr, assim como tambem
poderão entregar, mensal-
mente, ao escriptorio du
Com-*i*i*f*"!i, ú rua Marechal
Forlano Tcixoto, 124, os va-
les e coupons accumulados
e dos quaes receberão um
documento de entrega.

I 1' r 0s Clubs que concorrerem
e que estiverem filiados íi
Ligas, Associações e Fe-
derações officiaes, bastarão
para se inscreverem nos tor-
neios, juntar á pnimeira re-
mossa de vales e coupons,
Uni otficio em papel de sua
Secretaria, assignado por Di-
rector competente e pedindo
a devida inscripção.

8 2* — Os Clubs nue concorrerem
o quo não e-stiver» m filiados
á Ligas, Associações o Fe-
derações officiaes, deverão
Juntar 6. primeira ren essa
de vales o coupons um offi-
cio em papel de sua Secre-
taria, assignado pelo Dire-

ctor competente, pedindo a
dovida inscripção r.os Tor-
ncios o juntando uma de-
claração da mais alta auto-
ridade policial do local, de
como o seu Club funeciona
legalmente.

Art. 8° — Não serão computados
na grande apuração final, os
vales e coupons que forem
entregues ao escriptorio da
Companhia Nacional de Ta-
blico*-, á rua Marechal Flo-
riano Peixoto, 124, depois
das 15 horas do dia do en-
eerramento doa torneios, a
31 do dezembro do corrente
anno.

9 único — Para os clubs situados
em zonas que não o Distrieto
Federal, Estado de Minas e

Estado do Espirito Santo,
esse prazo iré até 15 de ja-
neiro de 1921.

Art. 9° — A apuração dos Grandes
Tor.iclos Sportivos será rea-
limada a 20 de janeiro de
1921, fis 15 horas, pela Asso-
ciação de Clironistns Despor-

tlvos, no escriptorio da Com-
panlilu Nacional de Tabacos,
sendo lmmediatamente pro-
clamados os vencedores.

Os ricos prêmios serão en-
tregues solemnemente aos
veneeoores no mesmo dia.

A apuração total será fei-
ta publicam nte.

Os grandes prêmios esta-
rão expostos, no minlno, tres
mezes antes de encerrados
os Grandes Torneios Sporti-
vos.

PRÊMIOS
A Companhia Nacional dc Tabaoos

offercceiá o.s seguintes prêmios:

PARA O FOOT-BALL
1° logar: — Um riquíssimo bronze

allusivo a esse Sport, no va-
lor minimo de 3:000$000.

2o logar — Duas apólices federaes
de 1:0005000 cada uma.

3o logar: — Uma apólice federal de
1:000$000.

PARA O REMO
1° logar: — Uma yole gigg a quatro

remos, do construetor Galli-
nari, de Milão, typo official.

2o logar: — Uma yole gigg a dois
remos, do construetor Galli-
nari, typo official, e

3"- logar; — Um canoe do mesmo
construetor, tambem typo
official.

PRÊMIOS DE ESTIMULO
Para premiar o ..sforço dos asso-

ciados dos Clubs concurrentes, a
Companhia Nacional dc Tabacos of-
ferecerá:

a) Aos associados dos Clubs que
vencerem em 1° logar os Torneios dc
Football c do Remo, que tiverem
conseguido o maior numero do va-
les e coupons, artísticas medalhas de
ouro, cunhadas.

b) Aos associados dos clubs ven-
cedores em Io logar dos Torneios de
Football e do Remo, e que tiverem
conseguido o segundo logar no nu-
mero de vales e coupons arranjados
pura o seu club, uma artistica meda-
lha do prata, com aro dc ouro.

Cigarros da Companhia Nacional
dc Tabacos que têm vales para os
concursos:

Cigarros "19" — Tres finas mis-
turas. ' 

,
Colombina 55 '— Mistura fina.
Colombliiji SO !— Caporal' lavado.
Fluminenses — Mistura filia'.
Piutlno 44 — Mistura, fi.-.t.
Pliillnos 88 — C.poral lii ado.

¦ Gaúchos 2U — Mistura fina.
Guúelios SO — Caporal lavado.
GuynemCr — Km caixa de 100.
Luxo — Finissitnr mistura.
Muritska — Mistura exquisita.

mm «íis mm
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o publico, como para os que niilitam
na vida turfista, em condições de
igualar-se nos principaes campos, de
corridas do nosso continente, do tal
fôrma influiu no espirito dos nossos
profissionaes o suecesso alcançado,
quo é assumpto obrigatório, entre
elles, a rápida remessa dos'seus pon-
sionista.*), para maior brilhantismo
daquellas encantadoras festas spor-
tivas.

Appl.-iudindo a deliberação tomada
pela maioria dos proprietários e en-
tralneurs cariocas, nos prestaremos,
como tambem outros collegas jã o
fizeram, não sõ a fornecer qualquer
informação que nos for solicitada,
como, ainda, a servirmos, como in-
termedlarios, sem remuneração de
espécie alguma, para as necessárias
inscripções que desejarem elles fazer
e para «a locação dos sous animaes.

O programma organizado para a
próxima reunião é o seguinte :

Grando prêmio "Importação" —
1,7010 metros — 7:0W$ — Samara,
Dalmazia, Bea.riz, Moreninha, Lady
Love, Amisad'.', Olivenza, Copper
Mint, Soberana e Charing Cross.

Pareô "Ensaio"'' — 1.500 metros —
l:.,'00'i — Crise, 52 kilos; Buskhoy,
5L\ c Bodoque, 51.

Parco "Progresso" —-1,14)0 metros2:0-003 — Eclipse, 5*5 kilos; Be-
tunia. 515; Mentor, 54; lolito, 53; Es-
crava, 52; Campina, 50, e Creoulo, 48.

Parco "Consolação" — 1.000 me-
tros — l:45iOiO-$ — Rapa, 54 kilos;
Neonah, 53; Cafeína, 49. o Nitíèt-
te, 4S.

Parco ''Supplementar"—1.609 
me-

tros — l:f,0-0$ — Gurupy, 53 kilos;
Plumitn, 53; Saint Lie, 50, o Rosi-
ta, 50.

Parco "Consolação44 — 1.C09 nio-
tros — 1:irOO? — Conjuro, 54 kilos;
Eãlcorrie, 53; Farnum, 52; Aviador,
52: Manivola, 50, o Kury KÚray, 50.

Parco ''Imprensa" — 1.S00 metrôs2:V.n-)$ — Meudinho, &5 kilos;
Mercante, 55, e Còrcyra, 49.

VARIAS .NOTICIAS
Segundo nos declarou hontom o

importante turfman Sr. Carlos Cou-
tinho, serão remettidos para S. Pau-
lo, durante a presente semana, to-
dos os animaes dc sua propriedade,
que ali deverão tomar parte nos .oro-
simos "mectings\

Passou hontem a data natalicia
do conhecido "sportsman" Sr. A. J.
Chavantes, um dos principaes pro-
prietarios do nosso "turf".

O "èntraineur" Trajano de Car-
valho fez enviar para a Paulicéa os
seus pensionistas1 Maroim, Tic-Tac,
Julcpim, Acá, French Warrior e
Gallo, devendo ;>i a:iir hojo vários
"yearlings", que lhe estão confiados,
e mais a potranca Dominóes.

—Ao que ouvimos, a égua Zuleika,
pensionista dos irmãos Barroso, serã
domingo montada pelo jockey C.Fer-
nandez.

Chegou hontem de S. P.aulo,
acompanhada pelo jockey Dinarte
Vaz, a égua nacional Las Palmas,
que tão m.t figura fez no grande pre-
mio "Derby Paulistano", ali corrido
no ultimo domingo.

Foi feito algum jogo nos ani-
mães Mysteriosa, Machiavel, Zuleika,
Moonstone, João Ninguém e Atre-
vido.

Na próxima semana serão em-
barcados para S. Paulo os "year-
lings" Habile, inglez, filho de King
Miitas e Maldenheail: Orphous. in-
glez, filho de Polyphonie e Olivietta;
Vilna, ingleza, filha do Polyphnn'? o
Viana, e Enclianteresse, franceza, fi-
lha de L'oiscau Lyro o Rie de Vivre.
Tambem seguirão Mulatinho e Man-
ganez.

As duas potrancas Vilna e En-
chanteresse estão em trato com o es-
timado "turfman44 e criador coronel
Juliano de Almeida.

Adquirido pelo distineto pro-
prietario paulista Sr. Francisco For-
tes, deve chegar brevemente a São
Paulo o cavallo tordilho Glasgow, fi-
lho de RossI; laureado do grande pre-
mio "Bento Gonçalves4', disputado o
mez passado em Porto Alegre.

Acompanhados do todos os seus
pensionistas, seguirão na segunda
quinzena üo corrento inez, para São
Paulo, os competentes tratadores Ho-
rncio Perazzo o Fernando Barroso.

Têm apresentado sensiveis me-
llioras o.s animaes Luetador, Moons!-
tone e Wilson, inscriptos para a pro-
xima corrida.

O competente importador Sr.
Carlos Coutinho tem em trato com
um "turfman" paulista a venda do
potro inglez Wihiteside.

O preso pedido 6 de 2-5:O0"0|Q">i>.

O CONCURSO DO FLUMINEN -
SE F. O.

Acham-se abertas as inscripções
para o próximo concurso de natação
do club. Os sócios que desejarem
concorrer poderão dirigir-se á sala*
da commissão de. desportos.

As inscripções são gratuita».

BASftEY-BALL
Em a nossa secção de ultima liora,

encontrarão os leitores noticia dc-
talhada do jogxi realizado, liontem
entro o Fluminense c o Flamengo.
TORNEIO INTERNO DO FLUMI-

NENSE F. O.
Realiza-se hoje, ta 19 1|2 horas o

match do torneio interno entre os
quadros Jãra e Bororó.
TORNEIO INFANTIL DO FLUMI-

NENSE F. C.
A commissão avisa que hoje serão

realizados os seguintes jogos:
1" jogo — A's 15 horas — Pory ar.

Guayanna;
a° jogo — A's 1&. 30 — Moema x

Jaey.

PING-PONG
GAMPEON.VTO INTERNO DO BO-

BOTAFOGO F. O.
Na sede do Botafogo, hoje, ás

20 1|2 horas, serão disputados os se-
guintes jogos do campeonato de ping-
pong.

Amanhã» tis 20 1|2 horas, haverá
os seguintes jogos:

Alarico Maciel x Frederico M.
Braga.

Victor Flores x Flavio "Bastos.
Armindo Ferreira x Mauro De-

rome.
J. A. Leite de Castro x Aimir Ma-

ciei.

TENNIS
CAMPEONATO DO FLUMINEN-

SE F. C.
A commissão de sportes avisa ao

abaixo que domingo se realizarão aa
ultimas partidas do torneio de duplas
do club, solicitando, portanto, o com-
parecimento dos mesmos á sédè, ás
8 horas: Mariano J. M. Ferraz, Alva-
ro Braga, Alfredo R-ebello Valente,
¦Souza Gomes, P. Souza Dantas,
R. Souza Dantas e Noothmann.

TIJUCA TENNIS CLUB
De accordo com os arts. 43 e 14

dos estatutos, o presidente convida
todos os sócios pára se reunirem, nà
s6de social, em assembléa geral ordi-
naria, no próximo dia 15, para trata-
rem do segunite ordem do-dia: elei-
ção da directoria é interesses sociaes.

UM AVISO DO O. K. FLAMENGO
A directoria do CR. Flamengo

pede o comparecimento, em sua sede,
fts 1(1 horas e 30 'minutos, hoje,
dos associados abaixo mencionados,
para tratar de assumptos eme- se pren-
clòm aos jogos athieticos que se rea-
liztirâo no dia 25 do corrente: lide-
fonso de Andrade, Edgard Cunha
do. Vasconcellos, Ulysses Malagutti,
Humberto Malagutti de Souza, Paulo
Buarque de Macedo, Iberê Goulart,
Waldemar de Carvalho, Álvaro Gal-
vão Bueno, Mario Sayão C. Araujo,
Dagoberto A. Torres, Clement M.
Barbosa, Winkcleram Barbosa Lima,
Marc Maibon, José Almeida Netto,
Dino G. Bueno. Everardo Peres da
Silva, Julio Kunz Filho, Luiz Cardo-
so Filho, Milton Caldas, Nelclo Dou-
rado, ."lífonso Chermont, Carlos Cruz
e Aroldo Borges Leitão.

PEDESTRIANflSMO -
O CORREDOR CARLOS PAIVA

DE55AFIA O CORREDOR ÁR-
MANDO DEB1ZE
Escreve-nos o corredor Carlos

Paiva:
"Rio de Janeiro, 7 de dezembro

de 1920—Exmo. Sr. redactor spor-
tivo de "O Paiz"—Presente—Distin-
cto senhor—Lendo hoje, nas colú-
ninas de yosíb conceituado jornail, a
minha derrota na prova dè corrida
com o cxmipeão gaúcho Sr. Armin-
do Dcbüw, venho,, por meio desta,
voa ;participar, o seguinte: estando
eu indisposto, ante-hontem, para
esta prova, e meio incommodado, fiz
ver ao juiz, Sr. John AVil.Ss, que não
podia, do maneira, alguma, concor-
rer ..còm . meu adlversario, mas- não
ftii attendido pelo dito senhor, di-
z3iido-me elle que, «endo uma prova
de muita importância, não poderia
attender ao ¦meu pedido. Então, eu,
con.tra minha vontade, aceitei a dita
prova, pois, faltavam-me òs respe-
ctivos ensáiosf. A4 hora marcada da
saida, deu-mo uma caimbra no pé
esquerdo, que me sultou cair, mas o
juiz não annuliou a corrida, sendo
isso uma injustiça para commigo.

Poróm, eu não mie conformando
com esta. derrota, venho, por. inter-
médio deste jornal, desafiar o dito
campeão gaúcho, para uma prova
de velocidade cm tres kilometros,
em disputa dc uma medalha de
ouro, a realizar-se em logar que o
dito campeão desejar'. Esta prova
deverá realizar-se em 19 dò corrente,
liara dar tempo necessário aos re-
spectivos trein.oa meus.

Sem mais pelo momento,fico mui-
to grato pela publicação deste arti-
go, subscrevo-me com a mais alta
estima e consideração, de V. E. àt-
tento e obrigado*4.
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Eleição para vire-preslrtcnto
'Na sessão de hontem do. Supremo

Tribunal Federal, o seu presidente
declarou que, teado terminado o tri-
ennio para que fora eleito viec-pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal
o ministro André Cavalcanti ia pro-
ceder á eleição para. o preenchimen-
to daquelle cargo.

Correndo o escrutínio, foram re-
bebidas 11 cédulas, correspondentes
ao numero de ministros presen-
tes, visto se ter ausentado do recinto
o ministro »4ndrG Cavalcanti. Apu-
radas as mesmas obteve, o- ministro
André Cavalcanti unanimidade de
votos, sendo prcelamadei vice-presi-
dente para o triennio de 1920 a 1923.

O presidente designou os ministros
Guimarães Natal, Pedro Lessa e
Leoni Ramos para introduzirem no
recinto o ministro vice-presidente
reeleito. Recebido cem as forma.li-
dades legaes, S. Ex. prestou o com-
promisso legal.

Um escrivão eleitoral que vai voltar
a esse logar por meio de "habeas-
corpus".
Gabriel Nogueira do Toledo, es-

crivão do juizo da comarca de Tau-
bate, designado ha tres annos para
exercer o cargo de escrivão eleitoral
dessa .comarca, e como tivesse sido
destituido do suas funeções sem ne-
nhufm processo pelo juiz de direito
da .mesma localidade, impetrou uma
ordem de "habeas-corpus" ao juiz
federal da sessão de S. Paulo, para
o fim dc poder continuar no alludido
cargo.

iNas informações prestadas a res-
peito, o juiz de direito de Taubaté
diz que o eeu acto foi causado pelas

reclamações que conunui.iente re-
Cebia contra o funecionario exone-
rádo, e.tambem poi- manter elíe re-
lações bastante aniktnr.is còm um
dos chefes .politicos locaes, o» que pa-
reeia ao informante vir a prejudicar
o serviço eleitoral.
,0 juiz federal, considerando o acto
dp juiz d© direito perfeitamente le-
gal, negou a medida podida, tendo
sido, par esse motivo, interposto re-
curso parai o Supremo Tribunal Fe-
deral que, na sua. sessão de hontem,
deu provin* entò ao recurso- para con-
ceder a ordem.
Um deportado que quer voltar para

o Brasil
Depois de processado como an-

archista pela policia de S. Paulo, o
portuguez Antônio Costa foi expulso
do território nacional. Em seu fa-
vor, porém; foi impetrada uma or-
dem do "habeas-corpus" ao juiz fe-
deral daquelle Estado, sob a. allega-
ção de eer elle residente no Brasil ha
longo tempo e ter quatro filhos bra-
sileiros. O juiz julgou-se incompe-
tente, visto á expulsão ter sido de-
cretada pelo ministro da justiça.
Dessa decisão houve recurso para o
Supremo Tribunal Federal, que, ma
sua seíssão de honteni', converteu o
julgamento em diligencia, para o fim
de serem solicitadas informações, a
respeito, ao Ministério da Justiça.
Porque o pedido não foi instruído,

não obtiverafm "habeas-corpus"

Augusto Henrique de Azevedo e
José Ferreira, empregados no com-
rwercio desta capital, dizendo esto-
rem. presos a um mez e cinco dias
aem motivo justificado, á disposição
do. chefe de policia, e como a 3* Ca-
mara da Corte de Appellaçao Jhes ti-
vesse denegado uma, ordem de "ha-
beas-corpus", que requerera-m., ba-
seados no art. 72, paragrapho 22, da
Constituição Federal, e nos arts. 46
e 47 do decreto n. 848, de 11 de ou-
tubro de 1-890, recorreram da decisão
daquella Câmara para o Supremo
Tribunal Federal, que, lia sua sessão
de hontem, resolveu não conhecer
do pedido, por não estar devidamen-
te instruído.

•Outros julgamentos
Além dos tres "habeas-corpus"" acl-

ma referidos, o Supremo Tribunal Fe-
deral fez na sua sessão de hontem os
seguintes julgamentos:"Habeas-corpus" — N. 6.393 — Sao
Paulo — Relator, o Sr. ministro Muniz
Barreto; recorrente "ex-officio", o
juizo federal; recorrido, o paciente
Américo Garcia — Nogou-se provi-
mento ao recurso, contra o voto do se-
nhor ministro Godofredo Cunha.

N. 6.592 — S. Paulo — Relator, o
Sr. ministro Hermenegildo de Barros;
paciente, Carlos do Esprito Santo —
Não'se conheceu do pedido por ser ori-
ginario, unanimemente.

. N. 5.622 — S» 1'aulo — Relator,, o
Si*, ministro Leoni Ramos; paciente,
João Baptista Mineiro — Converteu-
se o julgamento em diligencia para so
pedirem Informações «to Sr. ministro
da justiça, 

"unanimemente.

N. 6.623 — S. Paulo —Relator, o
Sr. ministro Pedro Mibielli; recor-
rente ex-officio, o juizo federal; recor-
rido, o paciente Urias Martins — Iden-
tica decisão do "habeas-corpus" nu-
mero 6.393.

N. 6.583 — Minas Geraes — Rela-
tor, o. Sr. ministro Guimarães Natal;
paciente, Ramiro de Souza Monteiro

Negou-se a ordem pedida, unanime-
mente.

N. 6.612 — S. Paulo — Relator o
Sr., ministro Pedro Mibielli — Recor-
rente João de Camargo; recorrido o
Tribunal de Justiça — Negou-se pro-
vimento ao recurso contra o voto do
Sr. ministro Pedro Mibielli.

Aggravos do petição'— N. 2.819 —
Dstricto Federal (sobre embargos) —
Relator, g Sr. ministro Hermenegildo
de Barros; embargante, D. Maria Ro-
drigues de Freitas; embargados,
Bromberg, Hacker & C. — Foram re-
Jeitados os embargos, unanimemente.

. N. 2.873 — Distrieto Federal — Re-
lator, o Sr. ministro André Cavai-
canti; aggravante a viuva Ferreira
Vianna; aggravado, Joviniano Gomes

Negou-se provimento ao aggravo,
contra os votos dos Srs. ministros Se-
bastião dé Lacerda, Muniz Barreto e
Godofredo Cunha. Ausento o Sr. mi-
nistro Pedro- Mibielli.

N. 2.882 — Alagoas — Relator o
Sr. ministro Hermenegildo de Barros;
aggra.vante, Sebastião de Mendonça
Jaragua; aggravado, o juiz federal —
Deu-se provmento ao aggravo contra
o voto do Sr. ministro Pedro Lessa.

Recurso criminal — N. 484 Di-
stricto Federal — Relator o Sr. mi-
nistro. Muniz Barreto — Recorrentes,
o procurador criminal, Benjamin A. da
Rocha e Avelino Rodrigues de Barros;
recorridos Roçco Russo e a jusfça fe-
deral — Julgado secretamente.

Preferencias negndas
O Sr. presidente submetteu áo Tri-

bunal os requerimentos em que o te-
nente-coronel Julio José Forain, Com-
pa.nhia Alliança da Baliia e desembar-
gador Cláudio Idenburg Carneiro Leal
pediam respectivamente preferencia
para o julgamento do recurso extra-
ordinaro n. 1.365 e das appellações
eiveis n. 3.504 e n. 3.691, sendo inde-feridos os pedidos contra o voto do se-nhor ministro Godofredo Cunha.

lilEifllIil
SENADO

Os tratallina foriim prènlrtdjdòs polo Sr. Mie-no tin Paiva, sciuln npiirovmlii som recltiina«;"io
u ««'ta dos tralrálliòs (interiores;

Nâo liuuvo expediente.
O Sr. Cinilin r«.'ili'<isa voltou A tribuna par»tratar lio Ineliliüttc «l.-« scssilo ilu anto-vespera

cm torno da «iuc-«l«1o «las tarifas. Disse S. Ex.não sor oxaoio «|ii? livos^e sido o sou discur-so nntsrloi- sobio o «ssuilllito Inspirado peloSr. iirctldçnte dn KcpuMlca, como Insinuaram
nlKiins jornaes. S. Kx. sô falou ontc-liontom
coni o chefe d? Kstado depois dn sessão doSenado, Isto e, depois da haver proferido o
roíVrido illFc-iirpo.

S. Ki. teléplionâra ao seu eollc(*a de repre-
seiitásiloi Sr. Antonio Massa, coinmunlcando-
llie os seus intuitos.

O Sr. Massa fora de oplnlüo que S. Ex. eo
ciitéiidesae primeiramente cotn o Sr. Eiiitaclo
l4es»-on, mas, o ora«l..r achara Isso dispensável
o unira, pur consêgultitèj de accordo com o pro-jirlo pensa mento.

Dcvln, entretanto, assegurar nmis uma vez«llie nâo tivera absolutamente a intenção deoffiiidor a nenhum dos Srs. senadores, nem
lii.» poueo, desautorar n conimhsão especial detnrtfilB. Os seus Intuitos foram bem claros o .po-dom sor observados por quem quizer ler a suaoraç.ão, jft publicada;.

Nn ordiMii do dia figuraram nada menos dedois orçamentos om 3» Uisi-ussilo — o da vlaçtioe da marinha. Ambos tiveram a discussão »u«-
pensai pois a elles, íoram apresentadas multas
ei ne ti das.

Tratando do orçamento da viação, falaram
os Srs. Lauro .Müller, Raymundo dc Miranda
e Mendes dc Almeida.

Passando-se 4 ordem do dia, foram approva-
dos, em 2» discussão, a proposlfjão da Ua-mara dos Deputados, n. 130, de 11)20, reata-
Iecendo n representação de liOOO*4, mensal, do
presidente da Câmara; em 2» discussão, a
proposição da Câmara que abre, pelo Ministe-
rio da Fazenda, o credito de 3.000:000$
siipplcracntnr á verba 31» du orçamneto vlgcn-
te, para pagamento de dividas de cxerclcloB
findos; em 3" discussão, o projecto mandando
contar, como tempo d-.' embarque, para os effei-
tos da promoção, ao capitão de fragata Octa-
vio Perry, o periodo dc tempo quo meiicioua,
durante o qanl conimaiidou navios do Lloyd Ura-sileiro; em 2» discussão, a proposição da Ca-mara, que abre, pelo Ministério da Jnstlça e
,.','?",'»loi' •n*"1"'''-''1. o credito especial deía-uoof pnra pagamento do que é devido aoprofessor nodolpho IlernanlelH; em 2» dls-cun-Bo, a proposição da Camar. que abre, peloMinistério da *, lação o obras Publicas oendito de 230:000*. supplementar ft verba 2>do orçamento vigente; em 3» discussão, a pro-posição da Caniara, que abro, pelo Ministério
da Viação o Obras Publicas, o credito es-
pcclol de 177:8i»7S, para oceorrer ao pagamen-to de despezas do Di«trlcto Itadío-tclcgrapblcó
do Aimuíuiu.-*; em 3a dlBCttMflÒ, a proibição dn
Câmara quo abre, i»clo Ministério da Guerra,

ie credite eiveçUl de 113:142»-.. nara saga-

mento de vencimento a fnncclounrlos da Escola
do IjSí;idojM:iior, pessoal jornalciro da Ks-
cola AliliUr; e eni 3a dlscuãsAo, a i-ni-poslçüo
da Caniara .que abre, pelo Ministério da Agri*
cultura, Industria •*.- Commercio, o credito de
443:0(10$, Supplcmeiitar fts verbas 1», 4»,: IO»,
IS», 22« o 24», do nrt. 27, da lei n. 3.091,
de 5 de Jauelro de 1020 (fól suspensa por ter-
sido ella emendada cm plenário).

CÂMARA
Presidida pelo Sr. Bueno Brandão e secre-

taiiaila pelos Srs. Juvenal lamartine e JosO
Augusto, n sessão do honteni teve Inicio pre-
sentes 55 deputados que. rippròvaram, sem oliser-
vnções, n licta da sessão nntei-lor.

Foram os seguintes o.s impeis lidos no expe-
diente: officio. do Ministério da Marinha, on-
viaudo men'?ngcm em que o governo solicita
a abertura do credito supplementar de rêls
571:87f»$920, ouro. para attender n diversas
despezas, desse ministério, no corrente exerci-
elo; officio do Ministério dtt' Agricultura, en-
viaudo Informações do serviço geológico e nilue-
rnlogiio, conformo Rollcltou a conimissão de fl-
iiauças, o projecto do orçamento desse nilnis-
terio; e officios do Senado, devolvendo auto-
graplios de resoluções sncclonndus. -

Finda a leitura do expediente, falaram os
Srs. Eplilgeniò de Salles e Augusto de Lirtin.
O primeiro tratou da situação da Amazônia.

O segundo respondeu ao discurso do Sr. Mnrlo
Hermes, pronunciado na véspera.

O Sr. Ephigeulo de Salles disse que vol-
tava á tribuna para tratnr da afflictiva si-
tuação da Amazônia.

O orndor passou,: então, a fazer considerações
sobre a crise por que esti passando aquella re-
glito, da qual ji mostrou todn a evidencia, ten-
do sido secundado em sua aição pelos deputados
Srs. Maurício de Lacerda, Francisco Vulluda-
res è Nicanor do Nascimento.

Lou um longo artigo publicado no "Estado do
Pari44 pelo coronel Itnymundo Monteiro da
Costa, vice-dlrector do Museu Commercial dn-
qne)lo Estado um dos mnis competentes co-
nlieccdorcs do assumpto.

Terminou enviando agradecimentos ao pa-trlotlco governo dn Ucpublli-a que, tomando cm
coiiildenição a grita dos habitantes dn Ama-
zonin,. jil encarregou uma conimissão, presidi-da pelo* Sr. ministro da fazenda e composta
dns Srs. senador Justo Chermont, Maxiniino
Arnujo Correia, José Joaquim Monteiro de An-
drade e Ilyppolito dc Vasconcellos, dc estudar
tão Importante problema.

O orador, como subsidio, offereola S referida
commissão os dados constantes do artigo quoacabava do ler.

O Sr. Augusto de Llmn pronunciou o se-
guinte discurso:

— Sr. presidente, í sfl no Justo Impedimcn-
to do meu amigo, presidente da commissão de
plomaela e tratados, a que tambem perten-
fio, que ocenpo neste momento a tribuna, pararesponder ao discurso do nobre deputado peiaBahia, meu amigo deputado Mario Hermes, fun-
damentando seu requerimento de Informações ao
governo sobre uma proposta dc um dos mem-
bros_da embaixada brasileira junto i Liga-'ilas
Nações. As primeiras phrases que mc oceor-
rem suo as.de homenagem dc Justiça HU no-
bres Intenções do Illustre representante dn
Bahia, revelando o zelo escrupnloso poste»' no
Interesse com que acompanha os actos do;» -nos-
sos delegados naquella augusta assenibir-n, onde
se agitam os m»ls graves problemas de ordem
dlplomntiva, envolvendo muitos outros do br-
dem Interna do paiz ali representado. O seu
ponto de vista, formulando e requerimento de
Informações, * do ninls puro patriotismo, como
estou certo dc quo o ter» sido o que Inspirou o
autor do nlvltre a que elle se refere, como
indubitavelmente 6, foi e seri atfi o fim, o do
governo brasileiro, sob a presidência do um
cstadlsln de visão clara, com a vantagem dc
ter sido o mesmo que acompanhou de perto to-
dns as negociações do tratado de Veraallles e a
cuja iniciativa deve o Brasil o posto honroso
que ali conquistou entre as nações mais lllus-
tres. O nobre nntor do requerimento, n cujo
alto ponto de vista da defesa nacional faço Jus-
li«:a. soube tninhem fnzcl-a inteira no não
menos alto em que se collecou o delegado bra-
sileiro, Sr. Gastão da Cunhn, dlnnte do pro-
bl"ina que preoocupa a Liga dns Nai:ões, o des»
arr.inmento proporcional, condição básica da
pnz do mundo. So o melo alvitrado não í Ido-
m»o pnrn este ultimo effeito por que possa colll-
dir rom melindrosos Interesses da defesn no-
cional dc muitos paizes, assumptos em eujo
exa lhe não me cnbe entrar, o que não se pode
pfir cm duvida 6 que o delegado do Brasil, espi-
rito eminente qne estn Câmara conlieee, consi-
derarfi o assumpto do modo n resnlvnr os inter-
esses quo llie estão confiados, principulmen-
te os que diaeni respeito £ fcfcsn da sua Pu-
trin c A segurança armada da sua soberania'.
Mn toria do tanta ponderação não escnpnrâ ao
espirito'perspicaz do Sr. flnstão da Cunha o
dos dignos collegas do delegação do Brasil.
Pelo que diz respeito propriamente ao projei-ro
que motivou o requerimento do meu nobre riml-
go, representante .da Bahia, posso informar
o seguinte, que espero satlsfura aos interesses
de sua nobre attitude.

Os delegados do Brasil, ein gernl, costumam
e derem consultar ao governo, sempre <\\ie lin
tempo para isso: mas tSm precisão dc ter iul-
eiativa; própria hob casos urgentes oú impre-
vistos para os quaes õ impossível a coiisulla.
No caso vertente, a nossa delegação não ou-
riu no. governo. Este approvarft, ou .niío,
tí farfi Juizo definitivo depois que conhecer* com-
pletamente nilo só os termos da proposta sobre
a :fjibrÍeaç3o de armamentos como principal-
mente a resolução qne, porventura, fôr adoptn-
da pela assembléa dr. Lign das Nações. As
propostas c rp*oluí,*fies desta natureza nüo produ-
zem effeito, não obrlgnm as partes, senão de-
pois de approvadas pelo legislativo dc cada paiz
representado.

O Sr. Mnrlo ITermes — Seri submettldn ao
julgamento do poder legislativo brasileiro n pro*
posta, depois de aceita pola assembléa 1

O Sr. Augusto de Lima — As próprias actas
da nsseniblf-a da Liga das Nações serão su-
jeltns a deliberação de cada um dos paizes," e
somente depois do referendum de cada lcgislatu-
ra 6 que terão effieacia.

Nio se verificando nenhuma dessas condi-
çõos, ntt obavondo mesmo dados exactos para ee
ajuizar da proposto, sc esta foi formnlmen-
te Incluída entre as deliberações a serem toma-
dns pela ossemblf-n do Oenebra, ou se perten-
cem ao'numero dé«!se? nlvitres ou |Uggèstões que
oceorrem freqüentemente cm torno dns suas
questões mais grnvesj acredito terem dcsappare-
cidn os motivos, que determinaram o requeri-
mento do meu nobre amigo, a cujo Itens pro-
curei shtlsfazer com cta-, Informações.

Em vista disso o Sr. Mario Hermes fez a
retirada dn seu requerimento.

O Sr. Albertino Drummond apresentou dois
projectos: um, mandando emittir até cem mil
contos para o resgate gradual de apólices de
divida publica; outro, cobre a porcentagem de
caixas econômicas.

Annunciada a ordem do dii, não houve nume-
ro pnra as votações, presentes apenas 70 depu-
tados. . •

Foram, entüo, successlvamcnte encerradas,
sem.debate as seguintes discussões:

Terceira, dos projectos providenciando sobre
n divisão das secções eleitoraes no Distrieto
Federal; abrindo o credito especial de réis
1:277$13G, para pagamento dc differençà de
gratificação a Eduardo Francisco dos Santos;
abrindo o credito especial de 3:278$343, para
pagumento a Manoel Quirlno Jorge e Américo
Jósfl Ordnno; abrindo o credito especial dc
2.000:000$, para pagamento de subvenções de-
vidas peln construcção de estradas de roda-
gem: abrindo o credito dc 000:775*».4!32. supplo-
incntiir tis verbas 17* e 20» do art. 2°, dn lei
n. 3.001, do 1020; transferindo ao Estado de
Minas Ueraes, mediante accordo, o material
destinado 11 navegação do S. Francisco: com pa-
reeer favorável da commissão de finanças;
abrindo o credito dc 8.281:710$100, parn pn-
gamento Ss Companhias Commercio e Navega-
ção Costeira; autorizando a abrir o credito de
2.50015255062, supplementar ti verba 15* do
orçamento vigente do Ministério da Guerra;
2* dos projectos regulando os contratos dc con-
strucção e exploraçtto de estradas dc ferro, com
parecer c emendas da commissão de finanças;
autorizando a promoção ao posto de 200 tenen-
tes dos tres sub-ajudantes machinistas qne não
completaram o tempo exigido pela lei numero
8.034, dc 1018; com parecer favorável dns
commissões de marinha e guerra e de fluan-
ças: mandando recolher a uma caixa especial
metade do imposto sobre o sal, de proceden-
cia do Estado do Itio de Jnnelro; com parecer
favorável dn commissão dc finanças; autori-
zando estudos de barragem c açudagem em zonas
assoladas jielii secca coin substitutivo da eom-
missão dc Obras Publicas e parecer favo-
ravel dn do finanças; unlca dos pareceres, man-
dando archivar o telegramma em qne o Cen-
tro Republicano dos Funecionarios Públicos
Federaes do S. Paulo solicita a reforma do3
Correios; mandando archivar o telegramma em
que -o pessoal dn administração do» Cof-
retos de Vlctoria, Espirito Santo, pede a eleva-
ção desta administração â 2» classe; creando
o cargo dc engenheiro nrcrltecto do Ministério
da Justiça; com parecer da commlssüo de fl-
nanças contrario ao projecto o favorável ao
voto que lhe foi opposto pelo Sr. presidente
da liepublica; do requerimento n. 28, de 1020,
pedindo Informações sobre a proposta apresenta-
dn ft Liga das Nações, em relação aoa arma-
mentos.

Bm seguida foi a sessio levantada.

ADMINISTRAÇÃO FLUMINENSE

Na pagadoria da directoria geral da
fazenda, em Nitheroy, seríl. paga hoje
a folha de vencimentos dos jubilados,
residentes nesta e na vizinha capital.

— A inspectoria de rendas do Es-
tado, tendo concluído em todo o ter-
ritorio fluminense o lançamento do im-
posto de industrias e profissões para o
próximo anno de 1921, aceita reclama-
ções dos contribuintes até o dia 31 do
corrente mez.

INSTRUCÇÃO MILITAR
O Io tenente Orlando tle Verney

Campello, Instruetor nomeado parao tiro 7, tomará posse do cargo ama-nha, aa 20 horas.
A directoria pede o compareci-

mento de todos os eocios recrutas,
reservistaa e civis.

«!».

CATHOLICISMO
0 DE DEZEMlllíO — Süiiío.» tio

din — Santa Luociiáia ,V» »"»».;
Santo Ilçstituto, bispo t: Jntirtyi4;
Santa Viileiln, vii-j-veni e i»i;uiyr;
S. Julião, bispo c coiiíessoi4; Súo
Cypriano, abbadc e confesso-4.

AS FESTAS DE HONTEM
Imiuaculuda Conceição — No tem-

pio da Veneravel Ordem 3* da Imma-
eulada Conceição, fi. rua General C<t-
mara, effectuou-se hontem a tradi-
cional festa da padroeira.

A's 11 horas, teve inicio a grande
missa solemne, sendo celebrante o
padre Antonio Trigo de Negieiros,
acolytado pelos padres Jacomo Vi-
cenzi, diacono, e Emilio Galdi, sub-
diacono, servindo de mestre de cere-
monias o padre Raphael Nogueira.

Ao Evangelho, monsenhor Rangsl
fez um bellissimo sermão, ouvido com
religiosa attenção pelos fieis, que en-
chiam literalmente o templo, que se
achava lindamente ornamentado.

A's 19 horas houve "Te-Doum",
com pregação, pelo conego Bene-
dicto Marinho.

Ao iniciar-se o "Te-Deum", foi lida
a s&guinto nominata dos irmãos elei-
tos para o anno compromissal de
1921:

Ministro, Antonio Joaquim Ferrei-
ra; vice-ministro ,Com. Antonio Dias
Garcia; secretario, Francisco Mar-
quês Sobral, syndico, Antonio Ribeiro
Duarte Silva; procurador geral, .IjsC
da Silva Simões Filho; mestre de no-
viços, Conde de Pinheiro Domingas;
procurador do Asylo, João José For-
reira; thesoureiro do hospital, Igna-
cio Teixeira Jjopos; procurador do
hospital, Alberto Marques Sobral. De-
finidores: José Coutinho Mala, barão
de Peixoto Serra, Julio Berto Cirio,
Heleodoro Fernandes Porto, coronel
Justiniano de Figueiredo Rocha,
Dr. João Saraiva do Andrade, José
Ribeiro Gonçalves, Albino Fontes
Dias Garcia, José Ignacio de Souí.;i,
.\rthur José Lopes, Pedro Rodrigue3
Peres e Victorino Gomes de Avellar,
Vigário do culto divino, Manool An-
tonio das Neves; sacristães: Joué
Gonçalves de Freitas, Manoel Macha-
do Guimarães, Antonio da Costa
Freitas, capitão Alfredo Julio Al-
ves Peerira, Manoel Pinto da Sil-
va, Antonio Joaquim de Castro,
José Justiniano de Araujo, capitão
-•Vlvaro .antonio Ferreira Franco e
Henrique Monteiro Sondermann. Co-
oradores: Manoel Correia da Silva o
Manoel Alves de Amorim. Ministra.
D. Maria Carolina Bandeira Resse;
vice-minlstra, D. Carolina Maria de
Oliveira Dias Garcia; mestra de no-
vlças, contlfcs.sa Ae Pinheiro Domin-
gues; vigaria do culto, D. Luzia Ma-
chado Carlos Fonte; protectora ôo
Asylo, D. Christina Ferreira; vigaria
do Hospital, D. Maria Rosa Ribeiro
Duarte. Zoladoras; D. Eulaüa de Oil-
veira. D. Clara Lambert dos Santos,
D. Maria do Carmo Rodrigues Maia,
D. Carllndo: da Fonseca Garcia, dona
Vltallna Pereira de Souza, D. Angela
Pinto do Oliveira Garcia, D. Adelaide
Valentim Leite Garcia, D. Maria Lu4-
za Correia Garcia, D. Elvira do Car-
valho Machado, D. Maria do Lourdef
Bandeira do Oliveira, D. Maria d.is
Santos Lopes e D. Maria Rodrigues
Peres.

—Finda a missa solemne, «a admi-
nistração fez servir, em uma depen-
dencia da secretaria, um farto lunch,
tendo sido o nosso representante tra-
tado com delicada attenção.

Conceição o Elia Morte—No tem-
pio da Ordem 3" deste nome, sito fi.
rua do Rosário, teve logar liontem a
fest.i da padroeira. O programma' foi
executado ü. risca. O templo, que so
achaca enfeitado, quer durante as
solomnidades, quer durante o correr
do dia, estava literalmente cheio do
fieis.

A' noite, antes .do "Te-Deum", foi
dado a conhecer o seguinte resultado
da eleição para a mesa administrati-
va, para o próximo anno:

Corrector, José Maria Gonçalves;
vice-corrector, Affonso Rodrigues da
Costa; secretario, João Ferreira de
Oliveira; thesoureiro, Agostinho Joa-
quim Ferreira; procurador, José Nu-
nes de Frias; mestre de noviços, Ma-
noel Ventura da Fonseca e Silva; de-
finidores: Ademar Pereira Alexan-
dre; José Coutinho Maia, Manoel
Joaquim Pereira Ramos, Bento Rp-
drigues Esteves, José dos Sahtos Af-
fonso, Arthur José Lopes, José Viria-
to Soarw da Cunha, Aflrlano Augus-
to G. de Castro, Serafim Fernandes,
José Pereira da Fonseca, Dr. Zaoha-
rias Gomes Estrella e Antonio da
Costa Brandão; vigário do culto, Ma-
noel Francisco Ferreira dos Santos;
correctora, D. Anná Prates da Silva
Simões; vice-correctora, condessa de
Frontin; mestra de noviças, D. Rita
Gonçalves dos Santos; vigaria do cui-
to, D. Honorina M. Aguiar Netto; ze-
ladoras, D. Maria Helena Oliveira
Monteiro, D. Eulina C. F. da Silva
Rodrigues, D. Maria do Carmo Rodri-
gues Maia, D. Alzira dos Santos Af-
fonso, D, Luiza Augusta Ferreira,
D. Amélia Rodrigues Frias, D. Odette
Gonçalves, D. Cândida de Faria Ven-
tura, D. Rosalina Fiúza Albuquerque,
D. Marieta da Graça Netto, D. Antu-
nletta Alves Netto, D. Maria da Costa
Pereira, D. Leonor de Faria Ventura
e D. Idalina Esposei Fernandes; sa-
christães: Joaquim Martins Correia,
commendador Jpsé Peixoto Braga,
Antonio José Peixoto, José Pacheco
do Almeida Rocha, Jeronymo Mon-
teiro, Manoe] dos Santos Ferreira,
Manoel Antonio das Neves, José Gon-
çalves de Freitas o José Ribeiro Gon-
çalves.

Capela de Nossa Senhora da Con-
ceição do Enfrenho dc Dentro — No
dia 12 do corrente, essa devoçío fará
celebrar, com o máximo brilhantis-
mo, em sua capela, na freguezia do
Engonho. de Dentro, a festa em ho-
menagem da- titular padroeira, pre-
cedida de um novenarlo.

Será officiante o1 reverendo capelão.
A festa constará de missa solcmno,

ãs 10 horas, pregando ao Evangelho,
o distineto orador sacro, conego Dr.
Olympio Alves de Castro.

A's 19 horas, entoar-se-tha solemne"Te-Deum", com sermão, pelo erudl-
to orador sacro, conego José JV.itonlo
Gonçalves de Rezende. No fim, dar-
se-ha benção do Santissimo Sacra-
mento. Junto á capela tocará, â tarde,
uma banda de musica militar, e ha-
verá leilão de prendas e fogo de arti-
fleio.

Irmandade de S. Pedro e Nossa «Se-
nhora da Conwição, do I.V.c.u.tado —
Tambem no domingo, 12 do corrente,
na capela dessa Irmandade, realizar-
se-ha imponente festa em homena-
gem â Nossa Senhora da Conceição.

Haverá missa cantada ás 10 horas,
e ladainha ás 19 horas. Das 17 horas
em diante, tocará em um coreto ar-
mado ao lado da igreja uma banda
militar, havendo leilão de prendas.
A devoção pede auxilio para conclu-
são das obras da torro.

O triduo começará hoje, i, âs 19
horas.

CULTO EVANGÉLICO
Realiza-se hoje, na 1* igreja ba-

ptista da rua de SanfAnna, a pré-
gação habitual, o mesmo acontecen-
do na de Madureira.

Em qualquer desses templos, :i a£-
fluencia de crentes cresce cada vez

, mais.

I Estilo sendo áctivadás as cerrino-
| nias da Santa Ceia, na conformidade
! do ritual ehrlstãò, desenvolvendo os
pastores do culto evangélico a inaior

I actividáfls íftssivèl na propagação
! das dçutrinàa q esclarecimento dos
santos evangelhos.

Pontos para o culto doméstico:
Cattete, rua Pedro Américo nu-

mero 196; Airl.-.rahy, rua Barão de
Mesquita n. 7ÜS; Rumos, rua Ma-
gdulena n. 29; Bsrito Riúâirõ, rua

. Emilia; Encint.ido, rua Cíarimúndo
de Mello n. 51; rirdade, rua D. Ma-

Iria n. -25; Igreja Kv.~- ¦"•< *!i*;a do
\ -Meyer, rua Dr. Dias dá Cruz n. 185;
Igreja Evangélica Cinbtà, rua Caro-
lina Machado n. 5.")L", Oswaldo Cruz;
Igreja Prcsbytoriana Ilitlçpín.dsnto,
rua Barão do Rio Bíüriçó h". ii; Con-
gregação Presbytcriana lnfcleppndòri-
te, rua João Vicente n. 2SV, Oswal-
do Cruz.

ESPIRITISMO
São as seguintes as sessões dé r.s-

tudo, marcadas para hojo, íis 20 ho-
ras:

Circulo Charitas, á rua Volunta-
rios da Pátria;

Associação Charitas, á rua Silva
Telles n. -ÍS, Andarahy;

Centro Jo."... Baptista, .1 rua ."ir-
chias Còrfdí»ii;6 n. :'i(i, Mçyeí4;

Centro Fé, ICiperauça e Caridade,
á rua Bernardino de Mello n. -17, em
Nova Iguassô;

Centro Francisco de Paula, á rua
Mario Názàréth n. 55, Piedade.

Seguiu hontom, pelo nocturno,
para S. Paulo, o ardoroso pròpagnn-"
dista espirita Lucy-vio Corrêa Ae No-
vaes, que ali vai solicitar o auxilio
dos confrades paulistanos em favor
da construcção da sfide da União Es-
pirita Suburbana, á travessa Hcr-
mengarda ns. 13 e 15, Meyer.

Ao seu botafúra, na "gare'4 da Cen-
trai, compareceu avultado numero
de con Ciados, que lhe foram levar
carinhosas despfdidas.

Na séile da Federação E.ipirita
do Estado do Rio haverá hoje sessão
do Grupo Espirita Escola Santo
Agostinho.

«Iá estão sendo organizadas as cha-
pas para a eleição da directoria que
vai administrar essa associação no
biennio de 1920-1921, sendo de espo-
nft a reeleição do actual [presidente,
Sr. César Gonçalves, que ter.i sido
um esforçado na seara do èspiritua-
lismo.

O actual secretario da Federação
e do "Aprendiz", sou órgão de publi-
cidade, goza igualmente de geral es-
tima entre a familia espirita flumi-
nense.

Além da caridade, o.ue praticam
em larga escaln, prestam nos presi-
dios um caridoso serviço, confortan-
do oa reclusos que os habitam.

Foi enorme a concurrencia que
affluiu hontem á "Tenda da Caiida-
de44, para ouvir o verbo, sempre
fluente, do capitão Vianna do Car-
valho.

Hoje, elle falará no Centro Sole-
dade, á rua Visconde de Itamaraty
n. 74, Villa Isabel, e amanhã no
Centro Antonio de Padua, á rua Se-
nador Pompeu n. 162, ás 20 horas,
com entrada franca.

4 — Na ultima sessão do Grêmio Na-
zareno, á rua Goyaz n. 108, Encán-
tado, foi estudada a communieação
do Julio Oliver, "A Vingança", do
Evangelho, segundo o espiritismo.

A presidência dissérta longamente,
frizando as conseqüências terríveis
da vingança nas vidas presente e fu-
tura do homem. * Herança dos cos-
tumes bárbaros do passado, a vin-
gançá vem se alimentando na distri"-
buição desigual da justiça, ria ambi-
c,4ão descomedida de uns,,.no ogoismo
e no amor próprio exagerados do ou-
tros, dando logar a acções e rea cções
violentas no seio das sociedades hu-
manas.

Animado pelo sentimento dr vin-
gança, desce o homem ao nivel' da
fera.

O progresso da sciencia o dus iri-
dustrias, torna-ee instrumento de
dOr e do lagrimas e jamais o homem,
na terra, cheio de ódios e rancores,
poderá gozar em paz o frueto das
suas cogitações e labores.

A' proporção, porém, que a "numa-
nidadè fôr se integrando nos j.iin-cipios espirituaes, agindo e reagindo
dentro da grande lei moral, "nâo la-
zendo a outrem o .que não d»si»ja
que.se faça a si", a harmonia hí» se
estabelecendo na terra, o ódio è avingança irão se extinguindo no seio
do homem, assim cerno se extiii*'\i.'ih,
pouco a pouco, as densas ospfváes Mfumo, á proporção quo se vai estin-
guindo a fogueira que a produz.

Continuando nessa Ordem de consi»
derações, terminou o orador dizendo:"Todo. progresso real, o que firma o
mérito e determina a recompensa se
faz com o sacrifício de uma iniper-
feição." Hoje, ás 20 horas, haverá
sessão para estudo do Evangolho. A
entrada é franca.

—Fundou-se em S. Paulo, o grupoespirita "Humildes Servos de Jesus",
na cidade de Xiririca, sob a presiden-cia do Sr. Trajano de Souza Ca.br.%1,
auxl.lado pelos Srs. Sylvio Carneiro
Braga, João Francisco do Moraes,
Oscar de Almeida é Alceu Paulino de
Castro.

—»Reune-se hoje, üs 20 horas, o"Grupo de Estudos Theosophicos
Damodar", á rua Barão do Amazonas
n. 258, Nitheroy.

A sessão sorá publica e dirigida pe-lo commandantO Luiz Cardoso, presi-dente do Centro.
—Reuniu-se tambem hontem, na

sala da rua Sachet n. 39, 2" andar,
a "Ordem da Estrella do Oriento", de
que é presidente d coronel Dr. Kay-
mundo Pinto Seidel, comparecendo
grande numero de mombros dessa
Instituição. Houve meditação colle-
otiva, de accordo com as praticas de-'
vocionaes, por elles adoptadas.

—As lojas theosophicas Orpheu,
Pythagoras e Perseverança, estive-
ram tambem reunidas, em seesão
conjunta, para tomar deliberações
a respeito da festa da fraternidade,
que costumam realizar no primeiro
dia âe cada anno. O programma já
está prompto e será breve dado á
publicidade.

—Na cidade de Lavras, do Estado
de Minas, foi fundada mais uma loja
theosophlca, que tomou o nome da"Baggavad Gaotama", organizada pe-lo Sr. .Tose Bento da Cunha Araujo.
director do Instituto Brasil. Fica
assim o Brasil com 15 lojas theoso-
phlcas.

—A Loja Orpheu, que funeciona á•ua Sachet n. 39, 2o andar, resolveu
fazer sessões publicas todas as segun-
das-feiras, das 20 ás 21 horas, lia-
vendo antes uma hora de sessão pri-vativa, para meditação. Aos domin-
gos, ás 16 horas, haverá sessões anis-
ticas, com musica e canto, fazenclo-so
ouvir os melhores artistas thrcso-
phos, cuja sessão sorá publica e pre-sidida pelo Dr. Abel Waldeck, com o
auxilio do professor de plano Sr. Ibi-
ré de Lemos.

CÂMARA MUNICIPAL DE NIT1IE-
ROY

Reune-se hoje á hora regimental a
Caniara Municipal da vizinha capital.

A ordem do dia é a seguinte; traba»
lho das commissões.

,.J ¦ :'.,-' ¦:..;ji'ys..
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[A carteira de redescontos
¦Devia ter chegado hontein a esta capi-

tal o coronel Frederico Rego, que exercia
com competência a gerencia da filial do
Banco do Brasil em Campos.

S. S., tendo sido escolhido liara a rc-
rencia da Carteira de Redescontos da-
quelle banco, recentemente creada, vem
tomar posse desse seu novo e espinhoso
cargo.

Canhenho commercial
O Banco Predial do Estado do Rio dc

Janeiro está fazendo uma .chamada de ca-
pitai para internalizar as suas acções.

O Banco Nacional de Industria e
Colonização realizará no dia 11, ás 14
lioras, a sua assembléa geral para leitura
dos estatutos e eleição da directoria e
conselho.

A E<iiiitativa dos Estados Unidos
do Brasil realizará no dia 20, ás 13 horas,
cm -" convocação, uma assembléa geral
extraordinária, para tratar de assumptos
importantes, de interesse dos seus asso-
ciados.'

ASSEMBLÉAS- GERAES

Estão convocadas as seguintes:
Dia 9:
Extractivo Mineral, ás 13 horas, para

contas e eleições.
Dia 10: * * * . ,.'•_,*¦
Minas de S. Jeronymo, ás 14 horas,

para reforma dos estatutos.
Dia. 10:
Banco do Brasil, ás 13 horas, para re-

forma dos estatutos e creação da car-
teira de redescontos. ,

Dia 11: ' .
, Banco Nacional de Industria c Co-

Jonização, ás 14 horas, para eleição da
directoria. ...

F. de Tecidos Alegria, ás 13 horas,
para i.ssumptos de responsabilidade.

Dia 13:
Companhia _Liu Stearica, ás 13 horas,

para. ultimar o lançamento de um em-
prestiiuo.

Reserva do Futuro, ás 16 horas, para*
eleição do liquidaitfe.

Dia 15:
—Industrial e Agricola do Torreão, ás'13 horas, para contas c eleições.

Empreza de Construcções Civis, ás
13 horas, para contas c eleições.

Dia ifi:
Estrada de Ferro Victória a Minas, ás

14 horas, para coutas e eleições.
Dia .7:
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

,14 lioras, para contas c eleições.
Dia 18:
Companhia Nacional i'c Seguro Mu-

tuo Contra Fogo, ás 13 horas, para ciei-
ção dá administração.

Usinas de Produetos Chimicos, ás
[14 lioras, para eleição. -

Dia 20:
A Equitativa, em 2* convocação, ás 13

Jionis, para. assumptos importantes.
• Dia 23:

Companhia Industrial Fluminense, ás
13 lioras, para reforma dos estatutos.

Dia 26:
Trajano de Medeiros & C. ás 13 horas,

paia prestação de contas e eleições.

Notas da Alfândega
¦A thesouraria desta repartição arreca-

dou hontem 12:853$225, sendo réis
i67 792$3io cm ouro e 145 :o6o$i)t'5 érii'
papel.

Dc í ã;8 cio corrente, importou a renda
em 2.039:93*o$75Q, e em igual periodo do
anuo passado ein 1.781 iGjo^.jRs, havendo
uma differença para mais cm 1920 de
C7S:.1io$374.

—.Esta inspectoria, por acto.de hontem.
•relevou a armazenagem vencida por mer-
cadonas submetticlas a despacho por João
Reynaldo Coutinho &¦ C., cm 6 do moz de
novembro (indo.

—Foram autorizadas ás seguintes re-
stricções dc direitos pagos a mais;
•286$C.fr4, a F. A. Lohner; 49^430, a F.
•Jorge de Oliveira; 21^420, a Figueiredo
Caminha &¦ Ç.

—Tendo Brandão & C, solicitado isen-
ção de direitos para um rolo compressor
c repressor de canna que' importou pelo
Vapor / ulandc, entrado cm outubro ulti-
nio .para a usina de assucar de sua pro-•priedade; denominada N. S. das Dores,
esta inspectoria tomando .conhecimento do
pedido, exarou o seguinte despacho: " Fa*
çam o deposito prévio dos direitos inte-
graes, e paguem cm nota de differença as
.taxas definitivas^"

—O inspector mandou passar por cer-
tidão, a Erik Sundt, o despacho exarado
«m um requerimento em que pediu, por
terem vindo consignados á ordem (nulifi-
que OU avise ao Sr. Erik Sundt), os cò-
allccimentos de nina partida de cimento
que recebeu dos Estados Unidos da Ame-
rica. qne se lhe certificasse se elle era
Considerado consignatario da mercadoria;
se nessa qualidade, podia dcspachal-a sem
intervenção dos remettentes ou embarca-
dores, c se outra qualquer pessoa poderia
despachar as mercadorias sem endosso de
supplicante, nos referidos conhecimentos.
Ei.-* o despacho em questão:" Esta Alfândega tem conhecimentos á
Ordem de embareador para ser notificada
•determinada pessoa, considerando esta
como consignatario da mercadoria, quan-
do portadora dò mesmo, porque nada cn-
Conira que a isto se opponha, sendo certo
que a outrem não é licito o despacho sem
|que seja ouvido o notificado."

—O inspector recebeu liontem do chefe

da estatistica geral das alfândegas, senhor
Frederico-'Perez Albela. quatro exempla-
res do folheto que contem as'estatisticas
de importação e exportação de 1919, ad-
aptadas á nomenclatura:commum de. Bru-
xellas, dc-1.913, e organizadas pela repar-
tição "a carço do mestpo.- —Poi restituido, devidamente informa-
do. á directoria do gabinete do Ministério
da Fazenda/'^ requerimento enf que o
Dr. SamuelUrc. Dowell, solicita a. retira-
da da sua bagagem vinda da Europa pelo-
vapor Alniansont, entrado em fevereiro
ultimo.

. —Foi baixado hontem o seguinte edi-
tal: "•'-'¦ .-'"O inspector, de - accordo'cóm-a'cir-*
cular 11.16, de it dc março de 1897, faz'
publico que o Laboratório Nacional de
Analyses, julgou nocivo á saude publica,
o seguinte producto:

Vinho, vindo dc Malaga, no vapor
Skoglaiul, entrado cm 30 de outubro de
1920, em 20 caixas, marca FJerC, nume-
ros 23.670I93, consignado a J. Fran-
co cr C.

A analyse revelou neste vinho fino,
contendo 16,1 "\" de álcool em volume, a
existência de mais de duas grammas dc
sulfato de potássio por litro, o que *é no-
eivo á saude.

Veiu rotulado com os seguintes dizeres
impressos: Clurila—Amontillado Fino —
José Garcia Delgado y Unos.—Jerês.

—¦Ém resposta a uma consulta do pro-
curador geral da fazend •. publica, sobre
sc o Eloyd Brasileiro eslá sujeito ao paga-
tnentó das gratificações dos funccionarios
aduaneiros de que traia a vigente lePda
receita, pelas visitas fiscaes 'fora de ho-
ras do expediente, o inspector da Alfán-
dega informou que a seu vêr, emquanto
os serviços daquella empreza estiverem a
cargo da União, esta ella isenta do alludi-
do pagamento.

—Tendo o Sr. Marques Baptista de
Leão, administrador do trapiche da ilha
do Caju, solicitado permissão para remo-
ver para a ilha da Sapucaia, o entulho
que sé encontra nos armazéns 1, 2 e 3, da
rerefida ilha do Cajiu.resultante do gran-
de incêndio ali havido, esta inspectoria,
por acto de hontem, deferiu o pedido,* de-
terminando que a referida remoção deve-
rá ser feita com a assistencia do Sr. Alen-
car Coimbra, funceionario da Alfândega
em serviço na ilha, e com as devidas cau-
telas da guarda-.noria.

—O- inspector mandou entregar á Pró-
•Matre, a importância dc 1 :36g$i56, pro-
veniente da quota sobre o imposto de be-
bidas alcoólicas arrecadado durante o mez
passado, a que lem direito como contri-
buição de caridade.-

—-O. commandante do vapor inglez Gia-
morganshirc, entrado em- 20 dc março ul-
timo, foi responsabilizado pelo pagamen-
to dos direitos em dobru, por falta de
descarga de mercadorias.

Para proceder á respectiva avaliação,
foram designados os Srs. Amaro Câmara
c Rocha Lima.

Centros diversos
FARINHA DE TRIGO

'mt

Funeciona va esse mercado inalterado,
mas em posição firme. As colações eram
as seguintes:

Por 14 Mios .
1> qnalldade 4TJO00 47$l>00
li» qualidade 40*1111.1 4(!$5IIII
il* qualidade. 4.15000 *ir>$.10i)
Semolina 47*0(10 47?50U

CEREARS MOIDOS

O mercado desses produetos funecio-,
nava firine, principalmente para b! fubá
dc milho. • 

' •

Cola.;.'".:

F11I1S mimoso. . . . .
FiiliS i-:u.lfl.*avL*l, 1T$ a
F.ilift |.!..iirii'iivul. . ..
l-'llh.l QSJlVõtáj
Fuh.l (oiuiiiUiii
Arurntit
Ful.f. de arru» .. .'. ..

Oulros gem-rof. "

Deitrin-1
Feeulii fhm .'. .. _.. ..
líuèitlu '-* iorle .... ..

Por 50 kilos

..... 23*600
18*0110
WÍUOO
lljuoo

12*0011
. .. :i8*noo

., -..•¦ SSJIIOO
Kllog.

.. .. 1*200

.*. .. *l!00

.. .'. *suo

O XARQUE

Não aceusaram alterações os preços
desse prçducto, os. quaes se cunserv.ivam
firmes. . ¦ '

KiloProcedências :
Jfío rfn Praia;

Patos c manta? .. .
Puras ...anta» .. ..

Itio Grande:-
Patos' c niuiittis.'. ..
1'iiraa lni.nt.i-) .; ..

Jííihis (lentes:
Conforme a qualldada

2*100 a 2*300

1SS00 a 2*200
li SUO a 2*200

1*700 a 2*200

Rendas fiscaes
RECEBEDORÍA DE MINAS

G Kit AES

Arrecadação do .lia 1:170*2.10
Lio 1" 11 120:11211*7110
K111 imi;i I perinüu tlu a nn<i \m\ h -

.sado ,' 131!: lViíSUO

Preços correntes
Águas mineraes:

GfifM
Oi.xni.ibu' 37*000 HiMlIOO
Lambary 32JIM.II 31*000
Siil.iii.rl» 34*111.0 311*0110
raml.Mqinia., . . .... 82*1100 :n$in)o

S rji.ilvnijó.i!  .111(11.10 n 32*11111.

Aguardente*

INcm sello)
De Campos .. .... ..
üe l-iirin*/
De Angra

Álcool:

De 40 Brtlos .. .. ;. .
De 38 grãos .. .. .. ..
Do 38 srdos

Alfafa: _ \\

Nacional *. .. ..
: ¦ Ai'»'oz: • 

'., 
...

r.rllhado da 1* ......
Ilrllliixln do 2»
Espacial .*. .... ... ..
Superior :. .. .. .. ..
Bom
Itegular .. 
lirauca ¦«. *'. ¦
lt.1Ja.l0 do* norte .... ..
Mo' - arrnx. . . 
Sn nu-a

Bacalhào:

Diversas marcas .. ,. .
Ii.i-iii, .iicti iiiixa . ......
1'oliolm. . .', ...,,,.,.

Batiiia:

£'. Aleero, lata de 20 kilos
Idem, dc 2 klloa
1.1.•o.- de I' Kilo- :-.' .
Uariina lata. du 20 dllo»
Itajahy, lata do 20 kilos
I.iiIhIiv. hi.a do .11 «Una.
Iilom. mia -Ia 1 kll.il .. '

da VO klloa
Ulnalr.1 . 1-nuliata. .lati .

da 2 klloa
Batutas:

Mineira c Paullstt; ., ..
Itio Grande ...... .'.
Franccxiis '..'..' .'. :. '.

Brcü:"^' v;-"
Americano.'.'eíiro ..'.'.. .
Idcin. .,»5i..jriil .. ,. ......

Clincuto; .

Marca Diira. . -. .* ,;.i. •
Marra 'Atlas.* ',.
Outras marcas , . .....

«MP litros

1Ü0$0Ü0 a 200?000
ca.1*..ni. ¦ .'...jii.i.i
210?000 a 230*009

250*000 a 200*000
220*000 a 230*009
lüOSilllO a 200*000

Cm kilo
*300 a ÇCB0

. nn
48*000
¦Cli...».
40*000
41*000
30*000
32*000
38*000
20*000
22*11110
10*000

hllris
D2*000
4SÍ...I.'
48*000
43*000
88*000
31*000
40*000
28*000
2.1(111111
20*000

cifro
120*000 a 130*000

— a tifiliHKl
100*000 a 100*000

Tim kilo
ljiir.ll a
1*000 a
1*1.1.1- a
H7N0 a
1*1.00 n
líi.i.l' a•líiir.l. a
1*11110 a

2*000
1*050
il.ir.ii
1*111111
2*000*2»..l»
2*11110
KllâO

1*1130 a 2*000

Vm kilo

N*onilnal'
«•.•'..inai

B-inieat --,
111S11..11 a- 44SOOO
40*0110 a 41*000
40*000 a 44*000

Farcllo dc'trigo:'
Dns niolnl.oj naclonsei *..* r.*000

Fai-iiilia dc mandioca:
l'nr

Alegre, espwliil .. 14*000Porto
fitem,
Mem,
Idem,
Idem,

fina 111*000 ;
entreílna ;. .. .. :12$0(IO
peneirada 11*000
grossa »*::oo

Lacuna, peneirixia .. . lojlioo
Iden., grossa ..* .. :. '. -0*300

Feijão:
,*;'¦,'¦,*.., Pnr

rreto, superior 21*000
Idem, regular 18*000
He .iires. Porln Alegra . 22*.ui(l
Manteiga .. ¦..'..- .'. .. 40*000
Enxofro. («6 Llios) . .. 24*000
Branco  18*000
Amendoim 33*000
Fnidlnlin 18*1100
Uiilntiuhn intOdC
Outras qualidade* 14*000

Fumo:

a 0*200

48 SIIoj
a 14*300

13*300
12*400
11*300

11*110(1
11*100
0*500

(10 tllOf
28*000
20*000

1. 25*11110
42*000
27*000
24*000
33*000
211(1100
17*000
21(000

Em corda — Especial ..
Idem, bon. .... .'. .. .
Idem, baixo

Em folutl

Rio Grande, amarelo, 1*..
Idem. 2>. . . .-.
Ommum. da l« . ,
Idem, da 2" ... .
¦lal.la — Kspeclal
Itulila — Superior
Ttoni. ., ; ,''.. .;•'.«
Mineira «Paulista.
Rln (irnndo. . , .
Praneeias. . ... ..,
Preto! superior. . ¦
líl**in. n»suloV. .#.
Manteiga.' .. '. ' 

.
Kerozene:

Pm kile
2*000 a 2*200
1*1100 a 1*800
1*000 a 1*100

• •••

.1 '•*•• • • •

Pm
2«»0l.O
22*11110
21*1.110
1H*(.II(.
Slliunli
28*1.00
20*1100

23*000 à
211(1.(11' a
84(000 a

kilos
28(000
24(11(1»
23*1100
21.(000
4>I*IMI0
31*000
22*00.1

(ARO
*.'.00
(720

2HSll.ll)
21(000
38(0HQ

Amcrirono * • • WiiVim

Ladrilltos:

Naolo.iae». . . .........
De (Vraintet ..' .. .. ..
Hstrangelrn» ,-. .. .. ..

* Mnnteiga:

Dc Minas • E. do Itio .,
S. Cutliai-.na(5 é 10 kilos)

Milho:

amarelo ¦• •; - • • .. ..
liranco. ." .'" 
Mesclado, "i

Madeira dc lei:

Cedro
Pendia branca. . .
tinira» qualidades ..

Por ia!*»
25(000*a 20*000

lfííro isuntlrnio
7(000 a 15(0110

21*1100 a 20*000
88*000 a 40*000

Pm Wto
4*500 a 4*600
3*200 a 4*400

«2 lidai
18*000 a 20*000
17$.-.l)0 a 18*000
17*500 a 18*000

Uelro oV:-'.
180*000
25.1*000

170*000 • 100*000

Olco:
De llnl.aça!

Kin bnrrll bruto... .. ..
lim lata

De caroço de algodão:

Nacional  .. ..
Es.ni ngelro ..

1'olvillio:

fie M. 11.1». .P.l» s 9. Paulo.
Ilo l'orin Aleure
Üe Santa Calüarinti *• .«

I^ho:

Americano. 
Uealiia por dúzia, cone. .
Slinictí.
|)c Vtírnnh, Ia nuiiMduile •
Idem. de 2* qti.ilIdade ...

IMiosplioros: ...

2*01.0 a 2(sOO
2*000 a 2(800

1*200 a
2*000 •

SUO
1*400
2*800

*350 a
*350 a
*300 »

(400
(400
(400

Por ol
Í7.III

320*000
2Í..IIII

t-.lllll
(830

Pm tolo
ll.-irrn Olho ..
O.iiriis 111:1..'ns

7-15000
74*000

l^-csunlos;

Nnftnnnl. • •• **• >• •• ••
Estraugeito •

Queijos:

Minas,. •• •• •• •«•*•••
Pulmjra (catxa) .. .. ••
Sal: ;

Do iinrte, grosso.. ..' ...
iliilrt... . . 
Oe Cabo Frio. grosso...
Idem. Ide..., moldo......
Kstrn.igelro. . . ......

Sebo:

Do ft. Oroi.de e fronteira
Do Matadouro e xarq. .
Oo liln ds Prata. . ¦ .

Ta p loca:

De diversas procedências.
Telhas:

Frai.iezaa. ¦ ¦ ....
Nacionaes

Toucinho:

íTíIo
4*800 a 5*200

10*,-.00 a .13*000

Um
1*000

100*000
.1*800

101*000

80 ledo*
>— 81500

Nominal
6(000 a 7(000

Nominal
10(000 a 13(00(1

Pm kllt

íoi.-iiua.
Nominal

4(300

Om Iri!»
*400 a ,*000

Santos, Vi-f.fr/*. ' ........
Santo?, Tfiniyaon
Poi-tns do lll.. Grande, Íbiapaba .
Arucujd e uses., I taipa, r a .. ...
Nura Vorl:, íliiran;...  '..
Buenos Alies o esc, Acolus
Portos do norte,. Ccuni  
CaUáo e oscs., Orifo ..
MoiitcvidÍM» e oscs., Sirio .. .. ..
Rio Gramle* a Kio dn Prata, Suécia.
Uio da Pratu, llalboa .... ....
Murs-elliii c oscs., Formosa.. . ..
Liverpool o eses., 'Demerara .. .,
Recife e eses., Taquara •• •'• •¦ ••
Buenos Aires e miw,,t;1*uV* do Wae$
Maivseilm u eses;; âlcndoaa .. .. ..
Bouthnmpton e eses.. Avon .. ,'¦.' ..
Portos do norte, João Alfredo ....

Cntii'Mi*i-*n. • 9 titttt, tü
Dc fu.uelro

Vinho:

O- Ulo Granda. . • .....
ÍNtra nge.ro, flrgero .. ..
Idem. terde . • 

Vcrmouth:

Itnllnno.. ..- .. ».' •¦>
Francez . * ••
frjrtuguei IP. C.1.....1

Vinagrei

Branco .... •'tinto .. .. .'.

1:2011* I 1:400*
000*000 a 530*000

' Um Mto
fllllll 1 11400
2*000 á 2(500

Petr üartil
7IIJ.H.U a 8*1*1101

llliijl.UO a 7SlifU00
6*'.ll*llim a 7(1.1*000
750*000 a 800*0'*i-

* * - Valsa
68*000 a 60*000

. 78*000 a 82*000
48ÍUUO a 1)2*000

Plp»
S50*000 a 700*000
650*000 1 700*000

Alguns slocks
Na manhã do dia 6 ido-corrente, exis-

tiam, nos-moinhos c -trapiches desta ca-
pitai, 4.S30 toneladas- de trigo ein grão
e 116.345 saccos de farinha de trigo, sen-
do 92.434 nos 

"moinhos e 23.911 nos tra-
piches.

Na mesma data havia, nos depósitos
de' inflftniniaveis,- ,r4.o68 caisas' de kero-
zene c 2i'6.áo,f dc feaíolind (feita a con-
versão da gasolina' a" granel).

Existem nos frigorificos 300 caixas
de peixe fresco, com o peso approximado
de 50 kilos calda uma.

O inspector da Alfândega de Maceió
informou a Superintendência do Abaste-
cimento -que embarcaram no referido
porto ipara I.iverpool) 20.493 saccos de
assucar Demorara.

Noticias marítimas
MOVIMENTO BO 1'OIITO

¦ Vapores entrados

De Porto Alegre c escalas, nacional
íbiapaba, carga ,a .Martinelli;"

Dc Norfolk, anie,ricanò Surico, carvão
a A. IÍ. Di-^k; .'.'. . . 

'" 
-

Dc Nova York. americano Tippecanoc,
oleo a Standard Oil Conipanyj

De Swairsca c Bahia, inglez Sambre,
carga á Mala Real;

Dc Porto Alegre e escalas, nacional
Itapura, carga a I.age Irmãos;

De •Mòntcvidcoj,, e escalas, nacional
Servulo Dourado, 

'carga 
ao Lioyd Brasi-

leiro.

.- Vapores saldos

Para Londres, inglez Learne)
Para Buenos Aires e escalas, italiano

Columbia;
Para Porto Alegre c escalas, nacional

Imperador;
Para Pelotas, e. escalas, nacional Ibi-

tuba; „'
Para Buenos Ayres.e escalas hollandez

Salland;
Para Bordéos e escalas, francez Ca-

roíina;
Para Londres e .escalas, americano

Af admiti.. '.....'
Vapores esperados

Portos dd ani, Almirante Jaceguay. . .... 0
Nova Yorlc, Amerott .;.. I)
Boutlianipton c esed/í Êighlàitd-liover .. 10
Hueno) Aires eses,, Ar/uflnf»*? 10
Amsterdam o esc«., Qclritt 11
Hnonoíi Aires e nses., Vaübatt 11
Nova Vork, Vestrl*..:, ..-. 12
lluvre o eses',, Oeytuii ..,,-. 12
Nora York, TÃjtmyssòu ., 13
Hno.ins Aires o csc,; J'omi!8ò di Ravoia.. 13
Ulo, Grande do sul o csc, Byron '. 14
Liverpool e eses., Orita ....¦ 14
Stockolmo o eses., Suicia ., 14
Suoçín o escR., Iíatboa 15
Nova York, Acolus l»
lluenos Aires e eses., Dcrmrijra 17
Iínenos Aires e cscs., Fnrmonn 17
Antuérpia e esesv Pays do Waes 10
Ulo ila Prãtn, Mcndosa 20
Ituenos.AIrcs e eses., Avon 22

* 
Vapores a sair

Buenos Aires, Amcross o
Nova York o esc, TKtils o
Laguna e eses., A mia o
Portos do sul,¦ Itapema ft
Poilos do Rio do .Iiinelro, llarolm. ... 10
Miirsellia o ísesí', 'Atjuitainc li)
lluenos Aires, tlnntKvmniel 10
Lagunil e eses., [-.Laguna ., .. .. io
Uiieiins Aires ií eses.. lllghltovvr .... *.'-]l
MossorÕ* v èse'..' flnfntra..'.'. .¦ ix
Pnriiis dn norte, Rio ilo ililnctrtj'...". 11*
l'«itta (ia Areia. Vormtcl.. n
Nova Vnrk o uses., Voubnu. , \\lliicnos Aires u cscs., (hlrla 12
Cumillíil o Iguape, Iraty .-. J2
Piii-tris do sul. Itiijuhii.. 12
Ulo dn 1'rntni A niiiibiiui 12
lluenos Aires e oscs., Ci-yliL-i .. .... ,. 13
ll.ireeliimi o (ienova, Tamato iti Ravoia.. 13
Portos «In uorte, ArtJVtUy.*,.... 13

Movimento do cáes do
porto

. Acham-se atracados áo cáes do porto,
em serviço dc carga c descarga de nier-
cadorias, os 'vapores e embarcações se-'
—intes:

. O...UV. nacional S. Franciscg, cabota-
gem, armazem i.

Vapor nacional Helena, cabotagem, ar-
mazem i.

Chatas diversas, com carregamento do
Liiiia, armazém iv. *2.

Chatas diversas com caíregamènto do
Sirio, armazem 2.

Vapor nacional Imperador, cabotagem,'
armazem n. 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Winona, armazem 3.

Chatas diversas, com carregamento do
West Noska, armazém 3 c mixto 4.•Chatas diversas, com carregamento do
7?ío de la Plata. (armazém mixto n. 8), ar-
mazem 11. 4.

Chatas diversas com carregamento do
Afendosa, armazem 4.* -- "— ¦*

Vapor nacional Anna, cabotagem, ar-
mazem 4. . * . . *

Chatas diversas com carregamento do
naffric (armazém mixto 4), armazém

••'• .5*
Chatas diversas, com carregamento do

Scaldier, descarregando cimento no ar-
mazem 3, (arniazem mixto 8), armazém
n. 5 • '

Vapor inglez Afonanesses, descarregan-
do cimento no armazém, 3, armazem 6.

Chatas diversas, com carregamento do
Af. /. Sclaon (armazém mixto n. 8), ar-
mazem n. 7.

Chatas diversas com carregamento do
Western Hcro, (armazém mixto 8), ar-
mazem 7.

Chatas diversas, recebendo minério,
armazém 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Ango (armazém mixto n. 8), armazem
n. 9. '...-.

Chatas diversas, com carregamento do
West' Aíunhan, (armazém externo 8), ar-
mazem 9.

Chitas diversas, com carregamento do
Sartt (armazem mixto n. 8), armazém
ii. 9 (a farinha de trigo descarregada no
armazém n. 3).

Vapor nacional Dina, cabotagem, pa-
teo 10.

Chatas diversas, com carregamento do
Pancrás, armazem 10.

Vapor inglez American Star, pateo 11
(descarregando material para a Estrada
de Ferro Central do Brasil), pateo to.

Chatas diversas, com carregamento do
Tabor, (armazem externo is), armazém
iS*

Vapor inglez Larnc, recebendo carga,
armazém 11.

Chatas diversas com carregamento do
Avon, (armazem mixto 2), armazem 16.

Vapor belga Gallier, (armazém mix-
to 4), armazém 16.

Chatas diversas, com carregamento do
S-wimburne _ (armajem *mÍKto tu 8)*,- arma-
zem n. 17. '''' '. f ¦ '•'- ¦ --¦--.¦ ¦¦¦¦ ¦•

Vapor francez Çaronna, transportando
passageiros, aijipázèiii 17.

Chatas diversas, còm carregamento do
Uuron (armazem mixtb n.-g), armazem
n. 18.

Praça Mauá, vago.

Movimento commercial
NOS ESTADOS

BELÉM, 8 (A. A.) — O mercado da
borracha, devido, as causas já conhecidas
continua paraysado, sendo o producto
cotaldo a i$8òo.

NO rcSTRANGISIUO

LONDRES. 8 (U. P!) — O. vapor Ar-
lama za.rpou de Lisboa com destino ao
Brasil. O Niagara, á caminho do Brasil,
chegou a Londres, no dia 6 do corrente.

CORREIO
Esta repartição expedlri malas peloi seguiu*

tes paquetes:
Uoje:

Anna,, para Santoa, Paranas.il. 6. Fran*
cisco, ItaJ.il..v, Florianópolis o. Laguna, rece*
bendo Impressos nIC* as 5 horas, cartas para
o Interior at6 as 5 1|2 e eom porte duplo
atê us 0.

//«junina, para Santos, Paraná, Santa Ca-
tharlna e Itio (ir.indo, recebendo Impressos
atC as 8 l.oras, cartas pnra o Interior atí as
8 l|2 e com norte duplo alô aa 0,

Amanhã:

ltagiba, BaBIa, Mncel* e Recife, recoéendo
impressos atí as 6 liorns, objecto» para regis*
trar nte aa 10 liorns dai liuje, carlas para o
interior ale as 0 l|2 c eom porle duplo ate
as 7.

-f.-í-jii.nj. para Dois Rios, Santos, Parnnagnl
o ' Santa Catliarlnu, recebendo Impressos ate
as 5 liorns. objectos para registrar atê aa 1!)
horns de l.oje,' cartas para o Interior itA as
f> 1|2 e com porte duplo ate as 0.

TELEiRA-HMAS COHHESCIAES
*./**

(Scguhd*) despachos telegraphos «los nossos correspondentes cspcclaesjr

"-:.'¦¦

•1

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PKODUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS. NO
ESTRANGEIRO

Informações diversas
TELEGRAMMA FINANCIAL

Descontos*
Holi Ant 191»

Km Londres, S mezes :
0õ|8 0J|8 * —

Èm Nova York, 3 mezes :
'8' —! -

'Cambio 
sobre Londres:

Nova York (t. tclf.) poi* dollars, libra
3.44.50 8.4(1.00 Domingo.

Nora Yirk ti vlsla) d.llars por libra :
11.43.75 3.4,1.25 Domingo

Paris (f. vista) fninens por libra :'.
S.88 .,i!i..r.O Domingo

Lisboa lá vista) pe....' por mil reis:
7 1|2 71)110 Domingo

Madrid lü vista) peseias por libra :
26.80 P0.7B Domingo

Gênova (â vista) liras por libra :
08.00 UU. 75 Ilomiugc

Titnlos brasileirost .
Acliiat Ant. 1019" :,

Federaes ' ' ' 
. 

'"

Funding, 5 o|o ?
0". BO Domingo '

Novo Funding, 1014 : ''
I!"- 87 Domingo

Conversüo. 1010, 4 olo :
40 1 2 42 " ' Dontlafo

1008, li o|o :
| 00•¦• .. .071(2 .noming» •' 3 '.

Kstadoaes . .
Districto Federal, 5 olo : . -

50 112 511|2 Doming.
Bello Horizonte, lüuõ, G olo :

60 05 Domingo
E. de S. raulo, 1013, 5 o|o :

N|cotado N|rota.lo N|.*otado
R. do Rio, bonufl onro, 0 ojo :

õS ,18 1|2 Domingo
E. da Ilaliln, emp., onro, 11)13. S o|o S' 43 1|2 4U|2 Domlnge

O CAFE' .
NOVA YOItK, 8 — Na Hotsa official «•».

Café o Assucar vigoraram hoje, A ultlniü hora,
as seguintes cotás5ea de café li lerrao repre-
sentando cents por Ubrn :

Itoj*
Kutrega cui uian.*o  7.m
Entrega ein maio.  7.80
Entrega em jullio  7.8(1
Entrega em setembro  8.IH l
ou seja uma baixa de a a 3 pontos, parcial so-
bre os preços auterlorcs, que foram os seg.iii.tcs.

Anlírior*
 7.10
 7.4»

.......... * 7.84
 8.01

Entrega em março. .
Entrega ei» maio. ; ,
Entrega em Julho. .
Entrega em setembro

Titulos diversos:
lioje Ant. 1910

Brasil R., Comman Stock
!3|8 2 12 Domingo

Brazilian T. Llgl.l P. Co.. Ltd.. Ord.
4| 40 3|4 Domingo

S. Paulo R. Co., Ltd., Ord.:
124 12.1 Domingo,

Lcopoldina R. C, Ltd., Ord. :
28 3|4 28 3|4 Domingo

Dumont Coffee C, Ltd., 7 1|2 o|o C.
Düinhigti

St. .loba dei Rer Mining, Ord. :
15]- lõ|- Domingo

Rio Flnnr Mills & lirannries, Ltd. I
02|« 62|0 Domingo

London t Brasilian Iiank, Ltd:
.22 1|2 22112 Domingo

llala' Iteál Ingleza, Ord. :
100 100 Domingo

Titulos estrangeiros:

Pref.

Hoje Ant. 101»
Emp. de Guerra Britannlco, 5 olo, 102(lfl7 :

83 1|4 83 t|8 Domingo
Consola., 2 1|2 o|o :

44 1|8 44 Domingo
Rente Française, 3 ojo (na Bolsa do Paris):

57.03 Sfl.07 Domingo
Rente Française, 5 o|o .*'

08.00 08.80 Domingo
83.20 85.20 Domingo

.00.25 09.23 . DomlRgo. .

Na mesma dala do anno passado registraram-
se as seguintes cotações :

„ jj Anuo putt.v.df*
Eatregá cm manjo. . . .,.'.  14.97
Kntreffa em maio. . . .V  15.0S-
Entrega om Julho .  1.1.14
Entrega em setembro  14.05

O ALGODÃO

NOVA YOItK, 7 — Ò mercado de algoilS»
para a entrega a prazo c.ieerro.i-Sc lioje uni
condições estáveis, re£lt?traii<livKe os seguiu*
tes valores, que representam cents por libra:

llo)6 Ant: 191»
Algodilo "Americano"

entrega em Janeiro 1.1.93 10.35 Domingo
Algodão "Americano"

entrega en. maio. . 18.18 1(1.19 Domingo
Ou seja uma baixa dc .11 -. 42 pnnlos, desda

o fechamento anterior.
LIVERPOOL, 8 — No merendo de algodão

disponível, as qualidades brasileiras fora... hoje,-
cotadas Iti décimo» de pouco por libra mais
baixas, vigorando os seguintes limites :

llp)c Aut. 1919
Pernambuco "fair" .. 12.01 12.17 32.00
MauelC "fair". . .' . 12.01 12.17* 32.01»

O algodão norte-niuern-aiio no mesmo merca-
do experimentou unia baixa de Í2 décimos do
peuee por libra, cotaudo-sc:

lioje Ant. 1919"Fnlly-middllng" dis-
ponlvel  . 12.20 12.42 20. .10
LIVERPOOL, 8 — 0 mercado de algodão a

termo, As 12.30 p. m., hoje mostni jnira o pro-
d.ii'1.1 norte-americano uma baixa de 1(1 de-
cimos de pence, colando-se cm peuee por libra:

IIojc Ànt. ll)ll>
"Fully-mlddllng" en-

«roga em janoiro... 11.01 11.17 2Õ.0O
IjFuliy-nilddling" ' cu-

trega cm maio . . 11.14 11.30 22.ÕS

M& LEMOS.-*
omniissiics, cmiMi<rii;içi.os

ec iiita pruprin
Saccos viisuis, iiovus e usados,

|)üia cale e-jeienos, -loingens, al*
ioilãr p rim hiiat.es.
Gaixa Postal 665 End. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

WW^sTA LLOYD
Eafl BELGA

REAL

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
0 MAGNÍFICO £ luxuosíssimo paquete"PAYS DE WAES"

Com magníficas nccouimodn ções para passageiros dò 1*. 2* e
classe intermediária, salilo a 30 de novembro, de Antuérpia, com cs-
calas iior PERNAMBUCO c BAHIA, deverá chegar ao RIO DE JA-
NEIRO cm 25 do corrente, c sairá no mesmo dia para SANTOS, MON-

TIOVIDtóO C BÍÍENOS AIÍIES.
I&pcrado, dc volta, no RIO DE .TANI-URO, no dia 12 «le janeiro

próximo, partirá. no mesmo dia pura a Europa, fazendo a seguinte
escala: BAHIA, PERNAMBUCO, I/AS PALMAS, LISBOA, CHER-
BURGO, PLYMOUTH O ANTUÉRPIA, ' t:i . .,_

Para passageiros e mais informações com o

s •

BRASIL :
AVENIIDA RIO BRANCO, 19

Telephone Norte: 655

BaBBKBaaaBMBBffiSBBBMEMBaBBgig

íKÜGLAfíDS L1NJE
O VAPOR NOliüKGÜRZ

ciirrpgará nosle porto nos pi i
mt-iiot dias do mez de Dezem-
bio, pnra . . .. 

'

LEIXÕES E VIGO 1
PSlrci cursas c m..is infpnti 1
çõ.tHS com a

SKOGLANDS LINJE
3 Rua lÈicipãl 0

tslep. nvkrE % ii*

LLOYD BRASILEIRO
PBAÇA SER VU LO DOUR, A.DO

E3r»tx*© O«vlcloí7 © Rosário
LINHA DO NORTE I

O PAQUETE

Ceará
Sairá, no diu 1-5 do correnie, ás

10 lioras, para MANAOS, escalando
em: c. >

Vjctoria, 10 .de dezembro. .
Bahia, 18 di> dezembro.
Maceió, 19 do dezombro.
'Recife, 20 de dezembro.
Cabedelhi, 21 de .lezc-rnüro.
Natal, 22 'do dezembro.
Ceará, 211 do dezembro.
Maranhão, 25 de dezetnibro.
Pará, 27 de dezembro.
Sitntarém.y-aO de dezembro.
Obldosj 30 de dezembro,
Itacoatiára, 31 de dezembro.
r.lanáo-i, 2' dc janeiro.

ás
es*

LINHA DO SUL

O P.-\QUF.TK,

8IRIO
Sairá no dia 15 do corrente.

10 horas, para MONTEVIDÉU,
calando em:

Santos, 1G tle dezembro.
1'aranufriiá, 18 de dezembro.
Aiitonina, 18 ile dezemoru.
S. Francisco, lll do dezenubro.
Itajahy, 2(1 de dezemhr.).
í-'lurianopolls, 21 de dezembro.
¦Rio Uranüe, 22 de dezembro.
Mootevidov, 24 de dezembro.

Em correspondência, no Riu Gran-
de, com o vapor "Dianuuntina', para
Pélota-a e Porto Alegre, t* cojn o va-
por "Rio Grande", para .Ta^uaráo o
Santa Victória, nii Lagoa dos 1'atos
e na Lagoa Mirim.

AVISO—As pessoa? que queiram ir a bordo doa paquetes, levar ou re-•lel.er passageiros, deverão solicitar cartões de ingresso .ia sec-áu qu tra-fesa ¦

Oomp^nhias Francézas
de Navegação

Sud'Atianiique o Chargeurs Reuni»
SERVIÇO DU PASSAGEIKOS

Paquetes
DA EUROPA .| PARA A EUROPA

CEYLAN
.Eaperado da Europa no dia

. 12 do corrente sairá para

Santos, Montevidéo e
Buenos-Aires

depois da indispensável demora.

Sierra Ventana
Esperado -do Rio da Prata em

28 do corrente sairá para
Bahia, Pernambuca.

Dakar, Lisboa,
Vigo e Bórdeaux.

•depois da indispensável demora.
¦Passageiros de 1* classe, »» intermediária e 8" dlasse.

O. COATALEM
Avenida Rio Branco 35 A. Telephone 906 Norte. Caixa Postal 346

Rio de Janeiro
_______m___________________________\

Liverpool Brasil and Kiver Plate taers

LINHA LAMPORT & HOLT
O PAQUETE

HERSÇHEL
Sairá na segunda quinzena de dezembro para

LEIXÕES
Ifiste paquete foi expressamente ooastruido para transporte

de passageiros de 3? olasae, em camarotes oom duos, quatro
e seis camas.
Preço da passagem de terceira classe â*4<£>$000,

incluindo o imposto
Para passagens e mais informações, tratai com os agentes

Norton Megaw & C. L.
RUA DA SAUDE, 29 - PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Pussügciis: Norte, 6(571—Ourga: Norte, 47
_________
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Companhia de .Seguros Luso-Sui

Americana

SEDE EM LISBOA

Capital realizado no Brasil
I .OOOiOOOlfOOO

Deposito no Tliesouro Nacional
UOOiOOOljiOOO

ReprescntantKN geraes e
Ilunqueiros

MAGALHÃES & C
Roa Primeiro de Março n. 61

l'i*li'|ihone Ntii-te 50114

IA.

ASSOCIAÇÕES

O Circuluo dos Operários da União re-
une-se hoje, ás 20 horas, á rua Alice dc
Figueiredo n.95, para assumpto de in-
teresse collectivo.

OBITUARBO
DIA S

OBMITBEYO DE S. FRANCISCO XAVIER
Joaquim Lui/» tio Souza, rua Conde de Leo-

poldina 11. 118; Niiilyr, fllhn dc Elicllrtes An-
tonfo la-ntmn-ltMni, ruu Souto Carvalho n. 37;
Vicente Mutliins Spniin, ruu dn Amorli-n n. lfi,"i,
Manoel Gomes Eiras, rua Ilur.io du Gam-
liou n. 13; Joit Lulss dus Santos, necrotério
lln imllcla; AkosUiiIio, fillio dc AgostinUò Pó'-
dnf Celwtino, rua S. Luiz fíuiiziiRa n. -Í1B;
CnnillUò JosC' dus lieis, boulevard 28 de Se-
t.-iiil.ro ii. -101; Jofio Ooiiics dn .Sllvn, aSnutu
Casa; Osório Saturnino dos Réin, anta Cnsa;
Diamantino, filho de Dlogó de Souzii. rua
(Jct.urtil CalilwcU 11. 17; Marin Luiza filha de
Jlnrin Diiptiatti, ladeira do Senado n. 11 j »U-
fonso, filho do Ernesto Telelá Ue .Menozes, rua
Ilanlo de S. Keli.t n. U21; Maria JosC Son-
res, rua i.lonsellieiro Thoniaz Coelho II. IM; Ma-
jiobl Carlos do Nam-hin-uto, rua Matton Hu*
drigues n. 35; Gulllieriiiina Correln, rua Pre-
elileiit... Unrrono n. 75. .

CUMITKRIO DB S. JOÃO BAPTISTA
Antônio Borges dos Anjos, hospital de Stío

Seliaslifio ;Mitriu Denedlctn Isabel, rna do Cas-
Hino u. 34; Eulalia Soares, rua Lopes Quin-
las n. 110; Franeellina Kiullla da Coneel-
fão, neerolerio da pollein; AI-i-lian]o Ffnnêiseõ
Chagas, Santn Casa; Joüo Rodrigues, idem.

CEMITÉRIO DA TENITENCIA 
*

Joilo Mnehndo Barcellos, rua da Ameriea
n. ü7.

AVISOS
LOniRIA DO ESTADO DE S. PAULO
Resumo dos .prêmios da 1.129 cxtràcçilo, 103»

loteria, do piano n. '53, reollzndn em 7 do dc-
tembro de 11I2Ü.

PREMIO MAIOR 20:000.1000
311HO  20:000$000
W.l(i3  8 lODOÍOllil
1111)0  .. ... 2:000*000

•1 PREMIOS DE 1:OÓO$000
88110 102-12 50070' 78057-''

10 PRÊMIOS DB 500ÍOOO
ÜÍICO HISO 1781-1 203GO

£91-10 20232 Oia.lll 71230 77041
10 1'RK.MIOS DE 800$000

17(í 1171 ilillO S80IS5- 30270
vttllHO «1153 70111!) 78001 70799

25 PREMIOS DK.20O»Ò0O
¦18 3NI7 10072 13170 .14270

2300» 23005 211177 211050 81203
33030 35002 37132 38142 30210
DS-ID9 50737 00100 «1440 01O4O
«9009 70033 . 7-1081 7S88S 

70141

30 PREMIOS DK 10Ó$Ó00 '"¦'
391S 5142 ÒlOi 8157 • 9107
0290 11)380 10539 21035 21735

22078 2ÍI003 31112 33807- 37001)
38357 40731 1HI51 -13240 -18250
61041 51079 52011 59012 ODIGII
«Ü21S 09908 70520 71S52 70000

APROXIMAÇÕES
31189 e 31191 200Í000
«0902 <i 001MÍ4 1501000
74090 fi 74701  -, 100$000

DEZENAS
811S1 a 31190 100$000
«IKIC.I a «0070 50.?000
74001 n 71700 40Ç000

CENTENAS
81101 1131200 • 8*000
«0901 n Ü1ÜÜO 0*000
710111 ii 7-1700 4*000

Todos os números terminados em 00 tem 4*
o em 0 tOm 2*, exeeiituando-sc os terminados
cm OO.

O fisenl do governo, Dr. J. ,*. Siíua J»in'o—
Os concessionários, J. Ascvcüo at- C. — A un-
toiiúnde indiciai, Dr. Vaitello O.

AVISOS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 lis 5 horas p. m. Consultas á
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phone 5.S68, Central, Residência:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986.

Dr. Tamborim Guimarães — Mo-
lestias internas em geral o especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S. Christovão n. 670; telephone,
40 C.

Dr. Ulmldo Veiga—Clinico e espe-
cialista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias urinaflas. Cons.: R.
Sete de Setembro n. 81, das 3 ás 5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário ilo Gouveia, das uni-
versidades do Paris e Heldelberg,
.professor de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz o garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ãs 16 horas.
ã. rua S. Josó n. 24.

Dr. Humberto dc Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho»,
ras e vias urinarias. Cons.: S. José
81. Dns 13 fls 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 dc Maio 35. Tel. V. 6165.

DENTISTAS
Dr. Oetavio Eurico Álvaro — Ci-

ruigião-doiitista, pela Faculdade de
Medicina do ltlo; membro de variaõ
associações scientifieas, fundador da' clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia, etc. Instalação electrica.
Hygieiic rigorosa. Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte ii Quatro dc Maio n. 74. Tel.
DOENÇAS DA GAIHÍANTA, NARIZ,

OVVIDOS E BOCA
Dr. Eurico ile liemos, professor li-

vre da Faculdade de Medicina do
Rio, com 25 annos de pratica. Cura
garantida e rápida ilo ozena (fetidez
nasal), por processo novo. Cons.»
rua dn Asserríbléa-13, sob., do 12 Ú3
6 da tat-de;

AXAI/VSES DE URINAS, ETC.
Ccsar Diogo, cKimico analysta.

Rua da Quitanda n. 1~>, esquina da.
de Assembléa.

ÁD.VOGADÕS
Dr. Htinuplio Bocayuva Cunliíi —

Escriptorio; rua do .Rosário n. 05.
Teleplione n. 4.312, Nortâ.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—-Commercial, cível e cri-
minai — Rosário, 157, Io .andar—Tel.
5.73S Norte—Das 10 ás 13 o das ln
ás 17.

Dr. Honorio Coimbra—Civel, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel «Avenida — O maior e mais

importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a pregos módicos. Ascensores cie-
ctricos.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES

Antônio Jaiinuzzi & O'., sociedade
cm commandita, por acções, com
serraria e carpintaria a vapor; depo-
sito de.madeiras, de ferro duplo T»,
mármores, mosaicos do luxo, de ma-
deira, ladrílho, cerâmica e azulejos,
etc: è.n'carí*ègani-s'e da construcção
de edifícios publicos e prédios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministração.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, telephone 773, Cen-
trai, e telephone particular, do ge-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
para quaesquer obras.

Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,
1.339.

FLORES E PLANTAS
Horttilüiiia — Casa fundada em Ia

de janeiro de 1885 — Telephone nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LlíAO & C, suecessores de Fickroff.
Carneiro Leão & C. Rua do Ouvidor
ii. 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. Objectos
para todos os misteres de jardlna-
gem. Gaiolas, chiís da índia Ram
Lal'8, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pô da Pérsia, etc.
Cestas, ramos e coroas de flores na*
turaes, feltos.com apurado gosto.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & O. — Rua Pri-

meiro de Março n. 4.

LOTERIAS

Casa Guimarães —Agencia de lote-
terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do becco das Cancolas.

DIVERSOS

Livros de leitura, de Vianna, Ko-
pke, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar-
reto, Abilio Mac. Epaminondas o
Felisberto de Carvalho, Ferreira da
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino e
Custa o Cunha o outros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vidor n.1 166, Rio de Janeiro—Rua
do S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua da.
Bahia ri'. 1.065, Bello Horizonte
Minas.

OTIS
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VAHOK.sO «riiSuo

HIDDLETOWN CIA. DE CARROS
\. .Mi.-.O-Knd. lela*-R,\IKSr*.Ml

SECÇÃO LIVRE
FAI/TAM 23 DIAS*

As .pessoas que desejarem entrar
para a Associação dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro de-
vem entregar ae suas propostas já;
pois a isenção de jóia só vigorará,
até 31 do corrente.
Diploma  5$000
Mensalidade. 3J000

PARTICIPAÇÕES

D. Marina de Negreiros
Jannuzzi

t 

Antônio Jannuzzi Filho e
seus filhos, Pio de Negreiros e
suas filhas Celina e Hilda,- e
João de Castro e filhos agrade-
cem, penhorados, a todos que

acompanharam os restos mortaes de
eua saudosa, inolvidavel e prantea-
da esposa, mãi, irmã, cunhada e tia
MARINA DE NEGREIROS JAN-
NUZZI, e, de ne.vo, convidam seus
parentes o amigos para atssistirem íi.
missa de 7" dia, que, pelo repouso
eterno da alma da fallecida, será
celebrada, hoje, quinta-feira, 9 do
corrente, ás 10 1|2 horas, no altar-
múr da igreja de S. Francisco dc
Paula, confessando-se, desde já,
agradecidos. t

ANNUNCIOS
OFFERECE-SE um rapaz com ai-

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 caixeiro para
casa de pasto ou botequim; informa-
so com o Sr. João Ignacio, á rua
Evaristo da Veiga n. 140,- açougue.

OFI'*EREOE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir pam fora..

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OFFERECE-SE um Casal com
pratica do pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Catteto n. 107; condueta
afiançada. Teleplione Beira Mar
1251.

OFFEREOE-SE uma fnoça para
casa dc pequ» .a familia, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

OFF1-. -.OE-SE uma senhora da
meia ii».»de, p..ra um casal se. i fi-
lhos ou para imar conta de crian»
i. : á rua '•larcilio Dias n. 8.

OFFERECE-SE uma arrumadei-
ra ou ama secca, para cu. ..ami liar,
prestando as melhores Informações,
n... rua General Pedra n. llí..

OFFERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro, limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia de
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando de sua pessoa boa
fiança, para casa do tratamento; or-
denado, de 60$ para cima. Rua do
Riaçhuelo n. 78, casa 17.

OFFERECE-SE um bom empre-
gado; escrever jiara João Ignacio;
nua dos Arcos n. 60-

OFFERECE-SE uma cozinheira,
do trivial, com uma filha de 10 an-
nus, não faz questão de fnzer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2. '¦'

OFFERECE-SE uma serinora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma crisa de uni
viuvo; trata-se na rua Real Gran.le-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zoreío,

OFFEREClC-SE uma senhora de
idade para serviços U'ves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephono
5310, com. D. Maria.

HS — A Ml BS^IIâiill m fmm

OFEER.EGE-SE uma boa lavadel-
ra e engommadeira; trata-se á rua
Carvalho de Sá n 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de-ania secca e honesta, para
casa de familia; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as inieiaes
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
Idade para casa de familia ou pensão,
jiara ajudar no sorviço doméstico;
n3o dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. 47.

DSVERSOS
ALUGA-SE um quarto de frente

mobilado e cem optinia pensão, a
um casal eu dois rapazes. Senador
Dantas 19.

VENDE-SE a casa da rua Costa
Mendes n. 92, estação ¦ de' Ramos.
Trata-se defronte, com o Sr. Con-
stantlno.

VENDE-SE um automóvel Re-
mult, reformado, com carrosserin.
nova. Para ver e tratar, á rua São
Francisco Xavier n. 190, das 10 ás
12 horas.

VENDE.M-SE ternos de casimira
fina, de paletó sacco ó fraque, smo-
king e casaca, a 45?, 55$, 60$, 65$
e 160$, e vestidos finos a 35$, 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, senhora, cama e 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 de
homem, paga-se bem; attendem-se a
chamados pelo telephono Central
3344.

DESCONTO
Além áa grande variedade de artigos em stock neste importante estabeleci-

mento, a nossa freguezia encontrara tambem um Sindo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes casas de modas em
toiBeites e «^apéos9 véas, roupa branca fin issima para senhoras, meias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia.

RUA OO OUVIDOR, E32 

6LUB
Programma offieial para a 25» corrida, a realizar-sô em 12. de

dezembro de 192-0-

G-3*axxcü.es 'JE*x,&zrx±os

IPJOR SUCKOW e PRADO FLUMINENSt

ROUPAS, penhores, compram-se'
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva-
risto da Veiga n. 69, tinturaria.

COMPRAM-SE moveis usados.mo-
hilários completos ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas de costura e cofres do ferro*,
pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; á rua Visconde de Raúna
157, Tel. 1297-Norte.

TERNOS a prestações, sob medi-
da, entrega-se na 1* prestação. La-
vradio 23.

POR ter quo se ausentar do Rio,
pequena fnmilia. de tratamento aiu-
ga sua casa, mobilada, á. villa Vis-
conde de Moraes, á rua, S. Clemente,
pelo prazo do seis mezes. Informa-
ç8es, Sul-839.

COMMODO — Aluga uni, arejado,
em casa de f.amilia, com mobilia c
pensão, á pessoa de tratamento; pre-
ço razoável, rua Buarque de Macedo
n. 13, Cattete, próximo á praia de
banhos.

A 38000—Pelos últimos figurinos
se reformam os chapéos dc senho-
ras; beco do Rosário n. 2, largo de
S, Francisco — Casa Peçanha.

ATÉLIER de vestidos de madame
Cappuccini. Rua da Carioca n. 6,
sobrado. Tel. C. 3617.

EMPREGADA — Precisa-se em
caaa de pequena familia, para todo
o serviço; paga-se bem; á rua dos
Andradaa n,, 163.

José. GonçaSves
Cirurgião-identista, transferiu seu

consultório dentário para. o largo da
Carioca 6.

0 maior amigo da lavoura ~
Formicida Paschoal. Escrlptorio.rua
Buenos Aires 120, sobrado.

liisoluçíío, Typho,
Ureuiia

Nesta quadra de ^scessivo ca-
lor para evitai a Insolaçáo. o
tlpho e a uromiá. tuc quast sem-
pre são .atuei convém ter o ap-
parelho uriaiario e 'js Intesf.lnof
b-m deslhteotndds e para isso niio
ha melhor do que a UROFOR-
MINA. precioso untiseptico. des-
infectante e diuretlco, muito
agradável ao paladar. — Nas
phariiincias e drogarias. '

Deposito: Drogaria Giffoni,
rua 1o ale Marco n 17.

A*s 12»45 — Io .pareo — Ferreira
Lage — 1.200 metros — Premios:
2:01)0$ o 400?000:

Kllos
1' Principe , 53

Amaná 61
Atros 53
Altivo 53

Beduino  , 63
Jarda 61

Mystoriosa. 51
Atyra 51

Beduina. .-. *¦  51
A's 13,120 — a° pareo — Experiência

—1.-200 metros — Premios: 2:00'0$
e 40rO$<M)0':

.-..-. Kilos
Bi-áXata .' . 51
Machiavel  62

3i iMedor. ............ 52
4 Paradoxo 52
A's 14.0'0 — 3o parco — Major Su-

cko-vv — l-.COiO. metros — Premios:
2:000$ o 400i$000:

Kilos
Júbilo. '. -., 

. 49
Zuleika 61
Indayá 51

João Ninguém. >50
A's 14.40 — 4o pareo — Henrique

Possolo — 1.2M metros — Pre-
mios: 2:-OC'0$ e 40fl>$0-0l>:

Kilos,
1 Llquette 5i
3 Garimpeiro , 63

Esbelta -, . . 51
Jacobina 51

Eeduino. 53
C Atros 5.3
A's aã.20 — 5o .pareo — Internacio-

nal — 1.460 metros —! Premios :
2:00-0$ c 40'0'$0'0'0:

Kilos
Kiosk. 51

Wilson . 
a 

a , íl
Prattlement 48

Papoula. . . . . . . , . . 46
Pila  . .; . . . 49" Tucuman ...,..,,-. 48

A's 16.00 — 6o pareo — Animação —
1.600 metros — Prêmios: 2:0<0>0-$ e
iÓiofOOO:

Kilos
Va Tout  48
Cruzeiro do Sul 53

Marius - , , 62
Marina 62
Estoril 49
Loislr  51

La Marqueza ......... 61
Abiad *, , . . . , .- 51

A's 16.40 — 7o pareo — Grande Pre-
mio Fluminense — 1.7.50?*- metros

Premios: 6:0=0l0$, l:-2O0'$ o
sooçooo: • ,c-! *• Kilos

IMoonstone 54
" Caricato. .... ..... ... ...,/,;. 64

Las Palmas. ..... . ."V 51
Tucuman •, 55

João Ninguém. 50" Príncipe 50

A's 17.20 — 8o parco — Grande Pre-
mio Major Suclcow — 2.000 metros

Premios: 6:0W$, l:2<00i$ e
30-bt$iO.Òcü;

Kilos
Hygéa  ...... 54
Sterllna 51
Atrevido 53

Ipojuca. 51
Alpha  . .• -53
Luetador 56
Garimpeiro 50
Argentina 51

João Ninguém 49
" Principe. 49

Rio de Janeiro, 7 de dezembro efe
191210.

A DIRECTORIA DE CORRIDAS.

IVSoveis a prestações
Visitem a Casa Sion, que vende 08

moveis por preços baratissimos e en-
tr.figa nn primeira entrr ; ^-a ao "Io,
telephono. Beira-Mar 3.790. rua do
Cattete ns. 7 e 9.

Moveis a prestações
Quem quizer comprar nun^is ba-

rf'j-:.s mos. devo visitar a CASA
SION, á rua Senador Euzeblo ns. 117,
11 o 131. Tel' MlK.ni-> n. 5.2 • Norle.

Aposentos
Alugam-se, em casa. .d© tratamento

e respeitabilidade, próximos aos ba-
nhos de niar, bons quartos, com ou
sem pensão, para senhores do com-
mercio e familias de fino trato. In-
formações, Tel. B. Mar 2167.

Pelas chagas
de Christo

Uma eenhora de idade, doente,
sem poder trabalhar, estando quasicega de catarata em anubae as vis-
tas o sem ter meios para se susten-
tar, pede ás pessoas caridoisas, pelaSagrada Paixão e Morte de Nosso
Senhor Jesus Christo, uma esmola,
quo Deus a todos recompensará; á
rua Chichorro n. 47, casa, 13.- A'
villa Moraes, Catumby, ou na reda-
cção, que receberá qualquer esmola.

Cera para assoalho
A 4$, agua-raz a 2$900, oleo a

1$800 e alvaiade a 1$800, na rua
de S. Pedro n. 180. Tei. N. 4810.

Costuras
Aceita-se qualquer costura, indo-sebuscar e levar á casa do freguez; árua Itapirü n. 08, sala da frente.

U sèjt* só' ós Sa bo hef es

> ¦—«JiijM-.-j-^, y.^, ., jy. íylat.-aa, « I i

O/VBtiÇLO
-ír.ifijVticm.peifumados"

' ' 
f r',Ca;MONTEIRO >'"

TOMÍR NOTA DiSIO, E' PARA MIO PBOLOMGAR1 VIDA
Blo de Janeiro, 29 de setembro de tal».

Or. Williams Medicine Co. Schenectady. N. Y., H. ü. A.
'•A ^lgos e serhorc--. ./¦ A ,

Com - maior gosto, me dirijo a W. SS.. com o objocto de mani.
festãr-lhes o»s excellentes resulta doe que obtive com o eeu prepa-
raido PÍLULAS ROSADAS DO OR. * LL1AMS. /.-; :.."...'.-:¦¦

Aproxima*, nente ha dnl? annos que vinha soffrjndo de rheu-
m.* le sentia e- -eijentea, que me Impossibilitavam de traba-
lhar algumas vezes; varias noites passei sem poder dormir. Nunca
tive um soffrimento tão horrivel. Também havia dias que se apossava
de miro um nervoso tâo forte, a ponto de me desacoroyoar por oom.
Pleto. Mas, tendo >u sciencia dos bons effeltoa do seu alludido pre.
parado PÍLULAS ROSADAS DO DB. WILLIAMS. Inloiei, com elle, o
meu tratamento. No espago de um mez eenti a extraordinária dlffe-
rença, pois Jâ as doree r.ào persistiam tanto, nem me ohava tao con-
trariado como dantes, e, assim, foi, pouco a pouoq. desapparecendo
todo o meu mal, até ficar completamente curado, o que ooneegui em
menos de quatro mezes consecutivos, tomando aa iuae pílulas. Hoje
me sinto bastante disposto e feliz, e me é grato enviar-lhes oe meue
agradecimentos e felicitações, pelo bom exito do »eu p-et, irado, e,
como prova da verdade, podem W. SS. servir-se (teste para o que
lhes^onvenlia^ ^ JJ^ . 

obrIfraao_ JoAo fraNCISÇO DB
SOUZA, morador a tua dw 8. Francisco Xavier n. 423, axn. 12. Ma.
racàna, Rio de Janeiro. _ „„»,.......,. _ .

Ae PÍLULAS ROSADAS DO DB. WILMAMS endein-se em to-
das as pharmacias o drogarias. ¦ -.

zm
iMiiun nn 11 mn rogaiww ¦— >*iwmi¦*¦"¦¦¦¦  ¦¦ " ;

LOTERIA DO ESTADO DO RIO
Systema He urnas e esphcrus — Fiscalizada pela

<àoverno do Estudo

AMANHA Tcrça-feiia

15*000$|20000$
Inteiro, 1$200 —Meio, GOO réis

LOTERIA DO ajffATA-I-.
Sexta-feira, 53A de dezembro de I9tíO«

SO:000$000 - Inteiro, 3fliOOO;
quinto, 600 réis

veistde-sjs £3-m toda parte
Coni-essioauritt COMPAMIIA I.VriCUltlDADEFLtllHINEKSE

Buu Visconde do lliu Uruaeu 4»» - MTHEHOV

¦«^a¦*M¦M¦¦¦¦a*¦^¦a*a>¦Taa¦,•a|,»*,,,»¦,¦,,,,^~,^ '¦*

1 O MELHOR DESIMFECTAMTB
Venhúm rooeptttcalo genuíno ffna nio unha o tMimk <tlofáU>i-iaâattJ j

WILLIAM PEARSON
^sto Case nfio lem nnria que tei eom qualfluiir oüUo •vfleo|«»

dttf hníteç.1e*, alfuma» loním meii ordb • te>»hum pou>f a*»We«u»8»'
ajWJmBRCIAllT» SEM ESCUüPOtOS T0WA» A WITCB N«SW

UTAS: FKPliSEM OS ÍFCIMEl»*rE$ »'EST* CUSJt

A'S RESPEITÁVEIS FAMÍLIAS

paro oima e baixo de mesa
nara í.irrnr -alasiiirineleirnn

Fabrica de Moveis de Vime
RÜA SETE 0E SETEMBRO. 84

iliiitrH »»»i,|,l: .. I„i, nlviat .»,,,,

OPPORTUNIDADE UHIU PASA 0 NATAL
Vendem-se a varejo bellissimos brinquedos, como!

grandes automóveis, trens, animaes,
carros de assento, cavallos, etc., a preços de fabrica

aitamente reduzidos.
RUA VISCONDE DE ITABORAHY 47, 1° andar

H

MACHINAS PARA PAUTAR
e ruçar com pennus. Vendem-se
duas na

Papelaria Ribeiro
70 .ua tio Ouvidor Ti

Dinheiro
EJa-RESTI.MO, sobre penhores de

jóias, moveis o tudo q'ue represente
valor. Avenida Passos n. 29 A, ao
lado do Thesouro Nacional. Telepho-
ne, Norte 01122.

A' caridade publica
Jacintha S. Brandão, velha, alei-

jada. e sem recurso, roga uma esmo-
la. Deus recompensará'. .Esta- reda-
cção se presta a receber qualquer es-
portula, ou rua Joaquim Pinheiro
n. 51, Parada Lucas.

QCkDA. 
caspa, cabellos

BRANCOS—A loção Juve...
qu&i será tamem! 8" maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. G esteira & C).

Informação util
Púde-se comprar ou vender Jóias

sem receio de ser enganado, na Joa-
lheria Valentim, rua Gonçalves Dias
37, teleplione 094-Contral.

Trocam-se jóias
Compram-so, vendem-ee \. concer-

tani-se, na joalheria A Tuimalina,
rua Uruguayana a. 222, Tel. Norte
3Ü8,

ANTES A MORTE DO OUENTO SOFFRER

BOMBAS
electricas

AEG
pf.vffâá*''"*-è

Iffl MU UM
jRHülinHi
^ I Ernesto Souzo
PJbronchite
l-^3TiUrulosc fMliHtf
|^ HIMBE TOIICI^«@«ttt o appedM e fradu t
^ tutpwwaií^^am*m»m^^ammm*mai

Barata de corrida
Chassis novo, cpni ' diversos, me-

lhoramentos. \reiule-se, facilitindo-
se pagamento. Kua Primeiro' üe
Março 20, 2o andar, sala 20.

Cinema
Para abrir um cinema num doe

melhores arrabaldes, perto do centro
da cidade, precisa-se de um «ócio
com capital de 50 contos. Negocio
garantido o urgente. Offertas sob
"Cinema", para esta íolha.

* o que se ouve cie
milhares de doentes

R?*"J

mWtwmzM

* pt*»m),-*M.m.n-*. ¦. •

Um individno nenrasffienico tem insomnias, doree de cabeça,
palpitaçõen prisão de ventre, dorea no peito, talta de ar, indispo-
ação para o trabalho, irrita bilidade, dores e enchimento no esto-
mago, gazes, falta de memória, medo de tudo e de todos. No em-
tanto, tudo isto corre por conta do systema nervoso. Nas senho*
ras, então, este cortejo mais se avoluma, trazendo innumeras per-
turbações no uteroa ovarios e annesos, enfraquecendo estes órgãos
e dando logar a dores, corri mentos, inehações e muitos outros
soffrimentos, e a causa é sempre a mesma, systema nervosa.

Esta doentes principiam por usar, para os dores de cabeça,
milhara» de cápsulas, para a prisão de ventre p-urgativoe, que,c:u*a dia mais, os enfraquecem, para o estômago elixires e appe-
ritivos, que uiais lhes relaxam ate órgão, enifim, usam mil e
uma drogas para curar estes symptomas, des"uiando a causa de
todo o mal.

E' pur demais conheci do o ucioma curada a causa oessa o-
effeito; assim sendo, estes doentes devem tomar somente Dyna-
mog».nol —na dose de tres a quatro colheres por dia *• ç ei
curto lapso de tempo estes ineommodos desapparecem, voltando
a .íaude, alegria, boas cores, augmento de peso, socego de espi-
rito o optima vontad». na eterna lucta pela vida.

Em todas ae moléstias nervosas o álcool é um veneno; no-
•Miturito, a mak »a dos remédios aconselhados o contêm; o Dyna-
mogenol é um corpo phospho-glycerinado, isento de dlcool e que
os doentes tomam por prazer •*- perguntai ao vosso medirr a sua
opinião sobre este produeto e elle jerá o primeiro a aconselhar-

Deixai de usar drogas, toma somente Dynamogenole encon
trareli nelle Saude, Forja e gor.

Leilão em 14 de dezembro de 192o
GUIMARÃES & 8AN8EVERIN0

Ã "ria vèasa dò TÜeatrò 5
*!..-;*'«:

1-A Rua Luiz de Camões 1-A
das cauiailii» íincidu-, p-ia-jiiaiu 8 y raifor*
aiadát. nu rusgatadiv- -ite hum do 1 il'i-i*

S5B15S

Ays pessoas consti»
padas do ventre

aconselhamos sempre que tomein
Triberane.

O «miprego da Triberane, tomada
todoa os dias, no melo da refeição
da tarde, na dâse de uma colher, daa
de chá, diluída em água, ou em \*l-
•nho, em leite, cerveja ou caldo, á
quanto basta, na verdade, paru fa-
zer .desappareeer a prisão de ventre,
por mais pertinaz que esja, e ist»
sem purgar o sem dar colioae.

As evacuações _se tornam nuiito
regulares e suficientemente aliun-
dantes; o effeito se faz, quasi sem-
pre, no dia seguinte, pela manhã. O
eeu uso habitual e prolongado im-
pede que volte a prisão de ventre,
sem nunca irritar o intestino, com»
acontece com'os purgantes.

Exija-se qu»-> o letreiro tenha •>
.endereço do deposito geral:

Mais li. FRERE, 19, r. Jacob,3
Paris. l^ ¦*

A" venda em todas as'boas pÇar-
miacias. £ ""*-

Mwito especialmente í-cconuaemto-
da ás senhoras, que tanto se des-
esperam, ãa vezes, por não poderem
se livrar da jirisão de ventre.

O tratamento vem a custar 70 réis
por dia.

fVlov-sis a prestações
isitein o grande "stoclc" de mo-

veia ila' Cusa Smn. Rua da Carioca
n, ;-:h KiHiegii na 1" prestação, 20 T
1'èlépH'ohe 6.586 Centr»tU^

_—^-- ZSa*^
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Tendes alguma moléstia recente ou chronica??.:
Podereis aliviar o vosso organismo de qualquer: conse-

querida futura.,' escolhendo e fazendo uso" de alguns dos me-
dicámonfòs abaixo, conforme a vossa, moléstia.

Além de scrdcs medico de vós meamo», podereis ser de
vossa própria familia.!!!. •• ,;."»¦«¦ >-r 3 . ¦¦

Medicamentos específicos aue cníam, preparados pela
"Radiuni Mciloratitig Medioameiitally Co." !!...

A:--IAM PADA- m

A MAI5 RESISTENTE EA VUU5 tCOMOHICft.
WiiizlilBIllllili

HEMOBOLDOTONE — Me-
dicamentally — Oura aa mo-
lestias do fígado, baço. Pode-
roso antiibilioso. Cura as fe-
bres paludoeas. IOTERICIA.

"BUOMOTONE" — Medica-
mentally — Cura-ibronchltes,
asthma, tosse e "coqueluche
(tosse comprida); Debela o
catar.rho. Cura rouquidão,
constipações, defluxo. e.chia-
deira do peito. Tônico üêroi-
co doa pulmões. Poderoso re-
médio, tanto pára 

'as ' êi-ián-
ças, «o**no: ipara ips adultos, ,',*

"ÍSOHEMOIi SIMÕES'». 
'—

Medicamentally ;-£•'£ Cura a
neurasthenia, fadiga cerebral,
tnsomriias',* suores nòcturnos.'
Tônico dos musouíos e-do oe-
rebro. Cura a tuberculose ;tios' Io o 2° grãos o débeíaa febre
e faz òesa-pparece,r a puru»
lencia dos escarros. Cura a
fraqueza e da. sangue 

'em
alíundanc|a, '', ..-..¦

PEKISTAI/rONE (Tesool) ~
Medicamentally —- Cura cer-
ta da impotência. Cura a
fraq.ueza genital de ambos os ';
sexos. Dá, vigor e .nvocida-.
dé!!!...

(Pedir .prospectos reserva- '
dos para homens.) ..

NECATORIOIDA' SIMÕES •—
Medicanientally —. Prepara-
do- certeiro pa,ra expellir ós
vermes dá opilo^ão. ou ama-
relão, solitárias — Lombri-
gas, Nfto.ha igual..Unlco és-
pecífico !!!..... ...

srCREME W. SIMÕES-—» Me--
dicamentally — Jjip,pa e, amiv
<jia a pelle. No gênero- 6 o
úriictt' qué" ria..' vpraaáê' f&. b;"
brilho peSelegância a pelle;...
tira as manchas-, sardas, es-
piinhás, cravos-, -Nüo-contem
substancias 'Venenosas: e irrl-
tantes, corno' todos ' os outros •
para o mesmo fim — Senho-
ras e senhoritas — o exito e
o resultado', sao certos!!!

Pedir Creme Simões
MEDICA>tEENTALT'Y.

wm—^mm*mmm—mmmi+ÊmmmmÊmmimmmmm~—^m

."UUOTONB"- mtMedlcamen-»nentallyri^.-v"iJe.pura- |.ti,iir_^ Diüretico ¦#¦ Cura as>ti-syphilitico» eobera-^^.^-3^ v]a? u,rinarIas.
Ciira- ás dores dás costas, pro-
venierttes da irrflammaqao dos
rins. Dissolve e «Utr.iria os
cálculos do acldo urico, ura-
tos. areias. Limpa a' bexiga.
Surpréhendentes * resultados
no tratamento'da gota, rheu-
matismo, obesidade, arterio-
sclerose. Soberbo desinfectan-
te do apparelho urinado.

H10MOPHOSPHOTONE • —
MedicamèntaUy. it-»-:5 -«íDepura-
tivo anti-syphiiit:
nó. ;Curá' feridas e as moles-
tiog da .pelle] em geral; cura
o raóhitismo, escrophulas e
lymphantismo. Tônico do co-
ração." Augmenta os phospha-
toa e cura aa moléstias dos
ossos. Cura ás dores e pon-
tadas ambulantes, que per-
correm o corpo. Accelerador
das forças, Dá vigor a faces,
rozadas. Evita a tísica e cura
o arthritismo.

HEMOPEPTONE — Medi-
camentally — Cura as moles-
tias do estômago e intestinos,
cura a, dyspepsia, a prisão de
ventre chronica e regulariza
as evacuações; cura a azia- e
as dores do cabeça devido á
n-.'fi, digestão. Elimina os ga-
zes intestinaes; cura o em-
pachamento. Corrige o. máo
hálito. E'; por excellencia,
um accelerador da nutrição,
Cortr uso methodico deste sú-¦per-dlgestlvo é nutriente' —
evitar-se--ha o a.ppendlcite.

QUINAHEMOTONE »— Me-
dicamentally —¦ Cura as ane-
mias e as irregularidades
da menstruação. Provoca e
desperta o appetite. Receita-
do pela classe medica — an-
tes e após o parto..Faz engor-.
dar e fortalecer o sangue,
Cura o desanimo. Regulador
da tensão arterial. As nãis
que amamentamu devem usar
este poderoso 

'".remeclio-ali-
mento tônico". E' o salvador
dos senhoras, senhoritas e
meninas. E' ó unico medica-'rriéntò'' " dos'"'" conválescentés.
Cura o nétivpsiénr.».

INTERNATIONAL- MACH
RUA S. BENTO

INERY G.
IM. 30

-Teleplione « Morte 1 Ov53 -Caixa postal 1 .OQO

. ;, mo mm JANeiRO
Importadores do todos os typos de maciiliíismoB

; Máohíhai jpiara fabrioâçao <J<e meios -
IM-a o li 1 ri-as pta-r-a -m-allioria — JVInolií«*t^»s» para

--'.¦•'.''f-al-íirioiaç
¦"'"':•'; ';':;-*-^'-ÍÍI*at©-rÍc|Í 

p«r?*a Estradas d© F*»ar>jro

I1VÍÍ>LEMENTOS PARA AGRICULTURA

ÍALHÁS — BA.L-A-3STÇAS — TORIKTOS - SERRAS DB
.'.-:.PlTA-MAOACpS-GUINDA.STÉS TRANS-
fORTÂ VEIS - MOTORES - BOMBAS, ETC, ETO.
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INCORPORATEP

âOChurch Street
NEW YORK CITY

EXPORTADORES DE

Artigos de Aço
Machinas - Ferragens
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REGISTRADOS E* APPRÒVADOS PELA SAUDE 1'UBIJCA
DO BRASIL — RIO DE JANEIRO

• -Não vos deixeis enganai*!!!.,. Cuidado <j;om' asi"1 Ra-
ções grosseiras e" venenosas !!!... . -'-.' ¦

|Não- aceitai substitutos com a desiçul,pa. de serem os
in^sníoS -- "•¦ '

Nunca são iguaes aos da "MEI>I'aMVrEiNT^LLY•, !!!...
i Deveis pedir sempre os -preparados: legítimos, originaes,

verdadeiros' da, "MEDICAME1NTALLY"'!!!..., \
Não .pércaea-o te-rrioo,.J-id* hoje mesmo buscar o vosso

allivio ou de vosa excellentlssima fa.mil.Ia, 'num ;¦ daquelles
bemfazejos e poderosos medicamentos "MEDICAMEÍN-
TALLY",-*»líT«flué:não;,sao.^DRGGAS.^5U,E-:airRA:M TUDO ,'
só "OURAM" as moléstias nos casos indicados!...

Não nos adiantamos em publicar "attestados"» e ne.m
fazer elogios a cada um dos preparados acima mencionados,
de per si,'porque achamos "supérfluo" e só temos em vista
offerecer ao PUBLICO medica-ir.-entos rigorosamente dosa-
dós e de máxima c'omfiant;a>_e que OU-RE-M ;i

• AUent-ão — Caso alguém queira medicamento ,para ou-
trás affecções, como sojam: — para o tratamento da 'inor-
pibiêa,'' hemór.rhoidaé; "enfermidade do utero, ovarios e anne-

' xos; gonorrhéas, etc. —ipeçam informações ©prospectos, ao
representante no Brasil — o Sr. pharmaceutico chimico-
ftnalytico —• WISTRiEMUiNDO ALVES ¦ SIMÕES -— Cai*sa
1'ostal n. 50 — Rio de Janeiro — BRAStLL.

A' VENDA em- grosso e á varejo, no Rio de Janeiro,
á rua dos Andradas, 43 — Drogaria J; M. PACHECO; em
S. PAULO, á rua Direita n. 1, droguistas Baruel & C.

A' VENDA EM TODO MUNDO!!!

OLHO
|:Mlf I - -7',xx::x'"•;';; CEBft ;|

^^^mmmm^^mmmm^m^mammmmmmmm^^W^JrgiY^i . ».r... >%íl*v-..^— ¦"• **-**- %*^Vm\i3nS!x^Sj^SSmSM{\matm^^

LOTERIAS X5-E3 S. X»AT*-rT-.0
Fxlraoções in tereaa e acstai-foirm, mba (iscili-Joçâo -Io governo do Est do

A«AMIÃ-SOiO«0$«ÜO, por l$8IM> - ilU-58'. lodosos bilhetes sào
divididos cm IYhoçõcs. J. AZEVEDO & C.'— Concea:-iioiiarios--S. Paulo

VIO M)K!tl-SK E'l 'DUA <V P<*«H'E

Vivi BAonin^iAniA i.oik«ia para.o rirau» A«s«.-«i..«i0.io$oott;
em Ires í-ramles prêmios - Sexta-feira, 31 de dciembi-o-itlOiüOOS -

r»«:0«0$-50:000$. Todos os bilhetes sio divididos em fia cções

•^«BWWSSWWttSSk^^

8:

JQReidosSábònèlíii
E:#C ¦*: Gúitry" Rio;.í

Qfl5fl:!5EQURfl:"
FABBICA DE MALAS E OBJECTOS DB VIMB

COMPANHIA UE SICtitUOS
Marítimos e Terrestres: r'UNUAt)A.b:M 1888

Deposito no Thesooro zoo:noo$ooo
dpital..L 500:000$000 - -'

-'RMírrai.... 431:224$505
Siceita «D 1919  2.407:994$420
Sinistros pagos at,.- 31 d» liuzemltro
de lUI» — - - 6.616:511*0*14
..... AUKN-JIAS. . ....

S. Paulo
Santa Catharina

Rio Grande du Sol
Rua da Quitanda 126

tua. 1'oicgr, I 'l'ü".'i -.AIIOKA
Telephone Sorte 2S8!)

RIO DE JANEIRO

MTkníiíM devimee' IV1 tapeça-
ria. Baralhos N. 39 para

Pocker
N. 12 para

Baccarat

Vf 11 / II \g \J \j

para cima a
bai.o de raesu,

paru íjrrai «alai!
-• piateloira».

Patins Foot-balls e
mais artigos
para sports

11
sffiSf
fá

wMwM
SI CÜlal •>'•*-— •"'

HE INHAME

DEPURA

FCRTÂLECE

ENGORDA

*P V *

ALEXANDRE
D MAIS PODEROSO TÔNICO DOS CABELLOS I

Kxtinçue a cuspa em tres dia*. *';á cahellos bnuieos flearn
prelo-. Não queima, uão maiiclia a pelle.A Jl VMTl l»L dá vit^or, moeidaile e crescimento aos

caltellON. Lvitai imitaçõe, pedindo nempre „
JUVENTUDE ALEXANDRE
l*re(50, 3$üüü; peio mm-i-oío, 5W>00; iNas boas

l>prtuni;u*i;is «* <lromarias

ilo CASA ALEXANDRE--Rua do Ouvidor 148

"POETDBAL E DLTRAMAR"
¦**!** **• **•*• ** »*"*-fc»**fc-* ¦* ¦* ¦«*¦**¦•*-¦¦¦•¦¦¦-» ^.at. m.m.m.m. m. ^a, »^f^(*v^^f»|(«|[J^n|^(|Jy-*^|^|->|(^l|^^

FILIAI DE 
" 

A EOÜITATIVA DE PORTUGAL E ULTRAMAR"
Companhia ele Seguros

Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada -
SEDE EM LISBO

At*V»*-^>lAi*W

ilal, est. 1.200:000(00 í f^$Ml§^ÍW^
Seguros de Vida Terrestres e

Maritimos

¥^ ^^^9 lílilll§ ¦ mm^TTmWmêm

BRITISH MfNlSTKY QFTyf^T!C»*JS ]

The Disposal Board
TEIVI STOCKS f

No Peino Unido e uísponivel para exportação dos seguintes |b^
ÁRTICOS WECHAHICOS h

\J\ Ferros metálicos. Produetos ohlmlooa e expio- | f\
JpH Instalações de usinas o ma- slvos. h

M\\ chinisníos. •"¦ 
vehiculos. 4

III! Machinas 
a vapor e cj-Mpí- Aut0nioTelg. f

T\ rasi .1 i » •. ¦ Aeroplanos. 1 mMf Artigos do fabricas. . MoblUas ," -- VPeças para maclilnas. «„,","!; »»»»,. - *„„u„0 4Material ferroviário. Matérias teztls o tecidos. %
Artigos para empreiteiros. Calçados o equipamentos do f-

Jf Instrumentos e machinas couros. « >
*|l electricas. , Iiánchas a gazolina, etc, etc. tim
.jff Os compradores, deverão instruir seus representantes no mr!
lm Reino Unido para se co mmunicarem com o Secretario, Dis- oJn
!HJ posai Board, Ministry of Munltions, Coxton House, Tothill JÍMj

mi

¦¦ -wvw-vws^

Tapete* de pellucla>
capaebos e

>3 passadeiras.

e artigoi
para colle-
giaes. v

Segura Campos & 0. ;
84, RUA SETE DE SETEMBRO, 84

(jb-iitri- A vou ida e oi ouvia Ivo» uius)

.tFHIO DE PENHORES
Em 16 dó corrente

Delgado, Sil va & C.
WümSilsíitokí 173
Hsgam aos Srs. mutuárias re-

lormarem, atC a véspera do leil&o,
as.«¦•* cautelas vencidas.

filial nojlift íe Janeiro*: RUA DA QUITANDA | - i'
TELEPH. NORTE 6-799 !

Extracções publicas sob a fiscalização do governo federal, âs 9 1|2 horat,
a aos sabbados ás 8 boras, na -ua Visconde de Itaborahy, 45

¦j-nATirn-wt-i-i-i-i-i" ¦¦»"»»**-»»»»**»»*»»-*»»-***-»»'*»»*»»*»»'*»»-»^^-KOJEl
860 - ÍSÍ

HOJ"El

a* fei

Terrenos na Tijuca
Vendem-ee, livres e desembaraça-

dos, situados entre a rua Dr. José
Hygino e.a praça Saonz Pefia. Tra-
ta-se directamente a rua Conde de
Bomfim n. 508, ou a rua do Carmo
a. 56, sobrado, ds 2 âs 4.

¦KS*-: AGON ff

¦¦¦^1 * «"«OB MACHINA DE COSTURA
^bx^áímlhs 

- 1 SOUDAMEMTE CONSTRUÍDA '
. ¦*V>>,Nf^ryVWi«*

»

^S^
;->--¦.;.%,

í**^: •'—.

A' vetida nas principaes
casas importadoras

do Brasil ,

Hexagon Sewing Machine
Company

-Ar^AAa*)NB*^i*-»^tbrWLn

tjj.ii;ss*ss:im' Á-7X,X^

AVENIDA RIO BRANC0109
(Caixa postal 1.294)

H.IÓ 3DE JA.lSrEIR.0

20:000$000
Por $80O, em inteiros

^E *U» ^ r \ W -\r

Em pintos

Depois de amanhã — (A's 3 horas da tarde)
SO0 - 4S4?

50:0Q0$QOQ porM(m
SABBADO, 18 DO CORRENTE

Grande e extraordinária LOTERIA 00 NATAL
Novo plano — A'9 3 horas da tarde ~- 362-2Í \

500:000
Por 44S000 em vigésimos

Este importante plano, além do preuii» maior, distribue soais a
4 de 400:000$, 4 de 50:000$, 8 de 40:000$ 40 de SxOOOS, 25 de
2:000$, «O de 4:000$ e IOO de 500$000.

Oa pedidos de bilhetes do interior devem vir acompanhados de mais
700 reis, para porte do correio e dirigidos aos ageutes geraes: SAIA-
KETIi & O., RUA DO OUVIDOR N. 94, Caixa n. S17, End. tclcg. LUSVICL,
e na casa F. GUIMARÃES, rua do KOSAIUO n. 71, esquina dc becco das
GancellaS, Caixa do Correio n. 1.278.

$000
. r. ;'¦.-

¦ í
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O PATZ-QUINTA-FEIKA, 9 DE DEZEMBRO DE 1920

me. - BANCO DO Rlí
JAIEIIIO

127 Eua da Quitanda
_«

Faz todns as opt-rá-
ções bancarias. Recebo
dinheiro em couta cor-
rente, dando os seguin-
tes: juros 4 0,0 uiri conta
de movimento; 5 o/o em
conta limitada ató
*0:OOiJ_?OOi); 6 oio em
conta de aviso prévio e
8 o/o em conta ou Jetra
de 1-55 mezes.

Facilita aos depositai)-
tes quaes'(jüe_. ti-aiisac
ç es. Comera o expedi-
ente ás 10 lioras e en-
cerra ás 5 da tar te.

^-W-^Ai^A^A^A^^

anco Nacional
Brasileiro

Raa da Alfândega n.° 28
RIO DE JANEIRO

Eod. toltfl. "MASILUC*
TELEFli. NORTE 3127

Capital  __.000:00<)$000
fundo do reserva 10li:52U$flOO

Opera em todos os negócios
bancários,

recebe em guarda títulos,
dinheiro em conta cor-

rente e effectua
cobranças em todos os

Estados do Brasil.

Baiieo da Lavoura i do

DEPÓSITOS E DESCONTOS
Capital
Uesurvas , ..
Dividendo, distribui-
doi  ..

Depositas em conta
corrente
prato de S a 5
mezes ,,

A prazo de 6 ¦ 8
mezes .. ., ,,' ,,
«rato de 8 a 11
mezes ,

A prazo dê 12 mezes

5.000:000(000
8fO:7(_.*S58

15.180:657(000

S o|o to anno

4 o|o ao anno

!o|o io anno

• o|o ao ann*
7 o|o ao anno

LHEATROS, DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO - Direcção: João Segreto \
I „, S. PEDRO „,.,,,,_ "^^

CoiíianSiaNacionalfií^ 1
- Regente da orchestra. BENTO MOSSÜRUKGA

Endereço talegraphico - "BLAVOÜRA"
Código telegraphico-"RIBEIRO"

RÜA PRIMEIRO DE MARÇO 85
Teleplione n. 3328

Caisa postal n. ?\_

RIO DE JANEIRO

Grando Companhia Naciunal de Operetas a Melodramas (gênero do theatro
Chatelet, de Paris) — Direcção artisiioa de EDUARDO VIÜIBA — Be-
gente da orchestra, Paulino Sacriim-nto.

MOJE -'— duas SKSS-SÕI-.S «.:- MOJE.

Bepresenta.ões da opereta em tres aotos, de Abbadie Faria Boio, oom
. musica de P.- ulino Sacrameuto

IMfiEiiliJ
Extraída pelo aator da comedia do mesmo titulo, eom-150 representações no Trianon
Sexta-feira-Festa do MEIO CENTENÁRIO.

TressessSés-As7.834e 1012 HOJE

A CAMINHO M r CENTENÁRIO !

CJKfMA MODERNO - ° vfi^*^°^_cli,,c° paHes)-0fieu i^'-fí«-.-f*

é_»r™Xílta a.uorlll<'1 das famílias, original iios autores da uioJa CAULOdBETTENCOUETeCABliOáü-DKinSNKZKS, mi.sioá de SINHOSHIiiiiHiil
W^(V^^**VWW*^>%^^*-AAA_>^>«-i._i«a-ia>a-i-i^^^^

eom o seu quu dro novo de grande iiiliii-iila.le
O GAFE' DO FMIMT©

_^ T| f> 
^Sj "B 

gS_ pesso«i3 assistiram até hon»
"¦^^••¦V^AQ» temas suas representações

A SEGUIR —os UA_NUA<Jií._KOS, burleta ..e J. Mirandamusica de Paulino Sacramento. 'S am"r <c- M ,8'"l> ~ «'•¦"» «¦•«» «•»-««¦««: I mus,ca üe ^aullno Sacramento.*>*A,vwv*-v'>-vvv'i,v'^^
THEATRO CAliLOS GOMESg $f$£gj JitttiSBÍSrde %jMi gífgfSqual

assai
. i^**,,**-'Sk**'''*«*3*^^ <-,,
l leítt Mim Propi'ie!ario"
^¦ust, ,.,ii.»_ IlHnlUJII J.R. StaiTa

UOMl-.ViMliA AJ_1_-_AN I) 1112
AZEVI.DO

VESPERÀÍj A'S 4 HORAS
no.Jlí>—.ys 7 su o ii :í|..—suí,m.

Representações da comediu*burlesca, ern tres actos, originaldo Gotizulez dol Toi-i e André de ílu Fruta, traducção e adaptação,do llogo Iturros:

0 AMIGO !§!!
ARTISTAS: Alexandre de Aze-,vedo, Augusto Annibal, Josó»Soares, Gervasio, Judi th ItodrM

guos, Davina Fraga, Palmyra 1«silva, Pepita de Abreu e Iaiclmlu.JL/opes, 1
Jitiscenaçfio dc Alexandre dc!Azevedo — Mobilai-lo da «.asiifNunes, run da Carioca n. H5 í

.n,J,'_ln._«.*nsalos ~" A CASA DE'TIO PEDRO, a mais linda co-'média do Oduvaldo Vlanna —!Estréa dit Illustre actriy, ABI-iUMIj MAIA. i
Amanhã — Beneficio do con-ítra. regra poniliigòs Guimarães c2Apriglo Aguiar — VOCÊS \C\-iBA,M CASANDO. '
.SoKtinda-ieira, 18 — Beneficio,uo tictor Gervasio Giümarães.it-r,,-u-leiia. H - i'liS fA Da rXu.it;

N
Companliiá Brasil Cinematographica
SiVrfVW'--^i'^.*'»>-*^^*'-^-»<-^<VV'»»VWV'»^V»^r^»^»%

O Mysterio do Oriente, dentro das
puplllas dc uma linda mulher, no
seu sorriso enigmático e no seu
gesto languido—Amor ou traição?

ALMAS LEVANTINAS
Drama poderoso. Romance magnl-

fico, om qúe o enredo, o desenrolar,
as scenas, .tudo é novo, esquisito,
fino, delicado..,

1
-^ "^».»»*t»^^-__-___-_MB5!22£

»^*|ÍÍ»-MÍ^j^^-S<»^ m^»y^^i»*v^V

NEGRI (A Damíoadora]

Producção extra da fabrica GAU-
MONT.

Apresentação de uma artista nova
e linda,

MMJE. SÊVÉ.

MÜTT e JEFli- admiráveis era

VIOLINO DESAFINADO
e o ultimo numero de GAUMONT-
ACTUALIDADES.

ÇW/M CEHTMLj,.
JllJílgS!^ EmP"»» "PINFILD" 1 IIUCC
H0JE ffi Um «li p rale um exito - tfena artista p representa vai pioPOLA *»-*«

» THPATDnC r» A Punnnr- « . _-» _A  _ ?>THEATRPS DA EMPREZA JOòÉ LOURhlKO
PALÁCIO THEATRO

Companllirp^tuTueza^Te
THEATRO REPUBLICA

»Uá>^Til4F

SATANEUA-AHARANTE
Direcção ninsieal do maestro

WEXCESI.ÁO PI,\TO
HOJE—b todas as noites—HOJE

bBorme suecesso da opereta
em tres actos* I Paris Monte Cario

(A DOMIN ADORA)

OflfMEIVIA,
Una Visconde do Bio Branco n. 53"

HOJ 10

PIA
Telephone, Central, n. 5.657

"^SA?ÕES 
-°iSGRA iIMA ™ 0DXTR.VORDINARIAS

quer^, § trüío8TO08CBetrârtS. F™ ^S1»03 ° 
'**»*?* 

• *°Ü

WtLLIAM-i FARNUM
^^So°Stòí^"ltttó^^la' incomP^'avel e invencível na
crca«ao reappwece, com extraordinário brilho, em sua ultima

s 1L e towlento
um ZlttuãiZ t.IÍ f)°fe3\ desenrolados, a.Tmimvelmente. sob

O BARÃO MYSTERIO
i&^s^í^^^ãs^^twatoHa tant°vcm
simas. 

{!I'lSf'i0 ~ A CASA ^'STKIÍJOSÀ, fes .partes sensacionalis-

prehendentos10 
~ ° ESGltl^'^ HASCAKADO, duas partes sur-

.**:

m.

Artista privilegiada, que*^<^^^^4w»*mi\.«^w»-.«avwwvwv»

conseguio dominar em
*'^^rt^^^^^^^^A«**'-»-^K*«^^/WWWWWWWS

jm momento o publico
carioca. -•--.---..

Vel-a-hemos em umaco-

media onde ella encarna

a figura cândida e inge-
iAAA^VVVVVVV>/VS/»yVVVS/VVVVVVVVVVN>**V»

hua de uma endiabrada
•*V^VWVWMiV><lW^AM<<^WVVWVVV.

rapariga, presa de uma

grande paixão -----

(Novidade para o Ulo)
NANA'.... Luiza Satanella
Indiscutível exito da eompa-nhia, na opinião unanime daimprensa e do publico.Hise-cn-seene de l_V_ I.VÃO

\Arwx _r_^,r_V!?_V5^^-1-'^ ¦
Ãmanhil-PAItlü MO.\IE CABI.OKievtiueoto—Ilépris-s de JoãoButao o Amor perfeito.

Companhia Portugueza. de Operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

de que fazem jíií.fe.Maria Abran-
ches e Almeida Cruz

Grande orchestra sob a direcção
do maestro Assis I-aeiieco

H0JE-A's8a/4-H0JE
SICCESSO CKESCEi\TE

\ dn iporeta em iras aotoa

A DÜÜÜÍZA DO

ll

BAL TA8ARIN
Eroii-irou - CKEM1M)A l)E

OMVEIKA
Brilhante desempenho de tuda

a coiiipanhia

AMANHÃ — A IIUQLEZA DODAL TAUAIIl.V - Na príil'i_Í__ ae-niaiia-SOAHO BE VALS,1.
Em ansaios-A princeza lYanila

oasau^^__:::!!"?„b!':h^^ w-m em *«,..* e „
jj ,. . —.......s, „,„„,.,,, íoo UMS u a< jy noras

DODDY

ramo^^hlm MCIC^S'^0^ d'^ e>» 
^9 partes, pelo

ww5ft»v«v»5;

OU MEIO Ü8LHÃO POR UM MARIDO
mtts í s ?í" que a í"1»"»1»»*© estrella, num elegante tra-
o «IVs 

®0ítie<*e as mais infantis diabruras. HARRV LlETKE,
nho do fHmeni_. . Se"ial ac4riz» <oma napte no desempe-

ÇjBJLi programma - SEMANA MESSTER - numero 17, informações Mantos
BREV^Di"FoIra„^c^»r9.D£,DB tÁ3)MÒ - Producção da Uulon Pll.n- do Berlim. '

Immortal Gervasio T^iwV,_;nssAUI° DE POLICIA — Comedia de co stumes poftuíçuezea, do autoria do1-'-ou-°. Nus festas de Natal e Anno Bom uma surpresa ao publico.
f+l'***+***t<l**0t^**&i»*&t*fmA^i^0t^A^f*3í

Electro-Ball-Cinema Empreza Brasileira
de Diversões

51 - Rua Visconde: do Rio Branco - SIA mais popular e querida casa de diversõesdesta capital

MOJE-Programma novo--tf—{|qj^

0 Homem Leão
11° e 12° Episódios; novas e sensacionaes

revelações
QUATRO PARTES

Ping-Pong, Bilhares e outras diversões
Artistica e ab,in,li,B|0 i||„min!Hr:lo L.ll!otI.-lcu

BANDA DE MUSICA MILITARAo -Llectro-J)all-Cinema!*

CINEMA PARIS
HOJE — Um brilhanteTxito artistico! — HOJE

DUAS CELEBRIDADES OA TELA NO MESMO PROGRAMMA!

A Condessa Doddv
Cinco longos e interessantes actos de primorosa execução

gonuta do «film» do aventuras

SANSÃOMUDO

wsmssmemri-T.-.

«ÍniS, .»° C0""",,:l ° f'lm 1,'"1ÍC'al US ^DKÔES DO mWÓÊ
¦ll:NP0_'C0'""4,?_°^^ O «1««- «usti. un, desoj,,.

g A .Tlt.lHI.. '• ....-»,_^_t, ij<i.m»,\ 
j

€^E1A IDEAL
HOJE. Num l6 propama dnas obras w H 0 J E

__^____I___K j__________n-b_^ *-^H ^K

^1 ____> '"-í' ¦ í^T' "^-M I»

¦ ÍnL'-r? ^J^^j-HB PI

Num só programma duas obras
de inexcedivel valor!

Da grande FOX FIIJM apresentamos um trabalho origina-lissimo, extraido.do unico romance, que, para a einematogra-'phia, escreveu o notável estadista

1 CLÉMENCEAU
(0 celebre tigre de França)

Um bellissimo romance de amor, desenvolvido, admirável- |:monte, sobre um bem detalhado enredo, cujo thema é demon-,»'-trai- a-forca indestr-ictivel do verdadeiro amor!... Vencerásempre...

O MAIS FORTE

FOX FILM Pathé Circo actos fox film
G. CI.EMKjVCEAü
*~**~~~~-~--i:rry-r>r,mu^_vvvvw,w,w PATHE i\EW.S

O

•-3<l

inema Hvenida
?"-*.— ".«^«-m, aqu-.ua cujaW gloria nenhuma outra offusca MDOROTHY DALTON¦ """"""""r.. ít*W!^i»TMá»-"'"'•»• ¦

m
o
p.
o

«fl» li IJSIII
vtis. c scenas intensa mente dramáticasA editora, IMHA.IlÜUVr-lH-s-r_«»_.•_•mm m WÊBrmw-m

(

CO!!.» i:\IHA: Os sempre e.i,-i„Sl(S \J>esenIio» a-nimados, da PÀRAWOUNT )H.ev,-n„.„<„ - HOLIU.M, „ |„.,„,.,„ qiI, desalla a «a.,,1 onovo I-i-otli,-u, cm uni lilm l„rmid..vcl - A. Ilh»DO TE!F_l=tc>3=l.
__X-

Imperave?adesemi,'*hnt'ÍirS!?ÍlnaS' luxll0sí*'nente enscenadas, e
cções d" ía„'!osa &Xí°' 

CÜ,"° ° SS° SUn,pre ^ mandes produ-

tado^in"03"10, 
Pl'('Ei;íl,nm;l um "«^" «onsacional. interpre- Rlado ptio grande artista K!-4

William Desmond
o mais aprecia vel dos interpretes da insuperável Triangle Film:

AMA-ME E DESAFIAREI 0
MUNDO '*'*'*'n*-%***'****'*>*N-i^--*^A»Si^i.*i*--^^<^<**-VVV%

Cinco.actos de eslraorOInarlas emorõ.s, desenrolados. ,„a.grililcamente, sob o mui, |,rt6jfÜ fe aeucdo dos enredos !

l3roo-iaumias de tal valor só- o ir_E"A. t
X J.-, £! 9 Q S COMMUNS

>--9_____í__í_rI-L P '-^*ss _D_____l____[i Bv
_5 -ffSv''' -'j^Im _rf^c____ft____^___nSfl

R'^tfy-'-,>>»*?-::--'^.-'ÍB---SW-^

HOJE ° u,,ico t:íiemil d«'«Vm li r\ i c-¦ i w m k. escripto por M U J t
GEORGES CLÉMENCEAU

, (» 1 A ,K»SO TIGBE DE I lt \ U A)

ScenaAm?dao™LresXopeírv^ d^ transpor. para ammmmMmÊmmmm
O MAIS FORTE

Um romance de amor mais rf>«!<_. _«»,.« _,

Éam ___»^^^* .^'\*% ^11^^

\-^H _w^ Á^-M Wr ¦
".^-^tK ___________ ________ fw»-^

Sü-NSHINE, em dois actos. ov^^lxjio ua »«U(.A, htlurlanto Comedia da

GEOI-firc rri?.Vn.r/-íí.?2, muito viu e soube vor."
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