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GOM A ALLEMANHAPROPOSTA II MANDA RESTABELECER 0 REGI
Um leader socialista belga pede, em pleno Parlamento, a liber-
dade commercial entre a Bélgica e todos os demais paizes,'— — — — inclusive a Russia dos Soviets — — — —

0 ex-presidente do conselho de ministros da Italia, Sr. Nitti, de-
ciará ter grandes sympathias pelo gesto dò Sr. Pueyrredon na
— — — — — — Liga das Nações — — — -— — •— fi

COMMUNICADO TELEGRÀPHICO
de CAMILLO CIANFARRA

0 gçsto Pueyrredon
julgado na Italia

Um velho politico ita-
iia no, o Sr. Nitti, com-
meiüa com grandes
expressões de sympa-
lliia a retirada da Ar-

I gentina do seio da Li-
ga das Nações..
ROMA, 9 (U. P.)—O senhor

Fraiicesco Nitti, antigo presi-
donte do conselho de ministros
tia Italia, numa entrevista com a
United Press, approva e apoia
plenamente a acção da. delega-
ção argentina., retirando-se da
assembléa da Liga das Nações.

A retirada da Argentina não
me surprehendeu, declarou o
Sr. Ni-t.ii. Nunca consegui com-
pi-eliontdei- por que às democra-
cias sul-americanag estão com-
mettendo ,o erro de participar
numa Liga do Nações, a qual,
dois annos depois de terminada
a guerra mundial, se acha abs.o-
lutiimente dominada pelas na-
ções que venceram a. guerra.-

Que autoridade ou prestigio
poderá a Liga esperar ter, quan-
do não represento as idéas de
pa/, e reconstrtioção'.'' Approvo.-'incondicionalmente a
acção tlã*v\ rgentina.

A altitude do Senado america-
110 clonionsbra que a Câmara
alia. yankee tambem approv.-. a
attittide assumida pela Argenti-
na. O que a Europa, precisa é
unia paz verdadeira.. Devemos
desistir de .todas ás idéas de vio-
loncia, afim do alcançal-a.

A acção da, Argentina deveria,
servir como lembrança da reali-
dado dos actuaes assumpto?!
mundiaes, a qual, sem duvida, so
fará sentir, contra, os desejos das
pessoas exaHadas, que conti-
miam a aconselhai- a violência".
Um grupo de deputados, os
quaes estavam com o Sr'. Nitti,
emquanto o àMigo presidente do
conselho de ministros falava,
fizeram gestas affinriaüvos com
a cabeça, apoiando assim a.s de-
clarações do estadista italiano.

CAMILLO CIANFARRA.
(Correspondente especial

da Unitcl Press.) . I
A assembléa

de Genebra
PAIM ABREVIAR OS TRABALHOS

DA LIGA

CSENBBRA, 9 (U. P.) — Official
í— O Sr. presidente Paul Hyn.ans,
da assembK-a da Liga das Nações,
áninunoia quo depois dos debates de
sabbado ipraximo futuro, eerá mar-
cado um prazo para as discussões na
reunião da assembléa da Liga das
Nagões. Essa providencia será toma-
da afim dc apressar n terminação do
expediente da nssem.bíéa. De segun-
da-feira próxima em dianto vigorará,
o prazo para o» debates, em ambas
a.s sessões diárias da assembléa da
Liga. das Nações.
A IMPRENSA DIO MONTEVIDÉO,

SEGUNDO O OORRESPONDRN-
TM 1)10 "LA NACION", COMMEN-
TOU RESFAVORAVELMENTE O
ACTTO DO SIL PUEYRREDON
MONTEVTDftO, 9 (U. P.) — Os

circules diplomáticos fazem muitos
eommentarios a respeito da attitu-
de do correspondente do jornal "La
Nacion", de Buenos Aires, nesta ca-
pitai, o qual communicou á folha
buenalrense que a imprensa de Mon-
tevidéo- tinha tratado desfavorável-
mente da attitude assumida, pelo Dr.
Pueyrredon na assembléa da Liga
da.s Nações.
O.S JORNAES BERLINIONSE 10 O

INCIDENTE ARGENTINO NA
LIGA DAS NAÇÕES
BERLIM; 9 (ti. P.) — Quasi to-

dos os jornaes comment.-iin hoje a
decisão, da delegação nrjjyntírtíi ret.í-
rando-se dn (jssesnblén da Lígà das
Nações, declarando que esee facto
representa a ruptura dn actual con-
stituição da Liga.

O "Worwaorts-" diz: "A Liga de
Versailles oetá morto. A decisão da
Argentina de retirar-se da assem-
bléa, é um grando acontecimento,
igual ao qual não. hn outro neste
mundo, tão .pobre de idealismo nes-
tes últimos annos.

Ha agora uma nuvem nessas na-
ções que estão em control da Liga.
Elias receberam um grito, nos ouvi-
drifi que se ouve em to<3o o mundo.

.Saudámos oh nossos irmãos, os ar-
gentinos, que lançaram esso golpe
sobre a caricatura que ê conhecida
como Liga das Nações."

O "Tageblatt" assim se exprime:
"A sabedoria que reflecte a decisão
do Dr. Pueyrredon, deixando a Liga
¦Ias Nações, representa um sentimen-
io que ganha terreno não só na Ar-
£ciitina, mas em toda ;i America do

Sul e do Norte. As pequenas nações
começam a com.pre.hender que ellas
nada têm que fazer com a condueta
da Liga."

O poderoso jornal "Deutsche Zel-
tung", de propriedade do- Sr. Ttin-
nes, o homem mais rico da Allemá-
nha, declara que a retirada da: Ar-
gentina põe em .perigo a existência
da Liga."Com a Argentina, os Estados
Unidos, a Allemanha e a Russia fora
da Liga, diz á referida folha, "é evi-
dente quo a Sociedade das Nações
não pôde conquistar grande impor-
tancia. O corajoso bom senso do Dr.
Pueyrredon, encontra forte echo em
todo o mundo."

A LIGA DAS NAÇÕES NÃO ALTE-
RA A NORMA DOS SEUS TRA-
BALHOS POR CAUSA DA RETI-
RADA DA DELEGAÇÃO ARGEN-
TINA
GENEBRA, 9 (U. P.) — O Sr.

Leon Bourgeols, da delegação da
França, na assembléa da. Liga das
Nações, numa entrevista aqui, hoie,
declarou que não se devo ligar gran-
de importância á retirada da delega-
ção argentina da reunião da a-s.sem-
bléa.

A Liga das Nações continuará a
viver, declarou o Sr. Bourgeois. Seria
um erro. grave ligar importância de-
masiada á acção da delegação da Ar-
gentina. O sentimento geral entre os
delegados na. asseir.blóa 6 que todos
os so-cios devem permanecei- dentro
da Liga. tal qual como ella se acha
actualménte constituída, aguardando
os melhoramentos. A Liga está tra-
balhando, efficazmcnte, o não está
ameaçada de desintegração.

Accrescentou o Sr. Bourgeois que a
assembléa da Liga das Nações eapera
continuar as suas sessões até o dia
20 do .co.rrente mez.
A CAMPANHA UNTVERSAL CON-

TRA O TYPHO
GENEBRA. 9' (TT, P.) — -O.fficial

— "A 
_lgà Internacional das Socleda-

des dn Cruz Vermelha, annunçià que
empregará a quantia de 1.2.000.000
de francos, a qual já recebeu, e que
era destina.da ás operações contra o
typho na Polônia — cooperando cem
a Liga. das Na,"ões. na sua .projectada
campanha en.nitarin. contra o typho
na Europa. Central.

O RELATÓRIO OFPTCTAL DO
GOVERNO ARGENTINO

BUENOS AIRES, 9 (U. P.) — O
Ministério das Relações Exteriores
declarou á imprensa que o governo
aguarda o relatório final do chefe da
delegação argentina, em Genebra.
para publical-o conjuntamente com
os telegrammas trocados entre a
chancellaria e a i-eprésèhtação ar-
gentina na Liga das Nações.

OS PROTESTOS NÀ PROPRTA
CAPITAL ARGENTINA

BUENOS AIRES, 9 (U. P ) — A
Associação dos Antigos .da Franca e
dos Alliados continuam os prepara-
tlvos para realizar uma manifcsincüo
publica de protesto contra a orienta-
ção internacional do governo.
O TEXTO EXÀOTO DA DEMISSÃO
CONCEDIDA AO SR. PUEYRRE-
DON
GENEBRA. 9 (U. P.) — Eis o tex-

to da demissão do Sr. Pueyrredon do
cargo do vice-presidente da Assem-
bléa da Liga das (Nações;

"Sr. presidente — Lamento apre-
sentar-lhe demissão das' altas fun-
ecoes de vice-presidente da Assem-
bléa da Liga das Nações, co-n que
fui honrado.. Vejo-me no dever dé
ab.-indonal-o, pelos motivos que são
do dominio publico. Peço a V. Ex.
acúlm- e renovar aos eminentes
membros da Assembléa, que fizeram
ao meu paiz o a mim mesmo a honra
de esftolher-me pnra esse cargo, a
expressão de meu reconhecimento e
alta e respeitosa consideração —- Ho-
norio Pueyrredon."
AS ORGANIZAÇÕES TECHNICAS

DA LIGA
GENEBRA. 9 (U. P.) — O Sr. Ro-

•well, da delegação canadense na As-
sembléa da Liga das Nações, ganhou
a sua campanha, relativa ao relatório
da segunda commissão da Assembléa
da Liga das Nações, sobre o estabe-
lecimento dns organizações technicas
da Assembléa.

A commissSo annuncia hoje que
uni accordo foi elaborado pela com-
missão especial, hontem nomeada,
encarregada do assiímpto. A commis-
são especial ê composta dos seguin-
tes senhores: Rowéll: Mlllen. da
Austrália; Cecil, da África do Sul:
Nnrisen, da Noruega, e Cunha, do
Brasil.

o accordo estipula quo as organi-
znções technicas serão constituídas
meramente como corporações pen
derativas, trabalhando com a secre-
taria da Liga das Nações, ao envez
de serem constituidns como organi
zações internacionaes.

n Sr. Rnwell diz que esse accordo
elimina' as suas objeccões, relativas
ás despezas das organizações á im-
'possibilidade dc nações não européas
de enviar as suas melhores mentall-
dades á mein dtizíri de conferências
européas. annualmente.

— A Assembléa da Liga das Na-
ções ndoptnu hoje de tnrfln o ''"ii-
torio-aceordo da segunda commissão,
a respeito do estabelecimento dc or-
ganizações technicas, com funeções
ponâeratlvas, no quc diz respeito fts
finan.-as, economia, viação e saude
publica.
O ÓRGÃO OONSUI/riVO DA LIGA

GENEBRA, 9 (A. A.) — A Assem-
bléa da Liga das -Nações approvou o
plano de formação de uma cominis-

são financeira consultiva temporária
com as emendas quo lhe foram iri-
troduzidas.

REUNIÃO MINISTERIAL NA
ARGENTIN^

BUENOS AIRES, 9 (U. P.)—-Rea-
lizou-se hontem uma reunião ào pre-
sidente da Republica e os membros
do ministério, solicitando <]o chefe da
chancellaria algumas informações
sobre a adhesão da Argentina á Liga
cVis Nações.

Guarda-se absoluta reserva sobro
as decisões do ministério.

HLXNTEESTAOÕES DE SYMPATHIA
A UM DELEGADO ARGENTINO,
O SR. ALVEAR
GENEBRA, 9 (U. P.) — O Dr. Al-

year, ministro da Republica Argen-
tina em Paris o membro da delega-
ção desse paiz na Assembléa da Liga
das Nações, foi alvo de significativa
manifestação de sympathia por parte
do numerosos amigos o collegas, de-
sejosos de demonstrar-lho a sua
adhesão, Lamenta-se em -rod'as da
Liga das Nações a retirada forçada
cio valioso collàboradór, cujas inicia-
tivas e trabalhos apreciavam-so
gvandemento nas diversas commis-
sões.

Antes de partir, o Dr. Alvear de-
clarou que a Liga das Nações repre-
senta verdadeiro progresso nas rela-
ções internacionaes. Accrescentou
nue a organização actual tom im.per-
feições, sendo im possivel exigir que
não exerçam Influencia prejudicial,
receios o desconfianças derivadas da
guerra. As propostas argentinas, cedo
ou tarde, predominarão, sendo acei-
tas pela maioria dos membros da
Liga. As imperfeições actuaes do pa-
cto dfi Liga das Nações desapparece-
rão breve. •

O Sr. Alvear disse ter sido o ser
sempre optimlsta, acredita que a hu-
manldade procura sinceramente no-
vas fôrmas para nffirmar o bajti es-
tnr o a çordialidacVo entre os *ovos,
compenetrados da solidariedade hu-
mana, que não é simplesmente uma
nobre aspiração, mas um meio pra-
tico o positivo de chegar ao bem es-
tar nacional e individual.

300 hespanhoes, 100 belgas, 100 sue-
cos, 100 norueguezes, 100 dinamar-
quezes e 50 gregos.
A RUSSIA ORIENTAL — A <IU-

RISDICCÃO GOVERNAMENTAL
DE CHITA
VLADIVOSTOCK, 9 (A. IL) — A

Assembléa Constituinte reconheceu,
por 79 votos contra 33, a legalidade
do governo dé Chita, con) jurisdi-
cção sobre toda a Russia oriental.

A Assembléa Constituinte ficará
como governo local dc Vladivostoclc
até que se -jeallzem as eleições para
o Parlamento do extremo oriente.

Essas eleições estão marcadas
para o dia 5 dó janeiro próximo.

\ RUM ANTA NAO AUXILIOU O
GENERAL AVRANGEL

LONDRES, 9 (A. H.) — Consta
ao "Times" que o ministro das re-
lações exteriores da Rumania, o
Sr. Take Jo.iioscoi tolegrapharn ao
governo do Moscou desmentindo a
aecusação levantada pelo Sr. Tchi-
tc-herin, do ter a Rumania auxilia-
do-o general Wrangel.

Segundo á iijormação, o Sr Take
Jonesco desmentira, ao mesmo tem-
po, quo a Rumania. tivesse auto •iza»
dò as tropas ukranianas a entrar iia
Bessarubia, e terminada declarando
quc o governo do Bucurest desejava
manter até o fim a corvectissima
neutralidade que tom sustentado cm
relação fts luetas do oriente europeu.
O GOVERNO DA RUSSIA MANTE-

RA' O SÈU EXERCITO JHOBILI-
/ADO.
COPENHAGUE; 9 (U. P.) — O

correspondente cm Riga do jornal"Politiken" soube que o governo da
Russia dos Soviets não desmobilizará
muitas tropas até a situação externa
melhorar. 'íf;

'Accreseenta b correspondente que
o Sr, Leon Troí-slqrf .'ministro da guer-
ra''•BovietisfavíNfè um discurso sobre a
questão da dosiiiobillzação das forças
bolshevistas, W conferência dos com-
munistas russos. O .Sr. Trotsky diz
que a Russia deve continuar a prote-
ger a frente do Caucaso, porque o ge-
neral Wrangel talvez iipparocerá na-
quelle ponto. O ministro da guerra
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A C05IMISSÃO FINANCEIRA 10
ECONÔMICA

GENEBRA, 9 (U. P.) — O se-
nhor Rowell, delegado do Canadá á
assembléa da Liga das Nações, na
reunião de hoje, apoiou o plano do
creação de uma ctmimissão financiai-
ra o econômica. O mesmo delegado
declarou quo o Canadá deve oppor-
se, por todos os meios, a qualquer
tentativa da Liga de controlar as
matérias primas dentro 

'de 
seu terri-

torio.

a Situação no oriente
europeu

U.M ANTT-BOI.STIEVISTA QUE E'
INTERNADO PELAS AUTORI-
DADES POLACAS.

COPENHAGUE, 9 (U. P.) — Um
despacho de Versovia, diz epie o go-
verno anti-bolshevista do general- Ei-
mon Pctlura, da Ukrania, chegou á
Kielce, a 100 kilometros de Craco-
via, onde foi internado pelas autori-
dades polacas.

As forças do general Petlura fo-
ram completamente derrotadas po-
los bolshevistas.
A POLÔNIA E A LITITUANIA. NO

TERRENO DAS NEGOCL\ÇõES
PACIFICAS.
GENEBRA, 9 (U. P.) — O con-

selho da Liga das Nações recebeu
um telegramma do coronel Chardl-
gny, da França, representante do
conselho na Polônia e Lithuanin, an-
nunciando que a Polônia e a Lithua-
nia concordaram negociar uma so-
lução pacifica da sua actual contro-
versia.

A conferência será levada a effel-
to em Vilna. Delegados lithuanos,
procedentes de Kovno, já estão a ca-
minho de Vilna.
O EXERCITO DA LTGA QUE VAI

GARANTIR O PLEBISCITO DE
VILNA.
GENEBRA, 9'(U. P.) — Official

— O exercito da Liga das Nações,
que policiará Vilna durante o proxi-
mo plebiscito, será. composto, como
segue:

bolshevista tambem pl-evine a Rus-
sia que ella ainda está cercada de
inimigos imperinlistas, os quaes estão
promptos a atacal-a na primeira oc-
casião favorável.

Por estas razões, diz o Sr. Trotsky,
o governo resolveu que não poderá
reduzir niuito os effeetlvos do exer-
cito, à não sor na Russia central.

RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DO
QUE VEM SENDO O SOVIET

LONDRES, 9 (A. H.) — O partido
operário independente publicou uma
exposição histórica do que tem sido
o systema governamental dos so-
viets.

Esso documento accentua que ex-
istem graves syr.iptomas de enfra-
quecimento gei-il nff?ct.indo a vita-
lidade do systema sovietista., "o

qual, fiscalizado pelo povo, diminue
de facto a burocracia, mas augmen-
ta a politica já condemnada que
excluo a fr.-wiqueza eleitoral".

A suecessão
heüenica

O PRIMEIRO MINISTRO GR10GO
AO REI CONSTANTINO

LUOERNA, 9 (U. P.) — O ex-rei
Constantino, da Grécia, recebeu um
telegramma do Sr. Hhallys, presi-
dente do conselho do ministros, de
Athenas, notificando-o do resultado
do plebiscito levado a effeito domin-
go próximo passado na Grécia.

O telegramma diz: "O resultado
do plebiscito constitue ampla do-
monstração de quanto os gregos es-
timam vossa magestade, a quem
consideramos um emblema da cone-
são nacional."
A PRESSÃO ALIJADA SOBRE AS

FINANÇAS GREGAS
ATHENAS, 9 U. P.) — Soube-se

que a segunda nota aluada, enume-
rando as providencias financeiras e
econômicas que os alliados talvez
empregarão contra a Grécia, no caso
da restauração ao throno do ex-rei
Constantino, foi aqui entregue se-_,._-,-_..W, .,...¦_. V.-....,V,.,.W, .......... „-..„ ..„, .._.. ...,_.. ....... w0,

300 ingl.ezes, 300 francezes,' erunda-feira próxima passada.

O Bureau Official da Imprensa
publica uma declaração, dizendo que
o govorno está empregando os maio-
res esforços, no sentido de evitar a
proposta de levantar fundos por
meio de um empréstimo interno. O
governo tentará equilibrar o orça-
mento por meio de uma modificação
das despezas, ao envez de decretar
novos impostos.

O ministro da guerra, tendo em
vista a situação militar, ordenou que
nenhuma dcmf.ssão ou pedido de de-
missão do serviço militar, seja
aceito.

A reunião do Parlamento foi adia-
da "sine die".
O NOVO MINISTRO GREGO EM
LONDRES E O PONTO' DE VIS-
TA ALLI ADO SÓBRIO O GOVER-
NO DA GRÉCIA.
LONDRES, 9 (U. P.) — O Sr. RI-

zo Rangabe, o novo ministro da Gre-
cia nesta capital, numa entrevista,
hoje, declarou estar convencido de
que os alliados eventualmente con-
cordarão em permittir aos gregos li-
vre escolha do chefo da sua nação..
A ESPECTATIVA EM TORNO DA

REASC10NOÃO DE CONSTAN-
TINO.
ATHENAS, 9 (A. A.) — Conti-

núa a despertar o maior interesse, a
lueta estabelecida entre os partida-
rios do rei Constantino e aquelles
que se manifestam contrariamente á
sua volta ao throno.

A situação de espoctaliva ê à
mesma dos dias anteriores.

A tendência que se. observa, mes-
mo entre os anti-venizclistas, é dei-
xar ao rei Constantino a responsabi-
lidade do seu regresso ou do seu não
regresso, dando-lhe plena liberdade
de acção para proceder como quiigpr.

Esta^opinião firma-se cada' vez
mais om vista da grande pressão fi-
nanceira exercida . pela Inglaterra,
pressão que dia a dia se torna maior"o 

qiie tão funestas conseqüências
pôde trazer ao paiz.
O GOVERNO GREGO PREPARA A

RESPOSTA AOS ALLIADOS
LONDRES, 9 (A. H.) — Informa-

ções de origem ingleza annunciam
que o governo grego está preparan-
do uma longa declaração, em respoi;-
ta á nota em que os alliados avisa-
ram das conseqüências que â re-
stauração do rei Constantino pôde
trazer para a Grécia.

Parece que o gabinete de Athenas
procura justificar a politica dc Con-
stantino durante a guerra.
AS DECLARAÇÕES RECENTES DO

REI CONSTANTINO NÃO DES-
TROEM OS ACTOS QUE PRATI-
COU QUANDO NO GOVERNO DO
SEU PAIZ
PARTS, 9 (A. H.) — Os jornaes,

coinmentando as recentes declara-
ções feitas jiclo rei Constantino ao
representante da Agencia Havas cm
Luccrna, são unanimes cm conside-
rar que taes declarações não podem,
de mocTo algum, modificar o juizo
universal que os factos anteriores fi-
zeram formar sobre a attitude do an-
tico 'alliado da Allemanha. alliança
nitidamente provada, sobretudo pelu
leitura da correspondência particular
que o mesmo rei manteve com o ex-
kaiser.

O "Journal", traduzindo cabal-
mente a opinião geral, diz que as
promessas futuras do rei Constantino
estão desdo já viciadas pelo perjúrio
passado o não podem provocar se-
não o desprezo da parte dos alliados.

Por seu lado,- o "Matin" entrevis-
tou o Sr. Poincaré a respeito das
afflrmações do soberano grego quan-
to á troca de correspondência quc o-
mesmo disse ter tido com o antigo
presidente da Republica.

O Sr. Poincaré desmentiu essas
affirmações, confirmando, todavia,
,ter a Grécia offerecido, em 1914, o
seu concurso íl causa aluada.

Tratava-se, porém, apenas do au-
xilio condicional de uma parte da
frota grega. O ministro do estrangei-
ros de então, o Sr. Dclcassé, respon-
deu que a França não podia aceitar
senão uma proposta firme e sem
condições.

E as coisas ficaram nisso.

UM GENERAL FRANCEZ, VETE-
RANO DA GRANDE GUERRA,
pm»?>15 FORMAL CONTESTA-
ÇÃO AO QUE DECLAROU O REI
CONSTANTINO
PARIS, 9 (U. P.) — O general

Sarrnil, que commandou as forças
francezas no Oriente- Próximo, du-
rante a guerra mundial, publica uma
decla ração a respeito do regresso do
ex-TCi Constantino ao throno grego.

A explicação dada pelo ex-rei Con-
stantino relativa aos assassinatos do
dia Io de dezembro de 1916, são me-
í-atuente uma serie de mentiras, de-
clarou o general francez. Todos os
francezes que ali estavam estão
sciontes da politica que o ex-monar-
cha estava seguindo. Os massacres
foram celebrados como sendo uma
victoria grega sobre os alliados.

O ex-rei Constantino, depois de
commetter esses aetos de traição,
ainda fez mais, quando as forças
francezas c alliadas estavam chegan-
do a Salonica, os gregos lhe crearam
toda a especie de embaraços. O an-
tigo soberano não pôde me dizer que
alguma vez tenha sido bem disposto
para com os alliados.
O POVO GREGO SE REVOT/TARA'

SE NÃO TIVER O REI CON-
STANTINO A' FRENTE DO SEU
GOVERNO
LONDRES, 9 (U. P.) — Um des-

pacho de Athenas, recebido por uma
agencia de noticias, aqui, diz que se
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devo .permittir, quanto antes, o re-
gresso do ex-roi Constantino á Gre-
cia, afim de impedir o irrompimento
de anãrchia naquelle paiz.

Não existe a menor duvida dc que
o ex-rei Constantino é o idolo .do
povo e que o povo grego se revoltará
se o antigo soberano não for permit-
tido a regressar, declara o despacho.

O Brasil no
estrangeiro

AS EXCEPCIONAES HOMENA-
GENS A' GUARNIÇÃO DO "SÃO
PAULO" — UMA FESTA CINE-
MUSICAL —• JANTAR OFFERE-
CIDO PELOS SOBERANOS A'
OFFICIALIDADE — RECEPÇÃO
NO PALÁCIO DA CIDADE, EM
BRUXELLAS.
BRUXELLAS, 7 (A. H.) Retarda-

do pela Wostcrn) — Realizou-se ho-
jo o jantar offerecido pelo rei Al-
berto e rainha Elisabeth, ao com-
mandante e officiaes do couraçado
"S. Paulo".

Entre os convivas notavam-se
duque de Brabante, a prince-

za Maria José, o embaixador Bar-
ros Moreira, a Sra. Barros Moreira,
numerosas personalidades belgas o
brasileiras, officiaes superiores do
exercito belga e dignatarioS da cOrte.

BRUXELLAS, 8 (A. H.) (Retar-
dado pela Western) — No banquete
realizado hontem, á noite, no palácio
real, em honra á officialidade do
couraçado "S. Paulo", o rol Alberto
brindou o presidente Epitaeio e, evo-
cando a recepção brilhantíssima que
lhe fora feita no Brasil, bem como á
rainha o ao principe Leopoldo, re-~fcordou as attenções extremamente
graciosas do que tinham sido objecto
por parte do presidente e sua fami-
lia.

O rei terminou agradecendo ao
commandante, officiaes e a toda a
equipagem do "S. Paulo", as innu-
meras gentilezas de que o haviam
cumulado durante a travessia, tanto
na ida como agora, no regresso do
Brasil.

ANTUÉRPIA, 7 (A. A.) Retarda-
do — Continuam aqui a ser muito
bom recebidos e alvo de grandes at-
tenções, os marinheiros do couraça-
do brasileiro "S. Paulo", que se
mostram muito satisfeitos com o
acolhimento, que lhes tem sido. dis-
pensado. Os marinheiros brasileiros
tém realizado varias visitas e excur-
sões pelos arredores, salientando-sè
as visitas que fizeram aos vários mu-
seus da cidade e ao Jardim Zoolo-

| gico.- Tambem " têm assistido a vários
concertos levados a effoito em sua
honra, onde têm sido muito ovacio-
nados.

BRUXELLAS, 9 (A. A.) —- A re-
cepção que foi feita aos officiaes do
couraçado "S. Paulo", que chegaram
hoje a esta capital, foi verdadeira-
menle notável peL ca.inho e o que
ella teve de expressivo para com os
nossos amigos do Brasil. •

No palácio da cidade, foram rece-
bidos pelo burgo mestre, Sr. Max,

i que dispensou grandes attenções A
officialidade da marinha brasileira,
tendo tido palavras de muita admi-

| ração por toda a marinha e pelo
| Brasil. Nessa recepção foz-se repre-
j sentar todo o corpo diplomático aqui

acreditado, vendo-se tambem o ini-
I nistro do Brasil, Dr. Barros Morei-

ra, e os Srs. Manoel Pinto dc Souza :
Dantas, cônsul do Brasil em Antuer-
pia; Fernando Augusto Georlette,
vice-cônsul, o Christino do Valle .Tu-
nior, funecionario do mesmo consti-
lado, que acompanharam os offi- •
ciaes do couraçado "S. Paulo", até
esta cidade.

O alto commissario do Estado do
S. Paulo, nesta cidade, Dr. i.uiz da
Silveira, offerpcou-lhes tambem uma,
recepção, quc foi muito concorrida,
í, ondo foi servido uin excellente copo
d'agua aos quc compareceram á re-
cepção, sendo, nessa oceanião, tro-
cados muitos brindes cheios dc en- .
thusiasmo e niuito expressivos p.ira
os homenageados.

Nessa recepção compareceu o mi-
nistro norte-americano.

No Hotel Astoria será hòjb effe-
recido-, aos officiaes da marinha b.a-
silèira, que tripulam o couraçado
"S. Paulo", um aperilivo, por um ,
grupo de altas personalidades hpl-
gas, para o qual foram feitos muitos .
convites especiaes.

. A's 20 horas realizar-se-ha o an- -
nunciado jantar no palácio real, qua
será seguido de um baile, onde com-
parecerá toda a officialidade do "S*.
Paulo", o corpo diplomático e as al-
tas autoridades.

O couraçado "S. Paulo" partirá na
próxima quinta-feira, para Cher-
burgo.

Sabemos que o Municipio de Pa-
ris convidou os officiaos do vaso do
guerra brasileiro, para . visitarem
aquella cidade. - ,
, ANTUÉRPIA, 9 (A. H.) — A ad-
ininistração municipal offereceu
hontem, á noite, uma festa cine-mu-
sical, á equipagem do "S. Paulo".

¦Estiveram presentes todas íis au-
tóridades civis, vários officiaes bel-
gas e diversas personalidades da co-
lonia brasileira.
O CONDE D'EU NAS CEREMO-

NIAS DA TRASLADAÇÃO DOS
RESTOS MORTAES DE D. PE-
DRO II.

PARIS, 9 (U. P.) — O conde d'Eu
declarou á United Press que embar-
cará em Cherburgo, a bordo do cou-
raçado brasileiro "S. Paulo", indo a
Lisboa afim do tomar parte nas ce-
remonias da tresladação dos restos
mortaes de D. Pedro II.

O conde confirmou as noticias an-
teriormente publicadas, de que a
princeza Isabel não o acompanhará,
nessa viagem.

Movimento marítimo
SANTOS, 9 (A. A.) — Entraram

no porto os seguintes vapores: o ame-
ricano "Passaic Bridge", de Nova
York; o inglez "Dront", de Fhiladel-
phia; o francez "Amlral Villaret
Joyeuse", do Havre; o japonez "Me-
xlco Marú", de Buenos Aires; o ame-
ricano "HIghs", de Buenos Aires; o
inglez "Avon" de Southampton; o ita-
liano "Goffredo Mainel", de Gênova;
o italiano "Columbis", de Arieste, e o
americano "Isvanhild", de Nova Tork.

LONDBES, 9 (U. P.) — O vapor
"Natia" partiu de Gourock no dia 7
do corrente para o Rio da Prata. O
"Sarthe", do Brasil, passou o cabo d6
Lizard, no dia 7 do correw»*"
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A politica européa
NO PARLAMENTO BELGA

BRUXBDLAS, 9 (A. H.)—Em
sessão da Câmara doa Deputados, o
Sr. Vundervelde aconselhou o re-
statieleelrhéntò das reliiqòès connner-
elites com todoes os paisseS. Todavia,
seguuo o représentàitíte .socialista, a
autorização para que voltem ii Hei-
gica deve ser recusada aos alIeiiiiUt*,
cujas attitudes e acções na guerra
iiieii.'ct'1-am !« mais severa reprova-
ção.'•'ulou, em seguida, o Sr. .Taspar,
insistindo sobre a necessidade da es-
•tricta execução ilo TrutÜdo de Ver-
eaitles e da mais activai vigilância,
aio sentido do manter-se a noiitra.il-
zaçâõ na margem .direita do Klieuo.

O Sr. .Taspar terminou fazendo a
fiipologlu da Liga das Nações, que
clisse constitua» solida garantia da
pa-/. u liberdade para a Bélgica.
CONSEQÜÊNCIAS HA GUERRA •—

UAI BELGA, EX-PRISIONEIRO
NA ALLEMANIIA. PROVOCA
TCMCI/PO NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS-
BRUXELLAS, 0 (A. A.)—Quan-

Oo lioibteiti, íi noite, se realizava uma
sessão na Caniara. dos Deputados,
produziu-se um grande tumulto pro-
vocado pela attitude aggressiva de
um espectador, mie, por uccaisião
dos debates parlamentares, «acuou
de um revolver e o disparou ires
vezes contra a presidência daquella
cli-sit do Corigre-sso.

Esta occurrenciai causou grando
pânico entro to-dos tiue se acliavum
mo recinto daa se«vsões, havendo sé-
¦rios atropelos'. Ha vários deputados
* outras pessoas feridas, cm conse-
quoncia da confusão produzida quan-
do pretendiam abandonar o edifício
da Câmara.

No momento em que eram feitos
os disparos; ouviram-se das galerias
os gritos de um espectador bradan-
do que estivera. prisioneiro nil Alie-
manha, duranto quatro annos, o
que, desde a «ua volu» ao paiz, pru-
cura, debalde, um acto do justiça ft
reparação do sen infortúnio.
A CORDIALIDADE FINAL DA

CONFERÊNCIA DIO LONDRES
LONDRES, 9 (A. H.)—Ao jan-

tar de despedida, offerecido, hon-
•tem, por lord Curzon. aos ex-etnbal-
xadores da Fmnça o da Italia, se-
nhor Cambou e marquez Imperiali,
assisti raríi também o principe de
Gallo», o primeiro ministro Lloyd
Gem-ge, os ministros da guerra e da
jüstigá, Sre. W. •Chltrehill e Bonar
Law, o outros membros do governo,
os antigos ministros lord Burnham,
Renell o Rodd, o general Lapanousc,
os embaixadores dos Fitados Unidos
e da Hespanha, Srs. Davi6 e Merry
dei Vai, o o arcebispo de Cantuaria.

l'"t;r«'im pronunciados alguns brin-
des, sendo ps Srs. Cambon e mar-
quez Imperiali muito cumprimenta-
dos. Ambos responderam exprimiu-
do reconheelme-nto pela cordialidade
que sempre Mies fora dispensada
duírante o tempo em que estiveram
mesta capital.

O ACCORDO MILITAR FRANCO.
BELGA E A ADHESÃO BRITAN-
NICA
BRUXELLAS, 9 (U. P.)—O se-

líhor «raspai*, ministro da economia,
falando, na Caniíira dos Deputados,
a respeito da politica estrangeira da
Bélgica, pediu insistentemente ao
governo tentar obter a adhesão da
Grã-Bretanha ao accordo militar
franco-belga.
ADIA «MENTO DE CONFERENCLA

DE BRUXELLAS
BRUXELLAS, 9 (A. H.)—-O go-

verno allemão pediu aos alliados o
adiamento, para 10 do corrente, da
conferência que se deve realizar nes-
ta capital.

O governo do TJerlim allega que
precisa dar Inètíücções mais preci-
eas ao seu representante,? Sr. -Bérg-
maan, que se acha, presentemente,
em Paris.

Por outro lado, amumcla-s**. que
Os governos alliados enviaram uma
•nota ft Allemanl.a, aceusando-a de
organizar uma campanha, systemati-
ca contra a paz n«as regiões oecupa-
das.
UM "LEADER" SOCIALISTA BEL-

GA QUER A LIBERDADE DE
COMMEKCIO COM TODOS OS
PAIZES
BRUXELLAS. 9 (U. P.)—O. se-

<nhor Vandervelde. "leader" socialis-
ta. falando, hoje. na Câmara dos
Deputados, reeomniendou o estabe-
leoiuiento de relações commerciaes
com todos os paizes, inclusive com
a. Russia.

O Sr. Jasiia.1 ministro das finan-
ças, se mostro'': fivoravel a uma po-
Hitlca de ri;;'.*- ,. cumprimento do
Tratado do W - liies e de estricta
vigilância d.) itruiializaçâo na mar-
gem direita tío líhèaol

CARVÃO PARA A ITALIA
ROMA, 9 (Ü. ['.'>— Foi noUfiçado

que o conde de Sforza, ministro das
relações eiterlureá, por oceasião de
eua recente visita a Londres, ratifi-
cou um accordo, pelo qual a lngla-
terra «o conipi*i»-Tiêtte a entregar, no
conor do ar.no próximo, -60 ";• do

carvão que devia ter eido importado
pela Italia em 1919, de conformada-
de coin os contratos celebrados. As
entregas serão feitas a preços con-
sideravelmente reduzidos.
NA INGLATERRA — MOÇÃO DE

CONFIANÇA AO MINISTÉRIO
DO SR. LLOYD GEORGE
LONDRES, 9 (U. P.)— A Cama-

ra dos Communs approvou, esta nol-
te, uma moção tle confiança a favor
do governo presidido pelo Sr. Lloyd
George. A Caniara rejeitou a moção
do Sr. Lambert, propondo a limita-
ção das despezas do governo. A vo-
tação deu 321 votos a favor do go-
verno e 66 contra.

Pela diplomacia
EMBAIXADOR EUGÊNIO GAR- ,

ZON
MONTEVIDÉO, 9 (U. P.) — Rea-

lizou-se hontem. no Parque Hotel,
o banquete em honra ao Sr. Eugênio
O.arzon. O ministro das relações es-
teriores, Sr, Juan Buero, fez o dis-
curso do offerecinionto da festa, fa-
laudo tambcm o deputado Bacchlni.

A LEGAÇÃO ARGENTINA NO
MÉXICO

MÉXICO, 9.. (U. P.) — Foi noti-
ciado que a legação da Argentina no
México havia sido elevada á catego-
ria de embaixada.
BANQUETE AO INOVO MlNtSTRO

PARAGUAIO NO BRASIL
ASSUMPÇÃO, 9 (A. A.) — Os

membros do partido radical offere-
ceram um grande banquete de des-
pedida ao novo ministro do Para-
guay no Brasil, Sr. Guggiari, que
brevemente parte para essa capital.

Tomaram parto no banquete nu-
merosos convivas.

O que se passa na
Allemanha

A INDUSTRIA ALLEMÃ REQUER
A MATÉRIA PK1MA SUL-AME-
R1CANA
BERLIM, 9 (U. P.)—O governo

está participando nas negociações
entre firmas conimerciues sul-ame-
ricanas e allemãs, relativas ú impor-
tação de lã sul-americana. Fabricas
textis, actualmente, têm contratos,
por meio dos quaes poderão funecio-
nar durante trfozes, e apenas lhes
falta a matéria prima* afim de cum-
prir as suas respectivas encommen-
ds. O governo está tentando arran-
jar créditos a prazo Iong>o, para as
fabricas, na America do Sul, e tam-
bem está tentando conseguir a tro-
ca de fazendas pela lá em rama.

A SITUAÇÃO PASTORIL
PARIS, 9 (A. II.)—O Inwtitulo

Internacional de Agricultura acaba
de publicar uma estatística sobre a
situação pastoril da Allemanha.

Segundo essa estatistlca, os gados
alleniães tiveram, em 1920, os se-
guintes acerescimos sobre 1919:
-'Quilo ca valia r, 77.720 cabeças;

gado bovino, 530.007; gado suiuo,
241.'239; gado lanlgero, 597.624, e
gado caprino, 144.244.

Esses augmentos demonstram,mais
uma vez, que as lamentações alie-
mãs, sobre a penúria de gado, não
passam de pretexto, afim de sé fui-
tarem ás r«ui tuições impostas pelo
Tratado do Versaiíles.
OS ESTADOS UNIDOS COIIESOS

COM A "ENTENTE" NUM PRO-
TESTO LAVRADO CONTRA O
GOVERNO ALLEMÃO
BERLIM, 9 (A. A.)—O represou-

tante diplomático dos Estados Uni-
dos nesta capital adheriu ao protes-
to lavrado pelas nações da "Enten-
te", contra os discursos pronuncia-
dos, na zona de oceupaç ..o, pelos
membroã do governo allemão.

INTERCÂMBIO COMMERCIAL
TEUTO-RUSSO

BERLIM, 9 (U. P.)—Uni syndi-
cato allemão, com o capitai de ein-
coenta milhões de -marcos, foi orga-
nizado nesta capital ofim de nego-
ciar na troca de mercadorias entre a
Allemanha e a Russia dos soviets. •

No principio, n. base das opera-
çõee do syndicato será o pagamentoimmediato, em ouro, para todas as
mercadorias allemãs. A Russia esta-
belecerá depósitos em ouro, afim
de garantir as suas encommendas.
Logo que a Russia oonseguir expor-tar materiae pimas, o syndicato al-lemão as trocara por artigos manu-
facturados.

Consta que o syndicato conta com
o apoio doa governos allemão e
russo.

Noticias francezas
A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

DE MINISTROS IRA* ÁS -MÃOS
DO SR. VIVIANI
PARIS. 8 (U. P.) — O jornal "Pe-

tit Bleu" repete o boato de que o
Sr. Rene Viviani occuparã a presi-
dencia do Conselho logo quo recome-
çarem os trabalhos parlamentares,
depois das férias do Natal c Anno
Bom.

O graniíe suecesso de Viviani em
G-Hiibra parece indtcal-o como o

mais capaz do oecupar esse cargo, diz
a referida folha.

A PAZ ACEITÁVEL COM A
TURQUIA

(PARIS, 9 (U. P.) — O primeiro
ministro Sr. Leygues informou á
commiissâo das'.relações exteriores da
Câmara dos Deputados que, graças
ás recentes negociações conciliatórias
com a Inglaterra, era agora possivel
considerar-se eomo imminente a con-
clusão de uma. paz aceitável com a
Turquia.

O Sr. Leygues acerescentou que a
resolução dos alliados de suspender
o projectado empréstimo de
4«V0í.0,0iOiOIO0 de 'drachmas á Grécia si-
gnifica o bloqueio econômico desso
¦paiz,
O SENADOR MAC CORNICK RE-

CEBIDO ESPECIALMENTE PE-
LO GOVERNO FRANCEZ
PARIS, 9 (A. H.) — O senador

norte-americano Mac Cornick foi re-
cebido_, em audiência especial, pelo
presidente do Conselho.

A SITUAÇÃO DA SYRIA E DA
. OILIOIA

PARIS, 9 (A. H.) — Reuniram-se
as commissões de finanças e nego-
cios estrangeiros do Senado, para es-
tudar, conjuntamente, a situação da
Syria e da Cilicia e ouvir o relatório
do general Gouraud, quo aconselha
um entendimento com o chefe dos
nacionalistas turcos Mustapha Ke-
mal.

Ò Sr. Leygues, que assistia 6. ré-*
união, expoz, em seguida, a politica
ora adoptada pela França no Oriente
e exprimiu a convicção de que a so-
lução do problema oriental aerft obti-
da em breve por um accordo entre
os alliados e a Turquia.

A questão irlandeza
Ò EMBAIXADOR BRITANNICO EM
- WASHINGTON, NEGA A SUA

CIIANCELLA AOS PASSAPORTES
AOS QUE PRETENDLVM EFFE-
OTUAR UM INQUÉRITO NA IR-
LANDA.
¦WASHINGTON, 9 (U. P.) — Sir

Auckland Gaddes, embaixador bri-
tannico enviou uma carta á commis-
são americana pela Irlanda, negando-
se a visar os passaportes da commis-
sâo investigadora que tenciona visi-
tar aquelle paiz, afim de indagar so-
bre a situação.

UM ARMISTÍCIO em perspe-
OTIVA ,,

LONDRES, 9 (U. P.) — O jornal"Daily Mail" diz que o arcebispo Clu-
me, da Austrália conferenciou com o
Sr. Lloyd George, cy declarou ao pri-
meiro ministro britannico que os
"leaders" da Sinn-Feinn na Irlanda,
estão dispostos a celebrar um armisti-
cio com as autoridades britannicas.
INICIATIVA OPERARIA PELO AC

CORDO
LONDRES. 9 (U. P.) —Assegura-

se nesta capital que. fracassou a in-
tervenção do partido opcrario.no sen-
tido de chagar-se a accordo para ar-
misticio com os fenlapos.

Hontem, em Glasgow, realizaram-
so nove prisões de fenianos compro-
mettidos nas tentativas de acquisicão
de armas aos militares britannicos.
O ARCEBISPO AUSTRALIANO E A

PACIFICAÇÃO DA IRLANDA
LONDRES. 9 (A. H.) —O "Daily

Mail" e o'"Times" noticiam que o ar-
eobispo catholico da Austrália tinha
estado em conferência com o senhor
Lloyd George, ao qual expuzera os
esforços que tem despendido em prol
da pacificação da Irlanda.

O arcebispo referira-se sobretudo á
entrevista que tinha tido com o chefe
feniano Cotlins. commandante do ex-
ercito irlandez, o qual- lhe deejarara
que desejava adoptar medidas'defit.1-
tivas tendentes a fazerem voltar a paz
ii Irlanda.

O prelado australiano contara tam-
bem. ao primeiro ministro conversa-
ções que tinha tido com outros chefes
'¦sinn-feiners''. ¦

Terminado o relato dessa conferen-
cia, os dois jornaes dizem que as de-
clarações do arcebispo da Austrália
deixam a impressão de que a solução
do eotiflicto irlandez parece estar
mais próxima do que se julgava.

A Hespanha
A GREVE GERAL

MADRID, 9 IA. A.) — Informa-
QÕWt officiaes recebidas pelas auto-
ridartes annunctnm quc "a situação
creada nela «rnve • melltiita rápida-
mente em todo o paiz.

A 'maior parto dos operários jft
voltaram ao trabalhn e alguns inci-
dentes que se deram, provocados pe-
lo-s. extremistas, não tiveram a me-
nor importância.
A PRO.II'XT.\DA VISITA DE AF-

FONSO XIII AO CONTINENTE
AMERICANO.
MADRID, (A. A.) — Af firma-se

em rodas que -se dizem bem informa-
das "que o rcUAffonso resolveu visi-
lar os paizes da America Central o
da America do Sul no fim dá prima-
vera ou nos princípios do verão pro-
ximo

Accresco que «sua hiágustãdè só
adiará a viagem no caso de se dar
qualquer acontecimento Imprevisto.
A SITUAÇÃO NÃO E' TÃO GRAVE

COMO PARECI*
MADRID, 9 iA. A.) — Em conse-

quoneiu da scisão dos i-loimmtos so-
cialislas e syndicalistas fracassaram
todas as greves geraes recentemente
decretadas."De- Barcelona informam que a si-
tuação estava melhorando e que o
trabalho la sendo restabelecido em'j
todu a p:irle. (.'enlciia:; jlo Operários '
tinham aliaiitiori.iilii os syndicatos.
Di/.ia-se mesmo quc ns s.vndicalistas.
liara evitar a tli-svti-ão (JtVâl, deter- I
minaram á volta de Iodos os seus as-i
süciados ao trabalho. ;

Tiiiidj.-iii um liarcr.doiia um grupo!
de exultados atacou iiuiiteni a liros j
ile revolver inu delegado syiíillcitiis-
ta, prostrnndo-'.) gravemente fei ido.

Os interesses
italianos

FALLECIMEXTOS NA ITALIA
ROMA. 9 (U. P.) — As seguintes

pessoas do destaque- morreram na
Italia estu semana: Etn Veneza, o
Sr. Caetano Ventura, inspector geral
do Banco de Roma; em Roma, o Sr.
Augusto Berrini, e em Foggia. o Sr.
Olimpio Ranço Candia.

INTIMAÇÂO AO GOVERNO
ROMA. 9 (U P.) — A Kí-iioi-ação

dos Ferroviários publicou uma decla-
ração exigindo que d governo ler,-
tro do prazo de 48 horas, revogue a
ordem de castigo, decretada contra
os ferroviários que tomaram parto
nas recentes greves.

A declaração eqüivale a uma ameaça
da parte dòs ferroviários do sc «de-
clararem'em greve, no caso de hão
ser concedida a sua exigência.

' O EXEREMISMO DAS CAMPA-
NHAS POLITIOAS

BOLONHA, 9 (U. P.) — Em rè-
presalia pelo ataque soffrldo pelo~
deputado nacionalista Ulyses* Valvls
por parte de dois socialistas de Caste'.
San Pietro. os nacionalistas desta ci-
dado praticaram um raid contra os
socialistas naquella localidade, que se
acha situada a cerca de 20 kilometros
de Bolonha.

Logo que a noticia do assalto foi
conhecida nesta cidade, 100 naciona-
listas e veteranos da guerra partiram

COMMIINÍCfl)() TELEGRAPHICO
de R. BROWNING

A independência
politica da índia

Prepara-se nessa pos-
sessão ingleza a orga-
nização de uma co-
lossal sociedade de
operários, com o ob-
ji^tivo principal de
conseguir a indepen-
dencia politica da In-
dia—0 que se diz e se
faz em Londres a esse
respeito.
LONDRES, 9 (U. P.). — As

rodas officiaes nesta caipital
acham-se multe- preoecupadas
(por causa das próximas confe-
rencias do Conselho Naciona} da
índia, o qual deve se reunir em
Magpur, onde as conferências se-
rão Iniciadas no dia 15 do cor—
rente mez.

Declara-se que Pa gigantesca
união operaria está actualmente
sendo, organizada . na índia ipor
."leadçrs" aue declaram franca-
mente, .'abe- empreçarfio* a greve

,comi> uma :árma iiestãhadã. e obr
ter' a- independência politica da
índia... ..... __; 

A aede trabalhista, nesta capi-
tal publica uma declaração fei-
ta pelo Sr. Ben Spoor. membro
trabalhista do Parlamento bri-
tannico, o qual está a caminho
da índia, onde d£«empeithará os
•papeis de emmissario- do partido
trabalhista britannico; e delega-
do ao Congresso Naciona.l da
índia,

O Sr. Spoor esta muito opti-
mista no que diz respeito ao des-
envolvimento de unionismo na
terra dos Rajares.

"A Federação Trabalhista da
índia 6 uma esipada.de dc-is gu-
mes, com a qual os operários in-
dianos poderão cortar o nô do
dominio britannico e da escravi-
dão- econômica de uma só vez",
declara, o deputado parlamentar
britannico-. "A Federação rápida-
mente terá como sócios milhões
de operários, porque, afim de se
ot>ter a adhesão destes, 6 apenas
necessário organizar as differen-
tes castas, as quaes s«nó, ellas
mesmas, realmente uniões com
disciplina férrea, e, que apenas
aguardam um leaderança escla-
cida."

"A greve 6 uma aiwa nova nas
mãos dos indianos, irias os o.pe-
rarios indús estão começando a.
coinprehender o alcance da mes-
ma. Isso explica a recente epide-
mia de greves na índia. Não te-
nho a menor duvida que a índia,
verá, dentro de u»i ou dois an-
nas, o desenvolvimento da maior
união centralizada do mundo, e é
natura.l ;que uma acção directa
será, em seguida, levada a effei-
to. no sentido da. obtenção da li-
berdade politica. O partido tra-
:balhista britannico concorda pie-
namente- com os objectivos visji-
<loa pelo movimento ..trabalhista
indiano. Estou autorizado para
estender aos hindtls as nossas
saudações fraternas é promessas
de auxilio.-'?--- .-;-.:; --'-.> '• * :*.*'

Acerescenta a declaração do
•deputado trabalhista britannico
que o Congresso Nacional da In
dia ê uma"dns maiores organiza-
qõea .politicas no mtindo, e que
a mesma copta com mais dc
7.000.000 de sócios, os.quaes ae
comprometter.Tn', a trabalhar eni
prol da liberdade dn índia. O Sr.
Blizard, secretario da commissão
britannica do Congresso Nacio-
na.] da índia, diz que esta orga-
nização também se c.oniprometteii
a auxiliar os trabalhistas hindfis

O Sr. Bl.izard continua:
"O facto de alguns do.s nossos

sócios pertencerem :'i clnsse oa-
pitalista, não nos impedira de
conceder a nossa cooperaoiio ao
movimento trabalhista indiano,

Temos estado apoiando o lea-
der hindu, Sr; (ihondi, o.qiial fa-
vorece um plano, não violento,
afim de se obter a liberdade da
índia, porúin, ficamos .sabendo
que Isso Í! utu nuHliodo vagaroso
dn n;als para. acordar ti consíl-
encUi nacional." .

"A índia está, indubitavel-
mente, agora, disposta a üt*g:ini-
zar-se radicalmente, afim ile as-
su-nilr a sua própria liberdade."

RCSSEL BROWNIXG.
(Corrc-t|((-ii'' . c-iifcial

(la l-iniícl prpçiO

para Castel San Pietro em automo-
veis. atacando os socialistas, èiipan-
fiindo-os severatm-ttte. Km seguida
dirigiram-se para a Catnütn do Ti.t
balho. removendo algumas búiuleirus
vermelhas e os retratos de Leiiiriê e
Trostky.

Os nacionalistas também tiraram, a
grande bandeira vermelha qué havia
sitio içinla na torre da* igreja. Depois
dessas faça nhas, regressa ruiu a llolo-
nha, som serem molestados.

Todos os dl>júí'fós npiirelietiilidos
foram queimados illl praça publiea.
em presença da iiiullidáo que apDlaU-
dia .
AS TKMPIOSTADns EM 1'ALICBMO

PALKI.TUO. <) XV. P.) — Dilruiil.'
a tormeuta qne se desencadeou liou-
tem. a noite, nesia cidade, caiu um
raio ua lone lút caltiedial dest.» cida-
dc. que ficou iiinllK il.ttniilllcadii
O r.KXERAL <;AlilItAf.UI SOPIRK

ÜM pi-*oi'i;.M) AiriiiiJNTP.
ROMA.'9 (U 1*) Esta manhji, ao

descer a escadaria dü pajacio ili)
Alonteeitorio, o general Garibálill cs-
coir.gotl. sendo auxiliado pelos jor-
niilistas que Iam assistir ás sessões.
O general ficou ferido.

As indemnizações
allemãs

OS PERITOS ORGANIZAM O PRO-
GRAMMA FINAL

LONDRES. » íVi P.)—- Foi noti-
chulo qne nu conferem:'» dos- íiorllos
financeiros allindog conseguiu-se or-
gani/.ar um programnia pura n fixa-
ção final das iii»li*miii/.ii<-õ»'« tle guer-
ra que a Alleniaidm deve ptigai*.

A conferiM-.ciji final dos peritos al-
liados •.•ffei-tiia-ãe c-m Bruxellas. nu
i)i*o\iiiia segunda-feira, afim de exa-
minar ns proixxstii.s dos allciiiã«.<s Os
íeprosenlaiites diw alliados apresen-
t.-iriui iminodiabimcntc relatórios a
seus governos' - ratpcotivos.

Apõ-j xx, confereiirtiii. twi peritos al-
liados encoüüiu*-se-liãti com o« alio-
mães c mais tarde, com a conuni-j-
são de roparaç-ões.

Kspwa-se «ue «essa oceasião o su-
prem-o conselho alliado realize umu
sessão, afim de Informar & Allima-
nlm sobre os decisões dos allintli-s.
relativaniciite 6 quantia total une a

Allenianlia deve pagar c sobro o pia-
sio quo llio será concedido.

O. pagamento íar-sc-ha de accordo
oom os termos do convênio de Spa.

O problema turco
O CHEFE DOS NACIONALISTAS

TURCOS REAFFIRMA A SUA
SOLIDARIEBADE AO SOVEE-
TISMO

LONDRES, 9 (IT. P.) — Um despa-
cho de Moscou, diz que Mustapha
Kemal Pashã, leader dos nacionalis-
tas turcos, telegraphou ao Sr. Lenine,
chefe do governo sovietista, rea.ffir-
manda a sua completa solidariedade
com o governo da Rússia dos so-
viets.
MOBIFICA-SE A ATTITUDE DOS

ALLIADOS COM REFERENCIA
A' ARMÊNIA
PARIS, 9 (U. P.) — O jornal pa-

risiense *'Le Tenfps", diz que a atti-
tude doe chefea dos governos allia-
dos para com a Armênia foi muito
modificada pelas noticias relativas ao
estabelecimento de uma Republica
sovietista naquelle paiz. A attitude
alliada será dada á -publicidade de-
pois da próxima reunião dos chefes
dos governos alliados, em Paris.

PAZ TURCO-ARMENIA
PARIS. 9 (U. P.) — Um despacho

de Tiflie ao ministério do exterior.'
diz que 09 armenos e os naconalistas
turcos aselgnaram um tratado, final,
de paz. De conformidade com as
condições estipuladas no tratado de
paz, oa armênios conservam as cida-
des de Erivan e Golena, mas entre-
gani.as fortalezas de Kars e Alexan-
dropol, e .praticamente toda a-s sua6
armas e munições, aos, turcos. •

Noticias de Portugal
A MORTE DO CARDEAL NETTO

LISBOA, » («A, H.) —- Telegram-
ma de Valença annuncia o fallecl-
mento do cardeal Neitto, cujo conpo
será trasladado para esta capital, on-
de so íeallzará o enterramento.

(N. da R. — O cardeal José
Netto, antigo írade do convento
do Varatojo, em Torres Vedras,
onde tinha o nome de irei José
dos-Corações, foi patrWreha de
Lisboa. Por desinteligência com
o governo, presidido pelo conse-
lheiro João Franco, no .'reinado
de D. Carlos, foi obrigado a
resignar, sendo substituído pel»
Dr. Mendes Bello,-actual patriar-
cha.

O cardeal Netto, como pa-
triarcha resignatario, ficou com
uma pensão do F.stado, retiran-
do-se para Roma, onde residiu
alguns annos. Voltando para
Portugal, morreu, segundo o te-
legramma. em Valença, cidade
do adto Afinho, na fronteira lies-
panliola.

Era dotado de um caracter ox-
tre momen te bondoso.

O CONGRESSO CATIIOLICO
LTSBO.**., 9 (U. P.) — Inaugura-

ram-sc as secções do Congresso Ca-
tholico. om Cintra.

UMA EXPOSIÇÃO DE PINTURA
LI9BOA, 9 (U. P.) — Foi inaugu-

rada a exposição de pintura do Sr.
Pedro Cruz. Também abriu- o salão do
artista Frederico Aires. * ¦
AS ASISOCIAÇÕES COMMERCTAF.S

CONTRA OS PLANOS FINANCEI-
ROS DO GOVERNO.
LISBOA, 9 (U. P.) — A imprensa

e as associações commerciaes do Por-
to protestaram contra os planos fi-
nanceiros do ministro da fazenda.
FESTIVIDADES RELIGIOSAS A'

PADROEIRA DE PORTUGAL
• LJSBOA, 9. (U. P.) — Realizaram-
sc liontem grandes festividades reli-
giosas em todo ó páiz, celebrando o
dia de',Nòssa Senhora dir-CoífceiÇão?
padro-^fi. de Portugal..- '.¦-...-¦:¦¦. ,:
O GO-i-TbRNO ESTUDA O REGIMEN

DO PAD, PARA O BARATEAR
LISBOA. 9 (A. A.) — O governo,

em virtude da situação aetual. estuda
O regimen do pão. procurando alliviár
o consumidor, fa/.etidó' por que sejd
barateado o preço do precioso ali-
mento.
E' DENUNCIADO O CONTRATO DA

AGENCIA FINANCIAI. OO RIO
DE JANEIRO.
LISBOA, 9 (A. A.) — O contrato

da Agencia Financiai do Rio de Ja-
neiro. seiii denunciado até o fim do
mez corrento. devido ter sido posto a
concurso exotusivo ipara os bancos
portuguezes, eom condições especial-
mente favoráveis para o Banco de
Portuga.l o F.nneo Nacionnl [Jltram-i-
rino.. ou ainda,, para a Caixa Ceral
dos-Deposito?:.

A pro.post.-i das fitinnjjas a onpor,
ilm-era scr apresentada pojo Sr. Cunha
Leal.
TERMINA A "PAREDE" DOS FER-

RO VIAKh-S
LISBOA, 9,,/A: A.l -— Está comple-:

tamento arrumada n "parede" dos
forro viários ilo Estado em todo o
paiz, tendo voltado a oecupar-se dos
seus respectivos serviços rodos os pa-
redistns. incoiidicion.ilmente.

LISBOA. !) (ti. P.I — Os ferro-
viários do Estado, rendidos pela fo-
nie. retomaram o serviço
O AXXTVEBSMIIO BO BOMBAR-

DE.VMEXTO DO FUNCIIAL
LI.CROA. :1 (,U. 1'.) — Pot oceasião

do anniversario do bomli.lrdeamento
dr- Kiiticliii! poi um submarino alio-
mão. o ixnvvxiviüfit- dn iiii.-t ilenositou
coroas de rimes n.is emiipas das vi-
climas. O ict,, iceestill-se dp •certü
soleiidiiilade. usslstlndií iint eoiitln-
(l.-nle do 'coiii-!i«.'ail.*) 

fitincez "Jeantie
d'Arc" <• rto stiero "Tvlgia1' e a guar-
nU.;.o ]o'é:ii

I'*iiI.i.-.-imi o governailpr civil e o
.¦Pi.Uil(U|.li>iiti> \\ix liaviii fi-;.Mc'Z cxul-
t.atWo ,-s feitos n:'i gfvérrã de P.-rtiiií-i!
c rt:i I''t.i(n:a. .me se .*i,"Ii.iim ií-:m(I*.'s
poi; laços Indissolúveis de anil/adc.
O SR. BERNARDINO MACHADO

ori:u oi:!: se p.tXMtE no iva.v:
wko.v.o r.iMVi» or; siiío-
Ml) l'\l'X
T.Tr.RliA !l ÍH. 1' ) --Na sessão do

Sen.ídn i. St. flertei Mimo .Machado
[icdiu mie fosso relitrcto do Pantlieon
o ciiil.iccr de Snliuiiõ lJaos
O GOVERNO 1'RETENDE FUN-

DAR NO BRASIL O PATRONA.
TO DA EMIGRAÇÃO
LTSBOA. 9 (A. A.l—O governo

projecti enviar brevemente ao Bra-
sil ílftcunii funecionarios superiores
do c^mmlsKáriadn geral dos serviços
de «••nilgiMç-io afim do tratarem da
ortr.-in-Ziiçao de um patronato da
emig^çâó portugueza .
ADQriRIP I'MA PR1ÍCIOSIDADE,

Al AS. EVTR1CGOI-A A* POLICIA
LISBOA. 9 CA. A.3i—Foi arre*

matado honteni. num leilão de li-
vros. peia Quantia dn IS escudos uni
valioso ailiulf. que àesappareceu d-J
(íuailei di Carmo no du 5 de outu-
bre dt- 1910 isíi. C po- oceasião ia
revoluçãe :iU'T-'"en"iba*.i'* t* regimen
monarchico

C> cníiiprado- do álbum fo! r> setof
A'v.*s da Cur.ha. 3U? di!l«. fez ;-nir-i-
ga á po'lc:.i do segurarç... do Est-ido
A COLÔNIA BRA.SILEIRA NÃO

DESEJ\ OS SEUS TÍTULOS UIC
CREDITO ATriNGIDOS PELAS
NOVAS DISPOSIÇÕES
lisboa! ? ça a.)— (•¦iwía que a

colônia brasileira domiciliada. emPortugal ' vai representar ao gover-no. arim ao que os seus papeis de
cri-liu, ni- 'soj.ini 

àtUV.s.ldôa pelas

disposições contidas na proposta do
ministro daa finanças
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

EM VÁRIOS TÍTULOS
LISBOA, 9 (A. A.)—A secretaria

do Ministério daa Finanças publicou
uma nota dizendo que sc aclmm isen-
toa do pagamento do contribuições
os jnros dos depósitos cffcctuados
nas caixas econômicas c ua Caixa
Gorai de Depósitos, os juros dos bi-
lhetes «lo Thesouro c dos siiqucs a
prazo da Agencia Financial do Por-
tugnl no Rio de Janeiro, o todos os
papeis do credito internos ou-cxler-
nos, representativos do dividas do
Estado.

A nota explica quc continuam
isentos do sello o recibo c os cudos-
sos dos bilhetes do T-hesouro c dos
soques da Agencia Financial no Rio.

A EXPORTAÇÃO DE CEBOLA
LISBOA, 9 (A. A.)—Consta que

o governo vai permittir a exportação
de cebola.

REDUZINDO DESPEZAS
LISBOA, 9 (U. P.) — O Ministério

da Marinha vai dissolver a esquadri-
lha ligeira da divisão naval, no intuito
de reduzir as despezas orçamenta-
rias.

A nova phase de
Fiume

PRIMEIRO MINISTRO ITALIA-
NO PROVA QUE SE TORNAM
IMPOSSÍVEIS AS NEGOCIAÇÕES
ENTRE A ITALIA E A REGEN-
CIA DE QUARNEáO. -
ROMA. 9 (U. Pv) — O "Glornale

d^Italia** publiea a seguinte -declara-

ção do presidente do' eonaelho de mi-
nistros, Sr. G olitti, ..relativa* âs nego-
çiaç<5es do;^ovérno it^i3iaQ,e;a;regèii-.'
cia de Quarnero:

f Em primeiro logar, a Ttalià hão
está em. condições'de negõclin' cpm.Ga-
briel D'Annúnzio até que o tratado de
RapáTloí nílo Xxàjsi sido rátif:cadõ. Em
segundo logar, é lmpossivèl que a Ita-
lia reconheça o governo da regência
porque isso não foi previsto no trata-
do. Em terceiro. Mesmo que fosse
possivel iniciar negoc'aç5es com o go-
verno da Fiume, legalmente, os actos
constantes de hostilidade de D'Annun-
zio e a falta de disciplina de suas foi--
ças tornariam impossíveis a^satisfato-
ria terminação dessas negociações."
AS ILHAS VEGLIA E ARBE QUE-

REM PERMANECER UNIDAS A'
REGÊNCIA DE QUARNERO.
FIUME, 9 (U. P.) — Gabriel D*An-

.nunzio recebeu em audiência uma de-
legação.: representando a administração
municipal das ilhas de Veglia e Arbé o
os habitantes quer slavos quer italia-
nos. ,

As delegações pediram a D"Annun-
i-.io que não removesse os seus legio-
narios, visto como as populações das
ilhas desejavam ficar unidas a regen-
cia de Quarnero.
A M.MIINHAGEM DE DOIS TOR-

PEDEIROS REBELLA-SE E SE
OFFEREÕE A D'ANNUNZIO.' MILÃO, 9 (U. P.) —Um despacho

procedente de Fiume diz pue os ma-
rlnheiros do "destroyer" italiano"Bronzetti" e do torpedeíro n. CS, de-
tiveram os seus officiaes, illudindo o
bloqueio da frota e retrocederam para
F!ume, onde offereceram seus servi-
ços a D'Annunzio. D'Annunzio rece-
beu as saudações dos marinheiros.

Os officiaes do "Bronzetti" declara-
ram desejar permanecer fieis ao go-
verno de Roma, mas foram domina-
dos pelos marinheiros, quando janta-
vam.no Cherso

A tripulação do torpedeiro tomou
conta do nav.*o, quando os officiaes se
achavam em terra, em Abbazia

Notas diversas
AS GRANDES FONTES DE RIQUE-

!ÍA DA AMERICA DO SUL — OS
POÇOS DE PETRÓLEO ATRAEM
A ATTENÇÃO DOS YANKEES.
WASHINGTON, 9 (u. rp.) — O Dr.

W. L. Sehurz, addido commercial
americano, o qual acaba de regressar
da America do Sul, onde permaneceuum àtiho, estudando as condições ge-raes .naquelle continente, declara ex-*
istir grandes áreas petrolíferas na
América do Sul, as quaes ajnda não
lo rum exploradas.

Declarou ainila o addido commer-
cia! amcrioatiü que um avultado nu-
mero de geólogos, procedntes dos Ks-
páilós- Unidos e Ja 'Urã-Bretanha, es-
tã«> actualmente fazendo Investiga-
ções no continente sul-amerie.ino,
afim de fazer perfurações .fjetrolife-
raa. As ilrcas que üu suppõe conter
petróleo, incluem o sul da Argentina
até a (Bolivia, Brasil e o norttt. du
P.erfi, Indicações petrolíferas foram
encontradas naquellas regiões.
MERCADO CAMBIAL _EM NOVA

• VORK
NOVA YORK, í) (U. P.) — .Merca-

do de cambio: libras esterlinas, 344
e 3|4; francos, 5S9; liras, 351; marcos,
i:i4; flurins, 30,50, e francos belgas,
Ü23.

O CAFÉ' EM NOVA YORK
NOVA YORK, 9 (U. P.) — O mèr-

cado de café esteve firme hoje. As
.-rotações foram: dezembro, 050; mar-
ço, 718; maio, 75U; julho, 781, e se-
lembro, 810.
PUNINDO A IMPRENSA CRIMI-

NOS A
LONDRES, 9 (A. II.) — Telegra-

pham de Dublin:•'Eòrani condemnados a .seis mezes
de prisão, os dois proprietários do"Kreoman'8 Journal''. * '

A sentença baseou-se na publica-
ção feita pelo mesmo periódico, de
noticias falsas e tendenciosas, no ín •
falto de provocar o espèrlto de- re-
bi-llião. ' ...... ....
A -CONFERÊNCIA PRELIMINAR

DE COMMUNICAÇÕKS PUBLICA
O SKV Jí ELATOKIO.
WASHINGTON, 9 (U. P.) — Foi

,t]uí pifbilciido o relatório da* confe-
ivncla pruiliiiinar da Conferência
.Mundial de Communicações. Embora
iião rietisst- resolvida a disposição fi-
n.-tl dos çabp.i submarinos ex-alle-
mács, outras decisões fórum tomadas.
Eil.ás:

1** O estabelecimento de um conse-
lliu de communiea^ões electrieas,
composto de representantes da Urã-
Bretanha, França, Italia, Japão e
Estados Unidos, e quatro delegados
escoriildos pelas demais potências. O
eonsolho lera funeções avisatorias e
consuiiatJvas..

2" Aconselhar a celebração de uni
accordo entre as potências, prohlbln-do a concessão de privilégios de ex-
cluslvidade, relativos ao aterratuento
de cabos submarinos e radiographia.

3° O relatório friza ser desejável
ter mais cabos submarinos enlre a
Amçnca do Norte, o Oriente -e a Aus-
traiiü. e também um cabo submarino
da America do Norte á Italia.

•i" O relatório tambcm faz recom-
mendações, de conformidade coni a
mudança ão condições, moti vuda pela
guí-rra mundial, e frlaa a necessidade
di> cstabelerimento de taxas telegra-

: piile.ts baratas
j As recommendações não vigorarão
.tit» que o relatório seja ratificado pe-lo»; oiversos governos, participando
j txti Conferência Mundial de Commu-

tu cações.
O TAPÃO TERIA RECONHECIDO O

GOVERNO DO MÉXICO
NOVA YORIC. 9 (A. H.) ±~ O cor-

respondente da Assocljtted Presa no
México, informa que. .segundo tele-
gratnma do ministro : 

mexicano em
Tulclo. o Japão tinha reconhecido o
go/c-no do general Obrigou

COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de A. L. BRADFORD

Os grandes themas
europeus, no

Senado "yankee"
Suscita-se grancle diver-

gencia no partido da
maioria da Câmara
Alta norte-americana,
sobre a proposta de
cessação do estado de
guerra com a Allemã-
nha — Outras notas.
WASHPNGTON, 9 (U. P.) —

O movimento a favor da ternii-
nação do estado de guerra com a
Allemanha, sob o ponto de vista
teehnico, mediante a adopção de
uma medida pêlo Senado, a esse
respeito, determinou accentuada
divergência no grupo da maioria

-da Alta Câmara.
O senador Lodge, de Massa-

Chussetts, "leader" da maioria,
recusou-se a approvar a introdu-
cção dessa moção e a apoiar a
sua passag#m no Senado. A medi-
da é patrocinada pelo senador
Knox, de Pennsylvania. Esse se-
nador declarou, tia alguns dias,
que tentava apresentar a referida
moção o 'recomiiHyidar a sua
approvação.

Agora, que o senador Lodge se
mostra contrario a apresentação
do projecto, o senador Knox, não
parece disposto a levar a effeito o
seu iproposito; entretanto, forte
grupo, de senadores, que julgam
necessário pôr termo ao estado
technico de guerra, recommen-
dam a Knox que introduza, quan-
to antes, a sua moção. ^i

O senador Knox diz que'' ainda
ê firmemente partidário da apre-
sen tação da moção, mas não
deseja contrariar os desejos ' do
senador Lodge. No caso em que
Knox, recuse finalmente introdu-
zir a dita medida, outro senador
será incumbido de fazel-o.

O senador Lodge declarou ser
ainda absolutnmente contrario
ao tratado de Versaiíles, aceres-
contando que. se o presidente Wil-
son o enviasse de novo ao Senado,
passaria á commissão de negócios
externos, e ahi ficaria...

O senador Lodge pretende dar
o mesmo destino ao projectado
tratado de alliança entre os Esta-
dos Unidos. :< Prança e a Grã-
Bretanha.

A. L. BRADFORD.
(Correspondente especial

da United r,ress.)

AS GRANDES ENCOMMENDAS
BELLICAS DO JAPÃO AOS ES-
TALEIROS INGLEZES.
SHEPFIELD, 9 (U. P.) — Os jor-

naes annunçiam que a empreza Vi-
ckers Limitada, assignou um contrato
para' uma .parte da cncommenda de
navios de guerra e munições, que o
Japão fez com os manufactureiros
britaniticos de material bellico.

A encommenda total ja<poneza al-
cançnrã, mais ou menos, a cifra d»
250.000.000 de doltars..

O AUXILIO SOLICITADO PELA
AUSTRLV . .

LOND.RES. 9 (U...P.). — Q CQ.r-,
respondente em Viennari.do jornal
"Daily Express", diz ' 

que devido &
desesperadóra situação financeira dõ
paiz, o chanceller Mayer reuniu oa
representantes dos alliados em -uma
conferência, afi mdo pedir auxilio fi-
nanceiro ã'"Éniehto".

Se os alliados não consentirem enx
conceder um empréstimo íx Austria, o
governo apresentará ..demissão e en»
tregará a administração do paiz. á
commissão de reparações.
A HYGIENE MUXTCIPAL DE LON-

DRES
LONDRES, 9 (Á. H.) — Dopois dõ

longos debates, a Câmara dos Coim-
muns approvou, em 3* discussão, tia
sessão dc hontem á noite, a projecto
ilo lei apresentado pelo governo, so-
bre hygiene municipal.

A INEILTRAÇAO SOVIETISTA
CONSTANTINOPLA,¦ 9 (A. A.) —

Annuncia-se que grande parte do ter-
ntorio do Azerbeijan foi cedo ao so-
viet da Armenia.

Espera-se que a Geórgia lambem
adopte o regimen bolshev.sta.

Noticias da America
DO PERU'

LIMA, 9 (A. A.) — Fracassou a ses-
são de liontem da 'Câmara dos Deputados,
onde se puUndia tratar de alguns assum-
ptos referentes á politica inter.na, devido
á uma manobra levada a effeito pelos
deputados mais chegados, ao ministro do
interior. No momento, om que se ia dar
principio aos debates -parlamentares, os
alludidos deput:.dus auseivtarani-se da sa-
la das sessões, dando margem _a que a ses-
são não proseguisse.

LIMA, g (A. A.) — No Senado con-
tinúa com grande animação oi debate so-
bre o imposto progressivo, fazendo uso
da palavra grande numero de senadores *
que se manifestam pró c contra.

! LIMA, 9 (A. A-) — A imprensa desta
capital tem commcntado de diversas fór-
mâs a condueta do ex-ministro da insira-
cção da Hespanha, Sr. Francos Rodri-
gues, representante da Hespanha nr.s fes-
tas do 4o centenário da descoberta do
cftrcitp de Magalhães, que ao desembar-
car em' Tacna disse que pisava a primeira
terra chilena.

Juljía-se que essas palavras tenham si-
do uni lapso ou uma inadvertencia da-
quelle embaixador, ainda -que parte da
imprensa, commentando o progranima dis
festas que foram realizadas diga. que iá
antes, maliciosamente, os chilenos deter-
minaram para o desembarque da embai-
.rada hespanhola aquelle antigo porto pe-
mano.

I.1MA, 9 (A. A.) — O tribunal corre-
ccional continua muito oecupado com o
julgamento dos tidadãos aceusados de
ter commettido vários delictos de espio-
nagem A ultura sessão do tribuntl d;i-
xou plenamente estabelecido que certos
factores. comprovam o delicto que s* at-
tribue ao Sr Kohi, que enviava dados da
organização militar do Peru ao general
chileno Hurtado, que pagou ao Sr. Kolii,
por essas intomiações a qu.tntia de õ.ooa
.".seles". -¦-;. .

DÕ PARAGUAY
ASSUMPÇÃO.. 9 (A.. . A.) — - Ef fe-

ctucu-sí. hontein r,a .sessão da Câmara
dos Deputados a amiuiiciada intcrpella-
ção ao ministro da fazenda.

ASSUM PÇÃO, 9 (A. A) — Muita»
padarias desta capital têm fechado, dc-
vido.ás fortes.multas que tèm sido appli-
cadas ;.o< pítTetrós que^tèni vendido pão
por preço mnis elevado do que foi fixado
peia oom'ii:na

A secçao telegráphica
,'oi.liin*'i na 5* pagina,
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Bio de Janeiro, 10 tle dezembro de 1920

DÉÍÜ
ar DOUTRINAS...

Eu desejaria conhecer e analysar os

raciocínios leitos pelos promotores de re-

formas e oliras novas com rçlaçõo aos

recursos (le que haja o governo de lan-

çar mão para as realizar praticamente;
por«|tie tamanho é o empenho demonstra-
do pela presidencia e pelo Congresso^ em

achar uma solução tributaria adequada á

cquilibragão da despeza com a receita,

qué son obrigado a acredilar que as ren-

das publicas previstas para o exercicio

próximo, (le 1921. não parecem suffi-

ciente, á satisfação dos compromissos já
registrados no passivo orçamentário.

Caso, porém, esteja cu em erro, e a re-

ceita deva ser considerada bastante para
o custeio' da despeza, serei obrigado a

presumir íjtíé um vasto plano de amplia-

ção desla ultima está recl.imandò a ma-

joração daquella c, conseguintemente,
que as formulas tributarias procuradas
alvejam o supprimcnto ao Thesouro de
fundos extraordinários, não exigidos pe-
los serviços nonnaes., mas solicitados

pelas perspectivas do nosso progresso.
Ainda na hypothese de não haver nada

disso, e de se estar cogitando de impôs-
tos novos para uma liquidação dc pas-
sivos atrázadòs (e as queixas externa-
das na Associação Commercial autorizam
semelhante conjectura, aliás tristíssima),
serei forçado a presumir que o governo
não tem mais confiança no elasterio das
chamadas operações dc credito, e trilha
caminho talvez errôneo recorrendo a no-
vas rendas permanentes, por lhe scr im-

.possivel ailquirir recursos provisórios, de
receita. Isto quererá dizer que não pre-
tende, seguramente, o governo buscar au-
xilios pecuniários cm empréstimos ou em
emissões.

Qualquer que venha a ser a realidade
das figuras assim ideadas, é patente o
embaraço com que presentemente luetam
os organizadores da nossa vida finaneci-
ra para nos libertar da tremenda pressão
deficitária e da terrível penúria dc di-
nheiro; c, como entendo que, diante do
facto con .ilimitado, c dever do Estado
acautclar o futuro, emendar-se dos erros

praticados, e cmprehcnder ;. sua viagem
dc direcção por caminhos differentes —

não ouso insurgir-me contra o alvitre
de impostos novos, c só me animo a pe-
dir que o propósito de uma vida regene-
rada seja absolutamente sincero e mani-
festamente comprovado.

Não me incluo entre os que affirmam,
declamatoriamenle, que nossa capacida-
de tributaria sc acha esgotada; e reti-
ro-me da pliáínngc, porque realmente não
sei cm que apoio sc estribam os decla-
madores para articular uma tal affirma-
ção.

O systema dc impostos que domina
entre nós tem sua bnse mais larga e
mais resistente nas rendas de importa-
ção e nas dc consumo, isto é, nas que de-
rivam do uso das utilidades tlc que a col-
lectivida.de precisa, não prescinde, c con-
tinuará a querer, — qualquer «iue seja a
addição de valor, comuicrcial que a inci-
dencia dos tributeis lhes traga, e qual-
quer a repercussão ou a traslação que
a mesma incidência determine, ou favo-
reça, sobre os preços geraes.

D'ahi a conclusão incluctavel, dc que
nosso systema tende a cada vez mais en-
carecer a vida eonimniii, naquillo que
ella mostra de mais patente e mais rui-
doso, 110 maior numero de pessoas. Ora,
o maior numero, aqui, como cm toda
parle. _ constituído pelas classes denoini-
minadas pobres, ou que não dispõem de
capitães accumulados; e, portanto, nosso
systema tende a cada vez mais encarecer
a \ida das classes necessitadas, e que
são, com justiça, as que mais vivamente
protestam contra as aggravaçõcs trihli.
tarias.

Dos vicios ou defeitos do systema. em
natural connexão com a legitimidade das
queixas que elle motiva e justifica, não
sc pôde, em boa lógica, extrair o ponto
de partida par.i as generalizações, em
ordem a se erigir em verdade evidente
a affinnação aventurosa de se achar es-
gotada .1 capacidade tributaria do povo;
e menos, ainda, se deve inferir a resiri-
cção da autoridade iuinianente ao; pode-
res públicos para lançar novos impostos,
quando as necessidades do Eslado. «71111
são as dc toda a gente, sem distineções
ou exclltsõcs, lhes impõem o dever de
SÚpprir ao Thesouro publico, — que é o
da .Vação. toda — os fundos indispensa-
veis ao custeio dos serviços votados pelos
represem antes da soberania popular.

Sei bem (pie tudo isto não passa dc
doutrina; mas sei igualmente que essa
c a boa doutrina. <-, com os abusos, não
argumento. -Se o go'vcrno é perdulário,
esbanjador e imperito; se não está na
altura da sua missão, e ilhide a especta-
tiva nacional, que lhe «leu a inve-stijnt...
— deve haver correctivos na lei, e cnn-
tentativas na opinião; c, caso a opinião
seja inerte e a lei inefficaz, cumpre á so-
berania activa reintegrar uma e outra na
esphera dos seus direitos e objectivos,
jor todos os meios adequados á garan-
tia do respeito, que lhe «'• devido.

Ainda neste particiil.tr sei bem que cs-
tou ás voltas com a doutrina, c talvez
só com a doutrina; mas, se a idéa não
prevalece, as boas noimas não vingam,
os preceitos legaes para nada servem, c
a tal soberania descamba na pachuchad.i
e na senzala... então, o remédio é con-
fes.ar que não ha remédio, e pedir a
Deus, nosso senhor, «jue faça do desven-
turado paiz em qtieslão aquillo que ap-
prouvér á sua misericórdia infinita.

E' provável que se me attribua certo
rigorismo incompatível com as manobras
e manejos «Ia politiea, — definida — o
arte de conciliar interesses oppostos —
ou ;. arle do ludibrio, porque essa con-
ciliavfio é absurda. Ignoro, porém, como
sarr.-i incólume da coaretada; visto
couro, ou .1 cousa é assim, inesmo, e é
prt-ciso, então, que assim seja, ou não
é « nã conjunciura sc torna fatal a me-
Ilu.»;- caracterização «lo seu sér real...
Essa caracterização melhor transcende os
limites da minha diminuta intelligínrià
c J.i minha' p.r.ico e.xpjusivj i.iiaij.nação..:

Vêm estas reflexões desautorizadas a

propósito do plano, que dizem estar ama-
durecendo, de sc crear um imposto qual-
quer sobre os lucros commerciaes. Em

principio, esses lucros representam o ca-

pitai inovo, gerado pela associação do ca-

pitai accumulado com o trabalho, e, pois,
representam uma— renda... Essa renda
formou-se á sombra da liberdade, da lei
e da ordem, — condições primordiaes da
fiuetificação do trabalho e da incolumi-
dade do capital — ou, formou-se bem no
seio da sociedade constituída, em que o
commercio viveu, para accumular, e vive,

para progredir. Essa sociedade constitui-
da se foi organizando a pouco e pouco
á custa do labor incessante de toda a
collectividade, por uma espécie de forma-
ção'lenta de madréporas, nenhuma das
quaes foi absolutamente inútil na obra
de cooperação, mais reconhecida aqui,
menos percebida ali, mas effectiva em
toda a parte, com ruido c alarde, maiores
ou menores. No momento, pois, cm qüe
essa mesma sociedade, que a todos ani-
parou, e a que todos pertencem, clama
por auxilio e soecorro, — quem se nega,
deserta; quem se recusa tráe... Já não é
a nação política, que impera; é a nação
moral, que fala.

Não sei se estou sendo exaggerado *,

sei que estou sendo inteiramente sincero.
Não posso admittir, nem por sombra, que-
o commercio objecte á taxação dos seus
lucros, para os quaes a collectividade. so-
ciai contribuiu, dando o que era seu em
troca do que era delle, numa solidaric-
dade de funeções sociaes a que ambos se
obrigaram, por necessidade e com liber-
dade; tanto mais quanto, no presente, em

que o Brasil estremece nas agruras de
uma situação financeira nada brilhante,
o commercio evidentemente prospera, e
se entrega ao luxo exorbitante, e fantas-
tico, das luvas para locação de casas...

Foi o próprio commercio quem implan-
tou, .ou restaurou, entre nós, essa pra-
tica tortuosa, destinada tanto a accen-
luar preferencias, como a lesar as rendas
municipaes; e; comquanto o intuito da
lesão não fosse o movei da transacção,
é certo que cila se .operou, e se opera,
com desprestigio do sentimento dc gra-
tidão.

De facto, as vantagens inherentes a
determinados sitios onde o commercio
procura instalar seus grandes estabele-
cimentos resultaram de sacrifícios c dis-

pendios da autoridade publica c das fi-
nanças nacionaés; essas vantagens valem
dinheiro, e o dinheiro que as paga é uma
simples restituição.

Restituição é, lambem, a quota de im-

postos consistente no imposto sobre os
lucros: para ganlial-ios, o commercio en-
controu todos os elementos da éstabili-
dade social que deprecava para poder
existir; teve. na sociedade constituida,
seu leite materno, e ao favor delle crês-
ceu e tornou-se adulto, e forte, c sadio:
é justo que, no momento da afflicção
commum, se lembre de contribuir, com
uma pequena parte da sua riqueza para
alliviar quem tanto o protegeu, e sempre
o nutriu...

Estas considerações, que eniitto sobre
a tributação dos lucros do comniercio,
se inspiram, imitai is mutaiidis, no; con-
ccito geral que preside na defesa calo-
rosa que faço da tributação da renda, cm
geral,-e na substituição paulatina-dos ini-

postos' indirectos pelos directos, '•- os
únicos «iue não se acham oxydados pela
inçulpa.ão dc iniqiiidatle,.,

Nós recusamos ambas as hypothc-
ses, porque proferimos èufrèiitãr na

polemica os nossos adversários, sem
recorrermos- aos gazes mepliitieos da
calumnia e -da injuria. i\Tas a triste
verdade é que ò 

'recurso a esses ex-
•pedientes traiçoeiros se vai general.-
znndo a ponto de dar íi nossa pole-
mica um feitio, que, certamente, não
concorre para -nos nobililar e pnra
consolidar os nossos créditos tle povo
culto. Infelizmente, o recurso ú ca-
lumnia, o appello.ao argumento esean-
daloso com que se procura eslontear
o adversário vai conquistando terre-
no. Da imprensa, o seu emprego foi
levado para o Congresso; na câmara
alta o processo desprezível encontrou
acolhimento em um dia que deveria
ficar, nos Annaes do Senado, -assigua-
¦lado por uma negra tarja de luto-

O Senado reagiu, e parece que terá
a coragem *de cumprir o seu dever,
sem se intimidar com as ultimações
da mão negra", cujos dedos fu.iginosos
chegaram a agitar-se no recinto da
câmara dos embaixadores dos Esta-
dos. Seria uma irreparável calnmi-
dade, que affectaria, profundamente,
o prestigio das instituições, qualquer
vacillação do Senado, no sentido de se
desviar da lir.ha de còrfecçaó que ad-
optou, resolvendo estudar, criteriosa-
mente, a questão das tarifas, antes de
so pronunciar sobre esse assumpto.
Os especialistas no manejo da caiu-
mni-a, como arma de controvérsia, fi-
cariam senhores definitivos, da ca-
mara alta. A capitulação do Senado,
'diante do clamor dos calumniadores
profissionaes, diminuiria (anto a sua
força moral, que lhe seria difficil re-
oouqnistar, mais tarde, a liberdade de
acção.

Mas não c apenas como um gesto
de defesa das suas prerogativas que o
Senado 'deve resistir á coacção moral,

que, sobre elle, ae procura cx'ercer.
Paliariam os seus deveres aos Estados

que representam, os senadores que
consentissem na solução pre-cipitadac-
tumultuaria do caso das tarifas.

Além de se tratar de uma questão
extremamente complexa, na qual es-
tão envolvidos, não somente grandes
capitães, como a subsistência de mi-
IhÕes de pessoas mantidas pelas cen-
tenas de mil.iares de operários em-

pregados pelas industrias nacionaés,
aceresce uma circumstançia, que me-
rece ser considerada pelo Senado. Es-
tamos no fira da legislatura; o man-
dato da Câmara c o de um terço do
Senado expira dentro em algumas sc-
manas. Nestas condições, parece in-
comprehensivel como os representan-
tes da Nação possam julgar-se com
sufficiente autoridade moral .para
realizar uma grande reforma tribu-
taria, que, evidentemente, não apre-
senta caracter urgente.

E' doutrina corrente c aceita por
todos os constitucionalistas e cousa-

grada pelas praxes parlamentares em
todos os paizes, qne as câmaras, cujo
mandato está a expirar e que se
acham, portanto, com os poderes re-
cebidos do eleitorado quasi esgotados,
devem abster-se de votar medidas lc-

gisktivas dc grande alcance e que cn-
volvam grandes responsabilidades na-
cionaes, desde que essas medidas não
letílinni tal caracter urgente, que seja
muito inconveniente adial-as até a re-

Recebido á entrada pelo official de dia » o opinar do egrégio João Monteiro, tão
da casa militar da presidência
S. Ex. conduzido ao salão Amarelo, e em»

foi i intensa e constante é hoje a intervenção

seguida introduzido 110 salão de honra,
onde se achaca o chefe da Nação, acom-
panhado do seu secretario e do chefe e
sub-chefe de sua casa militar.

Após a solemnidade da entrega da
carta credencial, o novo ministro' entre-
teve amistosa palestra com S. »Ex", reti-
rando-se em seguida com as mesmas for-
mal idades com que fora recebido.

Exageros do scntimcntallsmo.
Um jornal de S. Paulo recebeu d'aqui

uma communicação de que eslá mereceu-
do os mais francos elogios o gesto de
sessenta officiaes da armada, que pedi-
ram licença ao chefe do estado-maior

parn servirem como remadores no ga-
leão D. João VI, que vai transportar

para terra os restos mortaes dos ex-im-

peradores.
O patrão do galeão será o almirante

Oliveira Sampaio.
Vamos, com a devida venia, discordar

desses elogios. Não podemos ver 110 ges-
to desse grupo de officiaes um acinte
ás instituições vigentes, nem uma mani-
festação sebastianista.

E' certo (pie se dizia outrora: " A ma-
rinha é monarchista". E justificava-se
o sentimento politico dos officiaes da ar.
mada com as ligações de sangue, pois,
na marinha, era raro entrar aspirante que
não pertencesse á nobreza, ao contrario
do exercito, que era republicano, porque-
sua officialidade vinha do povo.

Mas os quadros da armada estão re-
novados, c seus officiaes, mais de uma
vez. têm dado provas do seu amor ás in-
stituições republicanas,

Por esse lado, pois, não temos que
procurar a significação dessa attitude.
O gesto, porém, é extravagante, ou, pelo
menos, um exagero de scntitnentalismo.

Quando começaram as manifestações
em terno do repatriamento dos illustres
despojos, achámos justo esse movimento,
como Iodos os brasileiros, mas previmos
os excessos que isso traria.

.Além de outros, já censurados, ha mais
este, que, sc não tem, como não deve
ter, caracter politico, não deixa de ser
demonstração de exhibicionismo, que não
encontraria explicações respeitáveis por
parte desse grupo de officiaes, a cuja
frente se acha, aliás, um dos mais dis-
tinetos almirantes.

vigilante dos órgãos do ministério publico
nas causas em que sejam interessadas as
pessoas naturaes 011 jurídicas, a quem as
leis, aliás,- " contra o preceito constitu-
cional da igualdade de todos perante a
lei", costumam prestar protecção especial,
que mal se comprehende a permanência
da appellação necessária " ; que. a inicia-
tiva «lesse recurso deve caber exclusiva-
mente aos titulares das relações jurídicas
ajuizados, ou aos seus representantes le-
gaes; que o ministério publico federal, sob
a direcção immediata do procurador geral
da Republica, está perfeitamente orga-
nizado, e apto, portanto, para exercer a
defesa dos interesses que lhe cumpre ad-
vogar; que a abolição da appellação " ex-
officio", até certo ponto concorrerá para
attenuar o extraordinário accumulo de
trabalho que pesa. sobre o Supremo-Tri-
bunal Federal:

O Congresso Nacional decreta :
Artigo unico. Fica abolida, em todos

os processos da competência da justiça fe-
deral, a appellação necessária 011 " ex-
officio", revogadas as disposições em
contrario."

Nuno de Andrade.

O Sr. presidente da Republica, em com-
panhia da Sra. Epitacio Pessoa e acom-
panhado dos .Srs. capitão de mar c guerra
Raphael Brusquc e capitão Cunha Pitta,
visitou hontem, á tarde, a exposição de
pintura dos artistas Carlos Reis e Carlos
Reis 1FÜI10.

A Escola Naval.

O decreto, hontem assignado, mandan-
do voltar para esta capital a Escola Na-
vai, que ha alguns annos está instalada
na enseada da Tapera, cm Angra dos
Reis, no edificio que pertencia á Escola
de Grumetes, merece um registro dc lou-
vor, pois a experiência demonstrou que
os intuitos visados com a transferencia
operada não foram attingidos.

Quando o illustre Sr. ministro da ma-
rinha de então resolveu retirar desta ci-
dade a Escola Naval, fel-o na convicção
de que tal transferencia muiló' contri-
buiria para augmentar os fruetos do en-
sino c, portanto, a efficiencia profissio-
nal dos jovens officiaes.

•Fomos também dos que participaram
dessa illusão; mas os cálculos falharam
por circumstancias varias, e hoje, depois
de alguns annos de experiência, a opi-
nião generalizada admitte que é, antes,
prejudicial manter ali aquelle instituto.

O acto do governo, trazendo novamen-
te para a ilha das Enxadas a Escola Na-
vai, e restabelecendo na enseada da Ta-
péra a Escola de Grumetes, representa
o definitivo reconhecimento «las desvan-
tagens dn medida, adoptada anteriormente
com esperanças a que não corresponde-
ram »as realidades.

O Sr. presidente da Republica e o Sr. mi-
nistro da marinha, Dr. Ferreira Chaves,
andaram bem não retardando o regresso
da Escola Naval á sua antiga sede, onde
estará mais em condições dc realizar,
com efficiencia c proveito, os seus fins.

o do b.-ilisamento ainda no niesmo Es-
tado.

O Sr. ministro communicou ao Su-
premo Tribunal Militar-haver o Sr. pre-
sidente da Republica 'indeferido o reque-
rjmento do. capitão de fragata graduado
engenheiro naval Justino de Campos
Lomba, pedindo ser promovido á effe-'
ctividade daquelle posto; o do capilão-
tenente òpnunissario Francisco Roberto
Barreto, pedindo-ser collò.ado na respe-
ctiva escala' ininiediatamcnte acima do
seu collega Maurício ílclmold, e o do
2° tenente Alcides de Oliveira, pedindo
melhor collocição na escala.

O requerimento do commissario Fran-
cisco Roberto Barreto foi indeferido por
haver apresentado o seu pedido fora do
prazo da lei mas, tnnibcm porque as pro-
moções do seu referido collega foram
feitas por merecimento, emquanto que
as suas o forani por principio dc antigui-
dade, e o requerimento do^ tenente com-
iíiissario Alcides de Oliveira foi indefe-
rido por tof- ficado prescripto o direito do
peticionario para pleitear administra-
tiv.-imcnte o «iue pretendia, isto é, ficar
collocado aciriia- do seu collega Alberto
Pe-reira Fernandes.

O Sr. ministro enviou ao 1° pro-
curador da Republica as in formações que
o habilitem a defender os interesses da
União na acção proposta contra tlla
pela Companhia iVacionai de Constru-
cções Civis c Hy.lraulicas, (pie ficou ul-
timamente fora da concurrencia para a
construcção do novo arsenal dt- marinha
na ilha das Cobras.

— Apresentou-se o 2° tenente Oswaldo
Pederneiras, por ler desembarcado
destroyer Amazonas.

—O Sr. ministro communicou ao pre>»
sidente do Estado do Rio Grande do Sul,
respondendo a um seu officio, que a en-» ,
trega da pedreira e ramal férreo de Mor.
ro Bonito á municipalidade de Pelotas não
pódc ser effectuada, por não existir auto-.
rização legislativa a tal respeito.

do

Esteve conferenciando hontem com o
Sr. presidente da Republica, o Dr. Carlos
Sampaio, prefeito do Districto Eederal.

Esteve hontem 110 palácio do Cattete a
directoria do Club dos Fenianos. que foi
entregar ao Sr. presidente da Republica
um memorial, pedindo o auxilio do gover-
no para a confecção dos prestitos das
grandes sociedades carnavalescas, no pro-
ximo carnaval.

0 SEIO E AS TH

Relativamente ao orçamento do Minis-
terio do Exterior, do qual é rciator no
Senado, o senador Gonzaga Jayme esteve
hontem conferenciando com. o Sr. presi-
dente da Republica.

Os incidentes lamentáveis, que lêin
oceorrido em torno dos tramites pelos
quaes vai ipnásnndõ", 110 Senado, o

projecto de revisão do tarifas, servem
para pôr em evidencia a natureza pe-
rigosa dos processos de controvérsia
politiea e jornalística, correntes,
aotualraentc, entre nós. A discussão
livre do qualquer assumplo, que não
seja de ordem meramente acadêmica o
que envolva, portanto, interesses, ten-
de 11 tornar-se um omprelietidimonto
arriscado. Qualquer altitude que não
seja hostil aos interesses em jogo 6
logo apontada á execração publica
como nh-fl prova flagrante da venali-
dado do político ou do jornalista que
se atreve u dizei* qüe justiça deve scr
feita aos interesses ameaçados. Se
este methodo -do controvérsia preva-
lo_'.'i'. se a imprensa e o Parlainònlo
tiverem de adoptar, como regra fun-
dariiolita. de eHiiçn, a idéa de que os
capitães ãppHcfulos neste pai/, não
podem sor defendidos nas suas legi-
limas aspirações, porque os soíis de-
fensores «•ompromotteriani 11 sita lio-
norahilida.de de homens e de profis-
sionars. então o.sl.-iremos a poucos
passos da siiblcvação com.nunista
contra tudo o que representa força e
riqueza na sociedade.

Mas se, cm qualquer hypothese,
essa situação em que se quer collocar
os homens públicos, obrlgando-os a
recusar justiça nõs interesses que con-
correm para o engrinidecimento eco-
noinicii do paiz, ó altamente perigosa
parn os interesses íiairionnes, absurda
se torna a arma mesquinha . vil. 1110-
vida. 110 caso das tarifas, contra os
que su eslão batendo eni prol das in-
dustrias nacionaés, ou. procuram evi-
ter que uma reforma tributaria de
grande alcance sobre a vida eeonomi-
cn ilò Brasil seja feita ás carreiras,
na precipitação do a-pngamonto das
luzes da ultima sessão parlamentar da
legislatura.

Insinua-se quo os interesses indus-
Iriaes estão influenciando nttiliid.s.
Mas, como observava muito oppor-
tunaniente o senador Irineu Machado,
a mesma coisa se poderia dizer acerca
dos importadores, em relação á atti-
tude dos partidários d.i rediuíçüo dos
direitos. Realmente, por que eulu-
uvuiar os que defendem o capital na-
eional e procurara impedir que o tra-
fealhador nacional fique desemprega-
do, e não dizer que por trás do campo
opposto estão, também, os formida-
veis interesses dos capitães estrangei-
ros, que desejam derrubar a nossa
barreira aduaneira, afim de inunda-
rei;» ns nossos mercados com os seus
prodiu-tus i* ;. n!'rir.i-'.*iii, assim, as
niãiiniactíir.ís brasileiras?

união *das novas câmaras. Ora, esta-
mos.a setenta dias das -eleições. O

povo brasileiro vai escolher os seus
novos representantes na Ca-mara, e o
terço do Senado vai ser renovado. Em
taes circumstancias, é uma ex-trava-

gancia, que o Congresso, prestes a
terminar o seu mandato, iniponha á
Nação uma revisão de tarifas, que
provoca viva controvérsia, tirando,
assim, ao eleitorado, a opportunidade
de influenciar a solução de ura caso
de tão vasta significação nacional.

Dir-se-ha que, entro nós, a igno-
rancia da maioria «lo eleitorado, o
desinteressi' geral pelas questões eco-
nomicas, c, sobretudo, a falta de par-
tidos com organização e programmas
definidos torna este aspecto do caso
meramente theorico. Ailinilt.-tmos que
assim seja; mas é preciso .guardar,

pelo menos, as apparencias da decen-
cia constiluciohàl o do caracter re-

presentalivo do regimen.
Ao Senado, como câmara revisora,

cumpre e-.actamente zelar para que
as leis e. principalmente, as leis dc
grande importância nacional sejam
elaboradas de accordo com esses pre-
çiiitos fundamentaes das instituições
represente tivas. No desempenho des-
sa missão constitucional, que é a pro-
pria razão de ser da sua existência,
tem o Senado o dever de adiar a que-
stão das larifas, afim de que, sobre
ella, delibere, com mais calma, o fu-
turo Congresso.

$cb
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O tempo
Probabilidades dc tempo «/«'* as i(> heras

de hoje:
F.stado do Rio (previsão geral)—Tempo,

inslavcl, sujeito 11 chuvas, c lrovoajtaS;
temperatura, ainda elevada;

Districto Federal e Nitheroy — Tem-
po, inslavcl, sujeito a chuvas e h-ovoa-
das (1); temperatura, iiiuiilcr-se-lui ele-
vado (1) ; ventos, i-ui-iavcis, com rejeitas
jrrscas (1).

A temperatura média da capita! ciii/e-
hontem foi 2.",S ou i"..\ abaixo da nor-
mal.

Escuta dc probabilidades:
1) muito provável;
.'. provável;
3) algumas probabilidades.
Nota. — Serviço tclegrapliico tuicki-

nal. bom; argentino, regular; untgiiayo,
bom.

Moderando a linguagem.
O tópico a que demos hontem *publi-

cidade, com a epigraphe deste, deu azo
a que alguns representantes da Nação
fizessem hontem immodcrado uso da lin-
gua, na Câmara dos Deputados.

O que motivou a ida dos (lois primei-
ros oradores á tribuna foi o excerpto
do nosso siiclto, cm que se assignalava
que "discursos em linguagem um tanto
acre contra o Sr. presidente da Repu-
blica haviam sido pronunciados, na Ca-
mara, sem nenhum protesto do recinto,
ou dos amigos pessoaes do Sr. Epitacio
Pessoa".

Os Srs. Armando Burlamaqui e Oscar
Soares confirmaram a nossa affirmação,
explicando, porém, as razões do seu pro-
ceder: não revidar ás criticas feitas
em linguagem contumeliosa. O Sr. Mau-
ricio de Lacerda varreu a sua testada:
" criticando a acção governamental, dc que
tem divergido, não aggrediu jamais a
personalidade do Sr. Epitacio Pessoa
como individualidade particular".

Os Srs. Bueno Brandão e Carlos de
Campos, como sempre, trouxeram ao de-
bate palavras dc harmonia e de concor-
dia. O appello que o primeiro fez aos
seus pares, no sentido de não obrigarem
a mesa a applicar o regimento da. Ca-
mara aos discursos com expressões des-
cortezes e ággrçssivji.s aos membros do
poder publico " leve — disse — apenas o
escopo de tornar a casa do Congresso
que dirige á altura em (pie se deve en-
contrar pelos dotes dc espirito de cada
um de seus membros". O Sr. Carlos dc
Campos fez ver que a .Câmara jamais foi
solidaria com aggrcssões ao Sr. presi-
dente da Republica, deixando de to-
mal-as cm consideração para responder,
ponto por ponto, ás aceusações feitas á
sua acção governamental.

A nossa local teve, pois, o mérito de
provocar as varias declarações dos que
occuparani hontem a tribuna da Ca-
mara e de mostrar que as criticas feitas
em linguagem vehcmcnte só são prejudi-
ciaes, pois. ainda que procedentes, não
merecem contestação, pelo seu vicio de
fôrma. Não vale a pena comprar brigas
alheias...

Ministério dn Justiça.
O Sr. ministro solicitou providencias

aos governos dos Estados, no sentido de
ser publicado na respectiva folha official
que, a partir de 32 dc novembro findo, e
pelo prazo dc 30 dias. serão recebidas, na
Faculdade de Medicina da Bahia, obras
dos candidatos que, independente de con-
curso, se queiram habilitar ao provimento
do logar de professor substituto da 6" se-
cção, que comprehende a cadeira de phy-
siologia, devendo os candidatos, menores
de 30 annos, apresentar, lambem, a cader-
neta dc reservista, pelo menos, o certifi-
cado de alistamento.

—Com o Sr. ministro conferenciou hon-
tem. o Dr. Juliano Moreira, director da
assistência ,1 alienados, a quem prestou
informações sobre o suicídio de um louco
110 Hospital Nacional de Alienados, que
se achava ainda recolhido ao pavilhão de
observações.

O Dr. Juliano Moreira communicou ao
Sr. ministro ler aberto inquérito, afim de
apurar se houve negligencia da parte do
enfermeiro responsável pelo pavilhão.

—O Sr. ministro autorizou o engenhei-
ro chefe do escriptorio de obras deste mi-
nisterio a mandar fazer orçamento p*ara
melhorar as instalações sanitárias da se-
cretaria da Córte dc Appellação c a cx-
ecutar as demais obras que forem estri-
etamente necessárias aquella repartição.

¦ —O Sr. ministro pretende levar, para
ser assignado no próximo despacho colle-
ctivo, o decreto que approva o regula-
mento da^Universidadc do Rio dc Janei-
ro, afim de que possa cnlrar em. vigor em
1 de janeiro próximo vindouro.

O subsidio.
Fomos os primeiros a registrar a exis-

tencia, na Câmara, de um movimento ge-
neralizado no sentido de ser o subsidio
dos congressistas para a próxima legisla-
tura elevado para trinta c seis contos de
réis annuaes.

Tomando hontem conhecimento da
emenda do Sr. Ephigenio de Salles ao
projecto dc fixação do subsidio e. da aju-
da de custo na legislatura vindoura, a
commissão dc finanças da Câmara mani-
festou-se, por metade dos presentes, a fa-
vor e, pela outra metade, contra a emen-
da que fixa 0 subsidio cm trinta e seis
contos de réis por anno.

Com a chegada de outros membros da
comniissão dc finanças verifioou-se que
a emenda não conseguirá parecer favora-
vel da commissão. Ha, porém, especta-
tiva de que o plenário possa discordar
do parecer, sendo certo que a emenda do
deputado amazonense já se acha amp.i-
rada por um considerável numero dc vo-
tos.

O rcccnseitmeiilo.
Começam a ser divulgados os resul-

tados da grande operação censitaria de

primeiro de setembro deste anno. E já
sc pôde regislrar que esses resultados,
apesar de todas as falhas de que se re-

sentiram os serviços de recenseamento,
mesmo nesta capital, são muito' animado-'-' m
res.

De fado, a espectativa optimista que
se formou em. torno dp recenscamente
não está sendo desmentida. As apura-

ções já publicadas confirmam as previ-
soes do departamento de estatística da

União. Tudo faz crer que se verificará

que effectivamente a nossa população
excede de trinta milhões de habitantes.
E isso será b bastante para consagrar
as vantagens advindas dos largos dispen-
dios feitos com o recenseamento deste
anno.

Nas previsões officiaes havia sido adopta-
do, parit o coniputo da população das
cidades, o calculo de dez habitantes por
casa. Esse calculo tem tido a sua exa-

ctidão comprovada. Assim é. que, na ca-

pitai de S. Paulo, por exemplo, para cer-
ca de cincoenta e tres mil casas, foram
apurados quinhentos e trinta mil habi-
tantes. E', sob todos os aspectos, um re-
sultado magnifico.

No Districto Federal existem, ao que
se sabe, cerca dc cento c trinta mil ca-
sas. Isso quer dizer que, quando estiver
ultimada a apuração, deve ficar plena-
mente confirmada a estimativa já feita
de uma população de um milhão c tre-
zentos mil habitantes para a capital da
Republica.

No Brasil nunca houve utn recensen-
mento geral que pudesse ser relativa-
mente perfeito, isto é, cujos resultados
se aproximassem da verdade. Ao qne
parece, isso não se poderá dizer do re-
censeamento deste anno. Apesar de todos
os senões, o' que sé tem apurado é dc
molde a justificar as maiores - esperan-
ças.

Folgamos cm assignalar essns impres-
soes, que são as dos que «slão acompa-
nhando os trabalhos finaes do rrr.ns.a-
mento. E' a evidencia que se impõe c,
diante delia, não poderia subsistir nenhu-
ma critica pessimista.

lE' bem certo que. cm matéria de esta-
tistica, ainda muito temos que realizar.
Mas o que já se conseguiu representa
uin considerável progresso sobre o pas-
sado. E esse é o melhor elogio que sc

pódc fazer aos que emprestam o seu con-
curso a essa obra de um lão relevante
alcance politico, social-c econômico.

Os "dias".

O Rio tem manias, felizmente inof-
fensivas, ou melhor, tem periodos arden- .
tes de enthusiasmo.. «iue logo esfriam
com a mesma facilidade com que se ac-;
cendem. .

Tivemos, ha pouco, a phase das " li*..

gas" e comitês a propósito-de qualquer
cousa ou sem propósito algum, o que,'
com mais freqüência acontecia. Foi uma ¦

floração,exótica riquíssima que, por tan-.
ta abundância, em breve feneceu, esgota-
da pela própria exuberância inicial. Pou"-'
cas reuniram alguns elementos de vida
e resistência e por ahi luetam pelo íavof
de Deus.

E' lamentável, na verdade. Enlretan- 
'

to, vá lá que as "ligas" sempre tiveram
a sua utilidade: deram o tom á moda-
durante alguns dias.e o que fazer a mui'- I
ta gente que se entediava em fazer nada. '

Vieram depois os "dias," — o da crian- '

ça, o da mulher, o de dar graças a Deus é, 1
finalmente, o do aviador. Por esse ari--
dar além cada qual ha de querer tambcm
o *' seu dia ", a sua coirímemoraçãozinha» '

a que terão direito soldado e niarujo, po-
licia. funccionalismo, cinema, flirt e o
resto. Que elegância, o dia do chaiiffcurl,
O dia do bicho, que chie I...

O peor é que somos de uma avareza
sórdida nessa importante matéria dc com-
memorações c de suetos. Numa terra
onde tudo é grande, até me6ino alguns .
homens — esta mesquinharia atros dos
dias dc farc niente revolta, francamente.'
Em doze mezes de um anno, sómenle dez |
feriados officiaes, fora *os facultativos. ,i{.
E' poúcó, Ha mezes que não ganharam •

o seu diazinho c outros que se brindanutt
com dois...

E' inconstitucional e attentatorio ao

principio sacrosaiito da igualdade. Dc-
mais, os nossos altos poderes não têm
dia. Quinze de novembro não é do exe-
cutivo: pertence á Republica, assim como
o tres de maio nâo cabe ao Congresso,
mas a Pcdr'Alvares. E o judiciário, a
esse, coitado, é que ninguém deu sequer,
meio dia.

Portanto, mãos á obra igualitária o.

glorifieante, com denodado impeto e ca-
loroso esforço.

Comecemos pelo dia do parlamentar»
u:n para a Câmara c um para o Senado.
Mas é pouco, porque Momo tem tres dia»
e nada merece ao pé do9 nossos Ly-i
curgos.

Uma semana-talvez não baste; ma9
um mez, um anno ? Se ainda ior pouco,
desdobremos o calendário ou abramos
uni plebiscito, em que o feminismo trium-

phe, votando tambcm. Só assim tudo irá
bem. reoecuparemos o Éden c seremos o
unico povo feliz do mundo, comtanto quó
algum desalmado, por artes do Diabo, não
se. lembre dc fazer o "dia de trabalhar"l

Cruzes...

.
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No palácio do Cattete realizou sc hon-

tem a audiência solemne para entre. ; de
crcdenciacs do novo enviado extraordina-
rio e ministro plenipotenciario da Repu-
blica Oriental do Uruguay junto ao nos.-jO
governo, Sr. Dyonisio Ramos Monlcrn.

O illustre diplomata chegou ao pabeio
do Cattete ás 14 horas, cm automóvel do
Estado, acompanhado do Sr. Henrique
Santos, director do protocollo do Minis-
terio do Exterior, servindo de introduetor
diplomático

Os Srs. José Bezerra, governador de
Pernambuco, c Pires do Rio, ministro da
vihção, estiveram conferenciando hontem,
á tarde, com o Sr. presidente da Repu-
blica.

O assumpto dessa conferência foi a
conclusão das obras do porto do Recife,
c lambem a construcção do ramal dc Rio
Branco a Petrolina, da Estrada de Ferro
Central de Pernambuco.

Os respeelivos decretos deverão ser as-
signados amanhã, com solemnidade. ás
14 i|_ horas, no palácio do Caltetc, tendo
o Sr. presidente da Republica convidado
a assistir ao acto o governador dc Per-

j nambuco c os representantes desse Estado
no Senado c na Câmara.

Os decretos a assignar são o que trans-
fere ao governo do Estado a exploração
rio porto de Recife e o referente ao pro-
longamento da Estrada dc Ferro de Rio
Branco e de Limoeiro a Boinjardim, em
direcção ao norte do Estado.

:..-; ieçto dc lei.
O Sr. -C-umercindo Ribas apresentou

hontem á Cubara dos Deputados o se-
guinte piojeet." Considerando, ,,-ie a appellação neces-
saria ou " ex-officio '* 

já se não coaduna
eom o critério que preside as modernas
O-jranizíções judiciarias; qne, consoante

Ministério da Marinha.
Esteve hontem - conferenciando com

o Sr. ministro o almirante Thedim Cos-
ta, director da "Escola Naval.

O Sr. ministro não fez hontem a
visita que pretendia ás unidades da flo-
tilha de submersiveis e ao contra-torpe-
deiro Sergipe.

Essa visita foi adiada para segunda-
feira.

—Está assentada, conforme antecipa-
mos, a nomeação do capitão de mar c
guerra Julio César de Noronha Santos
para sub-chefe do estado-maior da ar-
mada, deixando por isso o commando da
1* divisão naval.

Esse commando será em janeiro pro-
ximo confiado a um contra-almirantequc
hasteará o seu pavilhão no couraçado
S. Paulo.

Conferenciou hontem com o Sr. mi-
nistro o senador índio do Brasil.

Foram nomeados o capitão de fra-
gata medico João Bergaho de Barros
Palácio, para exeroer o cargo de dire-
ctor da enfermaria de Copacabana, o
capitão de corveta medico José Rau-
lino de Oliveira, chefe dc clinica da cn-
fermaria de Copacabana cumulativamen-
te com as funeções dc vice-director do
mesmo estabelecimento; Cicero Manoel
do Nascimento, 30 pharolciro do pharol
de Olhos d'Agua, no Estado do Rio
Grande do Norte.

Foi promovido a a° pharolciro do
pharol do Cabo de S. Roque ,11o Estado
do Rio Grande do Norte, o 31 pharolciro
do balisamento do mesmo Estado Ray-
mundo Coelho.

Foram transferidos os 2"° pharo-
leiros Francisco de Assis Botelho, do
pharol de Olhos d'Agua, no Rio Gran-
de do Norte, para o de Ponta do
Mel, no mesmo Eslado; Avelino An-
dré da Silva, do pharol do Cabo de São
Roque no mesmo Estado, para- o- de
Olhos d!Agua; o 3'- pharolciro José Cor-
rc.a dc Almeida", deste ultimo pharol pafa | sumpto

Ministério da Vinção. ,

Não tendo sido possivel accomniodar
até agora em uma das dependências das
repartições subordinadas a este ministe-
rio a sédc da commissão de linhas telegra.
phicas estratégicas de Malto Grosso ao
Amazonas <juè; instalada no antigo edifi-
cio da Câmara dos Deputados, deve dei-
xar o mesmo, afim. de sc proceder nesse
local á construcção do palácio da justiça,
e como estejam desoecupadas algumas sa-
las do prédio em que funeciona o archivo
do Ministério da Guerra, á rua do Pas-
seio, o Sr. ministro solicitou ao seu col-
lega da guerra que seja permittida a
instalação daquella comniissão nesse refe-
rido prédio. 1.—O Sr. mfnistro indeferiu o requefl-
inento em que a Standard Oil Company
of Brasil pedia que os seus despachos fos-
sem feitos com a nota (le carga e descar-
ga por conta da parte.

—iFoi indeferido o requerimento de
Augusto Antônio Gross, amanuense da
Repartição Geral dos Correios, recorren-
do do acto do director geral que o respon-
sabilizou pela quantia de 6i$4on.

—O Sr. mini?tro íez encaminhar ao
'Ministério da Justiça um officio do pre-
feito desta capital, relativo á canalização
de águas provenientes dos terrenos do
reservatório do morro da Providencia,
visto tal serviço estar agora affecto áqúel-
Ia secretaria de Estado,

—O Sr. ministro approvou a tomada
de contas das linhas de Catalão (Jaguara
a Araguary) clgarapava a Uberaba.a car-
go da Companhia 'Mogyana, e referente
ao 1° semestre do corrente anno. Pelo
processo respectivo, a linha de Catalão, no
periodo aliudido. leve a receita de réis
9.1.1 :.61$055, a despeza de 8S8:82i$4i8 e
o saldo dc 4s:i48$637, e a dc Igarapava
produziu a receita de 270:184^37, teve
a despeza de 196 :s8i$49i e deu o saldo
de 73 :6o2$74Ô.

—Ao i° secretario do Senado Federal
foram transmittidas as informações pre-
stadas pela Repartição Geral dos Tele-
graphos, relativas a um projecto de lei
autorizando o governo a construir um ra-
mal telegraphico no Estado Uo Mara-
nhão.

—Restituindo ao Ministério da Fazenda
os papeis referentes ao requerimento em
que a Companhia Viação de S. Gonçalo
solicita a cessão de um barracão de pro-
priedade do governo federal, situado ao
lado da doca do antigo mercado desta
capital, o Sr. ministro communicou ao
seu collega daquella pasta que, após ces-
sar o trafego maritimo da Estrada de Fer-
ro de Therezopolis, não vê inconveniente
em que sc considere a proposta da refe-
rida companhia, uma vez acautelados os
interesses da fazenda nacional, nos ter-
mos cm que julgar acertado o ministério
competente para celebrar o contrato em
questão.—Respondendo a um officio do presi-
dente do Rio Grande do Sul, solicitando
autorização para serem collocadas linhas
telephonicas que liguem o escriptorio de
Rio Grande ao trapiche dc Còcoruto, nos
postes da linha telephonica da Barra, o
Sr. ministro communicou-lhe ter enviado
o ofíii-*o referido ao Ministério da Mari-
nha ao qual compete resolver sobre o as-

Ministério da Fazenda.

O Sr. ministro participou ao i" sccrc4
tario da Câmara dos Deputados que é ne-
cessaria e opportur.*a a abertura do cre-
dilo de 57 :3«.o$oao, pam. pagamento doa
correios e serventes da Imprensa Nacio-
n.ií. -porque o Tribunal de Contas leitt
decidido não scr applicavel áo. caso a ex- ,
cepção do art. 

'40, da lei n. 3-.i_. oc 16
de outubro de 1S86, só podendo, poi tanto,
correr a despeza por uni credito - espeu
ciai.

Voltou honlem a corifercnciar con* .
o Sr. ministro, sobre os meios de incre-.
mental* o intercâmbio entre o Brasil' e
a Rumania o Sr. Demelrio Papoviei, addi- .
do commercial da Rumania, que sc fc_í
acompanhar do Sr. J. Waubeck.

O Sr. ministro declarou sem <fi'»itO
as nomeações de. Joaquim (Ia Costa 1'mto,
Augusto Borges Mcnais. Severiano AntOi
nio da Rocha Pitta, Januário de Carvalho
Câmara, João Martins da Costa, Alfredo.
Gomes Borges, José Alves de Mattos, Pc-
dro Maciel, Antônio Elysio Paim, Amaro
Archelau Silva, Gil Moreira, Oscar.
Martins e Palniiro Rodrigues de Oliveira,
para os logares de despachantes ,-idii.nici-
ros na Alfândega da Bahia.

O Sr. ministro, em resposta a uma' '

consulta do presidente da conituir-são (le
finanças do Senado Federal, declaiou-lhe
que o projecto dc que sc trata p.irece
útil como incentivo á construcção uival
do paiz, mas, talvez, convenha clcv.ir o ,
minimo da lonelagem a 100 e fazer r»*fc-<
rencia ao registro naval brasileiro.

O Sr. ministro, tendo em mãos •
officio de i" de novembro passado, da
Lloyd Brasileiro, referente á venda, en» .
leilão publico, do va-por Colombo, solici-
tou do sen collega da .pasta da vi.içã»
uma relação, com os-resp.divos, valores,
do referido vapor, da caldeira nov',1, e
uns accessorios. bem como dos «binais
objectos que ainda se acham a bordo.

Estando o Thesouro Nacioii.il dé
posse da planta do terreno sito ém Mogy,
em S. Paulo, doado á Central do Brasil,
por »Pedro Aaigtvon c sua mulher, o se-
nhór ministro pediu, aó seu collega dal.
pasta da viação remctfcr a este ministe- .
rio òs documentos necessários á lavrai ur»
da escriptura dc doação.

O Sr. ministro remetteu ao presi- :
dente do Tribunal de 'Contas, para o',
necessário registro, cópia do decreio que
abre a este ministério o credito rspe-
ciai dc 375:3i7$828, ouro, destin do a
justificar o pagamento feito á Société
dc Cbnstruction* du Port.de lVniam.»
buco.' . ,-O Sr. ministro devolveu ao sou col*.
lega da viação, pedindo-lhe splicijar o
respeclivo pagamento, por meio «li* dis-»
tribuição ao Thesouro, uma ...clm.i re«
lativa ao custo do telegramma expedido
pelo Banco do Brasil á Guaraniy ("oi.ipa-
ny New Vork, acerca do credil.*. «16
$ 44.800.00, a favor do Americ.n l.r»o»
motion Saly Corporation.

s Ministério dn fíiicrrn.

Pelo Sr. ministro foram trans fi ridos"!
na arma de infanteria i"0 tenentes Allre-
do Agnello Simões dos Reis, do 121 u-gi-
mento para o 30; Attilã Augusto de Abreu
Vieira,, do 3*' batalhão de caçadores nar»
o 12o regimento, a pedido; Alarico da
Cunha, do 15o batalhão de caçadores para

3°;-2<"' tenente. Eduardo de Vaseenccl-
los, do 1° regimento para o 2", e Zoroastro)
Báptista Firme, do 30 regimento para o i*
batalhão de caçadores; na arma de c.»vai*.
Iaria, 2" tenente Osman Plaisant, do »•
regimento para o 5".

•—Serviço para hoje: .
Dia á região, capitão Henrique N. F.

de iMello; dia ao posto medico da Vill*
Militar, í" tenente medico João P. d*
S. Filho; auxiliar do official de dia. 3»
sargento Alvaro C. Lima; a 1* brignd»
dc infanteria dá as guardas deste í.rnis-
terio, intendencia da guerra, Ho.pitai
Central e Escola 'Militar; patrulhas para
o novo arsenal e á disposição do ofncial
de dia; corneteiros para o Collegio Mili-
tar c para o quartel —neral; a _r* bri-
gada de infanteria a pur.rda e o reforç»
para o palácio do Cr"..-.«•; o 1* regimea*
to de cavallaria.div.rio rario as quatro 01»»

. denanças pnra a divi. "10.

Uniforme ('»".
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DECRETOS ASSIGNABOS
O Sr. presidente da Republica assi-

gnou os seguintes decretos:
Na pasta da justiça.
Eroniovendd no corpo de bombeiros:

a maior inspector da contadoria, por mc-

iécimento, o graduado Antonio Lopes da
Silva Moraes; a capilào. por antigüidade,
D graduado Vicente Ferreira de AlcanUi-
ra* a i» tenente, por antigüidade, o gra-
ditado Manoel Gonçalves dos Santos; a

i' tenente, o 1' sarger.to Athanazio Uo-
ntes Vieira;

-Graduando, .no mesmo corpo, nos po-,-
tos immediatamente superiores, o capi-

tão Martiànô Bezerra, o i-« tenente Ale.-

biades Cândido Proença c u -•" tenente
Frederico da Costa Nogueira;

.Nomeando o Dr. Renato de Souza Lo-
nes liara o logar de professor substituto
5a ..cção k Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro;

Concedendo um anno de lice.ivça a An-
tonio Lopes Cardoso Filho .serventuário
vitalício do officio do tabelliao de notas
da comarca do Rio Branco. no'.A«c*;

•Concedendo a medalha de distinc.. de.. '. '.
->«« a«iri>-*.nto da policia UU"

tar
classe ao 2" sarge-nto

do Districto Federal, que sanou dt-
Ie um des-versas pessoas, por oceasião

abámento;
Noméámlé o Dr. Asteno de Castro

Jobim nara exercer o cargo dc inspeclor
de saude do porto do Rio de Janeiro:

Nomeando stipplentes Jo substituto do

juiz federal no Maranhão. Luiz Coelho
dc Miranda, 2". no município dcRiaenao,
e Manoel Patrício de Cerqueira. 3". no
município de Loreto:

Abrindo o credito de 4:300$. para pa-
pimento da differença de vencimentos a
funccionarios da secretaria da La mara
dos Deputados.

¦ Xa pasta da marinha.
Transferindo a Escola Naval da ensea-

da almirante Baptista das Neves para a
ilha das Enxadas e desta .ilha para aquel-
Ia custada a escola de grumetes;

Exonerando,-o capitão de mar e guerra
Eduardo de Carvalho Piragibe, a pedido,
do cargo de vice-director da Escola Nayal
rie Guerra, os capitães-tenentes Alexandre
dc Azevedo Lima e Jayme Carneiro da
Rocha, respectivamente, dos cargos de
commandante da escola de aprendizes
marinheiros da Bahia e ajudante da. ca-
pitauia do porto do mesmo Estado, e uo-
merliido para aquelle cargo o capitão-
ten-ente Jayme Carneiro da Rocha:

Mandando reverter ao quadro activo
Jo corpo de engenheiros machinistas na-
raes. o i" tenente João do Nascimento

.. rnilno, que se achava na reserva, visto
t:r sido julgado prompto para o serviço
da armada; ' .

Declarando que ao lente cathedratico.
csviitão «de fragata honorário Frtuy-
cisco Ferreira Braga, compete o exerci-
cio da cadeira de geometria descriptiva,
noções de perspectiva e sombras e planos
cotados da Escola Naval para <|iie fora
nomeado por decreto de 29 de abril de
iot_\ cessando, assim, a disponibilidade
em que se achava.

Na pasta da guerra: .
Sanccionando a resolução. legislativa

«que divide em duas categorias todo o
pessoal dc aviação militar c nav.-rl;'

Modificando o art. 1 . do regulamento
da directoria geral do tiro .dc guerra,
2* edição ;

Transferindo para o exercito de 2*. li-
r.ha, sendo classificado na arma dc in-
fanteria, o capitão da antiga guarda na-
ciunal Sylvio Pcllico de Miranda;

Reformando o 2° sargento Manoel Al-
?es Pinto, do 14" batalhão de caçadores;

Transferindo, na arma de infanteria,
os majores Marcioaillo Barroso, do qua-
(dro ordinário para o supplementar, e
Ptoloincu de Assis Brasil, deste para
aquclle quadro, sendo classificado no
y" u*»imento de cavailaria independente
(SintWnna do Livramento).

Nn pasta do exterior:
Cirando um consulado honorário cm

Màlàga (Hespanha), e nomeando cônsul
sem vencimentos o Sr. Luiz dc Caldas
Lins.

Xa pasta da -vinçiio:
¦ Sanccionando a resolução legislativa
que autoriza o governo a entra.r em ac-
cordo com a Camara Municipal de Lavras
(Minas), para o fim de uansfer.ir-lhe a
linha de bondes e instalações hydro-ele-
ctricas, da Estrada de Ferro Oeste de
Minas, naquella cidade.

Xa pasta da agricultura:
Providenciando para archivameirto no

Brasil das marcas de fabrica e de com-
mercio registradas na secretaria de Via-
vana e dando outras providencias;

Concedendo autorização ás sociedades
anonymus Newport Chemical W arte Irv-
còvporaled, Lloyd Industrial Sul-Amcri-
cano e Brasil Light Traction and Power
Company, para func«ionar na Republica e
approvando os estatutos da segunda.

Concedendo autorizaçiio i sociedade
anonyma The American Roilinf Mili
Company para continuar a funccior.ar na
Republica;

¦Concedendo patente dc invenção a di-
versos.

mm m um «a ¦—

AS COMMISSÕKS DO SENADO

.lidaria, quando esta se acha em an-
damento na comitiissão, tendo S. Ex.
podido vista dos. papeis, ainda ha
poucos dias.

Levanta, por isso, a preliminar, se
;« coniniissão se deveria conformar
com este facto.

Resolvido que a comriiiss5o deve-
ria levai' a termo o seu trabalho,
como protesto- áquella iniciativa, o
Sr. Camatá passa a fazer-umn lon-
g«i' exposição sobre o substitutivo quo
trazia piirS sor lido.

A üommissão so manifestou de ac-
eordo com a. reforma proposta, em-
bora reservando-se para propor
qualquer modificação depois de in».-
pressa o trabalho que lhe foi apro-
sentado pelo Sr. Camara.

Foi distribuída ao Sr. Marcilio de
Lacerda a proposic. o quo reot-gani-
za os registros públicos.::;:.... .- ¦_:.

A commissão de ^onstituiqíio e di-
plomacia assignou is pareceres fa-
roruveis aos projectos beneficiando
o seeretario e outros funccionarios
do Supremo Tribunal' Federal:
creando o cargo dc vice-direetor do
Hospital Nacional de Alienados; á

dando concessão á Agen-
cia Americana pam construir uma
est,'it,'ã«« éstrá-patènte do rndio-telc-
graphia,

O Sr. Irineu Machado, que esteve
estudando u parecer do ,r.-Metêllij
Júnior, sobro o projecto do Sr. Oeta-
cilin Caniai-á. sobre abastecimento
fle agua ao Districto Federal, con-
cordoti com esse parecei-, mas o se- j
iiln-r Lopes Gonçalves pediu vista
dos papéis para estudar taníbem o
assumpto.

O Sr. Lopes Gonçfííves apresenta
á.lftda pareceres favoráveis ao pro-
jecto que reorganiza o exercito,
quanto á sua 1" linha, e ao veto do
prefeito, ú resolução • do Conselho
Municipal, considerando effectivos
os auxiliares technicos da directoria
de obras, extra-quadro, com mais de
doze annos de'serviço.

O presidente- resolveu aguardar a
presença defs demais membros da
commissão, para submetter íi sua
apreciação esse parecer.

O presidente comniunica que o se-
nhor* Álvaro dc Carvalho havia on-
vhído seu parecer sobre o veto do
prefeito, <1 resolução do ConsolVio
Municipal, mandando contar, para
todos os effeitos, o tempo de Serviço
prestado pelo cobrador municipal
João Domingos de Moura, dè qus
havia pedido vista.

Esse parecer 6 contrario ú appro-
vação do referido veto.

O Sr. Irineu Machado d-ydtir.i
subscrevei- esse parecer sOniente por
l'« tfi- ,i«i«io o s"ii voto em contrario,
ã opinião do Sr. Lopes Gonçalves'
logo que este a externou. 1'énsa que
o tempo de serviço militar r.So píide
deixar ile ser contado, sen'li um di-
reito liquido em face da lei federal
de ] 871, o da lei Pires Fèrraíra; E
isto faz por motivo de já haver do-
elarado não assignar mais parecer
sobre veto.

O presidente declara que njruar-
dará a presença dos demais mem-
bros da commissão para subrn«*üer
á sua apreciação esse parecer,

AS MINORIAS

Nada menos de duas se reuniram
hontem: a de constituição e diplo-
macia e a de justiça e legislação.' 

Esta, que se reuniu sob a presi-
dciii-ta do Sr. Adolpho Gordo, pre-
sentes os Srs. Octacilio de Camara,
Eu*, -bio de Andrade, Marcilio de La-
cenla o Raymundo dc Miranda, as-
siícriott diversos pareceres.

Aberta a sessão, o Sr. Adolpho
Cordo relata as emendas do Senado,
recusadas pela Camara, á proposi-
ção que reguta a efltrada o a expul-
são de estrangeiros no território na-
cfoiial.

S. Ex. faz uma larga exposição so-
bre u voto da Camara, em conse-
qticticia do parecer da sua commis-
são de constituição e justiça, para
mostrar que o Senado poderia man-
ter. eom sólidos e jurídicos funda-
li-ii-iito.s. ns tres emendas rejeitadas.
Ar commissão. porém, não as man-
tem, porque, neste caso,. o projecto
devia de ser devolvido Á Camara, o
a'"p mvldoncia qne contem seria pro-
crastintida, uma -vez que restam pou-
cos dias para o encerramento da
actual sessão lekislativa.

Conclue, porém. S. Ex.. dizendo
que :;n a disposição contida no n. 4
do art. 2" do projecto, suscitar duvi-
das etn sua interpretação, poderá o
Congresso, a todo o tempo, comple
tar a Ipí.

O parecer foi assignado unanime
monte.

O Sr. Marcilio de Lacerda relata,
deferindo um requerimento de dona

.Ida Figueiredo de Castro o outras
Viuvas e filhas de officiaes e info-
rions, que pereceram no naufrágio
tio monitor "SolimOes.", concluindo
pelo seguinte projecto:"São concedidos ás viuvas e fi-
lhns dos officiaes e inferiores falle-
fidos uo naufrágio do monitor "So-
limões", os favores de que trata o
decreto n. 2.542, de 3 do janeiro de
1ÍI12."

O parecer foi assignado.
O Sr. Euzebio de Andrade relata

as emendas do Senado, recusadas
pela Camara, á proposição que mo-
difiea, em parte, a 101 eleitoral.

S. Ex. estuda detalhadamente as
disposições daquellas emendas, acon-
solhando a coiumissão a manter
tro-; das emendas do Senado, confor-
mando-Se apenas com a rejeição de
uma dellas.

Finalmente, o Sr. Octacilio Ca-
mura. salienta o facto dc ter sido
apresentada ao orçamento do inte-
rior uma emenda autorizando o go-
vetuo a fazer umn nova reforma ju-

.Ylifi-rtil.iiraoff.il»!.

O Sr. ministro da marinha acaba de
expedir -um aviso recommendando aos
chefes de serviço que se previnam con-
tra os excessos literários nos elogios aos
seus subordinados. E' uma boa iniciativa,
que visa corrigir uma praxe ridícula e
contraproducente. Ridícula porque, | dc
facto, nada justifica que, sob os menores
pretextos, nos assentamentos dos milita-
res e dos funccionarios publicos civis
sejam executadas verdadeiras divagaçõès
literárias, em torno de elogios que, ra-
zoavelmentc, só deveriam ser menciona-
dos. Contraproducente, porque esse abti-
so sú tem servido para desvalorizar os
elogios officiaes.

E, ainda mais, convém assignalar que
não raro essa praxe crea situações ex-
travagantes. E', por exemplo, o caso que
ainda agora oceorre na instrucção mu-
nicipal. O Sr. prefeito, naturalmente,
por motivos dc ordem disciplinar, trans-
feriu da Escola Normal para a directo-
ria dc- instrucção um atnanuense que, ha
longos annos, servia naquelle estabeleci-
mento de ensino. Dizemos por motivos
dc ordem disciplinar porque a transfe-
rencia foi feita contra a vontade do fun-
ccionario e com prejuízo dos seus in-
teresses. Pois bem ! O director da Es-
cola Normal escreveu a esse auiamiense
uma c.irltt. repleta dos mais calorosos elo-
gios ao seu merecimento, ã sua condueta
exemplar, à sua assiduidade ! Oe modo
que se fica sem saber qual a causa da
transferencia...

Ora. é claro que esse facto só pódc ser
explicado pela praxe dos elogios desme-
didos e sentiinentaes. tão ao sabor dos
processos inveterados na administração
do nosso paiz. >

Portanto,.o que é preciso c que o exem-
pio que acaba de dar o Sr. ministro da
marinha seja seguido por todos os che-
fes dos nossos departamentos adminis-
traíivoj. E' tempo de reagir contra pra-
xes como essa, que nada têm de benefi-
cas e que se acham em flagrante des-
accordo com a orientação nova, que deve
influir sobre todos os actos da adminis-
tração publica em uma vefdadeira demo-
cracia.

Fevereiro ahi está bem próximo e com
elle as eleições para o renovamento do
terço do Senado e constituição da nova
Camara. Surprehende que, na imminen-
cia dè um pleito importante, as combina-
ções e conciliabulos partidários não nos
dessem até agora ,11111 ar da sua graça,
como sempre acontece em situações iden-
ticas. Pelo menos, se qualquer movi-
mento se opera dentro dos partidos, tão
cauteloso e discreto vem sendo feito que
ainda não transpoz as portas cerradas e
chegou até cá fora, para delicia do pu-
blico espectador.

Depois das declarações do governador
de Pernambuco, que só interessaram a
opinião durante algumas horas, nada
mais veiu a luiiie qúe despertasse a atten-

ção, nem mesmo na imprensa que cul-
tiva esse gênero de palpites e fala cx-
catltcdra.

Entretanto, máo gado esta doce som-
nolencia tle sesta. qualt|i-.er coisa esvoaça
pelas aiIuras; não seriam, por isso, im-
portunas algumas notas á margem.

! Na yerdade. o Sr. presidente da Repu-
blica tem governado com a quasi unani-
midade das duas casas do Parlamento;
afora um ou outro recalcitrante invete-
rado. opposicionista> por índole 011 por
principios, e algum caso esporádico sem
importância — c e*sse mesmo de natu-
reza que não a politica — a feitura c
discussão dos orçamentos e leis sempre i
deslisai-am tão lubrificadanieiHe c macias
que nem parece que o paiz o.lha ancioso
para todos os lados, a ver se tle qualquer
delles surge o anjo redétnptor 011 a mesi-
nha salvadora. Tambem. verdade é que
os Estados, pelos seus governantes, como
as opposições locaes. todos a uma presti-
giam a acção política do executivo fe-
deral. Luetas ha, e vermelhas; mas isso
é lá entre elles. em familia. de portas ã
dentro. As múltiplas fracções partidárias
se debatem c se travam de razões com
encarniçada ferocidade; afinal, inimigos
mortaes entre si, gregos e troyanos são
todos amigos... do governo.

Por esta face, portanto, nada a espe-
rar ou temer.

Ficam somente 110 tablado as contei!-
das mais ou menos violentas entre os
governos estadoaes e as correntes de to-
dos os matizes imagináveis que- lhes são
adversas — :is minorias. Nesse resvala-
dio e pérfido terreno é que a peleja, sem-
pre desfavorável ás opposições, ha-de em-
penhar-sc.

Sempre? — perguntar-se-ha. Por que?
E' simples. Todas as causas que condu-
zem a esse effeito desastroso, por mais
dispares e complexas, podem resumir-se
em uma unica. Temos experimentado to-
dos 03 systemas e regimens eleitoraes:
desde o do voto directo ao indirecto, do
circulo de um só deputado A eleição por
districtos, até o suffragio amplo e cuniu-
lativo actual, e os resultados têm sido
invariavelmente, negativos. Não que os
processos eleitoraes sejam máos; por
peores que fossem, sempre Seriam bons
para um povo que tivesse educação poli-
tica, que não temos; que soubesse .respei-
tar como próprio o direito alheio, o que
não sabemos; que compreheiidesse as
suas responsabilidades na escolha dos
seus mandatários. De par com tudo isso,
ponhamos ainda o descaso pelo. que é
serio e o interesse pela frivolidade, a
covardia moral, a ausência de coragem
civica, o receio de enfrentar o mais for-

seminados, um por um os destroça e do-
¦mina o campo.

De quem a culpa? Não. por certo, do
systema, tantas e tantas vezes reforma-
do e melhorado, ao ponto de confiar a
integridade da magistratura a presiden-
cia e a moralidade do escrutínio, o que ja
é garantia á liberdade do voto e á ex-

pressão verdadeira da vontade popular.
Queixem-se de si, principalmente, as

minorias que se annulam e cujas energias
se desperdiçam em rasgas de comadres,
emquanto. de fora, sem cansaços' e valen-
do-se das discórdias/ o poder as vai sub-
jugando e dissolvendo, livre e serem-
mente senhor da feitoria. .

píua, íi margem do rio S. Francisco.
Serão, assim,, exonerados dos ser-

viços dessa escola o capitão-tenente
Armando Btagu. de director, e o 2o
tenente 

'.commissario Mario F.-tustl-
no dos Santos.

Foi já exonerado do cargo de im-
mediato o t° tenente Laurindo Her-
cilio Piai

.-'!¦' )llw*y? ¦

;. 'Prefeitura.

Pagam-se lioje as seguintes folhas de
vencimentos:
I Policia sanitária, necrotério, inspecto-
ria do leite, Hospital Veterinário, labora-
torio de analyses e eemiterios municipaes,
de novembro findo. Salários dos serven-
tes das escolas dc alguel de J. a Z. rc-
ferentes a outubro, folha do pessoal ope-
rario da carta cadastral, 3" sub-directo-
ria e serventes do paço municipal, de
novembro.

— O Dr. Carlos Sampaio, prefeito, náo
compareceu hontem ao seu gabinete de
trabalho uo paçu municipal havendo des-
pachado eom os directores geraes d-i Pre-
feitura, eni sua residência.'••

PARA OS KLOGIOS AOS OFFI-
CIAES DA ARMADA

O Sr. ministro da marinha reite-
rou, hontem, aos chefes das reparti-
ções do marinha, ' as instrucções
mandadas observar pela circular de
30 de outubro ultimo, mandando
que, sempre qué -qualquer autoridade
de marinha tiver de elogiar algum
subordinado, seja mencionado pre-
cistimente o acto que houver deter-
minado o louvor, não devendo con-
star dos assentamentos do interes-
sado • o elogio feito em termos vagos
ou geraes. - -

m n mm * 
O -'PARANÁ" IRA' DE SANTOS

PARA O RIO GRANDE DO SÜD
Em virtude do- accidente oecorri-

do em .viagem, com • o destroyer
"Piauhy". este navio teve ordem de
vir estacionar no porto de Santos,
deve.ido d'ali seguir, logo que ali
chegue o "Piauhy", o contra-torpe-
deiro "Pnrattá", do commando do
ca-pitão de corveta Mario Spinola,
que irá para o Rio Grande do Sul.

0€Eai

Correios (lo Kspirit-- Snnto.
; Já tivemos oceasião dc mostrar OS In-
eon.cnicntes que, para o interesse pu-
blico, decorrem do facto. aliás de todo in-

justo, de ser ainda ,de 3* classe a admi-
nistraçâo dos Correios do Espirito Santo.

De todas as administrações de sua
classe, a do Espirito Santo é a que possue
niaior movimento e maior renda c è a

que funeciona com mais reduzido pes-
soai. E só unia revoltante preterição tem
impedido a sua passagem para a catego-
ria immediata.

Sendo apenas uma administração de ter-
ceira .classe, os Correios do Espirito San-
to sempre tiveram renda superior aos
do Maranhão, que são de segunda. E.
mais dc uma vez, as rendas têm excedido
ás arrecadadas por administrações de

primeira classe, como as do Ceará c da
Bahia I

O movimento sempre fof grande e man-
tem-se em franca progressão ascendente.
Provám-no as cifras que citámos na
nossa edição de 22 de novembro ultimo.

Já sc vê, pois. que na reforma dos Cor-
reios, de tão evidente necessidade, e que
o Congresso vai elaborar ou autorizar,
essa injustiça, praticada em relação á ad-
ministração postal capichaba, não pôde
deixar de ser reparada.

Deve-se, aliás, registrar que é esse o
modo dc sentir do Dr. Clodomiro Pe-
reira da Silva, o illustre engenheiro que
tão proveitosamente tem dirigido os ser-
viços, cada vez mais complexos e inten-
sos, dos nossos Correios. Na sua proposta
de reforma, enviada áo governo, dessa
elevação de classe já se cogita. E assim
se corrigirá uma injustiça.

LIMITES INTERESTADOAES

No gabinete do Sr. ministro da jus-
tiça houve hontem uma reunião, pre-
sidida por S. Ex., dos Sr3. deputados
Rodrigues Machado e Nogueira dá
Silva, delegados do Maranhão, depu-
tado Armando Burlamaqui e Dr. José
Luiz Baptista, delegados do Piauhy na
conferência interestadoal de limites,
commandantes Thiers Fleming, secre-
tario geral da Conferenc'a, c major
Renato Barbosa Rodrigues, chefe da
commissão domarcadoni de limites dos
Estados do Norte.

Nessa reunião trocaram-se idéas so-
bre a fórina de apressar a realização
pratica do accordo celebrado entre
aquelles Estados para fixação daa re-
spectlvas fronteiras.

Aos governadores do Piáphy e. Ma-
ranhão, o Sr. ministro da justiça vai
telegraphar sobre o Inicio dos' trabá-
lhos da commissão federal dè limites,
a qual partirá a 25 do corrente, sob a
chefia do major Renato Barbosa Ro-
drigues.

Feslas.
No Jardim Zoológico, em beneficio da

igreja de Nossa Senhora da Conceição
de Petropolis, terá logar no próximo do-
mingo, 12 dò.corrente, um grande fes;t-
vai.

Está organizado o seguinte program- 
-

ma: ¦ • - ..•• «• • ' " . . "_ '¦ ¦
Das 12 ás 14 horas, exercícios dos es-

coteiros catholicos; das 14 as.'i6 hor.as,
interessante theatrinho, com as seguin-
tes partes: 1°, 9 empolgante episódio
dramático de propaganda contra o anal-
phabetismo, Ensinai a ler, desempenhado
pelos amadores Sra. D. Augusta de Sou-
za, menina Jurity Souza e Srs. Carlos
França, Joaquim Rodrigues. Olympio C.t-
nine e Augusto Torres; 2", a opereta çm
tiiit zelo,-O'feitiço, pelas meninas Junty
Souza, Jandyriara Monteiro, Eunice Ca-
nine e Yara Souza; 3", Vesperal infantil,
em que tomará parle o talentoso amador
Antonio Nunes, destacando-se entre ou-
tros. números, A haitiana e o caixeiro, a
dança da moda. a pimentinha, o sorleado,
o bailado^ das flores, tt:. Das 16 ás 17
horas, grande mátch de football infantil,
Villa Isabel versus America; das 17 ás
19 horas, importantes trabalhos nas para-
lellas, pelo distineto amador Sr. Jorge
Lopes, e de acrobacia, pelos insignes
amitdores Srs. Jorge e Belisario.

O jardim estará ornamentado a wpri-
çhõ e feéricamente illnminado, e haverá
barraquinhas enfeitadas e servidas por
•jenhoritas .vestidas .1 caracter. Ahrilhan-
tarão o festival duas bandas militares,
generosamente cedidas por seus distin-
ctos commandante»,

te, o temor das conseqüências certas da 1

A MTSSÃO CO. BV
Para servir como offlcial ús or-

dons do commandante do couraçado
americano "Florida", a cujo bordo
viaja a missão Colby, o chefe do cs-
tado-muior .da armudn designou o
capitão-tenente Aureliano de Almei-
da Magalhães. ...... --.,.

Ainda c setiipre...
Hontem, como ante-hontem, como sem-

pre, registraram-se vários atropclamcn-
tos por automóvel, apenas coin uma va-
riante -digna de nota: dois desses desas-

O COVIIA-TAÜO "S. PAULO" EM
ANTUÉRPIA

Hontem, após a ceremonia da en-
trega. de credenciaes do novo minis-
tro do Uruguay. 110 palácio do Cat-
teto, o Sr. preí.irtente ilti Republica
esteve confereiielando eom o senhor
ministro do exterior, que teve oce.-i-
sião de mostrar a S. Ex. o seguinte
despacho recebido de Bruxellas:

"Peço fcónimunlcár ao Sr. presi-
dente da Republica -iue o couraçado
"S. Paulo", esperado em Antuérpia
domingo, somente pôde entrar se-
gunda-feira, devido no espesso ne-
voeiro. Apesar disto, o comman-
dante o vários officiaes vieram em
rebocador assistir ao banquete offe-
recldo pelo governador provincial.
Segunda-feira, suae magestades o rei
e a rainhfi e a comitiva almoçaram
a bordo do "S. Paulo", que tinha
entrado de manhã, correndo tudo
em melo da maior cordialidade, reti-
rando-se os soberanos, a pedido do
monarcha, ao .«om do nosso hymno
nacional. Nn mesmo dia, o governa-
dor militar banquetabâ a officiali-
dade. Hontem. á tarde, a Mutiicipa-
lidado de Bruxellas offereceu-lho
uma recepção e. á noite, realizou-se
um biinquete 110 palácio real. tendo
sido convidados todos os officiaes. a
e-filotiia brasileira em Bruxellas e o
nosso cônsul geral. Sua magestude
o rol fez um discurso agradecendo
ao Sr. presidente da Republica a
extrema gentileza de ter mandado o
"S. Paulo" cm visita official a An-
tuerpia. Na minha resposta, disse
que me apressaria em levar ao co-
nhecimento de S. Ex. palavras tão
llsonjélrtia para com o nosso chefe
de Estado. Hoje, a Municipalidade
de Antuérpia dá uma grande baile
em honra aos nossos offieiaes, e
amanhã cedo 0 nado zarpará oara
CUerburgo—Barros Aloreim".

derrota e ainda não chegamos- ao mal
niaior.

A monarchia, em meio século, nada
conseguiu, assim como a Republica, em
trinta annos, com a aggravante de que,
naquelle periodo, dois eram os grandes
partidos, organizados e fortes que sc cm-
penhavam peh victoria, e hoje, nem se-
quer partidos temos a não ser o do poder,
¦para o qual convergem naturalmente as
pequenas facções, como águas dc ribeiros
para um largo rio.

Ora. os governos locaes dispõem de to-
do* os elementos para triumphar, desde
a pressão pela força até o auxilio das
nomeações federaes para os càrgcs da
magistratura que preside ao escrutinio.
Se ha excepções honrosas, apontam-se ::
d«:do; a regra commum, porém, se não é
a violi-iicia. é .1 fraude; ou peor, o su-
borno Heunamo>. todos esses elementos
deletérios; acerescentemos que dentro
das próprias minorias se agitam os mai::
desencontrados interesses, mesquinhas
inimizades pessoaes. competições as mai*
rasteiras, e chrgan-mos- então, ao ponte
de converiy-.-neia ile todos os males.
. As minorias que, reunidas e congrega-
das em torno de um unico candidato eni
cait.i districto. talvez conseguissem for-
ças superiores ás do adversário, niais da-
riam pelo metúlí 11111 representante em
cada circuniscripçãd eleitoral, dispondo
como dispoun. da vautagem do voto
cumulativo.

Ao contrario, porém, dilaceradas entre
si por qutsliunculas. ambições ii suscepti-
liilidadis inconfessáveis, .tubdividem-se.
dispersam-se a modos de acontecer, como
em certos Estados, que as situações domi-
iiantrs fazem, pelo procesío indecente
dos rodízios, representações completas
Quem favorece o triumpho dessa immn-
Validade e burla desfaçada do principio
do respeito ás minorias? Ellas mesmas,
di-saggregando-se, esfarinhando-se em
partículas mínimas, incapazes por si sós
de vencer, mas que, concentradas em gru
po compacto, com extrema facilidade
venceriam.

Estados ha em que. apesar de todos
os pesares, as minorias, se sc organizas-
sem em um só bloco, dc maneira a re-
unirem as votações, obteriam- maior nu-
mero dc suffragios «|iie o adversário com-
muni, a quem, no caso, competiria dispu-
tar o lerço.

Será esse o unico meio dc tornar uma
verdade .*. representação das varias orien-
tações partidárias no Parlamento nacio-
nal. por essas c pelas suas forças con-
quistada c não recebida como dádiva
magnânima <|tie lhes concede a tolerância
desdenhosa dos dominadores.

Entretanto, esphaceladas. hostilizando-
se mutuamente para alcançar um pre-
tenso predomínio independente, uma fi-
cticia acção própria, o que se dá, tal como
na guerra, é que o inimigo, que recuaria
ante dois ou tres pequenos exércitos con-
centrados, aiv.nharfdo-os dispersos, dis*

tres puzeram claro a resolução tomada
asora pelos chauffeurs dc nâo se deixar
apanhar em flagrante, mesmo que para
isso seja preciso arrastar as victimas em
deshnmanas disparadas, até d«ixal-as ao
solo reduzidas a pastas. Com essa reso-
lução têm os chauffeurs garantida a im-

punidade, pontue ninguém será tolo de
obstar-lhes 11 fuga, it menos que, para
isso, faça uso de armas de fogo.

Os- motoristas podem ser hoje compa-
rados aos curatideiros; uns e outros con-
irilmem igualmente para encher cemíte-
rios. Para cst«:s ulíimos" está sendo feita
a perseguição necessária; para os chauf-
feurs desafinados estuda eternamente
um meio cie repressão que já vai pave-
cendo pilhéria.

Isso sem falar nos abusos de todos os
teilios. nas explorações as mais revollan-
tes a que o publico está sujeito a cada
Mistaíitc, numa cidade como a nossa, cm

qut a locomoção não pôde prescindir do
automóvel.

A tabela da policia já se tornou uma
hlagiif, porque não ha ninguém que a
respeite, desde o chauf feur do taxi o
ii::is rainb!,'s sio automóvel de hora, de
«inde, não raro, se sae besuntado de

jràxa. As senhoras, então, essas nem se
fala! Quantos dissabores não lhes têm
-lado os fechos das portinholas, verdadei-
:os proteelores das costureiras. Subir ou
lescer de um automóvel de praça, é hoje
uma coisa quasi tão séria come através-
¦iar uma cerca de arame farpado. Quem
n.io' fizer essa operação como um acro-
bata arrisca-se á despeza de um fato ou
lc uma tnilctte. T. por qne não se sttb-
slititein 05 taes fechos? Simplesmente
por'.«uí os chaiiffrurs julgam que o fre-
guez deve ser mal servido e soffrer. além
lisso. um prejuízo p-.ra o qual não ha
appellação.

F.xistc uma inspectoria de vehiculos
apparclhada convenientemente. D«* \ez
em quando, sendo necessária alguma me-
lliora de vencimento do seu pessoal ou
mudança de chefe, fala-se nella. Mas
fah-se apenas porque, depois disso, tudo
continua como dantes, até que alguém
se lembre de fazer uma estatistica dos
atropelamentos e dos abusos dos chauf-
-feurs, para provocar a reacção que tarda
mas que ha dc vir.

Então, não haverá mais tempo para
intervenção dos que de lia muito .iá de-
viam ter tomado a iniciativa de esçoimar
a classe dos seus máos elementos, expul-
sando delia os motoristas conhecidos por
" Matador", " Sete Mortes " e por outras
suggestivas alcunhas, verdadeiras garga-
lhadas de sarcasmos atiradas á cara da
poiicia e do publico. «,

A QUESTÃO DA BORRACHA
Sob a. presidência do Sr. ministro

da fazenda, reuniu-se íiorttem, á tar-
de, no Ministério da Fazenda, a com-
missão incumbida do estudo da,
questão da 'borracha.

Estiveram presentes os Srs. sena-
dor Justo Chermont, deputado João
Cabral, Dr. Hyppolito de Arasconcel-
los, cônsul do Brasil em Londres;
Dr. 'Maximino Correia, representante
da Associação Commerciaí de Manaos
e Dr. Monteiro de Andrade, presiden-
te do Banco do Brasil. -

O Dr. Hyppolito de Vasconcellos leu
um extenso parecerer, sobre a ex-
ecuçãt» de diversas medidas que julga
indispensáveis para ju^ular a crise.

Esse .parecer; a pedido do Dr. Ho-
mero Baptista, não quiiz divulgal-o o
seu autor, por ter de ser submettido
á apreciação do Sr; presidente da
Republica, cuja palavra «aguarda a-
commissão.

Em seguida, usaram da palavra os
Srs. senador Justo Chermont, pelo

- Pará; deputado João Cabral, pelo
Piauhy, e Maximino ' Correia, como
representante-d^i Associação Commer-
ciai do.Awazonas. . .-.:-.t- .,-

Esteve lambem.presente á reu.niâo
o Sr. Léo d'Affonseca, director- da
estatística Commereial. .

Nada mais havendo ficado resolvi-
do de modo tlefinitivo, foi convoca-
da uma nova reunião para terça-feira
vindoura.

Sobre esse íissumpto, o Dr. Maxi-
mino-Correia recebeu, á tarde, este.te-
Iegramma:"Continuamos a affirmar que a
no.ssa situação é intolerável, aggrava-
da ainda mais com a actual desorga-
nizar-5o dos seringues."

Hanqiretes,
Em um dos dias do mez corrente, será

ctfferecido por um grupo de amigos, ao
Dr. João M. de Lacerda, um banquete, no
salão da confeitaria Paschoal, em regosijo
pelo' seu regresso da Europa, onde esteve
em commissão do governo.

Já adheriram ao mesmo j os Srs. doutor
João Janot Pacheco. Jaeques Jnnot, Sar
muel Pompeu, Dr. Paulo Azevedo, Luiz
Cirne, Dr. Cicero Monteiro; Luiz Leal,
O. Lacerda', Dr. A. Richard, capitão Ma-
rio Hermes, Dr. Arthur Nunes -da Silva,
Arlindo Ferraz. Dr. Renato dc Campos,
Segismimdo Spiegel, Euzebio Naylor, dóp-
tores J. Silveira Serpa, Ruy Pereira.Go-
mes, Armando Nogueira, Álvaro Berford,
Agostinho Porto, Cyro Cordeiro de Faria,
Herminio Silva, Fonseca Hermes, Conra-
do Penafiel, Caetano da'Silva e C. Simões
Coelho.

As listas .de adhesões estão na casa Sa-
muel, á Avenida Rio Branco u. 134, e na
confeitaria Paschoai, * j

Manifestações.
A Congregação da Faculdade de Direito

da Universidade do Rio de Janeiro deli-
berou unanimemente, por proposta do pro-
fessor Dr. Abelardo Lobo, levar a effeito
uma alta e significativa manifestação dc
apreço ao ilhtstrado professor de theoria
e pratica do processo criminal Dr. Anto-
nio de Paula Ramos Júnior, que no dia
it do corrente completa. 80 annos de
idade. Entre outras solemnidades própria-
mente acadêmicas, figura a recepção ás tt,.
horas nesse dia, no edificio da antiga Fa-
culdade de Direito, á praça da Republica,
pelos professores, alumnos, funccionarios
da secretaria, bibliotheci e portaria. Ua-
verá uina solemnidade. religiosa, consis-
tente em uma missa em ácção de graças,
que será celebrada na igreja de S. Fran-
cisco de Paula, ás 10 horas do mesmo dia
11; sendo assistida pela Congregação das
Faculdades reunida» e alumnos respecti-
K-OS. ... ;,. 

', 
.-.

• A' noite,, a familia dò anniversariante
offerece uma " soiréc " ás pessoas de .suas
relações, comparecendo uma coiumissão
da congregação, composta dos Drs. Fróes
da Cruz. Abelardo Lobo, Fernando Men-
des. Frederico Borges e José Maria! Tei-
xeira, para levar a saudação de todos os
collegas.

A UNIÃO TA3IBEM ACCIONA
Havendo o procurador da Republi-

ca, na secção do Estado do Rio de
Janeiro, solicitado a ren-easa. não- só
do titulo de propriedade da União
dos terreno* situados na bacia hy-
drographica do Xerem, confinantes
com os de Isaac Camara, como
quaesquer outros documentos a elles
referentes, o Sr. ministro da viação
recommendou ao director geral de
águas e obras pu«btica«s que envie,,
com a possivel 'brevidade, as poça»
requisitadas, e. mais uma lista com os
nome» de tres testemunhos que co-
nhec-nm' cs factos quo a União pre-
cisa provar na aoção qua vai propor
contra o mesmo Isaac Camara.

NOMEAÇÕES NA VIAÇÃO
Por portaria» de hontem, o Sr. mi-

nistro do viação fez as seguintes no-
meações: o 3" escripturario, addido,
da fiscalização do porto de Recife
Eras'! o de Barros Correia, para, em
conimáseão. exercer .0 logar de repre-,
sentante da fazenda nacional junto á
mesma fiscalização; Augusto Octa-
viano Pinto, para o logar de enge-
nheiro ajudante effectivo dn. flí;ca-
lizíição do porto do Pará; Josí Cesa-
rio de Mello, pãta.o logar de enge-
nheiro ajudante effectivo da fiscali-
zação do porto de Recife; Astrogii-
do dé Paiva Mnvignier, para 3° es-
cri ptura ri(S interino da commissão
administro tivá do porto do Amarra-
eão; engenheiro Jo«=é Gervasio de
Moraes (Jarcia Júnior, -para o logar
de engenheiro ajudante do porto d©
Paranaguá., e Bento Borges de Car-
valho, para guarda-livros da Estrada
do Ferro de Ooyaz.

REPARTIÇÃO GERATi DOS TELE-
GRAPIIOS

A ESCOLA DE APRENDIZES MA-
RINHEIROS DE PIR. FORA-

FOI EXTINCTni-i
Por acto de hon-.eP . o Dr. Ferrei

ra Chaves, ministro' da marinha, re-
solveu mandar fechar a Escola de
Aprendizes Marinheiros, do Kstado
de Minas Geraes, situada em Pira-

Renda do mez de outubro de 1920
cou parada com a de igual periodo
em 1919: -,

Renda arrecadada, com exclusão
du do serviço de trafego mutuo re-
cebido:

11J-20. 1.123:641*420 e 1919, réis
1.0C6:(15i$07-2-; differença para mais
em 1920. 61:990*354.

Renda total, inclusive a do serviço
offlcial :

1920. 1:591:862*396 e 1919, réis
1.495:243$74«6; differença para mais
em 1920, 96:618*650.

AS EXCURSÕES DO PREFEITO

O Sr. prefeito, acompanhado do
director de obras, visitou hontem
vários 'melhoramentos que estão sen-
do executados pela Municipalidade.
S. Ex. esteve longo tempo no morro
da Favella. tendo-o percorrido, afim
de verificar a possibilidade dos me-
Ihoramentoi* projectados.

Teve logar ante-hontem, na agencia nu-
mero 2. da Caixa Econômica, sita na esta-
ção do Sampaio, uma carinhosa, manifes-
tação de apreço ao Dr. Pires Brandão,
presidente da Caixa Econômica do Rio de
Janeiro.

Na sala principal da agencia foi inau-
gtirado o retrato de S. Ex.. falando nessa
oceasião, o seu respectivo agente Dr. An-
tonio Philadelpho Pereira de Almeida.

Cammemorações.
A Sociedade de Medicina e Cirurgia

desta capital, em homenagem ao seu fal-
lecido sócio fundador «presidente honora-
rio conselheiro Catta Preta, realiza
hoje, em sua séde, á avenida Mem de Sá
n. 197, uma sessão especial para a qual ío-
ram convidadas diversas associações
scientificas.

Falarão os Drs. Guedes de Mello e
Vieira Romeiro, aquelle por parte da so-
ciedade. e este em nome da Polyclinica
de Botafogo.

Reuniões. )
-Em sessão extraordinária, reunem-se no

dia 15 próximo, ás 16 horas, os membros
da Liga da Defesa Nacional. Essa assem-
bléa, que sc realizará na séde da liga, é
convocada pelo conselho executivo, e visa
resolver sobre sua representação' no des-
embarque- dos restos mortaes dos ex-im-
peradores do Brasil.

1 inianles
MENOfTI DEIj PICCHIA

O Rio hospeda desde alguns dias o
Sr. Menotti dei Picchia. Esse consagrado

poeta vem trazer .1 sua visita aos seus
collegas de imprensa do Rio è aos vá-
rios poetas seus amigos, offerecendo a
uns e outros o seu recente livro "As

mascaras".
Aproveitando a estadia de Menotti

dei Picchia os admiradores dos seus pri-
vilegiados dotes mentaes disputam-se o

prazer de lhe testemunhar continua-
mente grandes demonstrações de affecto
c sympathia.

O illustre poeta o.ue ora nos visita é
tambem um jornalista efficiente, que
empresta á imprensa da, Paulicéa o con-
curso da sua actividade intellectual.

O autor de "As mascaras" por instan-
cias de muitos dos seus admiradores de-
ter-se-ha ainda alguns dias entre nós.

politico naquella cidade, que aqui esteve
para trazer a senhorita Maria Moysés, li-
lha do Sr. Moysés Jorge, negociante nes-
ta praça. * :*. .

Vindo de Pernambuco, está nesta capi-
tal o Dr; Maximus Neun-.ayer.

Nascimentos.
O Dr. Joaquim Pereira da Motta. ch-

nico nesta capital; c sua esposa D. Alzira
Pereira da Motta, tiveram o 'seu lar au-
gmentado com o nascimento de sua p-.i-
mogenita, a menina Maria Stella.

Baptizados.
. Na matriz da Gloria, realizou-se no dia
8 do corrente o baptizado da menina
Germana, filhinha do nosso collega de
imprensa. Dr. Mello Barreto Filho, dire-
dor do Tribunal de Contas e da Agen-
cia Americana, na Bahia.

Para.nyuvpharam o acto o engenheir«i
Antonio Caulos de Andrade e a ietvhorita
Arabella Graça.

Annwersarios.
.Faz annos hoje a senhorita Julicta

Cárdi, filha do Sr. José Candi-*
Completa annos hoje o professor Al-

berto de Castro, director da Escola Royal.*
Passa hoje a data" natalicia tio Dr. Mi-

guel de Carvalho, senador pelo Estado
do Rio de Janeiro e provedor-mór da
Santa Casa de Misericórdia desta capitai.

*
Faz annos hoje o illustre magistrado

Dr. Álvaro Berford.*'
Transcorre hoje a data natalicia da

Exma Sra. D. Laura Mtiscarenhas de
Souza, esposa do Sr. Juciindino de Sou-
za, capitalista e commerciante.' actua'.-
mente com residência nesta capital.*

Vê passar hoje a data do seu anniver-
sario natalicio o general Carlos de Mes-
quita. .

A senhora do Dr. Edmundo da Veiga,
official do Supremo Tribunal, festeja
hoje o dia ido seu natalicio*

Faz annos hoje a Exma. Sra. D. Alice
Cardoni Nunez, professora municipal e
esposa do Sr. Alberto Nunez, director-
secretario da Razão.

Faz annos hoje o Sr. José da Silva
Lisboa, escrivão da i" vara civel*

Faz annos hoje o capitão dc fragata
Hugo de Roure Mariz, chefe da 4* secção
do estado-maior da armada.*

Faz annos hoje o capitão de corveta
medico Dr. Octavio Joaquim Tosta tia
Silva, medico da Escola NavaL

Casamentos.
Com a senhorita Aracy Silveira, dilecta

filha do coronel Antonio-Jorge da Silvei-
ra c D. Adelia da Silveira, consoreia-se
amanhã, ás 13 horas, na 3' pretoria eivei,
o Sr. Leopoldo Augusto da Silva, funecio-
nario da inspectoria de portos.

O acto será testemunhado, por pai te
do noivo, pelo Sr. Joaquim Aurélio Car-
doso e sua filha, senhorita Elmira Dulce
Cardoso, «cunhado e sobrinha do noivo, e
por parte da .noiva, pelo tenente Dios-
çorides «da Silveira..

A' tarde, na residência dos pais da
noiva, receberão -os noivos a benção, se-
gundo ós-preceitos da doúlçina espirita,
de qtte são adeptos. .-7 ¦ .

....• .-.- -.:,¦ •:..:¦' ,..-i _«,:..*:. fi-'.-:
No juizo da 3* pretoria- civel, correra

os editaes dos seguintes caía.mei.tos: Se-
bastião de Almeiida e Jupira Maia de
Oliveira, Francisco Crivelli e Fràncisca
da Rocha Lopes. Asrenor Ferreira de Al-
cantara e Olga. Çardosb Dias, Manoel
Marques e Maria dó Sacramento. Oscar
Rodrigues Coral e Isaura Botelho, José
Vieira Ramalho s Cecília Machado, Ma-
noel Ferreira Coelho Jilnior e Maria da
Conceição Fernandes Silva, Agenor Go- .
mes Mourão e Ernestina Cândida Morei-
ra, Antonio da Cunha e Jandyra Augusta
Gouveia. Olaudino Nunes Pereira e Her-
mini.1 Pereira dc Magalhães Pecock. Luir
Ottolino e Castorina Alves. Antonio For-
réca e Carpita Rebitc. Mario José Gome»
e Rita dc Castro, e José Caetano Baslos
e Maria Senra. . '

Enfermos.
Acha-se restabelecido da enfermidade

que o reteve durante vários dias na Cas»
dê Saude S. Sebastião o Dr. Arnaldo
Guinle. *

O commendador J. Rainho da Silva,
do alto comiuercio do Rio, acha-se en»
tratamento no Hospital da Beneficência
Portugueza.

Enterros.
Foram contratados hontent, na' Santa

Casa. os seguintes enterros:
Abigail Noronha e Silva, saindo da rua

Aristides Lobo n. 38. ás 17 horas de hon-
tem,, para o cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

Amélia de Araujo Penna, saindo da rua
Minas n. 163, ás 9 horas de hoje, para O
cemitério de.S. Francisco Xavier. »

Missas.

LIVROS

No" altar-inftr c no tltar. «Je Sos** Kenlium dal
Dore.i. da Igreja ds S. Fram-Lu-o du P.iiiln,
relfhrsraiu-Ht; liontem, ia .10 1|. lioras, ntí?jci3
de 7U di», cm Mufíratciu da ulm» ún vlrttünu
i-t-Rhora U. Mntlim dt! Ni-greli-us Jminmul.
, A .*s* a.lu tte retjgtãu cuiittutr.ceram nmiiiii
pf«rtiii(»t cot. nau-_ *; v.u\tv oh |»r. wiYtéii, os «e-
nhuri'*: capitüii 1'oKntauUnu d<* Awreün, pelo
Dr. Itaul V-.-IRI» iiruinlfiit*.. ilo Kstadu do Hio
tle Jani-im: Mi»rveli.-il Pin. tvrrulra: Tlce-al-
iiiirant- l!ra*lli«> .Stlvmfci; co. nel Itnnll; poCxi e^pclo conde dí l-V.xiihi; colitle farlus de
Jjwt; Ur. Uniriva) ffc«ut«i * senhora; Stan.Mm-
tins il:i ltiiilia, i; ltu*u«nliur*t; Dr. Alr«-s «lo
Mala Monteiro c gçúliiirá; ea. tüo-teneute Al-
frinln IMii.dtu e ¦««¦nlior». KrniMto dp Carrallio o
.eiílltmt, Dr. Alli»rto Jiimúnt Uorlii-t u Senlioríl,
Dr. Adoasto de tlod«>«r e «wnlioni, l» t-monte A.
Artldoro ila Cinta, Marta C. «lit Ponsis-a Tur.
U'Ua, Irene IV du Uio Apa, por ai e pnr KCtl
marido, Dr. Rio Apa: Dr. 'Lnt-s Barliosa.
Dr. .losé Antônio d'.- Morai*» h senhora, Dr. Al-
Í*frU Gi dft Azevedo c «eiihora, Lurns A. Mon-
tetra do Murros. Hoih.i « senhor», Allfc Vieira
Dia» c filha, Dr. Alberto Toledo Handvlra «1»
MMIn, William Newlamls. viuva Janot,, Affon-
so Seservlo, Marfnerltc Kourhon Dutliii, viuva
Kinii-lion. baroiteia da Vista «Uegre, Dr. <>*-
waldo «lo , I*am*re, Adahir de Carvalho Dias,
Alice de Carvalho Dia», Lauro Allee Cardoso «Ia
Silva, Antônio da Silvslru Rarhnsn, família
Manoel Carneiro, comm. Souza s Silva u se-
nhora;' Zaira Òoines, Olyiii|iia «tionies liai-
draseo, Julleta Gamos de Menezes, Maria AhneJ
Jaeoiii-i Pirar., Dr. Humberto Uottuizo, Navio &
Knnes. Álvaro do Araujo, Dr. I. (TÒclo Ferrei-
ra doa Santos a senliora, Cei-illu Yit-irn de Cur-
valho, viuva desembargador Arthur Annos,
Maria da (ilorla Pinto do lllttcncourt, oom-
inendailnr Vicente Scln-hio, por si o pela familia
Furnrumpo; Sra. Rodrigues de Souxa, Joaquim
Torcira de Abreu. Alexandre Pinto de AluieMs,
Kurlio Linhares 3erpn,comniemlador Brun» Itrau-
do, Manoel Moreira da Fonseca o Irmãos, J.
Poley, Cecilia Mos*, Dr. Tigre du Oliveira •
senliora, E. Jose Moreira i fcnílòra, com-
mend.tdor Ccsar Eboli, Dr. Fernando Pires Fer-
reira, por ]*j_ » aonhora; almirante Macliailo
Portella o senhora. Josí Klos, Cluudinn Mo-
nix, Jose Ignacio Sousa o familia. Alzira A.
de 84, Cücllia V. de Carrolho, Bobcrtq Jn'i-
iiuw.1, «rinvu Achille Bove o familia. Pr. Jor-
gc Moreira (tocha, Justiniano de Figueiredo Ito-
cha, Pnulo C. da Fraga .cominciiilailnr Joi.
Lipinni. Dr. Miranda Ribeiro,. Ilr. João Tei-
xeira Soares, Dr, Álvaro de «Vliu.cida f.istrn,
Oerviislo Pires Ferreira, Dr. Alvnro Maia e
familia, l!cnri«iue da Costn Pereira Brnc».
Amald'1 Braga * C, Delfino de Sil, Jo-a* l'a-
ranaguniuiii' ds Si, Carlos Paraiiaguassu' de
SA. Unida Pnlvn. Ida Barbosa de Paiva. Au-
tonio Edmundo Fuleão, viuva Dr. Si F-irp, An-
tonio Torfcsj Hcnriinia Affonso Mtiliar. Ca
Mi.n-im & C, Saturnino itoincs. viuva A. S>
monottl Armando Simoiietti. M. llorroso Car-
neiro & C, Dr. IMi-rh, Fclippueil. por s« *

... • . I 1." 
""" 

rV i"~'i_"c ~t>'T,U -*^,A» pela família do Dr. Vellu; Ilr. Joaquim Ml-
Antes.de comprar visite! Sorocaba, no Estado de S. Paulo, parte |hii|o |Ui MíUo rll)r;l ..|.niral,t|. custo.il.. d»
V. Ex. a Libreria " Es- ! na próxima segunda -feita, o Sr. Zaidotu jijn0, romm. Marques Conto e senhora, utlioa
oaiiola*', Alfândega, 47. [ Xucaira, (-.zendeiro e prestimoso chefe | Druiugud s senhora. iVuiro Duiíruyijr, Bo. rt

JÜBIfiAÇÃO DE PROFESSORA
O Sr.'prefeito, por acto de hon-

tem, concedeu a jubil-rjüo solicitada
pela professora cathedratica dona
Leontina da Conceição.

Está nesta capital, após demorada per-
rnanencia na Europa, o. Sr. J. R. Staffa,
emprezario de cinema e theatro, muito
relacionado entre nós.

Encontra-se já ha alguns dias nesta
cidade o bacharel. Dejard de Mendonça,
nosso collega dc imprensa, director do
vespertino "O Imparcial", qne se edita
em Belém. S. S. que veiu a esta capital
em viagem de recreio, pretende regressar
na próxima quarta-feira, a bordo do
Ceará. *

Pelo Avon, chegou a esta cidade, vin-
do da Europa, o Sr. Annibal Borges de
Almeida, do alto commercio desta praça.*

Regressou ao Rio, a bordo do Andes, o
Sr. Ernesto Matheson, sócio da firma
P. S. Nícholson, desta praça.

* :
Para a sua fazenda, em Sitio Grande,
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0 melhor sortimento de tapetes, I
1 cortinas e tecidos para estofos |

—-
M„llor Frederico Azevedo. J. 1'urtndo Coelho,
Munor, '¦""""" ,,„..,.., i„j. eu ruu Iro dn Ro-
Ií"" n?T 

"ia 
V I i 3»rn° Dr. JoBo Ca-

,on ,"ô Mu!l,,.,o. Victorino Moreira Fran-
S do Oliveira & O., Dr. Joanuim Mafra üe
l»-t Dr. Armando 1-arai-ainpo, viuva Mui telio
Mnuáo o fltlia, Dr. Josino Medeiros e senhora,
I,;lí Mcndouítt « senhora, l-'r,„»;ii & C, Kdgard
Íia''i Mi 

'or 
Kduardo Ferreira Rumos; BO-

í ,,™ I 1/ llirs-h He Cast,-,, e marido, Mndol-
, Serra. Dr. L-.-ilo Teixeira e senhora, Dr. \.
SitoTi Àpolluro, Carlos ««ptlstu ^Castro
Junior pnr si o senhora; Dr. Luiz. Fíltppe do
SÒú» lino, Edgárrt Peixoto -o seuhora Pedro
Leandro Lambcrtli', Antonio Augusto Pinto 1 -

ííio. A. Pinto & irmão, Pedro Xavier de Al-
Ine da o senhora, Marllt Adeiina de Azevedo
Jarros, Dr. Isidoro Cavalcaati, Flavio Hodri-
mies r-clxòto, Augusto Colllat, Castro & Colllut,
ílodoviilhn Leito llilieiro e senhora, eoaiineuda-
Sor Frani-is-o Junuuul . familia. ..rofessora
Virgínia Azai, Maria do Cnnno Dlns, Mun
Viiinna Dias, Dr. Augusto Pinto Lima e fa-
milia, Dr. Uenrique Lvulli.ild. e funiillu, Jor-
gc II. do Araujo Ferraz, Dr. Queiroz de liar-
roz Dr. Cupertino Durflo, Dr. Álvaro No-
«nelra. Dr. llenuano Ilustainante e senhora,
])r. Adolpho JosC Del Vee.hio, Sra. Paro-
Ul JosC- Fernandes Moreira, Llcshao Bitten-"onrt, 

Alzira Paiva e família, Francisco Tel-
les Joüo Cuiniarães Marinho, JosC- da Cuulia
V.-ih-o Cândido Viiinim, Hi-sHin Vaiina, Dr.l au-
lo Viannn, Joauuln, Pastos, Franeesça Lauro
Aeeettn, por si familia : M. F. llerthea *
nhora, Pliiloineim Lauro Nesi. por si e 'aniilia.
Maria Frnueisen Stavale Santoro, Olga .».
de Almeida, Srn. Kosauro, nin.ilia Santos Cnr-
valho, JosC- llaptlsta de Castro Dr. Alex,-
,lre Sloi-kler, Dr. Alexandre Lafayette Sto-
cklcr Wíiivotta StocVel, Vletor Pontes, Arnaldo
de Oliveira; cuiiitflo Kui-lides Hermes o senhora,
Edgard Ovalle, Jayme Ovalle, Manoel Carneiro
Dlns <¦ senhora, Dr. Padua ltezende c senhora,
comm. Armando llnrlnninqui o' senhora, senho-
ra Souza Itibeiro, Glovanni Lugllo,, rcdneiflo da
Voou li-Zliiíio.,- Carlos Américo dos Santos, íran-
cisco Itosonburg, Salvador Nesi, Phllomena Jau-
nuzzi. Camillo Nesi e família, Hamlro lerei-
,-a du Castro, Dr. Victorino dn Costa, eouinien-
dador Luiz Camuynino c senhorn, lleranrdino
Canuivrano o senhora', Dr. LoureinrMnyor e Ja-
líiilia,' Julio de Suiza Dr. Jorge Figueira Ma-
clmdo e senhora, Dr. Jetio Loiros ..achado,
Dr. Uuiberto Auletta e fniiiilla, Dr. 1- rancls-
<-o Pereira « família, professora 

-nierezn (.lis-
initn, Enrico Juliano Cusaian, Affonsn Uai-
lotl e familia, reilat!;.1o do Jornal trilulia; l-a-
bio Fabris, Dr. César Itubcllo, Eugênio de la-
ria e familia ,L111 liltclioHcr, João Lage, pro-
fessor Vicente Cernici hiuro, Dr. Alliurto Ile-
eve, Adhemar Meira Dias, Dr. Heitor de Sou-
za Lima e senliora, per si o pela baroneza
de Souza Lima: Antero Caetano dc Faria, Iran-
cisco Faria, Flòrindn Nogueira JosC dc Souza
Porto Junior e outros.

PODE-SE
FICAR CEGO

1'sa ndo-se lentes sem o
exame prévio da vista. Na
Ca:imíi Vieitas proceílc-se
ao exame<ie ret moção K»*4*-
tuUum.-ntc; rua da <^ui-
tancia ri. OO.

(luerquo Silveira, Fioriano Jeni-Jn' Thon psjj &¦
teves c Ileaato dda Justa Menesenl Fiúza.
Suniiciuentur — Pio nihelro dn Silva Oswaldo
cà?,!»" Lafayette Francisco Bonlfuciod, An-
drade Thènllstoclos Ilerardlnelli, José aoa-
S Tavares llelford, Rodrigo Soares Duque
Estrada, Manoel Costa Furtado de Mendonça e
Thiago Uibas.

(2" turma) Descrlpliva — Samnel Arehan-
jo de Almeida Urillo, Victorino Scmola, JosC
Chaves Jatobá; Sylvio Perdigão, Ilarold de Cas-
tro Sehiller, e Walter Gomes Cardim. Supple-
mentar — Jorge Augusto Ferreira Hlngeston,
Joaquim de Oliveira Filho Nçy BAdto^W^
nho Amancio de Souzo Pnlmelrn, Agninaldo da
Kocha Lima, e Lauro Correia de Brito.

Mecânica racional - Galba de- Boscoli, redro
Belisario Velloso Rcbello, Antouio,'..ContoUo
Filho, Francisco Fernandes Leite, Luiz llli
dobrando do Barros Horta Barbosa, Manoel Bar-
bosa de Sant-Anua. Supplementar —. Hélio
Daudt Fabrlcio, Ulisses Máximo Augusto de: A -
cantara, Eduardo de Souza Filho, JosC de Qui -
roz, Alberto de Souza Moraes, o Jorge AMilin-
cker da Cunha Lima.

Topograpliia — Abraliüo Izcclison, Jorge Mo-
reira'da Kocha; Octavio Pereira de Chermont
ltalol, Carlos Charnaux, Homero Duarte, Ah aro
Brandilo Cavalcanti. Supplcnieatar- Sy rio do
Pazzo Ferreira, Egmar Correia Leal, Melciades
Mello Pereira da Silva, Arlovaldo Neves, JosC
de Camargo Proclmo, c Odilon Tavares.

Chimica Inorgânica — Alberto dc Souza Mo-
raes, Godofredo Splndola Dias, Hcnrluue dc Al-
meida Gomes, Tnsso Costa Rodrigues, Francis-
co Mendes Castro dc Oliveira Filho, e Anto-
nio Hirsch Marcolino Frngoso. Supplcinentnv —
Francisco de Assis dn Costa Pinto, Oscar Al-
vim SVhmldl, Ernesto Pulva Marreca Joio Car-
los Vital, JosC Benedicto Mornes dc Lacerda,
c Edgard de Almeida Guimarães.

Economia politien — Jair Itego de Oliveira,
Alberto Coleho do Magalhães, JosC Varques,
Luiz da Iloclia c Uva, Ary dos Snntos Itnn-
gel, Heitor Pcreiia de Chermont Halol, Sup-
pleincntãr — Octavio Funiullti, Ary Duarte do
ouzà; Manoel dos Santos Dias, Nilo l-ajardo,
Eduardo Ilorget, e Francis,» Mucedo I-ubricio.

Beslsteneia — JosC Dacio Ferreira de Souza,
JoSo da Costa Blbelro Junior, Hugo (.ondln Hl-
bricio de Barros, o Guilherme de Oliveira ter-
reira'-; Supplementar — Severino Junqueira Mel-
..-lies, JosC Haehe, Mario Alves Aranha, Ho-
berto JosC Fontes Peixoto, Américo de tarvalho
líamos, Domingos Octavio e Jacobina Lu-
combe.

Hidráulica — Waldemar Paranhos dc Men-
donüi, Álvaro Coutinho Souto Muyor, Mano
Alves da Cunha, Jurandir dn Castro Pires
Ferreira, JosC Salvador du Frindade Mello,
e Carlos Mario Feveret. Supplementar — Octa-
vio Nunes, Joilo JosC Gianerini, Francisco de
Oaliiüs Brandilo; Bento Fleury da Ilochn, JosC
Leite Üiilmarües, Adalberto Jayme de 1/jsslo e
Seiblitz.

Mecânica industrial •- Sylvio dc Barres Gui-
i-iar,lcs, Ileialdo de uuza Mattos, Joilo Cordeiro
dn Graça Filho Heitor (ialllcz, João Pereira dc
Lemos Netto, e Francisco César Brandão Ca-
valeantl.

Desenho topojrapliico (âs 12 horas)— Miguel
Ângelo dc Souza Aguiar, Ângelo Garcia P.odri-
gues, Tvndaró Milln, Mnrio Bittencourt Sani-
IK.Io, Pedro ltodrigues dn Ownlin', o JosC Alfredo
de MnrsiUnc.

Dcdihn do estrndns —- Mario'Leão Lmhlf,
Raymundo Vaseoncellos de Alboim, Mario da
Costa Alencar Jaguurlbç, Luiz Cuidas de Me-
)ezes a Souza, Gabriel de Souza Agillurj Lm-ico
da Silva Mello, Erich Felix Wnldemar Selnin-
dei, Itadamés Tupy Arantes, e JosC Cesario

Desastre de automóvel
O automóvel n. 3.215, de que é mo-

'torista José Mendes, descia hontem a
rua Senador Euzebio em grande ve-
locidade. Em sentido contrario corna
um bonde da linha Aldeia Campista.
Dianto da velocidade que trazia o au-
tomovel, era imminente o desastre,
Para evltal-o foi necessário que o nio-
torista jogasse o carro sobre o pas-
seio. O resultado foi atropelar o me-
nor Orestes Liodario, de 11 annos, re-
sidente á rua Benedicto Hyppolito nu-
mero 90, que soffreu contusões e es-
coriações dos joelhos.

O preto João Gualberto, morador a
rua Senador Euzebio n. 168, estava na
oceasião apreciando umas amostras na
vitrine do armarinho, estabelecido no
n. 55 daquella rua, e, se não fosse
muito ágil teria sido tambem victima
do desastre.

O menor Orestes foi levado para a
Assistência, recebendo ahi os, curati-
vos necessários, emquanto o motorista
era preso e transportado para o xa-
drez, tendo sido antes autoado em fla-
grante.

O automóvel ficou com a barra da
direcção partida.

O pequeno Lino, palltdo, petrül
cado, ao solo. a chorar, e mais além,
o revólver sinistro. Na sua meia Hn-
gua- Lino contou que haviam apanha-
do do sob o travesseiro do Sr. João
Antônio Fernandes, pai -de Cathari-
na o revólver' e a brincar, a arma
detonara, ferindo a menina.

Vizinhos que acudiram, alarmados
com o tiro e assustados com os gritos
da vizinha,.chamaram a Assistência
do iMeyer, que compareceu prompta-
monte sendo a pequena transporta-
da .para o- ,posto, onde recebeu cura-
tivos sendo, removida em seguida, em
estado, desesperador, para a Santa
Casa.

As autoridades do 2.3° districto, sa-
bedoras âo oceorrido, iforam ao local,
dando as providencias que lhes eom-
petiam. .

Lino Báptista, sempre a chorar,
sem co.mprehender bem o alcance da
desgraça, foi conduzido á casa de seu
pai a rúa Atmeirinda, tambem em
Irajá, nas vizinhanças da casa da in-
ditosa Catharina.

ua m «> * w

Casos demolida \§m^0mã
IWoct™ rlP automóvel __?. ^^-iM^^^ci. *_

Pelas escolas.

Menor perdido
Pela policia do 10° districto foi en-

contrado perdido, hontem, na rua São
Christovão, o menor Clementino Soa-
res de 12 annos, brasileiro, e filho de
Judith de Carvalho, moradora a rua
Sanatório n. 38, em Cascadura

As autoridades providenciaram hon-
tem mesmo para que o menor fosse
entregue á sua progenitora.

Proezas de um grumete
Vários marinheiros, entre elles um

grumete, todos alcoolizados, estabele-
ceram na madrugada de hontem um
conflicto na rua Marechal Fioriano
Peixoto. . _

O grumete, que se chama João Fer-
reira Lima e tem o numero 6.422, foi,
depois' de grande lueta, preso pelos
guardas civis ns. 687, 541 e 417.

Como era natural, foi levado para a
delegacia do 4" districto e dahi seguiu
escoltado por dois fuzileiros para o
Arsenal de Marinha.

Ao chegar, porém, a rua S. Jorge,
esquina da de Senhor dos Passos, o
grumete entendeu que não devia con-
tinuar preso e tentou fugir. Como
passassem no momento, de volta para
o serviço, os tres guardas que pouco
antes haviam effectuado a sua prisão,
foi pedido o auxilio dos mesmos, mas
ainda assim a fuga foi tentada.

Da lueta para que o grumete fosse
subjugado, saiu ferido o guarda nu-
mero 417, de nome José Gonçalves Ma-
chado, que soffreu forte contusão na
coxa esquerda. Afinal íoi solicitado
um carro forte e o grumete chegou ao
Arsenal, sendo mettido no xadrez da-
quella praça de guerra.

mt *> <u » —

Sob as rodas da carroça
que dirigia

O cocheiro Joaquim Pinto de Me-
deiros .portuguez, com 45 annos de
idade, morador á travessa Santa
Amélia n. 2, guiava hontem a carro-
ça n. 24, da Limpeza Publica, quan-
do atravessava o campo de S. Chrfcs-
tovâo, caiu, ficando com o braço di-
reito sob' uma das rodas do ve-
hiculo. . ,

O facto foi levado ao conhecimen-
to -das autoridades do 10° districto,
que providenciaram .para que o car-
roceiro fosse medicado, no posto cen-
trai da Assistência.'mm
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Sobre os ttreços marcados em todos
t os artigos üo
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De bate-boca a aggressão
São vizinhas Luiza Vaz Marques e

Maria Rosa de Jesus, que mod-am a
rua Circular, na Quinta <Jo Caju.

Entre ambas eocistiu sempre uma
desintelligencia que as fazia discutir
e discutir muito. Esse bate-boca era
diário e jâ incommodava a vizl-
nhança. .

Hontem, teve elle o "desfecho que
se esperava. As duas se pegaram em
lueta. corporal, saindo ferida Luiza,
que foi & delegacia do. 10° districto,
apresentando, queixa contra sua ag-
gressora.

i l ¦ I p

Nn Kseola Nacional do nellas Artes rea-
Ilznm-se hoje os seguintes exameá: 4s .8 horas,
prova oral de geometria descrlptiva (:!« sC-
rie do curso geral), scmlo chamados os se-
guintes candidatos; Itoul lVnnn Firme, Victor
Hugo da Costu, João Oswaldo Carneiro San-
tlagõ, Ivan Friedmann, Maria Lydia Fer-
reira e AdmCa líurjão: lis 12 horus, prova
ornl de Historia dus Ilellns Artes (2« turma),
sondo-chamados os seguintes alumnos: 1-raii-
cisco Ilayardo Horta Barbosa; llleardo de Al-
meida Pernamhuco, Mnrlo De Caudln, I.uiz
lleiiielerio dos Santos, Qulrluo Campoflorito,
Alfredo lintvíio, Aleebiailes de Noronha Mlrrf.it-
da Alberto da Silva Itoclia, Antouio lien-
juinln Tnqucs Horta u Attili» Correia Lima.
O resultado do exame de Historia dc Bellas
Artes (2» turnui), efíwtnudo honteni, foi o
seguinte: .Maria Alice Tzoda Moreira e Car-
men Velnm-o Portinho, apiiruvadas eom distin-
«qiloi Kiliersou Feruuniles de Souza e 1'aulo
Knnlpaló Ferra, npprovnàos plenamente, grfio 8;
Pusdhonllno Onttl « 1'aulo Cundiotn, nppro-
rados simplesmente, grilo 3; Alceu t'. de Cus-
tllho Barbosa, iipprQVttdo simplesmente, grilo 1.
Houve uni reprovado;

Faculdade de Direito do Kio dc Janeiro —
ItcliK.-ão Uos exume" pnra hoje:

l-rova oral — íi" nuno, as 14 horns: Achll-
les Meslrino, José Fonseca de Medeiros, Anto-
ulo C. Ferreira da Silva, Arthur Horta Mar-
tins de Oliveira, llelnilro I'. de Oliveira, Cari-
nn A. do Kspirlto Santo e Domingos II. dn
Ou-unilo Junior. Supplemeutnr: Heitor A. dc
.So,,-.:, Junior, Joaquim II. Furtado de Men-
diinca, José Francisco da Silva Costa, JosC I.uiz
Ue Souzo Costa, Joanuim B. Valladilo Filho,
e Luiz de Andi-ade e.Silva.

Prova oral do 2" nnno — A's ir, horns: Ar-
mildo Alves ile Camargo, Antônio Santarém
Coelho, Antonio dos S. Jacintho Guedes, Al-
«-ides de Souza Coutinlio. Beatriz Sorin Mi-
neiro a Cyro Nunes Fc,reira. Snpjilcmcntnr:
Delso Augusto de Sfi Iiego, Kduardo linlmarilcs
de Si Brito, FelIsbeVto de Carvalho, Fernando
Augusto Pires. Francisco de Paula Martins e
Fernando Vianna Bandeira.

Prova oral do -I" anno, íis 15 horas: Mnrlo Al-
ves Noguelrn, Osório du Snnt'Aunn Ferreira,
I.ilicolu (lodlnho, Antônio Purnlzo. e Walter
Brandilo. Sripplímiontnr: Kdumndo Machado Ju-
ulor, Hélio Teixeira Travassos, Heitor llareel-
los, Victor HossIgno.liSi « Amaro Abílio Soa-
res, ila Cuiiuirn..

Prova oral ,1o 3" unno, ds 1-1 horas: Antonio
I.uiz ,l.i Silveira Ilnrbatn, Clovis Leite Pur-
Mo, Kstevilõ José Pereira, Kdulilliilo Itibeiro
Carneiro. Filas Luiz ,1.- Oliveira, Gornèil dc
Fnrin Alvim. Siippli-mentnr: Giilllicrnió M. dos
Sautoi, Hcnrlipie Unlmnrilcs Lagdein, Joilo An-
(Olilo de Alnietilii <!. Junior. Juvenal Mader
Monteiro, José Narciso de Abreu e Silva, c Joilo
Lordi-llo dos Santos S. Souza Junior.

Ksculn Polytechnica do Bio de Janeiro, cx-
ames do Ia Cpoén, scrBõ chamndos hoje, pnra
a prova oral, os alumnos das seguintes cadeiras:

A's 8 horns — Cálculos, Kmncncs Peixoto
tiulmnrães, Luiz Tliçotonlo Nery da Silva. Fla-
vio de Carvalho I.emgruber. Milton Paranhos
Fontenelle, Celso Vieira; e José de Ipanema Mo-
rcir.-i. Suppk-mcut:,,- — ltubcin lV-cartes Car-
ei,, Piinln, Frederico Alvares dc Assis, Lisun-
dm Mello Pereira dn Silva. Oscar Carvalho do
Tulcdo, Jnilo da Silva Monteiro Filho e Ho-
bf;'*M Ma\iinÍJUiü Wolss.

lleometrin descrlptiva —- 1* turma; Adnl-
IVIo Alvare, de Castro, Francisco de Assis

?. 
ela do Msllo. I.-i-.rt lliingel Brigido. Agnstl-

, MnrttÍM de oliveira Pilha'; César Itels do
ijllatllicde Almeida, c Vasco Pereira Bueno.

Siinplementar, José ,1-j Faria Junior, José Eu-
vluWi Caranis, WiililtMimr Wcfuwk MiuíiíhIo,
Kr.-i.-slu Duiirtc .Mncliail.i iin Silva. Kdgard Fer-
reira de Carvallio Snntéllo e Milton Peixoto
M.-.I,,.

Machinas — Bento Luiz Soares Sampaio. Ma-
noel Telemni-ó e Sllvn. Pnulo Julio da Veiga,
Abelardo dò Oliveira 1/ilm. Antouio Comes do
Avilhr. e Clovis dn Ciinhn Cavalcanti. Sup-
pli.ti'cutur — Antonio Correia Jorge du Cruz,
V.".:!ilcautr Ferreira da Souza; Getulio de Andra-
d,- .\iv.'s. Armando Jlnrnue. Madeira, Sérgio
M.,rondei de Castro e Francisco FcrVelvn Pe-
reirn.

Aroiittoctlirn — 5" nnno, 0-wnldo Dins.
Ag.-or'liurgjl de P.oui-e. Moni\vr Monteiro AvI-
dos. Arthlir Ferreira dos Snntos, lleusdedit
Vninna Nugcl, e Cícero de Frellas Marinho.
K:i". ielMCnlur — José Cardoso de Almeida Sn-
ii-inliii; (lirbennon Ferreira da Costa, Leopoldo
.(,.,:,'•> Aniorlin do Vnlle, Eícno Schiinmelpfeli:,
Ciõris ile Macedo COrtes c Álvaro Soares Sam-
paio.

Portos ile mar -.- Ii» anno, Alexandre Cuticr-
res Beltrão, Itnberto Moniz C.rcgory. Iddio Fer-
reira tini. Carlos Jssí Vila,-. César Maurlty da
Ci:,.|r, Menezes e Avlillo Mello. Supplementar—
Altllii BrauiUo, Clovis Imut Fernandes rinliel-
ro. Allierico ,1a Citnlin ltodrigues, João Carlos
Barn-|„. Octavio Kweiloa Pinto e Augusto Ba-
ri, lu.

Phynicn cxpcrlinéhtnl (fts 1(1 horas) — Ar-
.naldii Bocha, Aeclij Paluieiro lyjpes, Luiz Wal-
domar Vaclilàs, Pericles Moreira Senna, JosC
Martin- Itibeiro. Custodio Coelho de Almeida
Filho. Snpplemoiítnr — JosC Ferreira Landlu,
Antônio Bile trero, Alcides Pinto Coelho Car-
lo< Alberto Marinho Lutz, Armando César Lei-
tc Alvnro Oúdmibnrilio Maia Forte, Mario Pin-
to ,10 Ainnnl, Nnrcez de Llmn Ferreira, JoSo
(iniHton Filho. AI. ides Esteve* dos lieis, Ar-
lindo Garcia da Costa Barros e Jorge Montei-
ro ile (*:istro.

Desenho de aguadas — JosC Tlnoco Pa-
clus-o. Paulo Itaflrlgue< Fragoso, Eugênio Pe-
com Se&fft, Joilo EvonKeltstfl Snyüo do BulIiSe^
Carvalho FU lio, Aíilonln 1'ilmtio de Almeida,
K„|» Carlos Pint-.. PHI,'. IlnrncliT Kelí de Cnn-
lanhcdc Almeida. Kinli-n 1....I, I/t|KJ, Carlos
!'ragoso de Lima Cam;'ns, Orlando de Alhu-

Resultado dos exames ornes, cffcetuudos
bontem, na Escola rolyteçbuiea do nio de
Junelro: , ¦ ,

Calculo — 1° anno — Approvados plena-
mente: Moacyr Vieira Martins, Domiiigos
Nery Penido, Francisco Cícero de Mello Pilho;
simplesmente: Eurico Paranhos Fontenelle, Ju-
Uo da Costa Barros, Um rctirou-sc.

Geometria desc-riptlva — 1° anuo — Appro-
vados: plenamente, Hélio Alves de Brito;
simplesmente, Os Antônio dc Mendonça, bul-
lherme Weluche.nck c Asilrulinl Soares, redro
Vnlludão Furquim. .Tres iuhnbllitndos.

Physica experimental — Um' Inhabllitado.
Mecânica racional — Aiiprovadosí pleiur-

mente, JosC Alfredo de Mnrsilue e Nelson Bc-
tini Pues Leme; simplesmente, Dniolno Pinto
da Silva. Dois Inhnbllltodos e uu, retlrou-se.

Economia política — Approvados: plenti-
mente, Haroldo Monteiro Junqueira, Roberto
Cortines! simplesmente, Oswuldo de Paula
Fonseca, Lino Bareellos Collet e Manfredo
Streva. Um nüo compareceu.

Hydrnulica — Approvados: plenamente. Pau-
ln de Audrndc Costa e Paulo César Machado
da Sllvu; simplesmente, EnCus Diogo Cordi-
lha, Newton Uzeda Moreira, JosC G. Neves e
Pedro Wolncr.

Portos de Mar — Appprovados: plenamente,
Antonio Onofre dc Moraes Lacerda e Abilio
Leite de Barros; simplesmente, Raul Suuty.
Um inhabllitado. -.' ."','.

Archltectura — Plenamente, Alvim Seliini-
welpfeng, Jacques lilcher, illario Chagas Do-
ria e Francisco de Assis Goudliu Mcnosca!;
simplesmente, Francisco Belisirio Tavora e
Martlnhn ltodrigues Mourfio.

Desenho do estradas — Approvado.:-plena'
mente Octavio Numes, Ailnlberto Jayme de
Lossio c Seiblitz e Adlicrbnl de Mirauda Pon-
gy, llenrliiue Augusto dê Almeida Camillo;
plenamente, Ahlrlco I/on da Silveira; Nim-
plcsmeute, Bento Fleury dn Bocha, JosC l,oi-
te (iuimnriies, Miguel Manzollilo e Francis-
co de Caldas Brandilo.

Chimlcn inorgânica --Plenamente, Ilnhein de
Mello; simplesmente, Jorge Witaeher. da
Cunha Lima, José Carlos Pinto de Miranda
Monlenegro. Roberto Mendes de Oliveira Cas-
tro, Eugênio 1'ecora SeSrn; Sylvio do Pazj
Ferreira. ...

Topogrophla — Appprovnrtps: simplesmente,
Carlos Sonres Pereira e Mario Bittencourt
Sampaio, Cláudio Braulio do Vaseoncellos Cha-
ves, Luiz Iunocenelo du Cunha ltodrigues
Fernando Freitas Mello o Pnulo Leopoldo Pe-
reira da Câmara.

Resistência — Approvados: plenamente, Lri-
ch Felix Waldemar Sclmudel; simplesmente.
JosC Cesario Monteiro Lins, Enrico da Silva
Mello c ltndnm;s Tupy Arautos.

Escola Livre dc Odoutologia — Serão cha-
mudos boje, lis 13 horas, a exame oral de
Thcrapeiitlca e Hygiene, os nluumos Virgílio
Lemme, Heitor Marques Ribeiro, Alcindo dn
Rocha Tinoeo, Rubens Barbosa da Cruz e Nel-
son Soldo de Aristides Coelho.

Bcsultndo dos exames de technlen odonlo-
lógica e prothese dentaria, realizados liontem :
Jos* Ferreira Alves, npprovado sin-plcsnn-u-
te uas duas; Wilsoa Pinto Itibeiro e Heitor
Fonseca da Cunha, approvado simplesmente
nns duas; Álvaro Rosadas Rernandes c Pli-
nio Moreira Scnnu. approvados simplesmente
em technica udontologlen, e plenamente cm
prothese dentaria.

Academia dc Commereio — Rcnilznin-so hoje,
as provas escriptas Jíl aumincindns hontem.

Sabbado, 11 do corrente; deverão comparecer;
para ns provas cscrlptci dos exames de 1»
época, todos os aluninus lnscrlptos nas sc-
guintes matérias :

Curso diurno — Preparatório — Arlthme-
tica, fts 13 horns. Curso geral (1» série)
—Arithmetica, fts H liorns; 4» série, His-
torin geral, As 14 iioras.

Curso nocturno — Todas, fts 20 horas—Pre-
paratori.-, — Aritbeuietlca. Curso geral; 2» sC-
rle, Stenographin; II» sCrlc, geomeir;,!.

Colhido por um bonde
O pequeno Walter, de 6 annos, fi-

lho de Alarico Barbosa, residente â.
rua Pereira de Almeida n. 70, íoi apa-
nhado por um bonde, hontem, na rua
do Mattoso, recebendo ligeiras esco-
rlaeões .pelo corpo.

Soccorrido pela Asslstenca, reco-
lheu-se á casa paterna, n&o tendo as
autoridades do 15° districto conheci-
mento do caso.

Espancamento
Foi endereçado hontem ao Sr. che-

fe de policia o seguinte reqüerimen-
to, à propósito de' um espancamento
Inqualificável

Diz o requerimento:
"Exmo. Sr. desembargador, chefe

de policia — Abel de Assumpçâo, advo-
gado, brasileiro, vem a presença de
V. Ex. expor e requerer o segu'nte:

Na madrugada de quarta-feira ulti-
ma, pelas 3 horas, encontrava-se Fe-
lippo Grazziani a palestrar com o
guarda civil n. 127, na rua Joaquim
Silva, em frento ao bar Olympia,
quando, sem nenhum motivo que tal
just ficasse, delle se acercaram tres
individuos-que se diziam agentes de
policia, os quaes depois de-o segu-
rarem brutalmente, o passaram re-
vista e o prenderam á ordem de
V. Ex., e com grande espanto do ré-
ferido guarda civil. Conduzido 6. de-
legeia do 13" dstricto, foi Grazziani es-
tupida o • covardemente esbordoado
pelos referidos agentes, quando che-
garam â, run Conda de Lageíi, portanto
em meio do caminho aue seguiam.

Esse facto, que poderá ser ampla-
mente provado, pois delle foram teste-
munhas, alem do citado guarda c'vil
n. 127, mais os què estão arrolados
abaixo, constitue tão vergonhoso at-
tentado aos diieitor, que a nossa carta
básica outorga aos cidadãos, e se re-
veste de tamanha fsição de immorali-
dade, (íue o requerente e.stá, certo e o
espera,.com e!le V. líx. não pactuará,
e por isso, baseado nestes fundamen-
tos, requer a V. Ex. que, para o pro-
prio boni nomo da poliaa, se digne or-
denar immedata abertura de inque-
rito,- para apuração de responsa-
bilidàdési manda ndo-se o paciente a
exame de corpo da dèliatò; de sorte
que de uma vez para sempre, o exem-
pio de punição venha pôr termo a fa-
ctos dessa natureza, que estão compro-
mettendo a administração de V. Ex."

Faltava ao collegió, foi
censurado e fugiu

O St. Cândido da Costa Ramos,
funecionario aposentado dos cor-
reios, veiu hontem contar-nos um
facto deveras lamentável.

Muito amigo de sua familia, pro-
cura para seus filhos o melhor bem-
estar possivel e, por isso, trata de
educal-os convenientemente. O eeu
filho de menor idade, Adalmir, tem
actualmente 12 annos e é muito va-
dio. Estando matriculado no Colle-
gio Pio-Americano, raras vezes ap-
parece ahi, não assistindo, portanto,
ãs aulas.

Ha quatro dias, o Sr. Ramos cha-
mou á ordem seu filho, íazendo-lhe
sentir que usaria de meios mais
enérgicos se elle continuasse a fa-
zer "gazeta". Adalmir aborreceu-se
de tal fôrma com áquella censura
que resolveu abandonar a casa pa-
terna, buscando na liberdade das
ruas a satisfação ás suas vadiagens.

Seu pai dirlgiu-sc hontem á inspe-
ctoria da segurança publica, á cujo
inspector de serviço relatou o des-
apparecimento de. seu filho, pedindo
providencias.

boletim fornecido pela Assistência,
que o medicou.

Essas queimaduras ficaram localiza-
das na perna e pé esquerdos.

O menor voltou depois para sua re-
sidencia, 6. rua Nova S. Leopoldo nu-
mero G2, casa II. , L . .

A policia do 12° districto informou-
se do facto.

Um marinheiro
insubordinado

O medico da Saude Publica, que
procedia, hontem, á visita aos na-
vios surtos em nosso porto, commu-
nicou & policia maritima que, ,1e um
navio fundeado nas proximidades
da ilha das Enxadas, pediam soe-
oorro- ' ,_ t„«

Immediatamente, o sub-inspector
Joaquim Miranda providenciou para
quo fossem requisitadas quatro pra-
ças de policia, e em companhia des-
tas seguiu para bordo do vapor nor-
te-americano "Assinippi", de onde
pediam soecorro.

Ahi, foi verificado que o mari-
nheiro Avroll, completamente em-
briagado, se insubordinara contra
as ordens dos officiaes, recusando-
se a trabalhar.

O commandante do "Assinippi"

pediu, por escripto, a prisão do ma-
rinhéiro, que veiu para terra, sendo
entregue áa autoridades do Io dis-
tricto.

muiiu
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Fugiram de bordo
De bordo do navio "João Alfre-

do" fugiram, hontem, os marinhei-
ros Valentim Joaquim e Marcellino
José dos Santos.

O facto foi levado ao conhecimen-
to dò inspector de sorviço, na policia,
que o registrou.

Peçam

"Jüles Robin''

AVISO
A Joalheria OSCAR MA-
CHADO, devendo inaugu-
rar brevemente o seu novo
edifício, resolveu fazer du-
rante 15 dias grandes aba-
timentos sobre todo o seu
stock de jóias, relógios,
prataria e objectos de arte.
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Ainda o caso das nota?
falsas de 500$000

Collóglo Militar <lo Ilio de Jaeniro — Ilea-
liza-si- hojo, lt) iloc orrente, Cs 10 Iioras, es
seguintes «raes :

1° nono — Gcoxntpttla — Alumnos números
381, (1^3, «23, 003, 710, 710, 720, 731, 745,
7õU, 7."" ,- 7.1S.

jju nuno — Portuguez — Alumnos nrime-
ros: 17, IS. 12, 00, 03, 70, 82, 30õ, 377,
3!14, 02!, 703.

4» nnno — l-'rni,-ez — Alumnos dependentes,
ns.-. 13Õ, 100, 41.ul, 413. 4«r>, 470, óir>, Ü29
o rm.

lteallzam-so lambe!,, hoje, Ss 11 Iioras, os
seguintes exames oserlpto::

3" nnno — ArlthniiMie::.
4J nnno — liraphioo Ue desenho.
Realizam-se amanhã, íis 10 heras, os se-

guintes exames ornes :
lo nnno — Portuguez — Alnnmos us.: 023,

719, 770 e 770.
1» nnno — Arithmetica — Alnmnos nume-

ros: 441, 403, 513, 025, 072, 080, 087, 740,
701, 700. 772 e 783.

2" nnno — Portuguez — Alumnos números:.
3SS, 3S0, 403, 442, 440, , 400, 477, 480, 483,
332, 724 e 702.

2o nnno — Arlthmetlen — Alumno» nume-
ros: «1, 120, 193, 250, 308, 321, 337, 459, 500,
658, 001 e 001.

2o anuo — Geograplila — Alumnos nume-
ros 235, 301, 491, 494, 52S. 534, 583, 5S0,
591, 801, 003 e 603.

Rcnllzam-se tamhi-m amanhã, ás 11 Iioras,
os seguintes exnmcs éscrlptos:

5° anno — Geometria.
tí° nnno — Chinik-fi.
Aviso — O ponto ora! liara os einmes ilo

matliematlca, sclenvla plij-sloas c naturaes,
será dado âs 8 liorns da manha, nn set-re-
taria.

Não scrüo chamados em prova oral, os alum-
uos que não estiverem quite» eom o Cilligio.

O INQUÉRITO FOI ENCERRADO
Com o depoimento, tomndo pela se-

gunda vez, do nosso collega de impren-
sa Mouro Carmo, (|ue solicitou fosse
appenso aos autos um enérgico pro-
testo contra as allegações de Obed
Cardoso, por cons!dsrnl-o sem força
moral pnra affirmar houvesse tido o
depoente qualquer conversa com .Tu-
lio de Moura, promettondo-lhe fazer
grando escândalo pelo jornal onde tra-
balha. a propósito do 'espancamento

que Julio de Moura diüia ter soffrido,
a troco de posterior remuneração, foi
encerrado hontem o inquérito a que
o chefe de policia vinha dirigindo em
seu proprio gabinete.

Esse inquérito vai ser enviado ao
juiz competei.te.

Passou para a 1" delegacia aux'liar
o inquérito que corria pela 2*, a pro-
posito do crime de passar notas fal-
sas, do accusadD "scroc" Julio de
Moura.

Mais uma victima de
automóveis

Os automóveis continuam a fazer vi-
ctimas e, infelizmente, a policia ignora
a maioria doi) caso3. Ainda hontem,
além de outros casos que noticiámos,
um automóvel na rua das Laranjeiras,
esqu na da de Ypiranga, atropelou o
portuguez José Rodrigues, carroceiro ç
morador fl, rua Leão n. 64, produzin-
do-lhe ferida contusa na palpebra su-
per.or direita e nas regiões frontal e
parietal direitas.

A victima íoi med'cada no posto
central da Assistência.

A policia do 6° distnVto ignora o
suecedido.

* —

EXPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO
PUBLICA

O director geral assignou hontem
os seguintes actos:

Designando: Julieta Menezes Bra-

ga, adjunto, de 3' classe, paro, a

esiolà mixta do 8° districto; Aglals
Caminha, professora de desenho,

Sra a eSco?a proíi^ional Rivadavia
Correia; Áurea Correia « Djaniia
Fonseca, adjuntas de desenho, paia
as escolas profisslonaes Rivadavia
Correia e Paulo de Frontin. respe-
^sssSíàdo 3o dias de md
para tratamento de saude, á coadju-
vante dc ensino Dolores Peixoto; ..

Transferindo: Gedna Souto Mu-
cury, Haydéa Nabuco de Freitas,
Alice Netto. e Leontina Conrado
Hanssmann, professoras adjuntas de
desenho, para a escola profissional
Rivadavia Correia;. Laurentina. Lou-
reiro, Maria Thereza Quadros e

Consuelo Moutinho da Costa,,profes-
soras adjuntas de desenho, para a
escola profissional Paulo de Frontin,

Dispensando Clovis de Assumpçâo
de substituto- de adjunto do curso
de adaptação em estabelecimento de
ensino profissional.

Foram despachados os seguin-
tes requerimentos:

Pelo director geral:
Bellarmina Ramos Barbosa da

Silva, Elvira Cordeiro Mendes, Elvl-
ra Benevenuto Lisboa Barbosa, Leo-
nor Freitag Velloso de Castro, Lva
de Andrade Silveira e Regina Alice
Kastrup—Deferido;

Franciettá Frlecional da Silva.Es-
meralda Magalhães Pinto do Carmo,
¦Maria Amélia e Marieta da Fonseca
Pimentel Barbosa—Como requer.

Pelo secretario geral:
Maria Amélia Xavier, Maria Bas-

tos Fonseca e Manoel Frederico Ki-

BleI^_A' 3" secção, para attender:

!<>€»?»»

Fatalidade !
-Brincavam, alheios a tudo, despre-

oecupados, co-m a inconsciencia pro-
pria da idade, o pequenito Lino, de
7 annos, e a sua amigulnha Cathari-
na, de 5 annos, na casa do ipai de
Catharina, á rua Carolina, em Irajá.

A madrasta de Catharina, D. Alice
Fererira Celgas. entretida nas lides
domesticas, afastou-se da sala para
os fundos da casa, deixando as duas
crianças, com& de costume, a brin-
car.

De súbito, um estampido echoou,
forte, sinistro. D. Alice correu & sala
e u.m quadro desolador se lhe depa-
rou. A pequenita Catharina, proptra-
da ao solo, semi-morta, com um fe-
rimento. de halo- no Deito

Na Assistência
Foram soecorridas hontem pela As-

s'stencla as seguintes pessoas:
José Teixeira, operário, morador &

rua General Polydoro- n. 232, ferida
contusa do lábio superior.

Antonio José Martins, cocheiro,
residente á rua Santo Christo n. 60,
esmagamento do dedo médio da mão
esquerda.

Walter, filho de Alarico Barbo-
sa, morador á rua Pereira de Almei-
da n. 80, colhido por um bonde, na rua
do Mattoso.

Carlos da Silva, trabalhador, mo-
rador á rua General Rosca n. 120,
casa IV, ferida contusa, no dorso do pé
esquerdo.

Atropelado por
um caminhão

O operário Firmino.Carneiro, casa-
do, com 69 annos de idado e residente
á rua Visconde de Nitheroy n. 21,
quando trabalhava hontem no largo de
S. Joaquim foi atropelado por um ca-
minhão.

A victima soffreu esmagamento do
Io pododactylo direito, sendo medicado
no posto central de Assistência.

A policia ignora o facto.

Quem brinca com fogo...
Quem brinca com fogo, já sabe,

queima-se. Mas o menor Onaiveres
Custodio entendeu que não era assim
e hontom resolveu brincar com fogo.
Queimou-se; era certo. E as queima-

i foram de Io e 2o gráos, segundo

Embellezamento da eutis? SABÃO
RUSSO "

Noticias de Minas
Reuniram-se em Araguary, no dia

5 do corrente, ás 13 horas, em a re-
sidencia do sr. coronel Marciano
Santos, actual vereador á Câmara Mu-
nicpal o importante capitalista local,
vários senhores do maior destaque e

da mais reputada consideração social,
afim de reorganizar a situação poli-
tica local, formando-se, então, íorte
agremiação com o referido fim. .

Foram eleitos presidente desse novel
nartido o coronel Marciano Santos e

presidentes honorários os deputados
Afranio de Mello Franco e Alaor Pra-
ta ambos por aquelle districto.

Falou, em breves palavras, o coro-
nel Marciano, que,,entre outras col-
sas disse que o actual partido for-
mado, deveria se deixar orientar pelos
seus presidentes honorários, pois que
ambos muito merecem pelo seu con-
ceito social e politico. Antes, porém, do
coronel Marciano falou brilhantemen-
te expondo as bases e alicerces da
nova orientação politica de Araguary,
o Dr. Jovia.no de Moraes, o qual ma-
nifestou o descontento geral da po-
pulação, em face dos destinos locaes,
actualmente num verdadeiro desequi-
llbrio.

Lavrou-se, em seguida, a acta da
assemblea; colhidas as assignaturas
de todos os presentes, constou da mes-
ma o apoio franco e decisivo dos mem-
bros politicos do novo partido, ora re-
organizado, com a denominação de
Partido da Lavoura, ao Dr. Arthur
Bernardes, presidente do Estado e aos
referidos deputados Alaor Prata e
Afranio de Mello Franco.

Reina em todo Araguary o mais vivo
interesse acerca dessa reunião, que
todos commentam com viva satisfação,
na espectativa de melhores adD^,•,,'•"•',.-
ções futuras.

MONTEVIDÉO, 9 (A. A.) — O mer-
cado. do cambio abriu hoje com a cota-
ção de 12,50, ipara os saques á vista,

A sua posição é estável.

DA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 9 (A. A.) — Na

abertura do cambio a cotação que co-
meçou a vigorar foi de 18.50 francos
belgas, para um peso ouro.

O mercado do trigo abriu hoje
com a cotação de 25.60 pesos. A cota-

çao do trigo para fevereiro, foi fl-
xada em 17.50 pesos.

O mercado de lã abriu com a cota-

ção de 6 pesos e o mercado de couro
a 11.20 pesos.

Os jornaes de hoje dão publici-
dade a uma série de incidentes que se

produziram hontem, por occaslào da
realização dos "matches" de foot-ball,
que foram jogados no campeonato pro-
movido pela Associação de Amateurs.

O governo da provincia de Salta
dirigiu uma extensa nota ao Circulo
da Imprensa, denunciando os excessos
jornalísticos de-certos periódicos, que
chegam a tornar publica a vida pri-
vada dos cidadãos, e pedindo-lhe;. ao
mesmo tempo para que o Circulo da
Imprensa so pronuncie sobre a san-
cção moral contra os jornalistas, auto-
res desses excessos.

A Liga Patriótica dirigiu-se a to-
dos os ministros e cônsules argentinos,
por Intermédio de uma circular, so-
licitando para que lhe sejam enviados
todos os livros que tratar da Argen-
tina, publicados ou éscrlptos no es-
trangeiro, afim da Liga Patriótica pro-
ceder immed'atamente ao trabalho de
coVrigir e annotar as falsas informa-
ções què nos mesmos livros haja.

Ao mesmo tempo, a Liga Patriótica
tambem se dirigiu & chancellaria,
propondo-se remetter para o exterior
da Republica, os bons livros que tra-
tem proficientemente e com conheci-
mento da Argentina, e que possam
concorrer por qualquer fôrma para o
desenvolvimento do paiz, especialmen-
te dos núcleos colon'aes estrangeiros.

Esta taide será dado á sepultura
o corpo dó Sr. Jesus Urueta, ministro
plenipotenciariò do México, junto ao
governo argentino. Por oceasião do
acto de enterramento, farão discursos,
junto do túmulo do fallecido diploma-
ta, o núncio apostólico e o ministro
das relações exteriores interino.

Esta tarde, nos grandes salões do
Circulo Militar, o addido militar pe-
ruano coronel José cle Luna fará uma
conferência sobre a batalha decisiva
da Independência Sul-Americana. Para
assistir a esta conferência foram dis-
tribuidos muitos convites especiaes ás
autoridades e ao corpo diplomático
aqui acreditado.

Os jornaes, dando a noticia da con-
ferencia que aquelle illustre militar e
diplomata vai realizar, salientam os
dotes de intelligencia e capacidade mi-
litar do conferencista.

Segundo "El Diário", os banquei-
ros norte-americanos offereceram ao
governo um emprestimo de 150 nii-
lhões de pesos argentinos e á Munici-
palldade outro de vinte milhões de pe-
sos ouro. ,

O ministro das obras publicas pa-
rece ter conseguido que os operai-los
das mesmas emprezas de cabotagem
entrem em discussão directa com as
respectivas direcções, afim de resol-
ver o conflicto, que já dura tantos
dias.

Foi suspensa a publicação do
diário "La Union",, emquanto não se
resolverem as divergências suscitadas
entre O pessoal typographico. ',

Foi hoje'publicado o decreto que
revoga o acto anterior dò governo,
mandando prohibir a exportação do
trigo.

Annuncia-se que o Sr. Honürio
Pueyrredon, chefe da delegação, argen-
tina junto â Liga das Nações, embarca
no "Avon" a 6 de janeiro próximo com
destino a está capital,

O intendente desta capital assi-
gnou um decreto, permitfndo a exhi-
bicão do films cinematographicos da
empreza Box, desde que não sejam of-
fensivos aos boiis costumes.

Acha-se gravemente enfermo o
bispo de La Plata consenhor Terrero.

O jornal "El Diário", referindo-
se á parede do pessoal das minas de
petróleo, diz que não ha receio tVe
que venha a faltar naphta. pois o
mercado está suficientemente abaste-
cido desse produeto.

Tem sido muito commentado na
Imprensa e nas rodas commerciaes o
facto de diversas casas allemãs aqui
estabelecidas não aceitarem emprega-
dos de nacionalidade boliviana.

BUENOS AIRES, 9 (U. P.) — Co-
meça a deixar-se sentir os effeitos da
greve. Hontem não funccionaram
muitos carrós-automoveis por falta de
naphta.

Effectuar-se-ha amanhã, em
Mendoza, a ceremonia da coroação de
Nossa Senhora de Loreto,- padroe'ra
dos aviadores argentinos.

O Ministério da Guerra, a direcção
da aeronáutica do exercito e a Escola
do Palomar enviaram representantes,
afim de assistir ao acto,

da attitude da Argentina, dos termos en»
que se produziu e do juizo que mereceu
da opinião universal, deixa ver que cila
não affccta a solidariedade cliileno-ar-
gentina. O Chile não tem necessidade dé
alterar o seu prognvmma na assemblea de
Genebra.

La Nacion diz: " A politica do- Chile
deve propugnar pelo restabelecimento da
unidade de vistas americanas em todos
os problemas mundiaes e procurar a vin-
culação fraternal com todos os paizes do
continente dentro ,e fora (la Liga das Na-
ções, mantendo vigorosamente o principio
salvador de cscrupuloso respeito aos pa-
ctos internacionaes.

SANTIAGO, 9 (A. A.) — Realiza-se
brevemente nesta capital uma assemblea
de notáveis para determinar qual deve
ser a attitude do governo chileno diante
da retirada da delegação argentina junto
á Liga das Nações.

SANTIAGO, 9 (A. A.) — Assegura-
se que o gabinete ministerial do novo
presidente da Republica, Sr. Arthur
Alessandri, ficará assim constituMo:

Interior, Pedro Aguirre; relações ex-
teriores, Juan Tocornal; fazenda, Carlos
Vildolola; justiça, Aníbal Letelier; guer-
ra, Carlos Ruiz; industrias, Guilherme
Baiiado.

SANTIAGO, 9 (A. A.) — Foi assi-
gnado um contrato provisório em virtude
do qual serão admittidas firmas allemãj
á associação de salitre.

Noticias dos Estad©s
S. PAULO

B. PAULO, 9 (A. A.) — Em nome
da commissão- de finanças, de que 6
presidente, o Dr. Mario Tavares fun-
damentttu hoje. na Câmara dos Depu-
tados, o -projecto de orçamento da
Estado, oara o exercicio de 1921.

Segundo o projecto, a, receita 6
calculada em 136.124:000-$, sendo:
erdinaria 131.574:000$ e extraordi-
naria 4.170:00'0i?. A despeza ê fixada
em 136.107:500$, assim distribuídas
pedas secretarias:

Exterior. 35.4,96:5855560; justiça,
25.289:-6S2$2.00; agricultura, reia
40.8-37:86.2$0.27. e fazenda, -..
30.483:370$213.

Computando as cifras da receita e
da despeza, verifica-se existir o saldo
de li6:5O0$000.

O projocto foi dispensado <le lm-
pressão, afim de ser dado á disous-
são amanhã. Depois disto ficará elle
sobre a mesa 'da presidência ate
quarta-feira, para receber as compe-
tentes emendas.

S. PAULO, 9 (A. A.) — Hoje ipas-
sava pela avenida Celso Garcia o
bonde da Penha n. 91.1, guiado- iMo
motorneiro Sebastião Alves, chapa
30-9, que rebocava dois carros. O tra-
balhador Alberto Cardoso; brasileiro,
de 18 annos, ao tomar o primeiro re-
boque, caiu, passando o ultimo carro
pelo, seu corpo. Ae rodas do bonde
esmagaram eompl-etamente o tronco
e ca-beça, tendo o infeliz rapaz ir oito
instantânea.

IS. PAULO. 9 (A. A.) — Partiu
hoje em co-miboio- especial, via-paulis-
ta a força federal sob o- com-mando
do capitão Grimaldo. Favllla, que vai
a Tres Lagoas, Estndo de -Matto
Grosso, onde d.everã estacionai á dis-
posição do juízo- federal.

A força que partiu era composta
de 120 homens escolhidos noe bata-'.'
lhões de caçadores da nossa reíofiA
levando como subalterno- os seBuin-
tes officiaes: iprimeiros tenentes
Octavio Guimarães e Azevedo 'Mar-

qtice; segundo tenente-Waldem.ir.Ro»
cha. Esta força conduziu abundante
munição de guerra.

- Ao embarnuc deste , contingente
compareceram o comniandante l-Üeo»
doro Dias Prado nojor Martins Cruz,
numisrosos officiaes e muitas fami-
lia-3.

S. PAULO. 9 (A.. A.) — Na fazen-
da Guabiroba, em Ita-petlnlnsa, de
propriedade de Napoleão Presideli.-o
colono Fortunato Alexio, num confli-
cto ali verificiido. assassinou o pro-
prio pai, Pedro Alexio.

S PAULO, fl CA..A.),—.Communi-
cam da cidado do Ribeirão Preto que
o tempo está favorável á plantarão
(l'o arroz, sendo esperada unia co-
lheita multo superior á dos annos
anteriores.

— Roalizh-se hoje, ás 14 horas, a
distribuição dos prêmios confcrhlos a
cinco senhores, que obtiveram o
maior numero do votos na exposição
de bonecas, aqui realizada, em be-
neficlo do Asylo Analia Franco.

O premio de honra foi offerecido
pelo Sr. presidente Washington Lula
e os demais pelos quatro secretários
de governo, •

SANTOS 9 (A. A.) — A's 14 horas
de hoje, entrou neste porto o vapor
italiano "Coiumbia", vindo de Trieste
e escalando ahi, tendo o medico da
saude do porto, Dr. Manoel Gonçal-
ves, encontrado vários casos de vario-
la a bordo.

O commandante não apresentou a
carta de saude da directoria da saude
publica da Bahia.

O Dr. Manoel Gonçalves resolveu
interdictar o "Coiumbia", que conduz
grande numero dc passageiros para
este porto e o de Buenos Airos. ; •

—O mercado do cambio fechou
hoje a 11 1|16 á vista o 11 5|16 a. 90.
dias.

Francos: minlmo, $370 e máximo,
13'7'S; .vendas, 1.830.000. Liras:" $2 14.

—O café, no,fechamento do merca-
do, obteve as seguintes cotações: para -
o tvpo 4, 8-5875, e para o typo 7,
75975. Foram vendidas 12.000, ha-
vendo na praça um "stock" de
2.787.551 ditas. •

—O mercado de cambio desta ci-
dado abriu hoje com as seguintes co-
tações: á vista, 11 l|8, e a 90 dias
11 3]8. v . ;- • .

—IÓ mercado do café destai cidade
hoje abriii com as cotações seguintes:
cafá typo 4, S$950; typo 7, 7075;.

¦ Nesta base foram negociadas 5.00(r
SUGCclS.

S. PAULO, 9 (A. A.) — Em San-
tos, ainda hoje 03 operários das Do-
cas não compareceram ao serviço*
mantendo-se a greve na mesma si-
tuação.

Os cáes estão abarrotados de na-
vios o os operários ultimamente con-
tratados fazem o.serviço de carga a
descarga com grande difficuldade. O
numero total de embarcações atra-
cadas é dc 60, resentindo todos a
falta de trabalhadores, paí-a o servi-
ço do descarga.

A Associação Commercial, de San-
tos, ante as reclamações do commsr-,
cio, "vai intervir junto, ás Docas, para
um accordo que satisfaça os inu-r-
esses em jogo e evite os .prejuízos tias
classes e das companhias de navega-
ção, que eão vultuosissimos.

DO CHILE
SANTIAGO, 9 (U. P.) — Realizou-se

uma conferência das notabilidades. poli-
ticas e diplomáticas do paiz afim de de-
terminar a attitude do Chi.e cm conse-
quencia da retirada da delegação argen-
lina da assemblea da Liga das Nações.

O jornal El Mercúrio oecupando-se
viesse facto diz: " Um exame imparcial

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE, 9 (A. A.) —

O deputado' Alcides Maya, sob o ti-,
tulo "Literatura", escreve uma chro-
nica sobre o livro do' escriptor paulis-
ta Sr. Canto Mello, intitulado "Reli-

quias da Memória".
O Dr. Alcides Maya estuda, demo-

radamente, a - obra de Canto Mello,
elogiando-a calorosamente è publi-
eando longos trechos do romance em
o qual o autor escrove scenas rio-
grandenses, muito próprias e des-
criptas com grande observação o na-
turalidade. ¦' AA

PORTO ALEGRE, 9 (A. A.) —
Procedente de Norfolk, ancorou no
porto do Rio Grande, o vapor dina-
marquez "Kina", trazendo 7.375.144
kilos do carvão, destinados ao Estado.

PORTO ALEGRE, 9 (A. A.) —
E' esperado no porto desta capital,
na pro:.-;-.: :; s :-.iana, o vapor "Bocai-

na", pertencente ao Lloyd Brasileiro,
o qunl, in: tign.ar.i as carreiras entre
Porto Aloi.rü o o.s portos do norte.

. A

®Êt.:
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CATHOLICISMO
10 DE DEZEMBRO — Santos do

dia — s. Melcliladés, para e
martyr; Santas Eululla c Julia,
martyres.

O FUTURO DIÁRIO CATHOMCO
Ascende a 366:665$978, o total ja

subscripto pelos catholicos brasileiros
para a fundação do uni grande diário
catholico, a ser editado nosta capital.

Matriz dc Santa Thereza de Jesns.
Nosta matriz, são realizada» habi-

tualmonte, os seguinte» netos:
Missas — Domingos e dias de guar-

da:
À's 7, 8 e 10 horas. No» dias uteis,

fis 8 horas.
Daptizados — Domingos e dias dô

guarda, das 15 1|2 aa 16 1|2.
Confissões — Sabbados, vésperas

dos dias de guarda e das primeiras
nextas-felras, das 14 l|2 ús 16 1|2.

Pede-se o favor de virem âs horas
acima, paxá evitar accumulação do
confissões de manhã.

Cutecismo para crianças — Domin-
goa, ás horas,

Benção do Santíssimo Sacramento 630
nnm no>na a ri lua MA (rilíll*- _. '

bolos, que s5o o systema nervoso, do
corpo social. Os que se riem desses
symbolos chorarão mais tarde a sua
ignorância. A sociedade que não fôr
dirigida por qualquer principio religio-
so, f :ca dominada pelo egoísmo o orgu-
lho, causa de toda a rebelião e des-
ordem, cancros corrosivos de todo o
equilíbrio soefe/e apenas pôde ter uma
vida aoDarentfr: & sim queda ao estado
selvagem aproxin»*e., Esses povos
qua hoje encontramos espalhados- pelos
sertões em tribus miseráveis, n5o são
seres por evoluir, ou á espera ha tan-
tos séculos da catechese para a sua
evolução. São restos do antlquissimas
civilizações, degradadas pelos males e
condemnadas pelos- erros ancestraes.

ESPIRITISMO
Funccionarão hoje, das 20 horas em

diante, com entrada franca, as seguin-
tes associações espiritas:

Federação Espirita Brasileira* Ave-
nida Passos n. 28;

Centro Antônio de Padua, rua Se-
nador Pompeu n. 162;

Centro Paz, rua José Vicente n. 88,
Andarahy;

Centro Humanidade, rua do São

6 preces — Domingos e dias de guar
da, os 16 1|2; nos dias uteis, prévia-
mente marcados, as 12 1|2.

Expediente — Dias uteis, das 9 áa
10 1|2, e das 14 1|2 ás 16 1|2.

Pregação — Domingos e dias de
guarda: na missa das 9 e ás 16 1|2
horas.

Instrucção religiosa superior e apo-
logotlca para adultos — A's 16 horas,
na» quintas-feiras.

Residência do cura: Convento dô
Santa Thereza, casa do capelão.

A igreja permanece aberta todos os
dias, das 6 úa 11 1|2 e (Lis 14 fls 17 1.2
horas.

Ná capela de S. Sylvestre (Corco-
vado),. ha missa todos os domingos,
ás 8 1|2 horas.

O dia da bôa Imprensa, na dioce-
so do Mitranliâo.

Creando o dia da bõa imprensa,
D. Helvécio Gomes Pimenta, bispo
de S. Luiz, do Marauliã.o baixou a
seguinte portaria:'.'Fazemos saber a quantos esta
nossti portaria virem que, a exem-
pio do que fizeram quasi todos os
Srs. bispos do norto e sul do Brasil,
resolvemos nesta data instituir, em
nossa d-iocesse o vulgarmente deno-
minado dia da bôa imprensa, se-
gundo os moldes e regulamento es-
palhados pela benemérita directoria
do Centro de Petropolis.

Fica, assim, escolhido o dia santo
de guarda—15 de agosto—para dia
da boa imprensa, na diocese do Ma-
ranhão, que annualmente festejare-
mos de modo pratico e evidente.

Com especial prazer verificámos,
desde o inicio do nosso governo, quo
muita coisa ha já feita nesse senti-
do„ especialmente com denominados
grupos, em numoro de nove, segun-
do nos informaram. O que, porém,
nté hoje não passava do iniciativa
particular, fervorosa embora,, desta
data euv diante queremos que seja
empenho de todos os nossos caros
diocesanos, do modo que não haja
uni aó catholico sincero- que deixe de
fazer, nesse dia, alguma coisa de po-
altivo, concreto e pratico, em prol
da propagação, pela leitura e pela
assignatura, de periódicos- e revistas
de fundo profundamente religioso, :'i
vontade, atê que appareça o suspira-
do e grande "O Diário" nosso, no
Rio de Janeiro, em torno do qual é
dever de todos cerrar fileiras nté ;i
victoria ou a morte.

Queremos que as nossas zelosis
cateuhistas . dos oitenta centros da
doutrina, de toda a dioces», mais de
urna vez em suas aulas proviriam os
âínmnos a respeito dos perniciosos
effeitos da imprensa nia, mostrando-
lhes, ao contrario, a utilidade dos pe-
rlódloos roconhecldamente bons,
como a querida "A União", do Rio,
o suave "Mensageiro", dos padres
íranciacanos da Bahia, a nynip.athi-
ca "Tribuna Religiosa", de líecife, o
brilhante "Dinrlo", do Cpiii-'i, n va-
lente "Palavra", de Belém, para não
citar outros mais distantes e menos
populares.

Determinamos, além disi.o. que to-
dós os annos, no domingo precedeu-
te ao 15 do agosto, ao iiit.Hmq Evan-
gelho, todos os sacerdotes, em qual-
quer ponto da diocese, onde se
achem, lembrem aos fiel3 quo por
nós foi preferida essa grande data,
dedicada a Nossa Senhora. d'i As ¦
sumpção, o que recordn tambom a
da nossa sagração episcopal, pata,
na maior t-ounião, recollurem offer-
tas em soccorro da bôa imprensa,
collectas essas que, se pj.s.sivel, fa-
rão pessoalmente aos mesmos pa-
dres, imitando o que vin:os em emi-
nentes prelados, no intuito de me-
lhor admirarem a generosidade dos
sous paroehiajios.

Por esta nossa portaria, havemos
por bem nomear para director c"'o-
cesano da bfia imprensa o padre
Manoel dos Santos Ferre Ir», do C.
da Missão, reitor do nos^o iiemiua-
rio."

Igrejas ortliorioxas.
As igrejas orthodo.vas do anti,ro

reino da ítnrmtnia, e as das regiões
que a este furam ultimamente arme-

Discípulos de Samuel, rua Lins» de-
Vasconcellos n. 143, Engenho Novo;

Centro Fé e Amor; .rua. Hennengai"-
da n. 84, Meyer;

Centro Luz e Caridade; rua Cuper-
tino Bocayuva;

Centro Dr. Dr. Bernardino', rua Co-
ronel Rangel n. 52, Cascadura.

Em Nitheroy, haverá trabalho na
escola ile médiuns, na sédé da Fede-
ração Espirita, á rua Coronel Gomes
Machado n. 140.

Esteve mu'tissimo: concorrida a
sessão ante-hontem realizada no Gen-
tro Espirita Fé, Esperança e Carida-
de, á rua Coronel Bernardino de Mello,
em NOva Iguassú. Foram ministrados
os ensinamentos necessários aos me-
diuns, pelo respectivo director, senhor
Raul Ribeiro da Fonseca, esforçado
poueiro da causa espirita nessa loca-
liilaJo. Esse centro foii fundado em.
18 de julho, e já foi visitado e assis-
tido por mais de 2.000: pessoas.

Cabe, na sessão de hoje, no mesmo
Sr. Raul Fonseca, fazer uma confe-
rencia publica a respeito, do "Fumo e
seus malefícios", a qual começará ás
20 horas, sendo franca a; entrada.

Tambem esteve bastante con-
corrida a sessão realizada hontem no
Centro Soledade,, á rua Visconde de
Itania-rafcr n. 74, Villa Isabel, fazen-
iTo-se ouvir o ardoroso propugnador
dus doutrinas espiritas, capitão Vian-
na- do Carvalho, que falará hoje no
Centro- Antônio de Padtta, á: rua Se-
nador Pompeu n. HfrS.

Constituem a nctual assembléa.
deliberativa, da Federação Espirita
Brasileira os seguintes cavalheiros;
ultimamente eleitos para o triennio
di- iijjsjuj a. 19.2,3: João Bento Nery Ca-
dava], Dr. Domingo» Sérgio de Car-
vallial, Cândido dc Castro, capitão de
enrvi-ta Francisco Isldwro do Sacra-
rü.utii, Francisco- Teixeira 'Marquei,
Ernesto Gaspari, Raiihael Teixeira
Pinto, D. Retiiia Moreira de Sá. Joa-
quim Alvos Ribeiro, Antônio Pereira
dos Santos, capitão dê mar e guerraFrancisco V. Palm Pamplona, doutor
Carlos da Costa Pacheco. Dr. Silvino
Canuto de Abreu, capitão Alfredo
Felix dd Silva, Antônio Gonçalves
Albernaü,, Antotüo da. Costa. Narciso,
Ignacio Bittencourt, Ruy Osman
Clareia Pacheco, Manoel .Tuiuiuinr de
Abreu Lima, Joaquim Raposo Erlto
SanfAana, Victor Teixeira, Arthur
d'a Motta Macedo, João Francisco da
Silveira Pinto, Manoel Quintão o An-selmo. Duarte Moreira.

Os .supplentes- eleitos são : José
C. Shelmlcke AlflaIo„ AntomV Ca-
macho, Felippe Santiago de Gouveia,
Floriàno Martins io. Espirito Santo,
capitão de corveta Antouio de Souza
Gayoso e Manuel Leite de Andrade.

Esta humanitária agremlação.cujos
objectivos gravitam em torno da ca-
lidado, mantém a sua Assistência dos.
Necessitados, onere uma infinidade de
pobres encontra, lenitivo ús suas pri-Mações! Está próximo o Natal: dos
Pobres. E só; quem não se dá ao tra-
balho de passar pela avenida Passos,
no dia de distribuição do es m lon».ignora a somma. de benefícios pruti-cados por ossa.i almas bem funiia.lan
Eis porque a F. E. B. aceita, com sa-tisfação, os obulos que qm-iram dVs.-tiuar aos pobres e enfermos.

—- Acaba de filiar-se- fl Pe deração
o Grupo Espirita Bezerra de Mene-
zea. da cidade de Corumbá, no Es-tado de Matto Grosso. Houve, paraisso, as formalidades regulamenta-
res.

Em conseqüência da ~rl«o» irft
trabalho havida cm Portugal, colnci-
dindo com a enfermidade do dire-
ctor-gerente da -Empresa Literária e
Typographica do Porto, houv- o.-r-
turbação, de tal ordem, no serviço
affecto á Federação Esplrtói Ébiasl-Ieira, quo ainda não foi niçíflyrl ul-tlrnar a edição dus "Quatro Kvange-
ltiiis", de llouutaltig, assim como olivio "Não ba innrte". de Ciirdmil
ltumos, tambem confiado aos cuida-
rtos daquella empreza.

A Federação conta mais em sou
seio os seguintes sochis. ultifriamenter
admittitíos: Cândido Correia. Dt.lcse
Ba.rros Leal, Luiz José da Silva. Or-
laudo Stiiuis, 

'Roberto 
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mo actual readquira a sua pujança,
de outr'o-ra, fa.lta-Ihe restabelecer a
crença das reencarnações, que obs-
cureceram no anno- de 533, após o
concilio de Constantinopla, .presidido
por Justiniano,

Elle está muito apto a regenerar a
humanidade, mas tal qual o pregara
Jesus ha dois mil annos na Palesti-
na. A sua espiritualidade é .perfeita,
* seu ritual, magnífico, a sua moral,
incomparavel, o, seu symbolismo, ma-
ravilhoso. Só está portanto em. des-
accordo com a theosophia no ponto
de vista da eternidade da alma, que
elle quer com penas eternas e a theo.-
sophia quer com a - .pluralidade de
existência». Cita, a .propósito-, .vários
versículos doa evangelhos em apoio
.da theoria das reencarnações. Só
com ella .pôde a humanidade evoluir
segundo a razão e o- bom oenso-.

O grande luir.inceo surto do espi-
ritisnío, ahi está para proval-o á for-
ça de seus phenomenos palpáveis e
de, sua literatura clara, insophisma-
veí. A theosophia vem collocar tudo
nos eixos, dando a César o que -é de
César e a Deus o que é de Deus. A
realização do suoü verdades no pia-
neta não depende da vontade dos
homens. E' uma conseqüência lógica
da Evolução, e esta obedece a lei
perfeita, immutavel, justa, e que tem
de: ser cumprida, sejam, quaes forem
os obstáculos que porventura lhe op-
ponham.

A's 22 horas, estava concluída a
sua oração. Falou um assistente,
que não aceita a theoria da reencar-
nação, o depois fez-se musica, ter-
minando a sessão.

Estiveram presentes muitas senho-
ras. e cavalheiros. d'a nossa melhor
sociedade, entr© os quaes notámos
os coronéis Raymundo Seidl, José
Joaquim Firmino, Aprigio de Arau-
jo, Dr. Moura Escobar, Dr. Abel
Waldeck, capitão Albino Monteiro,
Dr. Floriàno Waldeck, Dr. Ernani
de Abreu, DD. Ida Escobar, Estella
Kolin, Clotilde Falcão, Iqollna de
Mendonça Firmino, Clemence Men-
dês, Joana Seabra, os Srs. Alelxo de
Moura, Carlos Rosário, Arthur
Abreu. Declo Richard, Justo Ca-nejo
e eenhora, Fortunato Ribeiro e se-
nhora, Oscar Waldeck e senhora, Al-
berto Alvim Telles, Zacheu Piivho
Garcia, Germano Madeira, professor
Ibiré Cunha e multas outras pessoas
que escaparam- ao noeso. lápis.

—Á Loja Theosóphica Jesus de
Nazareth,. que funeciona ina cidade
de Manáos, elegeu, no dia 12 deste
mez, a sua nova directoria, que ficou-
assim, constituída: presidente, Gas-
tão. de Castra (reeleito); vice-presi-

i dente, Arstoteles Mello; secretario,.
Virgílio Xavier de Souza; thesourei-
ro, João B. Cordeiro de Mello, e
bibliothecario, Octavio Freire.

Ordem da Estrella do Oriento
Esta ordem, que- obedece fi. chefia

do coronel do exercito Raymundo
Pinto Seidl, que é tambem o.secre-
tario geral da. theosophia no. Brasil,
tem progredido assombrosamente,
sendo freqüentes os pedidos do in-
gresso nessa ordem., de muitas pes-
so&3 filiadas- a varias correntes, reli-
glosas..

Espera-se para breve a fundação
.de um- ceatro em Nitheroy. E mui-
tos. outros se estão formando, aqui o
fórai d'aqui... É' que os- tempos são
chegados! dizem os- membros dessa
instituição.

O- tenente Albino Monteiro fez ai-
gutmia considerações entre os, tlieo-
suphos a respeito do estudo da phi-
iosoplila, que vai empolgando os nos-
soa inteílectuaes mais conspicuos. CI-
tou o esplendido, livro do geíàeraj
Moreira. Guimarães— "Variações phi-
losophicas", que pôde ser lido pc.os
theosophlstas e todos quantos se
interessam peloa problemas da phi-
losophia em geral. E' um .trabalho
de fôlego, muito claro e conciso-, de
fundo evolucionista e profundamente
eclético, affirmou esse official. Tem
a virtude de esclarecer certos casos,
de orientar os. que ainda não firma-
ram doutrina, de despertar o appe-
tite par.Ti as- cogitações elevadas, co-
mo ítão as concepções philoaophicas.

E essa victoria, concluiu, cabe ao
egrégio Farias Brito, >o primeiro- que
affròutou a ira do materialismo ru-
bro, o verdadeiro implantado!- do
espiritualisino nacional, o campeão
da pliilasophia no Brasil'.

1IGRESS0 NACIONAL
SENADO

Presidência do Sr. Bueno de Pai-
va. Não houve reclamação sobre a
acta, e o expediente não teve im-
portancia.

Foram lidos pareceres assignados
na vespera pela commissão de fl-
nanças.

O Sr. Pires Ferroira oecupou a
tribuna. Começou enviando á mesa
duas representações de cidadãos, ro-
lativamente ao projecto de reforma
das tarifas alfandegárias.

Depois fez considerações sobre a
prohibição dos sargentos do exercito
comparecerem ao Senado, para piei-
tear a passagem do -um projecto, da
autoria do orador, dando proyldeh-
cias que os Interessam.

Não acreditava S. Ex. que essa
medida tivesse sido ordenada pelo
Sr. Calogeras. Entretanto, cumpria-
lhe affirmar que não costumava en-
tender-se com sargentos para tomar
as suas resoluções, pois sabia prezar
a sua alta posição no exercito e a
sua funeção no Senado da. Repu-
blica. /

Tambem achava opportuno decla-
rar que. como legislador, tinha o di-
reito de apresentar ao Congresso as
suas proposta» em auxilio dos mlll.-
toreSi sem precisar- de pedir licença
â missão franceza. . ..

S. Ex. fez ainda outras-considera-
g5es, concluindo por affirmar que
ninguém, jamais o via apontado
como ccttispirador.

Em seguida, passou-se 6- ordem do
dia e nfto havendo numero, para as
votações, foram encerradas a 2* dis-
cussão da proposição que reorganl-
za o quadro dos funecionarios publi-cos civis do Arsenal, de Marinha do
Rio de Janeiro, secretaria da inspe-
cção, directoria, patromorla, segun-
do a nova tabela; a 3» discussão da
proposição restabelecendo a repre-
sentaçâo de' 1:000$ mensal do presi-dante da Câmara dos Deputados; a
3'- discussão da proposição que abre,
pela Ministério da Fazenda, o credi-
to de 3\000:000$, supplementar á
verba 31* db orçamento vigente,
para pagamento de dividas de exer-
cicios findos, e a 3* discussão da
proposição que- abre; pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o
credito especial de 1:3:200?, para pa-
gamento do-que é devido ao profes-sor Rodolpho Bernardelll.

tttt HUN RANGEL |
83-RUA DA ASSEMBLÉA-88 ]Perfuma ria* fiuiMc ^rotliutim pliar* a

in «eiiili-in.iuiciouai.H .- • itraiiKrlroH |

xadas, acabam de fundir-se numa só I Gonçalves Leite Gcsti-ira [iellariiilim
por determinação do Santo Synodo
rumaico.

Esu fusão, que parece vir dar for-
ça. .to sonismu, deve, pelo contrario,
facilitar a reunião das igrejas orl-
entacs dissidentes á de Ronía.

CULTO EVANGÉLICO
Na Igreja Evangélica dos Pilares,

haverá hoje sob a direcção do pastor
respectivo a reunião de oração do cos-
tuine. O mesmo acontecerá na do En-
gen lio de Dentro.

Espalhou-se, por intermédio do or-
gão principal do Evangelismo, o "Jor-
nal Baptista", o segu'nte ensina-
mento:

Gostarias de saber como podes ad-
nui.-ir a certeza de que és salvo? A Bl-
blia não te deixa na duvida sobre coisa
alguma. "Nós sabemos que já passa-
mos da morte para vida, porque amá-
mos os irmãos-' (I. João 3:14). Nós
não podemos amar os filhos de Deus.
sem sermos tambem um dos filhos do
Deus. Kxamina-te em relação a este
modelo infallivel da prova de saiva-
ção. e se te aehares- â altura delle, re-
gosija-te. pois és um filho de Deus.

A alma do corpo universal reside em
Deus. A alma do corpo humano reside
na vontade e no entendimento e a
alma do corpo social reside na religião
que é o elo espiritual que Tga. entre si
os sére» que o compõe. Assim como a
alma communica com o corpo humano
l»iir meio do systema nervoso, tambem
a religião communica com o corpo «o-
ciai por meio do culto e dos seus sym-

Gomes Neve». Luiz Joaquim Alvi-w,
Eleuterio Barbosa de Gouveia, Al-
horto Fechei-, .luanuirii da Cruz Lou-
reiro, Raul dos Santop, Rmit Pínn»
Palhares, Armando Caetano rta Silva
e Souza. Antônio Bordallo, Antônioilo Azevedo Dantas. Manuel SaiVtliVkii:
Alcindo Victor e D. Francisca Nunes-
dos Santos.

THEOSOPHIA
Sob a presidência do coronel Jo:jí

Joaquim Firmino. presidente da Loja
Theosaphica Perseverança, realizo-u-
se. com enorme concurrencia. a ses-
são publica levada a effeito huntem.
cm sua sede, o itue teve -principio as
2U \\2 liorns em ponto.

Abrindo a sei-«u., o coronel Firmi-
no, a.pos a execução de uru bello tre-
cho de musica, executado ao piano
pela Sra. D. Síar/a Adelaide Suleda-
de Lopes, fez S S. um ligeiro exordio
a respeito do thema que o Sr. Giuva-
nl Leone. cunfereneista inscripto. ia
desenvolver, fi-.lic.nlinado ao etirislia-
nisrno ante a theosophia.

Dada a palavra ao conferencista,
este discorreu com felicidade acerca
do ehristUtiisrno em todas aa suas
n.odalidade.-i. salientou a grandeza de
seus symbolos e do seu n-.ysticismo.
explicando n rno neira porque os en-
cara a theoso.phia, que não 6 uma
religião, mas que conl"-cc- todas, es-
clareee-as, compara-a.*. .-em outro
intuito senão o de busc:n- u verdade
Verdadeira.

¦Ulase qne para que o cluistianis-

INAUGURAÇÃO
Os Srs. Dias da Cruz &. C. inaugu-

rai-am, ante-hontem, ás 15 horas, na
sua flibriça. de metalurgia, á rua du
Alfândega n. 208, uma secção tle gal-
vunização.

Antes desse neto, monsenhor VI-
money benzeu a nova instalação e o
altar erecto na sede da fabrica, ern
lou.vor de Nossa Senliqra da Concei-
ção. O altar ê de prata la.vrn.di*'; at-
testando e. alto grão de progreásó da-
queíles industriaes.

Aua presentes, fez 0 Sr. Dias servir
iaulii mesa de doces e bebidaH, reali-
zauilo-se, á noite, uai animado Iiaile,
.inc se prolongou até a madrugada ile
liontem. reinando sempre a inaloi-
nlegria.

Clsajrvos "MISTURAS"
M.-iiiiifueliira osm rmln .iu LÓPÍ-S S \'.ti'
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O O R X I O I T E
vi aterial par-í» isolutneato ete cama »-£»«

FRIGORÍFICAS
Fabricas : S. PAULO e RIO

J08E' CONSTANTE & Co.
A -vooida Filo Branco, €>1 - FlIO

«um. ü». Bento, laS, l« - &*- PAULO

Fl.lKAS LlVlttS íiEKAES
Attenden.lo ao conv te d.t jguperin-

tendenüia ito Abasteeiiiiento. já se iti-
.sereieram na alludida Repartição di-
versnb lavradores, que se acham dis-
posto» a vender, ihrectamenle. n.i tc-
ra livre da praça da f.andcira. fruçtas',
legumes, uves, ovos e outro» pro.lu-
ctos da pequena lavoura.

A iiiseripção. para esse fim, é grá-
tu ta e podeia ser reita. dai lü At- 15
horas, na s«-gunda divisàw dá ..-iiiperiu-
tenitent-iit. sita. á rua I" (le AI..,-.;., nu-
rueru 4".

¦ a — a m 
COMiECÇAO DE PLANTAS

O Museu Nacional do Rio de Jã,-
neiro recebeu do Aprendi/.adu Agri-
cola de Joaieiro uma grande co!!..--
cção de plantas cojleüeionadas e, ênl
grande parte, elassitieadas por fCeiint-
ner. na malcria (lroVéniéntes .Ia
Bahia.

Nesta valiosa collecção, quo será
incorporada ao herbanarlo, do Miisi-li
Nacional, èncontríuii-se um bom no-
mero de maniçoba e eticalyptus. toitos
ellm classificados, assim come nume-
rosas leguminosas, representantes de
muitas famílias.
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CHi:/. VERMELHA RI1ASILE1RA
K" segunda-feira, 13 do corrente.

ás 13 he.ra». que se realiza a 2* con-
vocação da assembléa geral «la Cruz
Vermelha Brasileira, para eleição dá
nova dfreiítorta e apresentação dos
relatórios annuaes.

"A Vida".
Recebemos hontem mala um nu-

mero dessa revista, impressa a cores
e com boa leitura, o vários cartões
injstues. eom- retratos de artistas, e
folhinhas paia o próximo anuo, en-
viadoa pela aua direção,

CÂMARA
A sessão de hontem foi presidida

pelo Sr. Bueno Brandão, secretaria-
do pelos Srs. Andrade Bezerra e Ju-
venal Lainartine, sendo aberta á
hora regimental com 65 deputados.
Lida a acta,, os Srs. Armando Burla-'
maqui, Oscar 'Soares, Bueno Bran-
dão, Mauricio- de La-cerda o Carlos
de .Campos trataram da vehemencia
de linguagem de oradores, a que se
reportou "O "Paiz'',

O- Sr. Armando Burlamaqui decla-
rou que vinha á tribuna .para tratar
de uma nota de um jornal da ma-
nha, "O Paia", em que's* estranhava
o «l!K'n-jlc. doa amigos dò governo
diante das criticas yehementes feita»-
aos seu» actos .jielos de>putados c.ppo-
sicionistaa. Contestou que o seu si-
Swicio importa-se no mais leve aasen-
timento. Costumava mesmo retirar-
se do recinto da Camará, quando
seua coJleg-as, eni- opposição-, aggre-
diam o actual chefe dó Estado; Pen-
sava que- não- mereciam retaliações
a* criticas e acerescentou quo a mesa
tinha cumprido o seu dever, cha-
mando a -attengão dos* oradores para
«s termos dá eua lingüugesn. Louvou
a personalidade dò presidente da Re-
publica, a quem- devi» a honra de
an.lgo-, e contestou que os s'éu« actoa:
e a sua condueta no governo inere-
cessam os ataques: vetiementes ijue a
C«rnara já, por vezes ouvira. O direi-
to de critica é «igra-tlb, niaa não
quando elle excede os Umitea da
mera cortezia. Pros<-guindo, «xpilóou
que ao pelo df.sejo: de esclarecer a
,<ua situação pessoa! oceufiura a at-
tenção da Ganuu-au

O Sr. Oscar Soares, deputado pela
Parahyba, falou em seguida.. Vinha
tanubem trazer o seu protesto. As
criticas feitas ao presidente da Repu-
blica só foram ouvidas em silencio
Iieloa seus correligionários parahyba-
nos, porque ellas vôm. sendo feitas em
ternio-s que toda a Câmara reprova e
condemna. O Sr presidente da Repu-
blica tem imprimido ao desempenho
do alto .ir.andato. qué. a Nação lhe
confiou um caracter de seriedade
absoluta.

O Sr. Bueno Brandão, presidente
da Gamara, explicou, então, » otti-
tude da mesa. No dever de cu.n.prir
o regimento, e zelar pelo decoro da
Câmara, a mesa tem advertido e so-
licitado aos oradores sempre que lhe
parecem excessivos oa termos doa
discursos pronunciados no recinto.
Citou os artigos feglmentaea que
obrigam a mefa a esse dever e ac-
erescentou que por elles a mesa ê
forçada mesmo a cancelar phrases
ou palavras que destoem da cortezia
devida a qualquer membro do poder
pirt>lico. No cumprimento desse dever
aluda não se descuidou, e paru que
e-lle seja fácil tem iu piorado dos seus
eollftgus o maior zelo .pelo decoro da
Câmara. Assim precedeu e assim pro-
cederá, em noirie da própria Câmara.

Fii-lou eni seguida o Sr. Maurício
do Lacerda. Começou estranhando a--»
queixa* de palácio, -através da im-
prensa officiosa, pois o exemplo vem
dn próprio Sr. presidente da Repu-
bli>-:i que. em nofcis do Cattete, of-
fende- e ataca 03 membros do Parla-
mento e do Supremo Tribunal. Re-
eorilou que o jornal dos parente» do'chefe 

da Nação, em Perna-irbúco,
n.lò o .poupa o elle orador, da .peço-
nha de todas as ealuirnias e misérias;
tem feito, ouvidos meucos a todas as
provoencõe*;. Os seus discurfos^ra Ca-
mara. têm sido do critica apena« aos
actos do governa, muitos dos quaes
merecera'i. reprovarão de membros
fla maioria. Se, porém, querem re-
Etrlngir o direito de-critlca não en-
centrarão da sua parte senão um
protesto caloroso. Acerescentou que
nunca- saiu das raias de uma critica
.-ever.-i apenas. Reclamou o direito de
apreciar o$ {tetas; do govsrno e asse-
gorou que exercerá esse direito com
a maior coragem. Não considera o
Sr presidem eda Republica passiveld(- ceneura por netos ipesíonea de
tran-^ressilo ús leis; do contrario de-
iif.iH'iel-0-hia Tierante os poderescompetentes. Por isso. pensava, as
advertências que ouvira nüo lhe eram
dirigidas, a pezar de ser opposicio-
rnsta.

O Sr. Carlos- de Campo;, "leader"
da maioria, teve a palavra. Vinha
escl.-irecer o incidente. NSo ouvira
os oradores que o precederam, de-
fi-ndendo o governo, maa, por tudo
que. ouvirá ao orador que acabava do
sentar-se. comprehendia tratar-ee de
um equivoco. O Sr. presidente da
Republica não p6de ser responsável
pelou excessos que. porventura, oa
seus amigos commettam no ardor
dus debutes. Nfto ft "erd-ide que
S. Ex. «p tenha exerdido em lin-
min gem ou desrespeitado os mem-
liro« de» outi-ua poderes.Como depu-
todii opposietonistii, no seu tempo
i*mi.:a «e excedeu e criticou os actos
do governo denti-u (Lis norto-ts queh. cortezia impõe. Por- que vUri-i ogo-
ra quebrar ns normas de unia condu-'
cta que- tanto r<vevo Imprimiu a sua
m-rsonalidade? I:'i teve uecasião "de
dizer qno o silencio da Câmara não
«iSiiifloiiva nenhum* aolidariedude

com os ataques ao Sr. presidente da
Republica. Sempre quo esses ataques
eão paasiveis de resposta, tem vindo
defender, em nome dà maioria, ós
aotos do governo. Insistindo sobre o
assumptO,conclula que a Câmara sa-
beria cumprir o seu devor, apoiando
09 actos do governo que se tornassem
necessários ao- bem publico'.

Approvada a ácta -e lido o expe-
diente, o Sr. Fausto Ferra» tratou
da deficiência do pessoal' do Th»-
souro.

A' ordem do dia houve -numero,
sendo votadas e approvadas as se-
guintes proposições:

Em 8'' discussão, os projectos pro-
vide-nciando sobre a divisão das se-
cções eleitoraes no Districto Federal;
abrindo o credito especial de réis
1:2TTJ136", para pagamento' de diffe-
rença de gratificação a Eduardo
Francisco dos Santos; abrindo o cre-
dito especial de 3:2T6$34S, para pa-
gamento a Manoel Quirino Jorge e-
Américo José Ordaiw; abrindo o
credito especial de 2.000:000$, para
pagamento do subvenções devidas
pela construcção de estradas" dè po-
dagem; abrindo o credito de réis
699:775^332, supplementar ás verbas
17" e 20* do art. 2» da lei n. 3.991,
de 1920; transferindo ao Estado de
Minas Geraes, mediante accordo, O-
material destinado â navegação do
S. Pt-anclsoo-, com parecer favorável
da commissão de finanças; abrindo
o credito d« 3.281:7161190. para
pagamento ás- companhias Commer-
cio e Navegação e Nacional de Na-
vegação Costeira; autorizando a
abrir *> credito de ~2.566:525*662,
supplementar á verba 15* do orça-
¦mento vigente- do- Ministério da
Guerra; despendendo até 150:000$
com a construcção do linhas tele-
graphicas de Ferros á estação de Es-
cura e de Ferros a S. Domingos do
Rio do Peixe; em 2* discussão, os
projectos regulando os contratos do
construcção e exploração de estradas,
de ferro, com parecer e- emendas- da
commissão de finanças; autorizando
a promoção ao posto de 2o" tenentes
dos tres eub-ajudantes machlnlstas
que: não- completaram:, o tempo exigi-
,do pela lei m. 3.634, de 1918-; man-
dando recolher a -uma caixa ««pecial
metade do imposto- sobre o sal; de
procedência do Eatado do Rio de Ja-
neiro; autorizando estudos de barra-
gem e açudagem em zonas, assoladas,
pela secca; em. discussão unica, os
pareceres mandando archivor o .tele-
graimma em que ò Centro Republi-
cano dos Funecionarios Publicos Fe-
d raes de S. Paulo solicita, a refor-
ma dos. correios; mandando- archi-
var o telegramma em que o pessoal
da administração doa correios de Vi-
ctoria, Espirito Santo, pede a eleva-
ção dessa administração á 2* classe.

Por 107 contra tres votos, foi ad-
optado -o veto ao projecto creando o
cargo de engenheiro arohitecto do
Ministério da Justiça.

Foram ainda approvadas as se-
guintes proposições: em discussão
unica, o projecto de resolução provi-
deliciando sobre a inseripção de ora-
dores na hora do. expediente, coni
substitutivo da commissão de < poli-
cia; «ia 3* discussão, o projecto es-
tendendo ás praças da armada os
favores concedidos 'fia do exercito
pelo art 10 da lei n. 2.556, de 1874.

O Sr. Marto Hermes retirou o seu
requerimento de informações sobre
a fabricação de armas- e munições de
guerra na Liga dà» Nações,

As commissões da
Câmara

raes; 9.» Transportes por conta do go-
verno.

.Examinando o que se contém no rela-
totio, acerca doi nove itens mencionados,
verifica-se:

•a)' Qu«, quanto ao 1* iten, a commis-
são mixta reconheceu como divida do
Thesouro Nacional a importância^ de -afinal o parecer os Srs. Carlos de Cam-

missos assumidos pelo Lloyd Brasileiro,
já vencidos e a sc vencerem até 31 de
dezembro de 1.920.

Art. 2.0 Rcvogam-se as disposições era
contrario."

Havido um ligeiro debate, cm torno da
maneira de proccssar_ contas, assignarnin,

O GOVERNO E O LLOYD E O
SUBSIDIO DOS CONGRESSISTAS

A commissão de finanças, -reunida
hontem sob a presidência do, Sr. Car-
lüs de Campos, tratou da. situação do.
Lloyd Brasileiro,, em. virtude da ultima,
mensagem do governo a respeito. O
Sr. Sampaio Correia leu parecer. - que é
assim concebido:

. "Em mensagem, de .10 dc novembro
ultime, o ' Sr. presidente ; da Republica,
enviando ao Congresso Nacional a expo-
sieão de motivos que sobre o assumpto
lhe foi apresentada pelo Sr.; ministro da
viação e, obras publicas, solicita amori-
zação para abrir uin credito,, na impor-
tancia de 24.500:000$, "destinado a rc-
guiarizar á. situação financeira, do l.loyd
Brasileiro, c deixar o governo cm po.ti-
yâo de poder resolver sobre a uua rcor-
ganização ".

Da: exposição de motivos acima allu-
dida, consta: a) Que o movimento finan-
ceiro do Lloyd se fechou no auno pro-
ximo passado, com mu deficit de reis
ij.047 :ioi$iob', importância que se tem
avultado com os prejuiíos verificados uo
correr deste anno, o que faz prever a
provável existência, em 31 de dezembro
próximo, de uni deficit acciiiuuljidti"nunca inferior a 24.500 :ooo$ " ; d) Que
a existência dos deficils referidos nâo
pode ser evitada, pur isso .pie correm
elles por couta, do . dc-c. y uuento dos.
fretes, "conseqüência da u.minüição das
exportações e do augmento da tonelagem
da marinha mercante, tudo resultado da
terminação da guerra"; c) Que, para
fazer face aos prejuízos acima apontados,
tem o l.loyd recorrido ao credito " que
lhe abrem os que lhe fornecem combus-
tivel e materiaes ile consumo", aproxi-
mando-se " a hora c-111 que esse credito
lhe faltará"; d) Que, assim sendo, para
que não cessem os serviços do Lloyd, é
hoje indispensável o auxilio do Tliesouro
Nacional, afiin de evitar a paralysação"de um trafego exigido pelos necessida-
des do paiz no seu commercio costeiro,
no seu trafego postal c até na sua pro-
pria vida de relações politicas entre, as
unidades da Federação, quasi Iodas ser-
vidas pela navegação costeira"; e) Que" os dcftcits accuinulados nos dois exerci-
cios em 1919, e iy20, soninvando cerca de
24.5^0:000$. não contém apenas o pre-
juízo da exploração das linhas que o go-
verno julga necessárias ao desenvolvi-
niento econômico inter-estadual", mas
compreliende tambem "a divida do go-
verno para com o Lloyd, divida que não
foi paga e que montava até jt de dezem-
bro de 1919 a ii.i8u:S24$7o6. tudo con-
forme verificou uma coiumissão de fun-
caionarios do Thesour^, especialmente
organizada para examinar as contas do
Lloyd.; /) Que apesar das reiteradas or-
dens do Sr. presidente da Republica, " no
sentido de uma rigorosa economia c uma
ampla liberdade de acção admiaistrati-
va '¦'-, ordens sempre cumprida» pela ad-
ministração do Lloyd, não tem sido possi-
vel a essa administração "aunullar o de-
ficit, provindo de causas que não são
falta de energia administrativa e de es-
picito de economia", mas que são inevi-
taveis, próprias da navegação de cabo-
tagem, que " não se pôde manter sem
amparo official".

A exposição de motivos, cujo resumo
consta das linhas acima, foi enviada ao
Congreso conjuntamente com vários do-
cumentos, entr* os quaes se encontra,
como principal peça elucidativa, o relato-
rio apresentado a 17 de setembro ultimo,
ao dtrector-presidente do Lloyd, peU
commissão mixta de funecionarios. da
Thesouro e do Lloyd, acerca "do exame
e verificação da escripturação da empre-
za, na parte relativa ás contas entre o
Lloyd e o governo federal."

Uo relatório alludido consta que a com-
inisão mixta de- funecionarios procurou
determinar as responsabilidades do The-
souro, para com o Lloyd, examinando us
nove itens seguintes: i.* Subvenções;
a" Vapores, ex-allemáes; 3." Supprimen-
to á delegacia em Porto Alegre; 4.° Mer-
cailoria* de conta própria; 5." Seguros
«los vapores Macáo e Acary; 6.' Custeio
dos vapores Campos c Avaré; 7." !_)..-,,.
zas da embaixada Ruy; 8.* Despezas .>•

9.06*1 :oi3$i6i, papel, resultante , do 'ba-

lanço entre debito e credito da conta de
subvenção, como abaixo se discrimina:
DEBITO: importância dos duodecimos
de 2.000 :ooo$, ouro, convertidos em pepel,
ao cambio médio de cada mez, nos ter-
mos do n. X do art. 2" da lei n. 2.919,
dé 31 de dezembro de 1914, e da lei do
orçamento da despeza do Ministério da
Fazenda para 1917, durante os annos de-
1915, 1916 e 1917, I3.i27:568$2(>i.
CREDITO: importâncias recebidas do
Thesouro, em papel, em 191S e em J9i6*,
4.063-rsssírjoi SALDO a favor do Lloyd
9.061 :oi3$i6i.

6) Que, com referencia ab item n. 3,
relativo aos vapores ex-allemSes, "tendo
o governo .federal ordenado que o Lloyd
Brasileiro concertasse e custeasse todos
os navios allemães que se encontravam em
portos brasileiros, e que foram requisita-
dos, despendau o mesmo Lloyd, como se
vê' da demonstração contida no annexo
n. 2-, a importância de 9.183 :2&9$2rj5, in-
cluida a manutenção do pessoal allemão
internado na ilha das Flores, em Santos."

c)t Que. quanto ao item n. 3—áuppri-
mento á delegacia fiscal do Thesouro em
Porto Alegre—foi esse supprimento feito
em 1915.. na- importância de 80 :ooo$, ein
virtude de ordem do ministro, da fazenda.

d)- Que, com referencia ao item n. 4.
mencionado sob ò titulo—mercadorias de
conta própria—provem o- debito do The-
souro, ná importância de 311:77-8$i90. dè
haver cumprido o Lloyd a ordem que re-
cebeu do Ministério da Fazenda, adqui-
rindo em Nova York, em 1917, grande
carregamento de farinha die trigo para
abastecimento desta praça, em virtude de
um entendimento então havido entre a
Prefeitura e o Ministério da Fazenda. As
despezas effeetuadas coni a acquisição de
60:000 saccas de farinha de trigo attingi-
ram a 2.260 :o45$i 10, c a receita não ex-
cedeu de 1.948:266$920, de onde o pre-
juizo verificado dé 311:778$i9o.

ê) Que o debito do Thesouro de que
trata o item n. 5 provem do facto de ha-
ver sido recebida pela delegacia do The-
souro- Nacional em Londres parte das im-
portancias de lb. 100.000-0-0 è libras
77:000-0-0, relativas, respectivamente, aos
valores dos seguros dos vapores Macait t
Acary. A fracção que a escripta do Lloyd
aceusa como tendo sido'recebida pela de-
legacia do Thesouro em Londres, em va-
rias épocas suecessivas, attinge a libras
122.639-10-2.

/)-Que-o1 item n. 6 se refere ao custeio
dos vapores Campos e Avaré, o primeiro
cedido pelo governo brasileiro ao- in-
glez em 17 de maio de 1918, para carre-
gar " eereaes entre Santos e Rio de Janei-
ro, e assucar no Recife, para- o- governo
britannico, que, em compensação forne-
ceu ao Ministério da Marinha s.qpo to-
neladas de carvão", e o segundo posto á
disposição do governo americano por or-
dem do governo brasileiro, de 11 dc mar-
ço de 19.18, afim de transportar tropas
entre a America e a Europa. As alludidas
despezas de custeio attingiram nos dois
vapores, respectivamente, a 37o:704$388
fc a 635 :o3i$20o.

g) Que o ilem n. 7, relativo a um de-
bito do Thesouro, na importância de réis
124:8Si$668, decorre do pagamento das
despezas feitas com o custeio do paquete
Júpiter,' hoje Ruy Barbosa, posto á dispo-
sição do embaixador do Brasil na comme-
moração do centenário de Tucuman.

h) Que, por conta do item h. 8. referen-
te a varias despezas geraes, feitas por
òrdèm dò governo, segundo se declara nos
documentos annexos ao relatório da com-
missão mixta, o Lloyd. pagou 262:4081000,

t) Que o item. n.. 9, respeito á conta
de debito do Thesouro- para com o Lloyd,
decorrente de transportes de passageiros
e cargas, por conta de vários ministérios
è repartições publicas, sommaiido- tudo
desde 19.13 até 19:9- 9.i45:340$oio, de que

-só foraifi pagos .3,8ai :S29$584. de onde
resulta o saldo a favor.0*0 Llòyd dè^réis
5.32.3 :Sío$S26. •¦

j)\ Que, finalmente-., computadas, todas
as. contas acima referidas, a. commissão
mixta reconhece dever o Thesouro ao
Lloyd as seguintes importâncias.: suppri-
mento á delegacia fiscal em Porto- Alegre,
80 -ooo$; seguros dos vapores Macau e
Acary, lb. 12^.639-10-2 ; subvenções,'réis
9 061 :oi3$i6i ; vapores cx-allemães, réis
5.352 :i6p$Ó2i(i; mercadorias de. conta pro-
pria. 311 :77S$-iyo; custeio dos vapores
Campos e Avaré, 1.005 735$ãSS; despe-
za* da embaixada Ruy. 124:8S 1 $666 ; des-
pe-^as geraes. 262:408$; transportes, por
conta do governo, 5.123 :8ói$72i.

A commissão dc finanças, havendo cx-
aminado os documentos a qus já se allu-
diu neste parecer e attendendo a que o
rel.itorio d.i comniissão mixta não consi-
ilcrou, como cumpria, a conta de credito
do Tliesouro para com o.Lloyd. deixou de
proceder à analyse das diversas parcelas
de debito de que trata o dito relatório, de-
bito anterior ao periodo findo em dezem-
bro dc 1919, havendo resolvido que pelo
rt-btor fosse ouvido o governo, afim de
saber das importâncias devidas pelo Lloyd
aos que. nos termos da exposição de mo-
tivos. têm fornecido combustível e outros
materiaes de consumo.

Do director do Lloyd recebeu o relator,
de ordem do Sr. minisiro da viação e
obras publicas, a seguinte demonstração
dos compromissos, assumidos pelo Lloyd:"Demonstração dos diversos compro-
missos assumidos pelo Lloyd Brasileiro:

.Suppriiiientos recebidos do Banco do
Brasil, io.022:7s6$i6o; obrigações pa-
gas pelo Banco do Brasil em novembro,
'•J/Su^í-oo; contas processadas em
poder da thesouraria, 4.209 :oi4$520;
idem dependentes . de "pague-se", réis
3.483:847$33o; contas de percentagens
aos offieiaes, já calculadas, i37-:975$o2o;
idem, idem, a calcular, aproxiniadamen-
te, 862:o24$9So; obrigações à pagar,vencidas, i.4fi2:s56$8oo; idem, a vea-
ce?, 214:760$; reclamações por faltos «
avarias, processadas e em processo, réis
600:000$; imposto de transporte, já cal-
culado, 45 :ooo$ooo.

Carvão — Companhia Nacional de Na-
vegação Çosteira.fornecmiento de outubro,
i-5ò4 =975$. e fornecimento de novembro,
1.377 :4o8$500 ; total, 2.912 !383$soo ;
William Lowry Company; saque vencivel
a 19 de dezembro, 88s7o9$6oo; suppri-
mento necessário para carvão, em portos
naeionaes e estrangeiros, 2.201:9065900;
somma, 30.317:i59$oio. A. deduzir: re-
ceita do Lloyd a receber do governo,, do
exercicio corrente, cerca de 4.000:000$;
total, 26.317 :i59$oio.

Thesouraria. Rio de Janeiro,. 1 de de-
zembro de 1920. —- Leopoldo C. Correia,
thesoureiro."

Do exposto se conclue que o governo
precisa ser autorizado a pagar as dividas
do Lloyd a terceiros afim de evitar a pa-ralysação do trafego, pois que não se
comprehende esteja o governo isento das
responsabilidades assumidas pelo Lloyd.
Nestas condições a commissão de finan-
ças submette ao julgamento da Câmara
o seguinte projecto:

O Congresso Naciona! resolve:
Art. i." Fica o governo autorizado a

abrir pelo Ministério da Viação e Qhra»
Publicas um credito de 24.500:000$
(vinte e quatro mil e quinbe.ntos con-
tos) destinado ao pagamento dè compro-

pos, presidente; Sampaio Correia, rela-
tor; Oscar Soares, Octavio Rocha, Pa-
checo Mendes, Josino Araujo (vencido)
e Ramiro Braga.

A commissão de finanças voltou, então,
a discutir a questão do subsidio e ajuda
de custo, em virtude de duas emen-
das -apresentadas ao projecto: uma uu.
gmentando para dois contos de réis a
ajuda de custo e outro para 36 contos o
subsidio dos congressistas. Coube ao
Sr. Ramiro Braga relatar o assumpto.

No seu longo parecer opina elle como
da "primeira vez- pela permanência do
subsidio actual. Procura demonstrar que
o subsidio é apenas um auxilio ao repre-
sentante da Nação, tendo a sua razão de
ser Hos intuitos politicos e não nos in-
teresses. O problema da carestia da vida
não é brasileiro, c mundial, e nenhum
outro paiz augmentou o subsidio de seus
deputados. Contesta assim a emenda que
augmenta para 36 contos o subsidio.
Passa a contestar o que diz respeito á
ajuda de custo, concluindo os seus argu-
mentos nestes termos: " Se dermos i
ajuda de custo a interpretação dos tem-
pos monarchicos, para muitos congressis-
tas pelo menos não tem ella- razão de ser
Se ampliarmos o critério iiíterpretativo
c a destinarmos tambem á instalação dos
congressistas, devemos tainbem reconhe-
cer que a ella não devem ter direito os
senadores e deputados que residem e se
acham instalados na Capital Federal."

Submettido a votação o parecer, o
Sr. Cincinato Braga declarou que votaria
j^ela emenda augmentando para 36 con-
tos o subsidio dos congressistas annual-
mente. Quanto á maneira de disfribuil-o
aceitaria qualquer proposta. Com o
Sr. Cincinato Braga votaram, enlão, os
Srs. Octavio Rocha, Pacheco Mendes e
Sampaio Correia, Votaram contra, isto é,
de accordo com o S\ Ramiro Braga, os
Srs, Carlos de Campos, Oscar Soares c
Celso Bayma. Estava empatada a sohi-
ção 1 Em vista disso, o Sr. Carlos de
Campos declarou adiado o parecer final-
Quando a commissão discutia o caso do
Lloyd, porém, chegou o Sr. Josino de
Araujo. Ao saber do empate, declarou
que notaria contra o augmento. listava
pois, - desempatada a solução. Mas, como
chegaram ao fim os trabalhos, ficou
adiada, a assignatura do precer final.

Votaram contra, do mesmo modo, oj
Srs. Antônio Carlos e Souza Castro.

SAUDE PUBLICA
Snllrltnríim-se providencias no Ministério d»

Fuzeuda:
No hciiIIiIo de scr nosta â dl«poslc"In do doutor

Josí Elucido; Biirthwn, iiiapeetor de propliylii-
xis dn tubcn-ulosi-, nm Nova York, a Importa»-
ei» de 16:000$, papel, para oceorrer n deáperiit
de propupinda fllns. appnrollios de proJwijSM,
etc, com a coniniis-.Ho de que ae acliâ liu-um-
bldo pelo soverno;

No mentido d» sor posta a disposição do dou-
tor Hello L->l.o. fnn--.il pi-i-nl do Brasil, em Nova
Tork. por luterinodlõ do B.im-o do Ilraill. a
cambial da 1T.2.11 .lullnrs o sotontti e (iii.o ci-n-
tnvos, pnru ocorrer a compra rt> duas nm-
chia»» Monot.vpo. com o» respa-livos accesso-
rios ff-níbnwnlfnle.i, eiiconimcniladii ll T,iiniMi.u
Mnnotyp* Mm-lilin Cni.uaiijr. d.-innolla iirin.a;

No sentido da scr distribuída ll delegacia
fiscal do Tlicnitrn Nncionnl 110 Kstml.) de Matlo
OrosKO a quantia de 7S0$, destinada ao |.n«a-
mento das diff.--rcm.-as de vencimentos existeu-
tes entro ns dolm.ões constantes da tabel» do
orçamento onrn.-ilmda d» accordo com a lei
n. S.091, do 5 do-Janeiro iilllmo. a nue tem dl-
reito os funci-lcnarlns da litspci-torla dè sauilis
do- porto do Cornnihl, c os da tabela qUe acom-
panhmi o derreto n. 14.351, de 15 de Betem-
bro do corrente anno:

No Kcntldo do ser distribuído & deleitaria fls-
cal do Tliesouro Nacional, no Kstarlo da ll.ilil»,
o credito dc-0:(WI0|, para oceorrer, mediante
nprcsentarilo dc foilms 3. contas, ao pauamento
de despezas da eqmmlssito sanitária federal era
servii.-ó do soccorros pnhllros iimiuelle Eslado:

f-iiiiiuiiiniiiiusc nn ministro pie-ddente do Trl-
bunul deOntns,. que ih-Ios- motivo* expostos 110
aviso n. 21:i, <k-s'a dats so solicitava monsi-
derneüo do dpspa.-ho nroferido pelo mesiu» trl-
bunal relativamente Ãs contas rentetlldas eom
os aviso» 17: é 32 ile Se IS^e^iltuttc.., pro-
limo rindo; ..'. ,

. No sentido de ser paga. a quantia de rela
21:nR'.'Í00'0, aos credores ds retoçío qne acom-
punhou o niíHino aví-w n, li Iii,-tia fornecimentos
t> alugueis de casas das dependeu.-ias <la dire-
ctoria de siincaniento e prophylaxla rnral, d»
n.eü de outubro nlliino:

Hrmetlcu-sc ao dlrcrtnr da despeza. publica •
atlostado de fre<inencla do Inspector santlarlo
Ilr. Knymundo Anlonio da 1'az, relativo ao uie»
de novembro ullluto.

Rcstltnlrjim-se:
Ao director do laboratório, Uacterlolnulco ut

emitas o demais papeis, qne acompanharam • ,
nffi.:!o-.n. 279. d; í d» corrente para que sfj»
retirada d» rebcilo a conta d» consumo de «ax
no meu de outubro, nue deve scr devolvida a
compahlila toj-iieredofa pnra sor descontado «
que foi na nicsnía cobrado a maior;

Ao director doa serrivos saiillurios terrestres,
a To!m.'ilo de contas, na Importância de rfls
4Sf()St. do furnecliiiento de lu» electrica is
delismrln* de .-ando. o:n setembro ultimo, a
fim 1I2 saram ilev.iividss d companhia fornecedora
para. scr feito o calculo sobre a libra o 11J0 pelo
dollar;

Solicitaram-se providencias ao director d*
defe-ia sanitária maritima é fluvial, prnvlilen-
cie no sentido das autoridades que His silo snb-
ordinadas nppliqiieni a» multiis estabelo-ldaa no
ilc-reto n. 11.351, do 15 d» setembro ultimo, de
conformidade com as regras estabelecidas na cl-
tada di.-i-.osii.-jto do Código Penal;

CovínMiu.cou-Hf! no director de snneiimçato •
piíqpliylKxla' rural quo esta secretaria geral, ten-
dn onvi.lo o diro-tor do contabilidade, em com-
n.is-rio, o atlendcndo aos motivos expostos uo
nrfli-io n. 390. do 6. do corrente, resouveu as-
smitir eiii que a eserlptnraeiio dessa dlrectorit
seja lniciailn c entre cm vigor * 1* de ja-
neiro du lirii, para que sejam todos ns detalhe»
da circular n. 3.083, do 2(1 dü novembro ul-
timo;

Conununlcou se ao representante da Brasília-
nlslic Klektricltats Oe^cllscllaft, que estava, au-
torbado ao mandar fa/cr a liiudanca do tele-
Pbone Central 802, instal.ido no luhuratorio ba-
i-lerlologlco, parn a secretaria do mesmo: .

Cniiin.miicou-so ao diru-.-tor dn «Jofusa sanitária
maritima e fluvial que o commandante do pa-
quete liiglei Demerara, multado em 29 de nu-
vembro ultime,, por Infrai-tüo do art. 0U3, le-
tras a e j, do actual regiilameuto, deixou de-
correr o prar.o legal som cffcctnar o deposito ila
importância da muita, cabendo assim o proce-

I dliiirnlo executivo de que cogita o art. 1.170
dn mesmo regulamento: .

Ooniraunlcou-sc ao delegado fiscal do Thesou-
ro Nacional no. Estado do lUo (irande do Nor-
te «iue foram solicitadas providencia* no Ml-
nisterio da fazenda, nn sentido dn scr distri-
l.ntihv a. mesma delegacia. o credito d» rria
20 1100$. para oceorrer, mediante aiircseiitu.;.'«o
.le folhas e coutas pelo chefe da commissão sa-
i.iiai-ia federal, uo pagamento do despezas das
commlsstej de prophvlaxia contra a pcslc, no
mesmo K-lsüo;

Communicon-se ae delegado fiscal «lo Thesou-
ro Nacional no Estado do Cearl qne nesta data
foram solicitadas providencias to Ministério da
Fazenda, no sentido de ser distribuído ll mesma
delegacia o credito de 20:000), para oruorrer
mediante a eprese<ila<;3o «jo folhas o contas, peio
cliefu da commlss.lo smiitaria federal no nn-s-
mu Estado, ao psgameuto das despezas das
eoiutnlssSes de prophylaxla contra a peste no
mesmo Estado:

Ciiminunicmi-sc so Inspector da fiscalização do
exercício d* medicina, pliarn acia, arte denta-
riu e obstetrirl» que o 8r. Huriles Rlciíssn,
rn.ilheu ao_Tliesouro Naciunal a iinporlaiicla de
GütUOU, tasa pRfa (*>xpur a vem!» o ure|i»rado üe-
üvnjlnudo Putuada Uemorroltl»! Nurtdal;

Cumiiiunicou-se ao mesmo qu* o pkarn.aceu-
tico Josí 1'oli recollicii uo Tli'.-smiro Nacional,
a quantia de 3Ht, lana. do ruime do prepaiadodeuumiiiado Antiasinatk-o I.iii--.-.s(.;

Cviuniunlcou-sc ao mc-iuv que o Sr. C.
Busrtimaiin -re. (.ili.-u m Thesouro Nacional a
quantia de 540$, taxa dus exames dus prei-a*radoi denominados i-atartiat, Hvilrajüi I«.
Irlouxl, Adaliua. I.iliiiiual 0,1 gr. Luiiiinal
O.S gr.. Vcri.nal 1'hnoacrtiua, Theobromlii.t,
Nuvasplrina, talhion, AguriiiH. I'rutsrgul, l'i-
peraxliia, Coryflns, Arlstót, Thi-oclna, Klari.cn,
e Ksptroial;

Tclegrsplmu-se ao Ur. Thndcn de Medeiros,
chefe dn couihiíáhSo sanitária fcderul. tio Etjta-
du d* l'eruauibiic<i, comiuiinolcaiidv que esta se-
ur taria geral u.lo ne.-es.siia saber ni* qnandn to-
ram lnclw.ios nn tolha u Dr. üeiTiilo Uma t
• Sr. Ouilbermc Agostinho 1'cii'ira, .- sim.
atê que dia furam eCtectivaiiiente pagos.

AO FXJBLICO
A CASA YORK carcimunica que fez «ma

nova remarcação de iodos os artigos de CA-
IVS1SAREA E ROUPAS DE CAiViA E fâEâA.
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O PAIZ-SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1920

TRIBUNAES E JUIZOS
CORTE DE

A ordem dos trabalhos e os serviços da .secretaria
desse tribunal

Vôi-a convocada para hontom, ao "A autorização legislativa apre-:,

melo dia unmsesPsão especial das sentada em 3*" discussão no Senado,
nulo <ua, uma *. j_ 

, a0 orQamento do interior, não deve-
câmaras j-eun
lação, afim de discutir e tomar ço-
nhecimento da indicação apresenta-
da pelo desembargador Nabuco de
Abreu com relação á. secretaria dus
sessões das diversas câmaras do trl-
bunal e reforma do seu regimento,
no tocanto a ordem do serviço e pro-
ferencia dc julgamentos.

A' sessão compareceram os desem-
¦bargailoros Miranda Montenegro, Af-
fonso Miranda, Ataulpho Paiva,
Celso Guimarães, Nabuco dc Abreu,
SA Pereira, Cicero Seabra, Torquato
Figueiredo, .ga raiva Junior, Elviro
Carrilho, Ednnundo Rego, Angra de

rft, mais uma vez, .adiar ?a organiza-
ção do nosso regimento interno. •

O que peço a V. .Ex. é apenas que
o indique ao tribunal,, como director
dos seus trabalhos, os nomes dos
desembargadores que deverão com-,
pôr a commissão organizadora.

São tão claras as -disposições ;da
nossa lei, concernentes ás Juncc0.es*
do secretario, offieial e amanuenses,
que não lobrigo razões de duvida,

As regras estabelecidas para os
casos Jdc substituição ' são, igualmen-
te, -precisas.

Chamo a attencão dos desembar-
Oliveira, Machado Guimarães e Car- gadores para as disposições do de*
valho e Mello, tendo faltado unica-| oreto n. 9.263, de 28 de dezembro de.
mente o desembargador Francellino 1911, quo passo *a ler:

'!Art. -.148. Ao secretario üa COrte
de Appellação incumbe:

•8 3". Assistir As sessões das cama-

Guimarães.
Depois da'leitura da indicação, que

foi feita polo offieial Cicero Caldeira
Brant, o desembargador Nabuco de.
Abreu enviou á mesa, como comple-
mento da sua indicação, uma pro-
.posta, para quo o sorteio dos rela-
tores nos feitos de revisão fosso feito
no neto do julgamento e não como
actiialinonto.

Em seguida o desembargador Mi-
randa Montenegro leu a seguinte ex-;
¦posição:

"Foi convocada esta sessão espe-
¦cinl, nos termos do art. 144, paragra-
,pho 2"\ do decreto n. 9.2*G3, de 1911,
ipara que as câmaras reunidas, sup-
.prindo a falta do regimento interno,
deliberem sobre as indicações pio-
.postas, no intuito de se regularizai- a
ordem dos seus trabalhos e os ser-
viços (Ta secretaria.

A primeira, estabelecendo que o
eeei-etario seja incumbido de assistir
ãs sessões do conselho supremo das
câmaras reunidas, da 1" e 8* cama-
xas, .para lavrar as respectivas actas,
•como funeção "privativa e exclusiva"
que lho outorga o dispositivo do pa-
ragraphô 3" do art. 1:48. E o offieial,
sou substituto e coadjuvante em to-
dos os serviços, o on carrega do dessas:
mesmas funeções na 2* câmara, em
truzão do funecionamento nos mes-
mos dias da primeira, e, consequen-
temente, "Impedimento íieriiuintiiit» Y
.para que se verifique a substituição.

A segunda, estabelecendo a ordem
•dos trabalhos nas suas scsaíSés e o
•critério da antigüidade para os jul-
gíimontos.

A primeira indicação retardará o,
expediente da secretaria, desarganl-
zando os múltiplos serviços adminis-
trativos e Judiciários, quo se norma-
llzaram com a pratica — da assisten-
cia do offieial e dos amanuenses ãs
sessões das câmaras para o serviço
dus actas, seguida ha mais ete Ires
annos, com «asentimonto do tribunal
e efflcioncla 'da sua execução. Pra-
tiça; que se não contrapõe ao texto
do supradito paragrapho 3*, do ar-
tiso 148, interpretado sem ia super-
stieiosa observância da sua literal
disposição, aliás •condemnada . por
.preceitos e regras <fa hermenêutica
jurídica,

A assistência para a redacção das
actas se unia funeção "pursonalissi-
ma" do secretario, com esse mesmo
attributo ou predicado sc deverão
presumir as que enumeram os para-
graphos do dltoart. 148; e o funecio-
namento das duas Câmaras nos mes-
mos dias, se úttx Impedimento "per-
manente" para a sun substituição
¦pelo offieial, se deverá "ipso facto"
ampliar o impedimento ús demais at-
tribuiç.ões que evidentemente se ccin-
tradizem e se excluem entre si:—"la-
vrar as portarias, provisões o ordens,
e escrever toda a correspondência
que tenha de ser assignada pelo
presidente" (paragrapho _•.); "fazer
duplo registro dos autos recebidos"
(paragrapho 6"); "lançar em livros
próprios e notar no resto dos,autos a
distribuição feita fts câmaras e aos
descuibargiidorcB" (paragrapho 8");"exercer as demais funeções.de escri-
vão nos processos da competência do
Cpnsólho Supremo, - recursos crimi-
naes dc "habeas-corpus", aggravos è
cartas testemunhaveis" (paragrapho
9:>; "passar as certidões requeridas
do.s livros o documentos existentes no
tribunal" (paragrapho 10). É assim
entendido o presumido critério da
"personalização" das funeções e u¦"incompatibilidade" virtual do seu
desempenho fazendo-se a loi contra-
ditoriii o dcstructlva de si mesma, se
devolverão de facto no offieial as
attribuições nellas outorgadas ao se-
cretario.. .

Ao passo que, logicamente inter-
pretadas no seu conjunto, como fun-
cções "impessoaes" — incumbências,
deveres ou encargos da secretaria,
cujos serviços "dirige o distribuo o se-
cretario, do accordo com as instru-
cções do presidente" (art. 148, para-
grnpho I"), no interesse dn boa or-
dem, ecotioiilia e regularidade do ex-
pediente, serão executadas, pessoal-
mente, ou por distribuição a funecio-
narina, da repartição sob a sua dire-
cção. superintendência e responsabi-

. lidade.
As câmaras se reunirão em todos os:

dias uteis da semana; us suas sessões
oríüimrlas durarão quatro horas.c po-
derão prorogar-se (art. 312, paragra-
pho 2"). -Não será, portanto, tão mo-
-mculunea ou curta a assistência do
secretario para lavrar as actas. E se
na pratica, assini nâo se observa, e
unia corruptela Indefensável, que não
haverá relevar a indicação que se
propõe reivindicar a autoridade da
lei.

As actas lavradas pelo offieial e
pelos amanuenses poderão ser sub-
sciiptas pelo secretario; após u sua
conferência e concerto "nd instar" dn
subscripção pelos serventuários de
justiça, como .formalidade comple-
mentar para a autlientieidade dos in-
stiiitnentos lavrados pelos yerventes
das ufficinas.

A 2* indicação não resolverá ae dif-
ficuldades a que se propõe, relativa-
mente ft ordem absoluta da antigui-
dail» dos julgamentos por "espécies"
ou classes.

As preferencias que a lei estabelece
A revisão abreviada de alguns feitos,
a retardada de outras por causas esr
tranhas ás partes, o interesse justifi-
cado na urgência, e por vezes, uuliun-
dono dos próprios interessados, diffi-
culta rão na pratica o rigor fla sua
observância!

Se fosse permittida uma con-
tra-indicaçâo proporia, com a devida
venia, o adiamento de deliberações,
parceladas, relativamente aos traba-
lhos da secretaria, na perspectiva di'
uma reforma judiciaria, na qual se
lhe dá nova organização; o, ha -poucos
dins foi investido um funecionario
notoriamente reconhecido coin os ne-
cer.sarios predicados paru tornal-a
niodi-lur.

Fstú n findar o anno forense, e com
elli' o do mandato presidencial, que
poileiá ser delegado a quem xuppra
com mais acerto e competência a
falta do regimento interno."

A seguir, pediu a palavra, pela or-
dem. o desembargador Nabuco de
Abreu, que explicou pela seguinte
foriiui as razões da sua indicação.

ras -e do conselho supremo, para la-
vrar as actas o assignnl-as com os
presidentes, depois de lidas e appro-
vadus.

Art. 140. Ao offieial incumbe sub-
slituir o secretario nas suas faltas ou
impedimentos e coadjuval-p em to-
dos os "autos, termos e papeis, como
o.s escreventes juramentados dos es-
cri vá es".

Art. 150. Aos amanuenses incum-
bs auxiliar o secretario no "serviço"
da secretaria, archivo. e bibliotheca
do tribunal, conforme :as ordens e
Instrucções que delle receberem."

Para apreciar devidamente as ra-
zões que -me levaram sia iformular a
indicação, basta attender âs pala-
vras da lei.

Dentro as attribuições conferidas
ao secretario, ha.umas-que são exer-
oidas perante o tribunal, outras pe-
ranto a secretaria.

Nas exercidas 'perante o tribunal,
c offieial sõ poderá substituir o se-
cretario e os amanuenses ao offieial
nas suas faltas ou impedimentos.

A funeção de assistir ás sessões e
.lavrar.os actas, é privativa do secre-
tario.

O offieial o coadjuva somente nos
autos, termos e papeis, como os es-
cre-ventes juramentados dos escri-
vães e os amanuenses o auxiliam
apenas no serviço da secretaria, ar-
chivo e hibliotheca.

¦O decreto n. 2.579, de 16 de agos-1
to de :1807, discrimina bem a mate-
ria e vem ¦do molde -cital-a, porque
nelle collaborou o nosso decano,
desembargador .Affonso de **Miran'da.

Diz o art. 56:
"Ao secretario incumbe:
•i i". Perante a Corte:
•1). Assistir fts sessões das cama-

ras reunidas, • do conselho e de cada
uma das câmaras, lavrar as actas e
assignal-as com os que presidirem ás
mesmas sessões.

¦II). Funecionar como escrivão,
nos .processos da competência do
conselho,

§ 2". Perante a secretaria:
1). Dirigir os trabalhos, etc.
Art. 57. Aos amanuenses incum-

be (não estava ainda creado o lugar***
de offieial):

Ij. Substituir o secretario' por
designação do presidente.
.il): Auxiliar o secretario, nós ca-

sos-enumerados no paragrapho '2*' do
art. 56, ns. II a X."

A funeção dc assistir ás sessões 6
lavrar as actas, figurando sob o nu-
mero I, foi expressamente excluída.

Ella pertence privativamente ao
secretario; os amanuenses sô pode-
riam exerçel-a nos casos de súbstl-
tuição.

A Ord. do Liv. I, tit. 24, t_ue trata
dos escrivães diante os desombarga-
dores do Paço, o dos aggravos dos
corregedores da Corte ou outros des-
eiivbargndores, estabelece, no para-
grapho 3":"E não escreverão nas audiências,
nem tratarão cousa alguma fora dos
termos, em-iuatito ellas durarem.
Nom mandarão a ellas seus eacrevon-
tes. para por olle» tomarem os termos
e os* Julgadores os não consentirão:
mas condemnarão os escrivães que
por outrem mandarem tomar os ditos
t-ermos ou não levarem os ditos li-
vi-os, em suspensão dos seus officios
até nossa mercê".

'E' o que tnmbem dispõe, mais pro-
xitiiainente, o dec. 6.6-18, de 2 de
maio de 1374, uo artigo -72:

"A's audiências da relação deve-,
rão estar .presentes, -comparecendo
eom a necessária aniecedencia, os es-
erivães, officiaes de justiça o o por-
teiro dl. Tribunal".

Este dispositivo foi extraido da
Ord. -do Liv. III, tit. XIX, princ. que
truta do regimento das audiências.

Finalmente, sobre a matéria, dis-
põe: "o regimento dé 3t:de março de
1*891, art. 43, paragrapho Io, o decre-
to n. 2.579, de 1897, art. 63, in; II, e
o dec. em vigor n. 9.263, de 1911, ar-
tigo 173, paragrapho 3", este artigo
está assim redigido:

"Incumbe aos escrivães:
Assistir us audiências e diligencias

a que estiver presente o juiz.
Com relação aos seu6 auxiliares, re-

gula a rmtteria o dec. leg. 225, de
1S94.

A Ord. do Liv. I, tit. 97, paragra-
pho 10, declara que o ajudante do
escrivão escreverá em todas an cau-
sas, sUbscrevendo-ns os escrivães:
menos os termos de audienci.-i.s, inqui-
rlções, querelas e outras causas que
forem de segredo de justiça, que de-
verão ser tomadas e escriptas pelo
próprio escrivão ç sob consulta. O
aviso de 23 de outtfbro de 1850, re-
solveu que o escrevente juramentado
não {_ propriamente escrivão; r.6 serve
para escrever certos e determinados
termos dos processos-* c para coadju-
var o mesmo escrivão, a quem, por

1911, exerce as funeções de escrivão.
O offieial não é secretario nem co-

mo tal pôde funecionar, quer perante
o Tribunal, quer nos feitos em que o
secretario funeciona conio escrivão.

.So elle não pôde funoolonar senão
nos casos de legitima substituição,
muito menos o poderão fazer os ;ama-
nuenses, simples copistas.

^Examinando os processos que cor-
rem pela secretaria, cotejando-se as
aotas das Câmaras reunidas, do con-
.selho supremo, das 1", 2" e 3* Cama-
ros, desde 1916 até hoje, se verifica-
rá que nenhuma, praxe, em desaccor-
do com os dispositivos de que tenho
tratado, :fiol estabelecida.

JS, quando mesmo existisse, mão
poderia prevalecer contra disposltl-
vos de lei tão claros e precisos.

Não ha aresto, não ha estylo, 
"não

ha uso, náo ha costume, 'nfio ha pra-
;xe contrários á boa razão e á lei ex-'
pressa.

Dentre muitos, ha um caso fri-
zante na jurisprudência deste tribu-
nal. Quero -referir-me ao disposto
n-*> paragrapho unico do art. 302 do
.decreto n. 9.263, de 1911.

Diz .este artigo, no «eu paragrapho
unico:"A appellação que não for prepa-
rada. na instância superior, dentro
do .prazo de 60 dias, contados do .ter-
mo de apresentação, será :havlda:
como renunciada, baixando os autos
á primeira instância, per despacho
do presidente do -tribunal". **.

Até fins de 1914, este dispositivo
foi observado, com exclusão do pre-
;paro em cartório.

Dessa época em diante, resolveram
a 1* Câmara e tambem oa Câmaras
reunidas, contra o meu voto, que a
pratica reservada, aliás, com a
acquiescencla do tribunal, de não:
incluir no prazo o preparo em car-
torio, devia ser marcada por contra-
ria á boa razão, e a lei expressa re-
solveu: o prazo de 60 dias abrange
não sô o preparo de secretaria como
;0 do cartório.

Se assim se fez * se tem regular-
mente feito em muitos outros casos,
não seria licito hoje obstinar no,
-erro.

Nenhuma prauco, porém, foi intro-,
duzida.

De todas as actas verffica-se que
o offieial e os amanuenses funecio-
.naram perante o tribunal no impedi-
monto occasional dos respectivos
funecionarios.

O offieial *no impedimento do se-
cretario, os amanuenses no impedi-
mento occasional do offieial.

Podiam fazèl-o.?
Podiam?
Faltaram a fé do officio; não ee-

tanoos aqui curando disso.
Se podiam fazèl-.o, se incumbe ao

offieial substituir o secretario e aos
amanuenses ao offieial, nos impedi-
mentos ou faltas oceasionaes, não ha
praxe, houve simples observância da
lei.

Estando o secretario era exercicio,.
não soffrendo do moléstia que O in-
;habillte de exercer as funeçõea dò;
cargo,, tendo oomparecido sempre ao,
trlbunrtl, não poderiam o offieial e
os amanuenses assignar as áctae nó]
impedimento occasional .do secreta-
¦rio.. .

Sendo as funeções de assistir as
sessões e lavrar as actas da compe-
tencia.privativa do secretario, não.
seria possivel que as Câmaras reuni-
das consentissem que fosse a lei bur-
ladti e por fôrma tão grosseira.

Que consta então das actas?
As9ignaram-.n*as 0 offical e os ama-

nuenses por différentes fôrmas:
Nas das Câmaras Reunidas simples-

•mento: o offieial -Cicero Arpino Cal-
deli-a Brant.

Nas da Primeira Câmara, simples-
mente o manuense João Luiz Pinheiro
da Silva.

Nas da segunda Câmara, Oscar Dal-
tro, funecionando como secretario.

Nas da terceira Câmara, Clovis José
Baptista, no impedimento do secretario
e do offieial.

Por esta simples narrativa, vé o Tr'-
bunal que o estado da .secretaria 6 de
completa anarchia.

Os funecionarios ou arvoram-se em
secretários ou em cumprimento de or-
rtens illegaes sentem dificuldade em
declarar em que quiMdüde têm fun-
ccionado perante as Câmaras e dahi
a fôrma d vergent > acima notada..

Se sõ cabe ao offieial substituir o

seu intuito ao apresental-a foi evitar
qualquer atbrito entre S. Ex. e. o
¦presidente.

Absolutamente, S. Ex. não quer ln-
terferir nos negócios da secretariado
tribunal, que não lhe competem, mas
carno presidente de uma das cama-
ras S. Ex. tem completa autono-
mia e as suas attribuições são as mais
amplas.

Assim, completo, ultimamente, o
quadro .da secretaria do tribunal.comi
a nomeação do socretario, S. Ex., na
primeira sessão da sua câmara, so-
guinte a essa nomeação, fez chamar
o -referido funecionario fi. sua presen-
ça, -dizendo-lhe que, em face da lei,
lhe cabia a secretaria das câmaras.

O Dr. Celso Vieira respondera que
havia recebido instrucções do presi-
derte do tribunal de que sõ lhe oom-
petia a secretaria das sessões do eon-
selho Bupremo, tocando ao offieial e
aos rtres "amanuenses a secretaria das
sessões das câmaras reunidas e das
tres câmaras d'o tribunal.

Era ovidente uma collisão, e, para
evltal-a, resolvera trazer o facto ao
conhecimento das câmaras reunidas,
pov meio dá indicação que apresen-
tou então. " *

Voltando ao debate o desombarga-j
dor -Sá Pereira, dizendo fazel-o. no
¦intuito conciliador, pediu, permiasão
para apresentar uma contra-proipos-.
ta. á indicação *do denembarg«dor Na-
:buco.

Aceitando a sua divisão em duas
partes, propunha, quanto á primeira,;
que coubesse ao seoretario. a secreta-
ria das sessões das câmaras reunidas,
conselho supremo e* 1* câmara ie «o
oCficiai da -secretaria, das outras ca-
maras. >l .

Quanto á ordem do serviço e sor-
teio dos relatores, propunha & no-
meaçáo de uma commissão para con-:
feccionar o regimento da Corte de
Appellação., incumbindo a easa icom-'
missão resolvei- sobre a inddcação
apresentada, -muito embora lhe pa*-;
recesso que ao presidente devia ficar,
o. arhltrio de ver a conveniência ou.
não do julgamento de determinadas;
causas. .

O ..desembargador Montenegro :eubv
metteu a votação,a contm-propostai
do desembargador *Sá Pereira, .que
prejudicava a indicação do desem-
bargador Nabuco. de Ahreu, e assim
passou a itomcr os votos.

Os'desembargadarea Machado-Gul--
marães, Edmundo Rego e Torquato
Figueiredo manifestaram-se desde
logo. ¦favoráveis á contra-ipropoeta.

O desembargador Carvalho e
Mello disse votar de accordo com a
lei, em quanto importava a aceitação,
¦da -indicação do desembargador Na-
buco, pelo que .votava • contra a pro-
•posta do desembargador SA Pereira.

Passou então o tpresídente a to-
:mar o voto do desenibargador Angra
de OUveira, que declarou votar em
parte a favor e em ..parte contra a
proposta Sá Pereira.

lEin torno esse voto estabeleceu-se
grande discussão, pretendendo uns
que elle era favorável á indicação
Noibuco, e outr.os, quo. era elle favo-
ravel á proposta Sá Pereira, e como
o desembargador Montenegro o con-
tasse como favorável a esta ultima,
o desembargador Nabuco de Aíbreu
declarou, elevando a voa, que "o .Sr.
'presidente náo estava dirigindo bem.
os trabalhos do tribunal".

Dianto disso, o .dçsem.bargador.
Monteneg.ro levantou-Be, abandonan-
•do a presidência e deixando o. re-
cinto.

Já, anteriormente havia tido igual
-gesto o .desembargador Saraiva, que
entendia não haver razão para a in-
dicação do desemibargadór, pois ln-
portava ella na applicação da lei.

Assumiu então a presidência o des-
embargador Affo.nso de Miranda, que
continuou a tomada dos votos, no
meio de. grande 'baibunioia o disous-
são, que o desembargador Machado
Guimarães, em plena sessão, classi-
ficou de "chanlvarí";?' .

Asisim, votaram contra -a..proposta
Sá Pereira os íêáefeb^rgã dores Elvi-
ro Carrilho, Cícero Seabra, Celso
Guimarães e Ataulpro de Paiva.

A osso tempo voltará ao recinto o1
desembargador Saraiva, a quem o
desembargador Cicero Seabra decla-
rou que nãn devia mnis votar, pois
assim o havia ant**» declarado.

O desembargador Saraiva respon-
deu que nãó pretendia votar, mas
diante da observação do seu collega,
'tinha a declarar que era senhor dos
seus actos. ninguém lhe impedia de:
votai- e o sou voto era a favor da pro-
posta SS Pereira.

Estava eulão a votação da seguin-
te fôrma:

A favor d.o contra-proposta Sá Pe-
reira: desembargadores Machado
Guimarães, Edmundo Rego, Torqua-

declara que a sua indicação náo vi-
sava absolutamente a pessoa do pre-
sidente d'o tribunal, nem importava
em censura a quaesquer -dos seus
actos, mas tão somente o cumpri-
mento da lei.

Como, porém, o desembargador Sá
Pereira levara a questão para o lado
pessoal, cumpria-lhe -explicar -que o
oceorrido na noite de 17 de setembro
ultimo.
Resultado th. mn máo procedimento

Pelo juiz de direito da 5* vara cri-
minai foi condemnado a cinco mezes
e 10 dias de prisão, por ter sido en-
oontrado, no dia 11 .de outubro .ulti-
mo, praticando aotos libldinosos no
interior da praça da Republica.

ITICIAS UE PORTUGAL

ARTES E ARTISTAS
BELLAS ARTES

Exposição de "portraits-charges".

A exposição de portraits-charges, aber-
ta na véspera, no salão da Associação
dos Empregados 'no .Commercio, foi
i-tontem visitada pelo Sr. presidente da
Republica, acompanhado da Sra. "Epita-

cio Pessoa, do Sr. prefeito munit-ipil «
de -officiaes de sua casa militar.

S. Ex. * fez grandes elogios aos traba-
lhos do professor Carlos Reis «seu fi-

zada pelo emprezario José Loureiro, pos-
sue lindíssimos e interessantes papeis fe-
mininos que foram expressamente escri-
ptos ipara as galantes *e intelligente»
actrizes Filomena Lima, Zazá Soares,
Leda Vieira, Zézé Cabral, iLecticia Flora,
Margarida Velloso, Rosa Alves, Celi»
Zenorte, Julia de Oliveira e Adelina Mar-
ques. Os coinpércs são os actores comi-
cos João de Deus e João Martins. Zézé
Cabral fará uma iconière interes-santissi-
ma. Pela primeira vez se exhibirá perante
o publico do Rio a cançonetista fadista
portugueza A Transmontana, a quem os
jornaes do sul, de Montevidéo e de Bue-

lho, principalmente, o referente asila de 'nos Aires, chamam a Raiiiiio do .fado.
' ' 'F. *.-¦-' • • ^ ¦ ¦'! Dois interessantes pares de baile toma-

despachos do Cattete, com o ministério . ^ 
-^ 

^ .peça Yara t D(jl M.-tro ,e

Emquanto isso se passa, perante as i do Oliveira era indeciso; por varias
Câmaras Heuhidos e as tres Câmaras ! vtws teve S. Ex. de explical-o aós¦deste Tribunal, o sei retarlo, se já não 

' 
sous collegas, fn*zendo questão de o

funecionou, funecionará regülarmen-1 manter em seus termos: favorável á
te, conforme m'o declarou, perante o ! primeira parto da proposta Sá Pcrei-
Conselho Supremo. | rUi cem relação ft secretaria das ses-

Mas. senhores desembargadores, o j soes, contra com .relação á numera-
secretario não e secretario ilo Conselho l ção lia comniissão.
Supremo, 6 secretario do Tribunal. j Afinal depois de longa discussão

A mesma disposção que o obriga a I em que por vezes, ninguém se enten-
assistir ás sessões c lavrar as actas do ! dia, resolveu o presidente computar
Conselho Supremo 6 a mesma que o i o -voto do desembargador Angra

secretario perante o Tribunal e ama
nuense*- ao offieial nas suas faltas ej to Figueiredo, Saraiva Junior e
impedimentos, nUo ne comprehende' Pereira (cinco).
como esses sei-ventuar.o. pos.sam com-
parecer fts sessões, por fé e assi-
gnarem da fôrma por que o fizeram,
cemo t-e lhes fosse livre o exerc'cio sem
causa prevista em lei.

Contra: -'..'.sembargadores Carva-
lho e Jf-Tn Elviro Carrilho, Clcçró
Seabra, Ci.lsp Guimarães, Ataulpho
do Pniva o Nabuco de Abreu (seis).

O voto do desembargador Angra

TRARALHO UTIL DO MINISTE-
RIO GRANJO—ACUDADEABAS-
IBEOIDA—IMPULSO A* LAVOU-
RA—A VENDA DOS BALDIOS
OU A SUA DIVISÃO EM GLE-
BAS—UM ROUBO IMPORTAN-
OPE DE PRECIOSIDADES AR-
TISTICAS

LISBOA—Novembro
Nos «eus curtos quatro mezes de

Vida, o mihi-rterlo Granjo mostrou,
desejos de trabalhar a sério na irè-í
.stauração do paiz, e -algumas medi-
das de utilidade promulgou: umas
ide immediato .resultado, oomo o
abastecimento da oiaade, outras fle
alcance futuro, como a divisão em
glebas doe 'terrenos baldios perten-
centes ao Estado o ús corporações
administrativas.

Quando subiu ao poder, -encontrou
Lisboa com insufficiencia de gene-1
ros 'do alimentação, -oom 'trigo ape-'
nas para alguns dias, greves de ca-:
-ráiciter nitidamente 'revolucionário,
•uma confusa o desordenada situa-
¦ção, da qual não puderaim .Ibertar-
se -os governos 'anteriores. 'Eníren-
tando os .perígos, conseguiu cami-
nhar até que a política o fez cair,
deixando a cidade abastecida de tri-

•go ¦•© abundante de gêneros.
Contra a carestia, pouoo pôde fa-

zer. Ma.s isso ha de levar algum
tempo, porque uma sêil© dè lucros
invadiu toda a gente; o o 'remédio1
hão estáisegundo falam os eoomomis-
tas, nas .restricções do comniercio, e'
slim -na livre conctirrenola, intensi-
ficando-se, ao mesmo tempo, ;a pro-
ducção. Uma das medidas para essa'intensificação está no decreto pro-
mulgado .em 16 do corrente mez de
novembro, em que autoriza a venda
doa baldios ou a eua venda em gle-
boa, desde •que não sejam destinados
á arborização.

E' longo o valioso diploma e vou
procurar delle dar uma Idéa resumi-
da, som prejuizo da sua essência.

_3* a Junta do Fomento Agrícola
que :fairá todios os contratos em no-
me do Bstado. A cedencia das gle-
bas será por meio de aforamento,
¦sem 'laudemio, ou por venda, em
hasta publica, aos chefes 'de familia
'que-tenham mais do cinco annos de
residência, nas povoações, em cujos
limites esteja Situado o baldio. E,
em Igualdade de circumfltancias, se-
Tão preferidoa .os chefes 'de fR-milias
que'tenham.-maior numero de filhos,'
em primeiro logar, e, em segundo,
as praça» de pret, que tiverem ser-'
vido na guerra, quer em França.quer
em África.

A gleba não pôde ser dividida se-
nãio om caso de expropritiçáo por•utilidade publica. E como é, para:
oa outros casos, pèrpetuam-ente in-
dlvifiivei, o -decreto regula a trans-
missão por herança, legitima, ou por*
testamento. Consigna ainda o de-
creto prêmios de cultura; e multas e
outras penalidades para a falta de
cumprimento das obrigações oontrai-
das para cóm o Estado..

A Junta do Fomento Agrícola, re-
partição autônoma, para a qual foi
creado um fundo propi-io, além de
custear os serviços de demarcação,
enxugo de pântanos, desaguamento
de terrenos, pesquiza e canalização
de águas, para abastecimento e irri-
gação, construcçao de caminhos e-
outros trabalhos preparatórios da ln-
stalação, subsidiará tambem os ser-
viços de asaistencia ao agricultor, a
qual comprehende o fornecimento de
adubos, sementes, alfaias "agricolas,*

gados, ferramentas e machinas desti-
nadas á cultura.

Com estas facilidades o Estado dá
forte impulso á producção agrícola.
São extensos os tratos de terreno em
que incido a nova lef,. principalmente
no Alemtejo, e, se foi- rigorosamente
posta em pratica, ella será, não sô
um ?foi*te incitamento á lavoura,

Sá como um refreamento á emigração,
dando uma distribuição mais propor-
cionul-á-população do paiz,, tão densa
nas provincias do norte, como escassa
nas do sul.

reunido, trabalho que foi adquirido pelo,
Dr. Epitâcio Pessoa.

À exposição foi muito visitada nos
dois dias em que etteve aberta, e ficará
á disposição do publico apenas hoje, pois
deve encerrar-se ás ao .'horas.

O -publico, que affluiu ao salão da As-
sociação do9 Empregados no .Commercio:
adquiriu grande numero de portrait-
charges, todos elles muito bem .arranja-
dos em recortes de panno -verdadeiro,

tendo somente a cabeça desenhada.
Essas acquisições -.subiram hontem .a

(J20.
Durante a visita do Sr. presidente da*'

•Republica, hontem, tocou a banda de
musica do corpo de bombeiros.

Intercâmbio artístico argestiko-bra-
sileiro.

A Sociedade Brasileira de Bellas Ar-
tes realizou hontem uma bella manifes-

Mação de solidariedade com os artistas
¦argentinos, offerecendo a solemnidade
de uma reunião "seleccionada como ho-:
¦menagem á Sociedade Estimulo de Bei-
•las Artes, dc Buenos Aires, aqui repre-
sentada pelo Sr. Eduardo Taladrid, se-,
cretario da Academia Nacional de Bei-
las Artes, da capital argentina, e pêlo
pintor porteriho Benito Qúinquela Mar-
tin.

A reunião, que compareceram mui-
tos sócios da Sociedade de Bellas Ar-
tes e todo o mundo intellectual do Rio,
realizou-se, ás 16 lioras, nô salão de hon-
ra da Escola .Nacional de Bellas Artes,

•sob a presidência do Dr. Bruno Lobo,

que deu -os motivos superiores dessa ho-
menagem, q'te é o de cimentar o congra-
camente dé artistas: brasileiros e argen-
tinos, de accordo com a corrente ora tão
bem iniciada.

Depois, usaram da palavra, suecessiva-
mente, o Sr. Moraes'Coutinho, Eduardo
Taladrid, o -cônsul geral ...da Republico
Argentina nesta capital Sr. Pedro .Goytia,
todos desenvolvendo o thema illustre da,
confrdternidade artistica continental, es-
pecialniente entre argentinos « brasilei-
tos, que representam as correntes mais
adiantadas.

O discurso do Sr. Ed. Taladrid foi,
porém, o que melhor -consubstanciou a
utilidade, a intelligencia e o .alto espirito
desta bella campanha mental, .tendo sido.
proferido em portuguez o que foi mais
uma prova de delicado sentimento para:
comnosco.

Disse o Sr. Taladrid:

obriga & assistir e lavrar as actas dás ! como favoavel á propostaCamnrus Reunidas e das tres Câmaras *
deste Tribunal.

Quaesquer que sejam ás razões que
por ventura se queira oppõr á ex-
ecução da lei, não poderão ellas scr
sanecionadas pelas Câmaras . Reuni-
das.

Reformem-n'a pelos meios¦lentes.
O mais alto Trltunal üa Justiça doDistricto não podo abrognl-a.

compe-

A indicação relativa a ordem dos
nossos trabalhos nenhum mérito tem.

Facilita a consultu e a execução da
lei.

Nh .ordem estabelecida sub o numero
III. obsarv.èt quanto possível a prefe-
rènáiá da le*.

Qu-mto a ordem e contagem da an-
tlgú d:',!j tãoa fe t.-s, ¦ trasladei por me
pare •:• om -çobifile:ai is disposições
contoiv- no requerimento do Supre-
mo T. : unal Federal.

Finalmente sobre .s sorteios nos
ferto * em que houver revVto, tornei

cessõ.o
0-P'i* o julga-

l
fi *nd'ea- I

intender o '
mou vcv i -hj Oi vol. i

Elln aitonde ft nrf r»ncÜi da lei, ft 
'

leutos e aos re-

Tribunal é

causas razoáveis se concede este fa- ,vor; e, portanto, nn falta do escri- i c--*-rn ffl- i'*> >e effíctuaKa
\<áo, o meio regulai- C nomear-se um \ áv Fl'*} l'lu T*36 t*ver
interino, do que recorrer-se ao escre- ! niento.
vente. An pronuncias conf.*!

O Dec. Leg. cit. n. 221, de 1894, c"° í*0'u :|s altoiai-õcí t|t:-'
a que se refere tanvbem o art. 76, do
Dec. 9.263. d? 1911, ampliou, da se-
guinte fôrma, as funeções dos alludi- j prÇHtçaii dos jtil-ía
dns escreventes. i olamos das partes,

Dec. cit. art. 0*.'Todos os escrivães j Cóiiíò ivinguani trials -quizoSsc dis-
poderão ter escrevenres por elles pio- I cutir n iissitnipiu, o (lesenibiii-gndoi-
pustos, nomeados pelo presidente da ! prenidente declnr-ut •eneerriul.-. a'dis-Cürle de jVppollação, e eom termo de i cussítô; paesanito ;i í'.min- .,;¦; v.ü-ok acoiripromisso tomado perante este; '• cr-^-çai- pelo desembargador Sá Pe-estes escreventes podem encarregar- | reira.
s*? de todo o serviçodo "cartório", in- I Este começou declarando que a in-
cluaive inquirição de testemunhas, j dicação apresentada importava numa
termos nos actos, conitanto que o es- I moção de desconfiança ao pivsi-k-nte. ! no, em um te-.ieno deserto no Le
cri vão subscreva todos ns autos e Talvez para forçnl-o a re min ciar o I ..lon. pnra onde n ilctima fora attrai-
termos, cabendo-lhe exclusivamente ; cargo, que, ha longos annos, tão ibera ; da pnr Fernando e mais Constantino
a responsabilidade dos actns dos es- 'vem desempenhando, com i,l--io as- | Alvares Pontes e Paulo Bacon da

Sá Pe
rciru.

Era o empate que foi resolvido
pelo desembargador Affonso Mirim?
da contra a proposta Sft Pereira.

Nesse momento abandonaram ó
recinto os desembargadores Macha-
do Guimarães, Saraiva,-e Sá Pereira,
explicando este as razões por que ó
fazia que -nada tinham com o objecto
da discussão.

Foi -en-tão votada a segunda parte
da contra-proposta do desembargár
dor Sá Pereira, que havia sido divi-
dida cm razão do voto do desembar-*
gador Angra de 'Oliveira, isto é, coni
relação á nomeação do uma commis-
são para confeccionar o regimento.

Essa segunda parte foi rejeitada
contra os votos dos desembargado-
res Edmundo Rego e Torquato.

Foi então votada a indicação do
desembargador Nabuco do Abreu que
foi approvada pelos votos dos desem-
hargsviures. Carvalho e Mello, Mario
Carrilho, Angra de. Oliveira, Cicero
-l-.abra, Nabuco de Abreu. Celso Gui-
ii**iriie*8 «¦"Ataulpho de Paiva, e con-
tra os dos desembargadores Edmun-
do R.'go e Torquato Figr.oiredo.

Foi então encerrada a sessão espe-
ciai, niio havendo a ses3ão ordinária
das Câmaras reunidas, por falta de
numero.

PELAS VARAS
Um ladrão condcninado

O juiz dn 4" vara criminal, por sen-
tr-nça tle liontem, conriPimion o me-
nor Fcni-.i.d.o Teixeira dos Santos a
10 no*-1**- -.*< c :'0 dlus de prisão, e multa
dc 1 ;•**!'' olo. por cumplicidade em um
loiibn irte :1'.2S, perUMicentes a Jcãü
Tíoiliiiítius ii:i Siha, focto que oceor-
T'!ii nn noile il" 6 de «gosto deste an-

creventos.
E' ness.v qualidade, que c, offieial

da Corto de Appellação. coadjuva o
secretario nos processos da i-o-mpi-ten-
oia do Conseiho Supremo, nos ret-tir-
sos crimiiin^-s pmpriamente dilua, ag-
gravo» *c»cii*i*tuR testemunha veis. in-lji
razão somente de que nesses proces-
808 o Kiorel.irio "ex-vi" do art. 1R. I

.i;sentimento dos cTesembargadores, e a ! Silva, estes jã ¦condumnados pela mes-contento geral das wu-s. . , mtt occu.-^-acia.Elogia a presidência do desembar- í_ , ,
gador Montenegro, aisLrlbtiindp o- Pronunciados por turto
.serviço das câmaras pelo« amamicn- I O jui/. da 5" vara criminal p;-o-so.i. com o qual, como presidente de j nuncloii honfeiti Damião Rodrigues e
uma das câmaras, está d*> pleno j Daniel Correia dc Carvn lho. -io-- te-
accordn. -. ( i-om furtado fazejvdas oo estubel.ci-

Respondendo ao desembargador | mento cõm.inerciul da rua Vin!" e
J panigruplio 14, do citado dec, de Sá Peu-ira, o desembargador Nabuco | Quatro de Maio n. 345, facto esse

•O sanristão da igreja -do convento
de Lorvão, do concelho 'de Ponacova,
ha tanto tempo depositário das pre-
ciosidades artisticas daquelle mostei-
ro, julgou-se no d.ireito 'de assenho-
rear-sc do algumas. O "amador" de
objectos dc arte antiga safou-se, ten-'
do furtado d'ali dois tapetes de Ar-
rayolas, uma cru» de prata, uma ri--
quissima capa de aspergas, a custo-
dia D. João V e as coberturas de pra-
ta dos túmulos das infantas D. San-
cha e D. Thereza, filhas do rei Dom
Sancho I.

Attinge o roubo a um valor de ai-
gunias dezenas do milhares ãe es-
cudos. A' sanha do gatuno de Lor-
vão, que" já foi preso, nem escapa-
ram as volumosas e pesadan cóbertu-
ras ^os 'túmulos das duas -itífantós,
túmulos itodos de pirata .qüe a-aba*'
dessa D. Bernarda Telles de Menc-
zes mandara, fazer a Manoel Correia,
artista muito apreciado.

Foi a infanta D. Thereza querfon-
seguiu do rei, seu pai, a transferen-
cia dos frades de Lorvão para o con-
vento de Pedroso, no -concelho de
Villa Nova de Gaia, afim de que no
de Lorvão ficassem instaladas as
monjas de S. Bernardo. A infanta
D. Sancha foi a fundadora do mos-
teiro de Celas, em Coimbra.

A custodia D. João V, de prnta
dourada, guarnecida de pedrarias, <-.
uma preciosa reliquia dn arte por-
tugueza. de ouvivesuriaAgo se-
culo XVIII, da altíssimo vfrtS-.v

Este roubo vem dar força e razão
â campanha que neste momento se
esK, felizmente, levantando em dn-
_e.':a do patrimônio artistico nacional
e que obrigará os governos a tirar do
criminoso abandono ein quç têm es-
tado tantas obras de arte -evocativas
das mais bellas tradições.

ma o <rm % —

I3XPEDIENTE DA INSTRUCÇÃO
O Dr. Nascimento Silva, director

de instriioçüo, mandou . lavrar hon-
tem, o*.s seguintes transferenems:

Dn I2.;cola Rivadavia Correia para
a Escola Profissional Pau',0; de Fron-
tin, as profersorás adjuntas Maria
Thereza Quadros, Laurentina*) Lou-
•reiro, Leoiitiua Hassmunn, Consueló
Moutinho Gosta, Alice Netto e Hay-
dé.o. Nabuco de Freitas;
* Da Escola Bento Ribeiro para a
Escola Rivadavia Correia, Cadua.
Souto Moniz, D. Aurcá Correia e
Djauira e Aglais Caminha.

FOI NOM FADO PARA SUBSTI-
T» IR l M (.OIjLFGA

O Si*, ministro da guerra nomeou
o I" tenente t-efoi mado Anlonio Au-
giisto |.'n*..oi.-o eiicarrrgado do depo-
__ilo ile iiiHterial bellico. em substi-
tii:-.io.uo 2" icneiite refui madu Antu-
nio i_oiii«s da Silva Franco.

Sralior presidente — Eni nome ia Sodieilud.'
.Estimulo dn Hellim Artes *dè Bueno» Alreü, e do
artista Benito Oiilnqu-I» Martin, como no meu
próprio, «gr-d-Qo estit cloquents demomitmcito
que realiza n Sociedade Jlrasllelro .de Bcllna Ar-'
.tes, ram o motiro da lniciaç"lo do liitercainlilo
:«rtlstlco entre .o :Br««ll :«.*» 'Argeulinii e em
lioiuentgeni á Institui.Ao -opte tenbo a honra de
irepreserttÜr,^

Ha quasi melo secrilo, St. preatdentc, que
A Seriedade .'«timulo . do Bollaa Artes foi
fundada em meu puir. com o flm de estimular
o sentlniento do bello o Telar peta ciillura ar-
tistlcR, defendendo moral ,e materialmente o
(lescnTolvimeiito da** dlrersas ninntfestações da
arte. Dedicou toda lima Tida applieando nuas
energias o .actividades para a n.-allrtiíilo desse
Ideal, ora or-fiiiilwindo concurso» ou presllglun-
do exposições com (Ins de estimular as artes,.
ora solicitando a acoBo Immediata dos poderes
públicos para dar maior impulso ao aperfeiçoa-
mento e profresso da arte argentina, tendo
crendo e dirigido iiitolligentemcntc, alim de
tudo, unia academia de bellas urtes, na iiii.il
fl-y-ram «eua estudos ou uouKoa mnis diütincton
níllstas do yarins gerações, atí que em
1005, foi esta doada ao gorerno da Naeilo. pas-
sando a scr o que actualmente * a Academia
Nacional de Bellas Artes.'Emflm, Sr. presidunte, seria multo faBtl-
dloso ilehillisr ós grandas a Innunierarela bvue-
ficios que essa sociedade tem prestado »o meu
pnl« o t\xui desejo ^faior conhecer, em breree

¦trnoes, para chegar á coiiclusio' de que nen-
liuuu dc mias inlclatlTa» podia ter sido mala
arertudn do qne a que tefe nesta ojiportunldade,

•ao 'resólTer proinoríndo .o lntercumblp 'artisU-
co entre o llrasil o a Argentina, Induzida por
nioTels mullo inais elerados que os convenciona-
lismos pessoaes que pudessem trazer aos artis-
tas de ambos os palies. Ella aspira um flm
maior, mais patriótico, o sobretudo, muis liu-
iininn; procura por esse melo, a linlao Indis-
solúvel dc brasileiros c argentinos, desejando
chegar • uma aproximação carinhosa de nos-
ans relações, que ntiesar de se manterem cor-
Uchiss .e nüo existirem Interesses feridos mu o
menor motivo para ¦siippftr que possam íiesen-
tlr-se devemos, nin obstante, insistir ain apro-
xlmanno-uos multo, nn s«ruran.,ii ds que
quanto mais perto nos eucouti-.-mos nos com-
.prehendcremos .melhor para mais nos esti-
Tna mio*.

Felizmente, .1 Iniciativa da sociedade que re-
preseuto .encontrou um f-cho syinpntliUo na po-
¦ptilaç-o carioca o principalmente da parte dns
autoridades, da Imprensa, -dos arlislas, » da
Sociedade Brasileira d-j Bt-llas Artes, une lhe
tf-iii prestado todo D.apòló devido pnin contribuir

•nflm de que este InteiTanibíu, que illê. hontem
era unia esperançu, hoje possamos fel-o «inverti-

¦do •¦pm-,ini.» rpitiirtin.c.
iln tempos, senhores, que «Aa os argentinos jiistamus jmpenlniiles em manter iitii vinculo innls

estreito com o povo brasileiro, de modo que'não 'siSmente no» 'sentimos a ttrnidos -pela vo-
¦rageni das * tradiei.-õei coinnicrclnes e |*laa
bellejtofl iiiromjmrBToi-H dn to**si» lorm, como
tambeüi por mn intercâmbio das -viiaulfestaçõc.
ila arte, que íiinstttuém a ex|it-e.-*.ao mais su-

¦bllme do espirito e atravís dns quaes se ton-
fundeni os sciitlnienlos delliudos dosjipmens. co-
n.o do i povos, para se.unli-cni por laços, ludisso-
luvels de lima amisade reciproca c slncern.

E'ite C- o principal propósito que tám guiado
n Eutlmulo dc Bailas Artes pnra satisfazer
espirações que ilevem ser coiiiuiiins e tiinto
mnis sentiar.s. se fe recordar que easn falta de co-
iihceiir.cnto e de mutuo intercâmbio, das iden»
e das coisas, foi, prci'ÍsKniehte a conBeqneii-
ela' lie certos receios .e prevenções que em ípo-
• ,-,s passadas uma errada orientnçSo jornallsllca
i> um eon-cilo mnl entendido dn .patriotismo
i-xnceibnv.im a oplnlilo :pitblira dos povos, provo-
•anil. aiilmnsiü.i(le« quo agitavam sentimentos
b-Hl-oa que uso tinham raziio de eSistir.

Era o rcultado da uobsh falta de solida-
ricdaile, (ins-it confraleriiidade que feiwitan na
reciproca > urresiiondenein de ideaes c aspira-
cões que nüo nascem 'le ronvchicileins economi-
,**.,* (pie As vewa soem ser transitórias — se-
nüo do contacto Intellectual e artístico que une
os povoa por sentimentos elevados.

Esse t o ílm que preoecupa. a Sociedade Es-
tiniotn de Belliis Artes, 'interpretando os sen-
tlmenlis c vontades do todo o povo do meu
paiz e esse é o flm que Invariavelmente deve-
n.o» aspirar Maílleiro» e argentinos, pois cn-
'tre nia não podem nem devem existir outras
•lnetaa que as do pensamento, nem outras bata-
lhas que não sejam aa das idfas que hlo de
impulsionar a acção conjunta e harmoniosa de
onlem a progresso — emblema de vossa blindei-
¦ra — que vibra na alma de ambos os povos
¦pnra conquistar as bellas e magníficas Tleto-
rias da intelligencia."

MUSICA
Concertos symphonicos.
Connnimica-hos a Sociedade de Con-

certos Symphonicos do Rio de Janeiro
haver, por motivo de força maior, trans-
ferido o concerto annunciado para ama-
nhã, ii, para-o sabbado, 18, pedindo-nos
tornar publico esse facto.

THEATROS
OS FAPBIS DA REVISTA " Si*. A DOM DA

ARS-EBEUTA. . . "

A nova revista de Rc;;o Berros, Car-
los Bittencourt e Cardoso de Menezes,'Sé c bomba arrebenta..., com que es-

. treo no dia 17 a nova companhia organi-

Les Demos.
Companhia Satanella Amarante,
Talvez aue ainda nesta semana, a em-

preza mude de cartaz, fazendo reprise da
opereta Amor -perfeito, em que a conhe-
cida actriz Josefina Barco substituirá a
actriz Rachel Burros.

Theatro Rj-Pubuca.
Na próxima segunda-feira, 14, ein

io* recita de assignatura será cantada a
opereta de Strauss Sonho de valsa, em
que Creniilda, no papel de Fransi tem
•unia das suas melhores interpretações.

Os outros papeis estão a cargo de Ire-
ne Gomes, Margarida Martinó, Mathias
de Almeida, Antônio Gomes e Pinto Ra-
mos.

O HOMEM DO GAÍ,
O actor .Marzullp, director da compa-

nhia de dramas e comédias, -que estreará,
a 14 do corrente, no Carlos Gomes, coin
— O homem do gas ¦— distribuiu, pela
seguinte fôrma, a peça do scu debiil:

Eva de Miromesnil, e Clotilde Musard,
Ema de Souza; Suzana Chabal, Iracema
de Alencar; Isabel Chabal, Mathilde
Costa; Julia, sobrctte, Hortencia Santos;
Clarice, creada de Eva, N. N.; Victoria,
criada de Clotilde, Maria Santos; Sigis-
,nundo Patard, o homem do gas, Marzul-
lo; Ernesto Chabnl, presidente do tribu-
nal, Manoel Collares; Ledamier, nego-
ciante dc fundos, Augusto dos Sonto-s;
conde Dee Ablettes, José Sovcral; Du-
moulin, provinciano, João Gaspar; Ro-

;gcrio, freville, advogado, Aldirio Fer-
reira; Plumasson, guarda, Raiil Barreto;
Brieard, continuo, Marcontíea.

O café' do Pinto.
Até hontem, segundo informa a em-

preza Paschoal Segreto, 221.300 pessoas
assistiram, .no S. José, ús representações
da revista -de Carlos iBittencourt e Car-
doso de Menezes— Quem i bom já nasce
feito — ora em franco suecesso.

Agora, com o seu -quadro novo — O
café do Pinto — esse suecesso redobrará,
com certeza, de intensidade.

A Capital Federal.
Proseguein, -110 S. Pedro, .com muita

animação, os ensaios da Ibur.leta de Arthur
Azevedo — A Capital 'Federal — que
subirá, em premióre, quando o permittir
a opereta de Abadie Faria Rosa — Lon-
ge dos olhos... — ora cm franco sueces-
so aíi.

Na Capital Federal estream as actrizes
Lais Arcda e Alzira Leão, contratada»
pela empreza Paschoal Segreto para os
primeiros postos daquelle elenco artis-
tico.

A primeira, que possue voz agradável
.iaterpreta.rá o difficil papel de Lòla e
a segunda representará a niiiluta -Bem-

vinda.

OS ÍANÒACEIROS.
Estão güasi' concluídos, no S. José, os

ensaias da burleta dc J. Miranda — O*
cangaceiros — que stibHtituirá, no .cartaz
daquelle theatro, a revista de Carlos Bit-
tencourt e Cardoso de Menezes — Quem
c bom já nasce feito. . . 

'

A,ngeío Laíary, Jayme -e Emílio Silva,
que pintaram os scenarios, 'já *ise 'enteft-
deram, ~n 

propósito dc sua morttngem, cora
o maciiiliista do S. José, Antônio Noveli-
no, que os approvou immedialameiite.

Esta' suspenso por um idia o .Amigo
¦Carvauíal.

Somente por um dia fica suspenso it»
Triar:on o vauBcville o Amigo Carvalhal.-
Fica suspenso .por hoje, por motivo da
realização do festival de Domingos Gui-
marães, cbntra-regra, e Aprigio Aguiar,
machinista.

Esse especlaciilo é com a peça de 'Serra

Pinto *e Luiz Drummond, Vocês acabam
casando.'' 

Os homenageados dedicam o especta-
culo ao Rio Football Club.

A casa de tjo Pedro.

. Está com o primeiro acto já sabido.p.los
seus interpretes a comedia de Oduváld»
Vianna intitulada a Casa do tio_ Pedro.
Mais uma semana e a peça estará proin-
•pta para subir á &ccna.

TRIANON —• Vocês acabam casando.*
S. PEDRO — Longe dos olhos.
S. JOSÉ — 'Qiiciil é bnm já nasce feito I
PALÁCIO THEATRO — Paris-Montt

Cario.
REPUBLICA — A duqueza do Dal Tf

barin.

VARIAS
A companhia Creniilda dc Oliveira cor»,

plefou s»u elenco com mais -uni elemento
sempre util paru as companhias'dò seu ge-
nero: um tenor,

Eduardo Mattos, "double" dc actor ,
com larga escala de serviços na .compa:
nhia Pataj-ra^Brazão. onde- tanto se evi-
denciou, resolveu dedicar-se aò theatro fla
opereta, fazendo a sua estréa na opereta
hollandeza Moinhos que cantam, ereando
no Brasil o papel que Salles Ribeiro creou
ultimamente em Lisboa.

A empreza tém grandes esperanças* nes-
te novo contratado.•*".** A senhorita Edith Lorena fará no
próximo dia 23. ás 16 1J2 horas, no salão
nobre da Jornal do Commercio uma con-
ferencia, seguindo'-se uma parte dc con-
certo, que terá o concurso do barytono
Nascimento Filho.

***Na proxitna segunda-feira. 13, reali-
za a sua festa artistica no Trianon o
Sr. Gervasio Gomensoro, actor da com-
panhia Alexandre Azevedo.

O programma extra consta da repre-
sentaçâo, pela ultima vrz?jla comedia de
grande, suocesso A inquilina de liótdfogo,
tres actos de G. Tojeiro, e de uni es-
plendido seto variado, 110 'qual tomam par-
te Edmundo André, -Margarida Simões,
soprano o actor Conceição Machado, O
Gaúcho e o heneficiado.

ONEMATOÜRAiniOS
PATHÉ — O mais forte.
IDEAL — O mais forte.
ODÉON — Àlme.s tcvaniilias:
CENTRAL — Condessa. Doddyi
OLYMPIA ¦— Jovial e turbiiknio.
ÉLECTRO BALI. — O homem hãi.
MODEJiNO — O seu primeiro amor.

PEIXE FRIGORIFICADO
Entraram ánle-hontcm nos frlgori-

ficos moÍ9 de 500 caixas contendo pei-
xe fresco,* as t|u:uv4, somniadas ás 300
Já existente!", e'-s varam o "Ktoek" a
mais de 8DÒ ca'XM |ic:'tcncentcs a par-
•feulares.

Extítem to'i ¦ . nfís frigorificos,
1.161 rr:;.'" «Íi êVo-:

m
:.m

'
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Os jogos de sabbado j
FEDERAÇÃO ATRLETICA

DO ALTO COMMERCIO

City A. O. X Leopoldlna Ralhvay A.C.

No campo do Andarahy A. C, á
tua Prefeito Serzodello, ás 16 horas.

Os jogos de domingo

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO

Mangueira X Fluminense

No campo do C. R- Flamengo, á
rua Paysandfí, nas Laranjeiras. Se-
gundos e primeiros quadros, ás 14.30
e 16.15, respectiva.^ente.

Juizes: Segundos quadros, Eduardo
Gibson, e primeiros, Jayme Barcellos.
Representante, Dr. Oldcmar Murti-
nho.

Palmeiras X Andarahy

No ground do America F. C, á
rua Campos Salles, terceiros, segun-
dos e primeiros teams, ás 9,-15, 14,30
e 16,15, respectivamente.

Juizes: terceiros quadros, Edgard
Vieira; segundos, Eduardo GibBon
(?), e primeiros, Ary de Azevedo
Franco. Representante, Guilherme
Pastar.
LIGA SUBURBANA DE FOOT-

BALL

(Sub-LÍgà da Metropolitana)
Itália X Brasil

Éclair X Modesto
União X Pcdrégulhó
Froiitin X Mavilles

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO
ENGENHO VELHO

Wundcrs F. C. x S. C. S. Paulo —
Juizes, primeiros teams, Anthero
Gonçalves Sobrinho o segundos teams,
Arlindo Monteiro. Representante, Jo-
sé de Oliveira Mello.
ASSOCIAÇÃO SPORTIVA DO RIO

DE JANEIRO
Olaria A. C. x Recreio — A's 12

horas — Terceiros teams.
Olaria x Arcos — A's 14 horas —

Segundos teams, sete minutos.
n. Vallodares x Arcos — A's 16

horas — Primeiros teams.

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA
SUBURBANA

Estrclla X Internacional
Fidalgos X L-ajá

Magno X Rio

Notas do dia
DE UTILIDADE PUBLICA

A commissão de constituição e
Justiça da Câmara, reunida sob a
presidência do Sr. Cunha Machado,
assignou pareceres julgando de uti-
lidade publica o Fluminense F. C,
o Botafogo F. C, os clubs de regatas
Icaraliy, Gragoatá, Botafogo, Nata-
ção, Vasco da Gama, Boqueirão,
Guanabara, 6. Christovão e alguns
outros, ,

SIM, OU NÃO ?
Apenas porque toda gente já se

achou com direito a "dizer coisas"
(como se diz na Luzitania), venho,
também, metter a minha desautorl-
zada colher de páo, no tão celebra-
do assunipto da entrega dos pontos
que, diz-se á boca pequena, será fei-
ta pelo Flamengo ao Fluminense.

Não é licito a ninguém contestar
O direito que tem o Flamengo, de
praticar tal acto.

Não é isso que se discute.
Entretanto, para defendel-o e co-

honestal-o, todos os que tém vindo
á arena demonstraram ou uma gran-
de inopia mental, ou uma 'forte dose
de má fé.

Os primeiros são dignos da nossa
lastima.

Os segundos devem ser confundi-
dos, afim de não supporem o resto
dos mprtaes uma simples recua de
beocios.

O argumento principal, usado por
uns e outros, ê que o Fluminense
não deve estranhar tal facto, por-
quanto já uma vez, o próprio Flumi-
rièiisé entregou os pontos do ultimo
match de um campeonato, ao Ca-
rioea.

Semelhante parallelo é de uma es-
tuUicc digna de menção.

Nenhuma analogia existe entro os
dois casos, pois o Fluminense, quan-
do entregou os pontos ao Carioca, o
fez depois de uma epidemia que as-
solou esta cidade e que lhe levou um
de seus melhores defensores, o sau-
doso Frene.h, e, "mui principãlmòri-
te", entregou os pontos do um jogo
que se ia„ realizar em "seu próprio
campo", não causando, assim, nen-
hum prejuízo ao seu svmpathico ri-
vai.

O Flamengo, não.
Ainda com à marcha da "Aida",

do anno passado, a resoar-lhe nas
oiças, "premeditou" — ápplicamos o
termo usado por um rubro-negro
ranzinza — premeditou, dizíamos,
uma vingança, e, assim, resolveu en-
tregar os pontos ao Fluminense,
porque, sendo o jogo no campo des-
te, e sendo todos os matches entre
esses dois grêmios muito concorri-
dos, teria o Fluminense um regular
prejuízo de porta. -

Vingança de pigmeu.
Entretanto, para o colosso que é

o Fluminense (isio é que dóe e pro-voea a inveja da turba ignara), se-
melhante falta não lhe causará mos-
sa, pois trata-se de uma simples mi-
galha, da-qual elle abre mão.

O Flamengo, porém, ê que, ao
praticar tal neto (se é que venha a
pratieal-o), demonstra, apenas, que,apesar das recintos injecções de "in-
glezismo", ainda não C> sportsman,
no sentido britnrinícò do vocábulo.

Aliás, eesteiro que faz um cesto...
O Bangú que o .liga, sobre o jogo
que "deveria" ser de returno, o án-no passado. -— COMMENDADOR
TORCIDA."

O IMPORTANTE JOGO DE DO-
MINGO

Effectua-so finalmente domingo, navasta praça de sports do campeão do
terra e mar, o importante match de
campeonato, entre as valentes équi-
pes do tri-campeão da cidade o do
veterano Sport Club Mangueira.

O encontro entre estes dois antigos
grêmios sportivos é esperado com
anciedade no meio sportivo, devido a
representação do Fluminense F. C.
ter sompre luetado com certa "gui-
gnc" para subjugar o quadro rubro-
negro da zena norte da cidade..-

Os resultados obtidos nos últimos
matches demonstram bem o que acl-
ma dissemos.

A partida será, pois, uma das me-
íhores do dia, indo para o ground os
jogadores dispostos a não se deixar
vencer.

Sendo este o único jogo effectuado
na zona sul da cidade, é de se esperar
que a concurrencia ao campo da irua
Faysandú seja colossal.

A partida principal será arbitra-
da pelo conhecido, sportsman Jayme
Barcellos, do America, que é uma ga-
rantia para que o jogo seja sensacio-
nal.
OS JOGOS QUE FALTAM PARA O

TERMINIO DO CAMPEONATO
E TORNEIOS DA PRIMEIRA E
SEGUNDA DIVISÕES.
São estes os matches que faltam ser

disputados e terminados para o ter-
minio do campeonato e torneios da
primeira e segunda divisões:

Primeira divisão
Dezembro:
Dia 12 — Palmeiras x Andarahy,

Mangueira x Fluminense, e Bangú x
S. Christovão.

Dia 19 — Fluminense x Flamengo,
S. Christovão x America, e Vllla Isa-
bel x Andaraby.

Dia 26 — Andarahy x Fluminense
e Palmeiras x Villa Isabel.

Janeiro:
Dia 2 — S. Christovão x Anda-

rahy.
Jogos suspensos

Botafogo x S. Christovão — 51 ml-
nulos — Empate, 0 x 0. ¦¦

Vllla Isabel x Bangú — 29 minutos
Bangú, 2x1.

Andarahy x S. Christovão — 20
minutos — Andarahy, 2x1.

Palmeiras x Mangueira — 20 ml-
nutos— Mangueira, 2x0.

Fluminense x 'Mangueira — 15 ml-
nutos — Empate, lxl.

America x Botafogo — 13 minutos
Botafogo, 3x2.

S. Christovão x Fluminense — 12
minutos — Empate, ! x 2.

Bangíi x Andarahy — 10 minutos
Andarahy, 2x1.

Villa Isabel x S. Christovão — 8
minutos — S. Christovão, 3 x 2.

Segunda divisão
Dezembro:
Dia 12 — Brasil x Carioca.
Dia 19 — Carioca x Vasco.
Dia 26 — Vasco x Mackenzie.
Sem data:
Hellenico x Brasil, Esperança x

Rio de Janeiro, Brasil x Hellenico, e
Esperança x Brasil.

MATOH INTERESTADOAL
S. C. ITepacare. de Lorcna, S. Paulo

X Magno F. C.
Convidado pelo valoroso Magno

F. C, desta capital, chegará amanhã
a esta cidade a delegação do Sport
Club Hepacaré, da cidade de Lorena,
Estado de S. Paulo, que vem á nossa
capital para disputar um match
amistoso.

O vasto e bem organizado pro-
gramma da .recepção e das festas or-
ganizadns bem demonstra o carinho
e amisade do club' carioca, para com
o seu co-irmáo da adiantada cidade
paulista; delle fazem parte, além da
cordial recepção, na estação de Cas-
cadura, lauto banquete, seguido de
grande baile, na sedo social, e um
festival dramático, no Club Gymnas-
tico Portuguez, da parte sportiva, que
terá logar na vasta e confortável
praça de sports do Magno, á rua
Portella, Mndureira,

Todas ns. homenagens que o Magno
vai proporcionar ao Hepacaré são a
retribuição das que lhe foram feitas,
tão gentilmente, por oecasião da ex-
cursão feita pelo club carioca á Lo-
rena, em outubro passado, quando
foi disputada a rica taça "Felicinno
Pereira", que o Ilepar-nr-é ronouistou.
depois de uma lueta empolgante, com
uma esquadra forte c treinada.

Por todos ns motivos, portanto, é
de esperar que as festas em homena-
gemi ao glorioso club paulista sejam
brilhantes; anciosamente é esperado
o novo encontro das equipes do He-
paearé e do Magno', em disputa do
lindo prêmio doado pelo commercio
do Lorena e consiitnido por urna ar-
tislica taça de prata.

13' unia verdadeira "révanche"
concedida pelo club de S. Paulo, que,
certamente, levnrá no campo do Ma-
gno unia multidão, anciosa de apre-
ciar a interessante pugna desportiva
e esperança (Ta de ver o valoroso pn-
vilhão azul o branco do club carioca
sair glorioso <Jq embate em que se
vai medir com um adversário forte e
longamente prepiw-ado para a lueta.
LIGA SUBURRANA CARIOCA DE

SPORTS
Inseri pções

Acham-se abortas as inscrlpçOos
para os clubs que desejarem se filiai-
a essa nova liga de foot-ball, que tem
sua sede á rua Ferrer n. 119, estação
de Brtnirtí: são condições precisas
para filiação o seguinte;

a) Depositar, a titulo de jola, a
quantia de 30$0'OÀ;

b) Ter directoria idônea, compro-
vnda;

c) Remetter, em desenho, o pavi-
lhno e a côr do uniforme, sujeitan-
do-se se for preciso modifical-n-

dl Remetter. umofficio pedindo fi-
liação", com todas as explicações.nfim
de facilitar os trabalhos da commis-
são de syndicancia;

o) Remetter, junto ao officlo de
que trata a letra d), uma relação de
todos os directores, bem organizada,
constante de nomes, residências, pro-
fissão, naturalização, estado civil.
irVside. logar em que exerce a sua
profissão e o cargo que exerce na di-
rectoría do club, tudo pela ordem.
Resoluções tomadas por oecasião de

sua fundação
No dia 5 do corrente, conforme es- :

tava marcado, ft rua Ferrei- n. 119,
em Bangrt, realizou-se a fundação de
uma sociedade, a qual se denominou \Liga Suburbana Carioca de Sport"-.
Por oecasião dessa mesma fundação
deliborou-sc o seguinte, até a appro-
vaeão das leis, a saber:

Io. Cobrar de jola a quantia de
30$000;

2o. Officiar a todos-os clubs das
zonas comprehendidas de Cascadura
a Santa Cruz, pedindo para todos se
filiarem a essa nova liga.
ASSOCIAÇÃO ATIH/ETICA SUB-

URBANA
Jogos de domingo — Juizes: V">

teams, Manoel Faria; 2"° e 3o0, Vir-
gilio Fontenelle. Representante, Ma-
noel Chaves J. Molina.

TORNEIOS INTERNOS
Botafogo F. C. — Domingo, ás

8 1|2 horas, haverá o jogo entre os
teams Renato Pacheco x Samul de
Oliveira.

Teain Renato Pacheco — Reali-
zando-se domingo, o match decisivo
de campeonato, com o team Samuel
de Oliveira, o captain pede o compa-
reclmento dos seguintes jogadores:

Santa Maria, Zézinho, Christovão,
Romeiro, Firmino, Hugo, Siqueira,
Fred., Joppert, Mimi e Menezes.

America F. C. — A commissão de
foot-ball resolveu transferir para o
dia 25 do corrente, o match marca-
do para o dia 11, entre os - teams

A SOCIEDADE ELEGANTE
6 convidada a visitar a
GUANABARA na tua
nova e luxuosa Instai-
laçâo para ver como,
tem pagar exageros,

lhe é possível vestir-se
com os mesmos .

finíssimos tecidos e
com a mesma dlstlncção

das casas de luxo.
S. Carioca, 64—Central 92

Raul Reis e Jayme Barcellos, devido
á festa que se realizará amanhã.

Hellenico A. O. — A commissão do
torneio interno, em reunião hontem
effectuada, com a presença dos se-
nhores Aloysio Marinho, Vicente
Romulo Longo e Álvaro Cabo, re-
spectivamente, captains dos teams
Cordolino Macedo, Lauro Monteiro e
Edmundo Ciodaro, resolveu encerrar
domingo o campeonato do torneio
interno, que se acha empatado entre
os teams acima.

Procedido o sorteio, teve o seguin-
te resultado:

1° encontro, Ciodaro x Cordolino;
2», Lauro x Ciodaro, e 3o, Lauro x
Cordolino.

São Juizes, respectivamente, Tho-
mé Cross, Armando Varady e Álvaro
Carijó.

O primeiro encontro terá inicio ás
14 1|2 horas em ponto. Cada jogo
durará 30 minutos e, no caso de em-
pate, prorogações de 10 minutos.

A commissão do torneio interno
convida, por nosso intermédio, todos
os associados e Exmas. famílias,
para assistirem á ultima festa que
encerra o mandato da actual dlre-
ctorla. Ao que fomos informados,
abrilhantará a festa uma banda de
musica militar. O presidente do
Hellenico fará entrega de 11 meda-
lhas e do diploma de campeão do Io
torneio interno desse sympathico
club, ao heroe da tarde.

O captain do team Cordolino Ma-
cedo pede, por nosso intermédio, o
comparecimento dos jogadores abai-
xo, ás 13,30, na sede social:

Jarbas, Paulo, Pimentel, Domin-
gos, Canedo, Lafayctte, Zamith, Vil-
laça, Tico-Tico, Lili e Humberto.

Reservas: Carneiro, Zézó, Massa,
Jorge, Moreira o Calmon.

—Realizando-se domingo o des-
empate do campeonato do Hellenico
A. C entre os teams Lauro Montei-
ro, Cordolino Macedo e Edmundo
Ciodaro, o captain do team Lauro
Monteiro pede o comparecimento de
seus players abaixo escalados, na sé-
de do club, ás 14 horas, impreteri-
velmente:

Orlando Dourado, Vasco Carva-
lho, Fernando G. da Silva, Mario G.
da Silva, Custodio Carvalho, Fran-
cisco M. Soares Júnior, José Soares,
Augusto Penna, Euclides Pinaud,
João B. Rosas, Déclo M. Soares, Eu-
rico da Moita, Jorge Beltrão, Vicente
Romulo Longo e as demais reservas.
LIGA METROPOLITANA DE DE-

SPORTOS TERRESTRES

NOTA OPFICIAL
Consellio da 1* divisão — O conse-

lho da 1* divisão, em sua reunião de
7 do corrente, resolveu:

a) Aceitar a escusa do juiz Flavio
de Almeida;

b) Approvar o .relatório do ropre-
sentante no jogo Botafogo x Anda-
rahy;

c) Approvar os seguintes jogos:
. America x Flamengo, realizado em
5 do corrente, marcando um ponto
a cada olub rios primeiros quadros;'
por haverem empatado pelo score de
0x0; dois pontos ao C. R. do Flamen-
go rios segundos quadros, por ter ven-
cido pelo scoro de 3 x 2, e dois pon-
tos ao America F. C, nos terceiros
quadros, por haver vencido pelo sco-
re de 2 x 1, - ¦.

Botafogo x Andarahy, realizado em
5 dó corrente, marcando dois pontos
ao Andarahy A. C, nos primeiros
quadros, por haver vencido pelo sco-
re de 4 x 2, o dois pontos a cada qua-
dro do Botafogo F. C, nos segundos
o terceiros quadros, por ter vencido,
respectivamente, pelos scores de
3 x 1 e 5 x 1;

Bangú x Mangueira, realizado em
5 do corrente, primeiros e segundos
quadros, marcando dois pontos a ca-
da quadro do Bangú A. C, por haver
vencido, respectivamente, peles sco-
rua de 5 x 2 o 0 x y ;

d) Escalmr os seguintes juizes o re-
presentantes:

Palmeiras x Andarahy, em 12 do
corrente — Primeiros quadros, Ary
Franco; segundos, Eduardo Gibson, e
terceiros, Edgard Vieira. Represen-
tnnte, Guilherme Pastor.

Fluminense x Flamengo, em 19 de
dczouvbro — Primeiros quadros, Ary
Franco; segundos, Èlviro Souza Ri-
beiro, e terceiros. Álvaro Ramos No-
gueiru Júnior. Representante, Olde-
mar Murlinho.

S. Christovão x America, em 19 de
dezembro — Primeiros quadros, Pe-
dro dos Santos; segundos. Eduardo
Magalhães, c- tercei rua, Flavio de Al-
meida. Representante, Dr. Souto Cua-
tagnino.

Sessão de directoria — A directo-
ria, em sua sessão de 9 do corrente
resolveu:

à) Applicar as multas de 10$, aenda um,'ao America F. Ce á Asso-
ciação Christã de Moços, por não te-rerii os seus representantes compara-
cido á duas sessões consecutivas doconselho de basket-ball;

b) Applicar as multas de 50$ e100$, ao S. Christovão A. C, por não
terem os seus renresontantes compn-
recido a 3 e 4 sessões consecutivas do
conselho de baekot-ball;

c) Applicar as multas de 100$ e100$, ao C. R. Boqueirão do Passeio,
por não terem os seus representantes
comparecido a 4 e 5 sessões do conse-
lho de basket-ball;

d) Transferir o jogo Brasil x Cario-
ca, marcado para 12 do corrente, deaccordo com o solicitado pelos alludi-
dos clubs;

e) Indeferir o pedido do Flumi-
nense F. C, com relação aos dinlo-
mas de vencedor dos torneios infan-
tis de 1916 (1°° o 200 quadros) e 1917
(2"0 quadros) e dos '2o! 

quadros de
1908 e 1911, do accordo com o pa-recer da commissão de informações,
c encaminhar o assumpto a assem-
bléa gera];

f) Não aceitar o offerecimento da
taça "Sudan", de accordo com o pa-reeer rt-< cornriilsaão de informações;

g) Conceder ao Ramos F. C. a data
de 9 de janeiro futuro, para a reali-zação de um festival, desde que nãohaja impedimento legal;

h) Encaminhar á commissão te-chnicn de foot-ball o pedido de filia-
ção do Kngenho de Denrro A C
para verificar se o club preenche ascondições necessárias.

Conselho <ic basket-ball — De or-
dem do presidente, comniunico aos
interessados que, amanhã, 10 do cor-
rente, não haverá sessão do conselho
de basket-ball, por falta de assum-
pto.

Commissão de sports nthlcticos —
De ordem do presidente, convido os
membros da commissão organizado-
ra do programma para a festo, de' 1
sports athleticos para se reunirem, !
na sede desta liga, sahbado, 11 do jcorrente, as 17 hora». ]

Conselho <la 2o divisão — O con-
selho da 2a divisão, em sua reunião
de 9 do corrente, resolveu:

a) Tomar conhecimento da entre-
ga de pontos, feita pelo Carioca F. C.
ao River F. C, nos jogos dos 2"° qua-
díos, mandando marcar dois pontos
ao River F. C;

b) Approvar o jogo dos 1°° qua-
dros River X Carioca, realizado em
5 do corrente, marcando dois pontos
ao Carioca F. C, por ter vencido pelo
scòre de 6XÒ;

c) Approvar a proposta dos repre-
sentantês do S. C. Rio de Janeiro e
Esperança F. C, marcando a data de
2 de janeiro futuro para a realização
do jogo Rio de Janeiro X Esperança;

d) Rejeitar a proposta do repre-
sentante do Americano F. C, mar-
cando datas para os jogos que ainda
não foram realizados;

e) Escalar para os jogos Carioca X
Vasco da Gama os Beguintes juizes e
representantes:

Primeiros quadros — Carlos San-
tos;

Segundos quadros — Pedro Paulo
de Lima e Castro;

Representante — José Gomes Ju-
nior. ,•--;'•

Commissão tcchníca de foot-ball—
De ordem do presidente, convido os
membros da commissão technica de
foot-ball para se rounirem, em ses-
sãó, segunda-feira,' 1.3 do corrente, ás
17 horas.

Papeis despachados pelo prcslden-
tè — S. Christovão A. C, communi-
cando que não disputará com o
Bangú A. C. os jogos marcados na
tabela, para domingo próximo, 1.2 do
corrente — Ao conselho da 1" divi-
são. Communique-sc ao interessado;

Americano F. C„ pedindo permis-
são para tomar parte no festival or-
ganizado pelo Civil S. C. — Não con-
sta nesta liga a filiação desse club á
sub-liga. Nestas condições, nego a
licença pedida,

Secretaria, 9 de dezembro de 1920
—f V. Antônio Apollaro, secretario.

TRAININGS
Fluminense x Palmeiras — (Segun-

dos quadros — Realiza-se hoje, no
stadíum, ás 16 horas, um rigoroso
treino entre os segundos quadros dos
clubs acima, tendo sido escalados pe-
Ia commissão de sports do primeiro,
os jogadores abaixo, cujo compareci-
monto a commissão solicita, pontual-
mente, á sóde social: Affonso; Jool e
Moacyr,- Faro, Honorio e Junqueira;
Adamastor, Coelho, Lemos, Queiroz,
e Moura Costa.

Reservas: .lullien, Luiz Salles, Ra-
bello, Liberal, João I, Coelho, Julinho,
Georges, Canlos Augusto, Henrique
Braga, Luiz Almeida, Plínio Veiga,
Cavalcanti, Sá Carvalho e Guaranys.

Botafogo F. C. — No campo da
•rua General Severiano, realiza-se ho-
je, áa 16 horas, .rigoroso match-trei-
no entre o Io e 2" quadros do club
acima.

O director sportivo pede o compa-
recimenfo de todos es jogadores e re-
servas, ás 15 1|2 horas, na Galeria
Cruzeiro, onde haverá conducção.

America x Vasco da Gama—Reali-
za-se hoje, ús 16 horas, um rigoroso
treino entre o 3o team do America e
o 1° teaim do Vasco da Gama, no cam-
poda rua Campo3 Salles.

O captain do Vasco aa Gama pede
o comparecimento, ás 15 horas, na
sede social, dos jogadores abaixo es-
calados, para, uniformizados, segui-
rem.Jiara o campo: Nelson; Cruz o
Palamone; Palharos, Lamego e Bar-
reira; Leão, Antonico, Medina, Nico
e Negrito.

Reservas; Godoy, Djalma e Adão.
Eis o team do Amorica: Noronha;

Allvaro e Quintella; Mario, Oswaldo e
Lyrio; Santos Lima, Siqueira, Cintra,
Ariosto e Brilhante.

AVISOS
íris F. O. — Este club avisa a todos

os interessados o clubs congêneres,
quo mudou sua sede da rua Bento
Lisboa, para a rua D. Luiza n. 57,
(Gloria), para onde íuturnmcnto de-
verá ser endereçada toda a cdrrespon-
dc-ncia.

Maiiguinhos F. C. — O Io thosou-
reiro convida todos os associados que
estão em atrnzo com os cofres do
club, para se quitarem dentro do pra-
zo do 15 dias, sob pena da directoria
agir de conformidade com o artigo
dos estatutos.

ASSEMELHAS E REUNIÕES
S. C. Mangueira — São convidados

todas os sócios quites para a assem-
bíéa geral quo se realiza no dia 12,
ás 20 horas, ria sede social.

Ordem do dia: leitura do relatório
da directoria o eleição para os cargos
flis membros da commissão de exame
do contas.

Hellenico A. C.—Q presidente con-
vida todos o's sócios quites para se
reunirem em assembléa geral, ama-
nhã, ás 20 horas, no largo do Rio
Comprido ri. 13, afim do procederem
a eleição da nova directoria.

Boiljsucotissò F. C. — O presidenteconvida cs sócios quites para se re-
unirem em assembléa gera.', extrnor-
dinaria, hoje, ás 20 horas, na sede
social, á Estrada da Ponha n. 606,
para eleição da commissão de contas.

VictorJa F. C.—Pede o compareci-
monto de todos os sócios quites, parase reunirem em assemíbléa. geralextraordinária, hoje, ús 20 horas.

A. Cajnense Club — O presidenteconvida os associados quites paracomparecerem á assembléa geral ex-
traordinaría, a realizar-se amanhã, ás
20 horas.

¦ Ordem do dia: interesses geraes ur-
gentes.

C. A. Mutondo — O presidente con-
vida todos os sócios quites para to-
marem parte na assembléa geral or-
dinaria, no dia 12 do corrente, ás 16
horas, na sede social, para eleição da
nova directoria para 1921;

VARIAS NOTICIAS
A "solW-o" de amanhã na sédc do

America — Realiza-se, finalmente,
amanhã, no magnifico rink da rua
Campog Salles o esperado baile com-
mnmora.tivo da passagem do- anni-
versarlo da fundação do valoroso
America. F. C. e promovido pelasua distineta directoria..

E' desnecessário dizer que essa
festa social está sendo esperada com
enorme anciedade, visto oomo ellas
constituem sempre um facto extra-
ordinário da semana.

Os preparativos estão sendo feitos
a capricho, não se poupando esfor-
ços para que essa festa- se revista
do maior brilhantismo.

Duas orchestras tocarão durante
as dansas, e o serviço de "buffets"
está a cargo de uma das mais impor-
tarvtes confeitarias desta capital.

Da directoria do glorioso America
F. C. recebemos gentil convite para
comparecer a essa festa, o qual, an-
tecipadamente, agradecemos.

O S. Christovão A. C. entregou os
pontos ao Bangú A. C.—Na secreta-
ria da Liga Metropolitana, deu hon-tem:_entrada um officlo do S. Chri-stováo A. C, fazendo a entrega, ao
Bangú A. C, dos pontos do jogo de
domingo próximo.

O 2o team do Fluminense no match
contra o Andarahy — De um dos
playerg componentes do 2o quadro
tricolor, cuja situação na tabela do

campeonato é idêntica á da valoro-
sa phalange do An.darahy, ouvimos
que o team tricolor, que no. dia 26
disputará o returno match com ó
club da .rua_Serzedello Correia, será
o seguinte: Ãffonso, Joel, Hugo, Fa-
ro, Honorio, Junqueira, Adamastor,
Coelho, Lemos, Queiroz e Moura
Costa.

O Brasil entregou os pontos ao
Carioca—O jogo da 2" divisão, Bra-
sil x Carioca, marcado para domin-
go, deixa de ser effectuado, por ter
o S. C. Brasil entregue os pontos.

O sportsnuin Jayme Barcellos não
actuará o match Mangueira x Flu-
ininensc—-Ouvimos que o distineto
sportsman Jayme Barcellos, sabedor
das referencias que lhe têm sido fei-
tas a resepito de sua actuação no
match ultimamente realizado entre
o Fluminense e o S. Christovão, re-
ferenclas essas partidas, em- sua
maioria, de associados do tri-cam-
peão da cidade, não actuará mais
partidas onde tomar parte o club do
stadium..

Assim sendo, já domingo próximo
não arbitrará o match returno Man-
gueira x Fluminense.

O jogo Carioca x Vasco será no
campo do Flwmeiigio — O grande
match da segunda divisão, Carioca
F. C. x C. R. Vasco da Ga.ma, mar-
ca.do para o praxiriio domingo, 19 do
corrente, eerá levado a effeito no
campo do C. R. Flamengo, á rua
Paysandü.

O Americano vai jogar com o Civil
S. C — O Americano F. C, oifficiou
bontem á Liga, solicitando licença
para no dia 19 do corrente, jogar
com o Civil Sport Club, da Liga Smb-
urbana.

Um mackenzlsla no Andarahy A.
Club — Corre com fundamento, nas
rodas sportivas, que o half direita
do Mackenzie, Nelson Miranda, vai
passar .para o Andarahy A. C, cujas
cores defenderá no proxàmc. camipeo-
nato de 1921.

Parabéns, pois, ao Andara^,-, pela
boa acquisiição que acaba de fazer.

O toriioli iniUiun dos teams iiiter-
nos do Ypiranga F. C. Promette
grande brilhantismo o festival intl-
mo promovido .pelo querido club de
Cascadura, realizando depois de ama-
nhã o torneio initium dos team que
concorrerão ao torneio interno, om
disputa da Taça Tenente Mendes So-
brinho, e de qaize medalhas de prata
do cunho official do club,

Esse festival será realizado no
campo do Modesto F. C, o novel
filiado á terceira divisão, da Liga Me-
tropoMtana.

Acham-se já inscriptos cinco, teams
que .toman-am as seguintes denomina-
ções: Capitão Álvaro Costa, Dr. Gere-
mario Cardoso e Leonel Walker.

p festival terá inicio ás 12 1]2 ho-
ras em ponto, sendo os encointros
disputados em 30 half-times de 15
minutos, sem descanço.

Da um encontro a outro haverá
um interregno de dez minutos e nos
demais casos, será apiplicado o regu-
lamento dos torneios initium, já co-
nhecido.

A esealaçâO' dos teams, de accordo
cam o sorteio feito, será o seguinte:

Primeiro jogo — Teams Dr. Alcin-
do Dantas x Ernani Co,i.1oso.

Segundo jogo — Teams Leomel
Walker x Capitão Álvaro Cesta.

3o jogo — Vencedor do primeiro
jogo x team Dr. Gere mario Dantas.

Quarto jogo'— Final — Vencedor
do segundo jogo x vencedor do ter-
ceíro jogo.

Pará jutees foram escolhidos pela
directoria do 

'Xpirariga. 
os Srs. Joa-

quim Alves Martins, capitão Álvaro
Costa., e Fernando Alderete.

Convites para a festa do America
F. O.—Acham-se na sede da A. C- D.,
á disposição dos respectivos chroniev
tas, os convites para a festa quo o
America F. C. fará realizar, amanhã,
dos seguintes jornaes e revistas :"Sport Illustrado", "Careta", "Sele-
cta", "D.' Quixote", "Tico-Tico",
"O Padz", "A Tribuna", "Para Todos"."A Razão", "O Rio-Jornal", "Fon-
Fon", "Jornail do Commercio", "O
Jornal", "A Noite", "'0 Malho", "Jor-
nal do Brasil", "A Folha", "A Noti-
cia", "O Irinparcial" e "Gazeta de No-
ticlas".

Doolindo dos Santos continua sendo
o baluarte d» S. C. Flora — Constara
nas lidos desportivas que o incunsa-
vel batalhador em prol do sport na-
cional, Sr. Doolindo Gomes dos San-
tos, quo ha muito, com esforço e de-
dicação, tem desempenhado, com
agrado gorai, o espinhoso encargo de
thesoureiro do gilorioso Sport Club
Flora, abandonaria, por escacez de
tempo, o querido club da rua Mariz e
Barros. Este boato causou surpresa a
todos que conhecem este prestigioso
director, por ser fanático pelo pavi-
Ihão alvi-celesto. Não ipassa, porém,
de um simples boato, pois fomos in-
formados pelos demais directores des-
to club quo o digno director conti-
nuairá, como sempre, sendo o baluar-
te do club de Batoque.

O Lu.slc.itio F. C. vai desafiar, pela
segunda yca, o S. O. Botafogo —
Consta 

'qúò 
o Lusitano, não se con-

formando com o resultado verificado
domingo ultimo, no campo do Cario-
ca F. O.', por oecasião do torneio ini-
tium, promovido pelo Jardim F. C,
vai, pela segunda vez, convidar o seu
rival artversairio.

Grande festival do Mundial F. C.
—• Realiza-se no dia 26 do corrente
o festival promovido pelo Mundial
F. C, em beneficio dos cofres sociaes,
onde tomarão parte 10 clubs dos sub-
urbios da Leopoldina, em disputa de
ricas taças, offerecidas por alguns
negociantes c adriiiradores deste sym-
pathico club. A7 festa promette re-
vestir-se do grande enthusiasmo, quer
por parte dos/clubs, quer por partedas torcidas. /

14 clubs vão filiar-se á Liga Sub-
urbana Carioca ? — Ao que consta
nas rodas sportivas nos subúrbios,
vão pedir filiação á Liga Suburbana
Carioca de Sports, perto de 14 clubs
daquelln zona.

O Mangiilnlios vai jogar com oMagno — A commissão de sports do
Manguinhos, communica, por nosso
intermédio, aos abaixo mencionados,
que acaba de aceitar um convite do
glorioso Magno F. C, afim de dispu-
lar uma taça com o Bloco- Preto e
Branco, no festival que esse club pro-move no dia 12 do corrente, em seu
campo, situado á rua Portella n. 96,
estação de Madureira, e ao mesmo
tempo solicita o comparecimento dos
mesmos no local acima referido, na-
quelle dia, ás 12 horas e 30 minutos,
para disputarem o alludido trophéo.

São os players seguintes: Miguel
Varella, captain; Antônio Maria, Af-
foriso Tavares de Mattos, Waldemiro
da Silva, Manoeil Barreira, Jorge Ven-
ça, J. Hygino Barreiros, Algemiro
Guimarães, Armando do Vai, Justo
J. do Oliveira e Lourenço Gilabert.

Roservas: Manoel Siqueira, Antônio
Miranda e João Faria.

Outrosim, communica a mesma
commissão, que o jogo marcado paradomingo, com o Brasileiro A. C, foi
transferido pára o próximo dia 23 de
Janeiro de 1921.

Uma festa sportiva no campo doA. Cíijuensc Club — Realiza-se do-mingo um festival sportivo em bene-ficio de um chefe de família grave-

mentfc enfermo. A commissão do fes-
tival, que so compõe dos Srs. Manoel
da Silva Ramos, Francisco Macedo
Costa e José Balthazar, organizou o
seguinte programma:

A's 16 horas — Cajuense x Ribeira
Foot-iBall Olub.

A's 14 boras — Municipal x Scra-
tch Riachuelo.

A's 12 horas — America'Suburba-
no x Villa Guairany.

A's 10 1|2 horns — Reinado x Leal-
dade.

Estas provas serão em disputa de
artísticas taças.

O Jardim F. O. no festival do Lu-
zitnno — Para o jogo a realizar-se
domingo, no campo do Botafogo
F. C, o director sportivo do Jar-
dim escalou o seguinte team e pede
o comparecimento dos players, ás 11
horas, na sede, afim de seguirem de
automóveis:

Thomaz, Álvaro, Antenor, Braga,
Braz, Patrocínio, Eugênio, Joa-
quim, Horacio, Zoroastro e Sylvio.

Reservas: Varella, Pinto e Didl-
mo.

O kecper Hungria novamente na
A. A. de Jacnrépng-uá. — Voltou no-
vãmente a fazer parte do quadro so-
ciai da A. A. de Jacarépaguá o ex-
cellente arqueiro Hungria, que este
anno disputou alguns matches de
campeonato por esse club.

Hungria, que ultimamente defen-
dia o pavilhão branco e azul do que-
rido Guanabara F. C;, fará a sua es-
trêa no domingo, no team da A. A.
de Jacarépaguá.

Hoinetiages do Olaria á memória
do fallccido associado c director C.
Arantes — A directoria do Olaria
F. C, em sua ultima reunião, resol-
veu mandar rezar missa por alma do
seu ex-associado e ex-director Caro-
Uno Arantes, fallecido em a semana
passada, a qual terá logar na matriz
de S. Geraldo, no dia 18 do corrente,
ás 9 horas.

Um festival promovido pelo Pau-
listano F. C. —. Consta-nos que o
Paulistano F. C, o conceituado gre-
mio desportivo de Botafogo, fará
realizar, no corrente mez ou cm ja-
neiro próximo, um festival sportivo,
em um dos campos da 1" divisão,
convidando, para abrilhantal-o, dif-
ferentes clubs desta cidade.

Paia este fim, foram offerecidas
por diversos associados ao Paulis-
tano duas artísticas taças.

Oomo um alvi-ncgro qnier a dlre-
ctorla do Botafogo F. O. — Escre-
vem-nos:

"Sr. redactor sportivo de "O Paiz"
— Alvi-negro dos mais antigos e fer-
voroses, preoecupado em estremo
ando. com oe trabalhos preparatórios
para a organização dn chapa da
nova directoria do. meu pobre Bota-
fogo F. C. '

Ignoro se a actual directoria. pre-
tende apresentar chapa offflcial, o
que aliás tem sido praxe, mas o certo
éque alguns dos actuaes directores
não podem e nem devem permane-
cer na direcçâo do glorioso alvi-ne-
gro. Não que não sejam moços que
muito amam ao club, mas que não
têm a su.fficiente energia para impor
ao club o. regimen de 1910, ou unes-
mo de três ou quatro annos atraz, em
que o Botafo,go F. C, apezar de não
tirar o campeonato, fez brilhante fi-
gura perante o publico e eeus leaes
adversários.

Vivendo no meio dos paredros bo-
tafoguenses, sei que será apresenta-
da uma chapa de valor e que trl-
uniphará galhardamente, nas proxi-mas eleições, a qual assim está ór-
ganizada:¦ Presidente: Miguel de Pino Macha-
do; Io vice-presidente, Samuel de
Oliveira; 2° vice-ipresidente, Luiz de
Paula e Silva; Io secretario, Oldemar
Murtinbo; 2o secretario, Henrique
Meyer; 1° thesoureiro, Arnaldo Bra-
ga; 2° thesoureiro, Alfredo Couto;
commissão do deE.pcrtos: Luiz Pa-
Ia mono (presidente), Carlos Pimen-
tel. Octa.vio Tourinho, José Couto e
Roberto Lyra.

Dando-vos este grande furo, espe-
ro que o torneis publico, pela con-
ceituada eecção sportiva de que sois
redactor, pelo que, voe apresento, os
meus Agradecimentos. Do amigo e
leitor assiduo — Jayme Gonçalves
Júnior."

Os tenms do Grêmio Desportivo
Jalioriitidy — Os quadros de foot-
bali do Grêmio Desportivo Jabo-
ranrty estão assim organizados:

Quadro A: San Martin — Gastão e
Octacilio — Rosas. V. Souto e Hy-
gino — Picanço, Othon, Flexa, W.
Castro e R. Castjro.

Quadro B: M, Souto — Coutinho e
Amaral — Prata, Raul e Rubens —
Menntti, Barroso, Zagari, Palma e
Evonio.

Reservas: Vlanna, Bastos, Martins
e Penalbcr.

Esses, quadros trenairão depois de
amanhã, no campo provisório do
grêmio.

O Penhn vai promover uni'' fei-
.londu — Esse club promoverá de-
pois de amanhã uma feijoada, em
homenagem aos seus players, depois
de uma excursão á igreja de sua
pad.roeirá.

Previnc-se aos associados que de-
verão se achar, ás 8 1|2 horaSj na
sedo, sendo o ingresso- feito còm o
recibo do mez corrente.

Resoluções da directoria do Penha
F. C.— Em sua.ultima sessão, reali-
zada trás-ante-hontem, dentre ou-
tros assumptos, ficou resolvido o se-
guinte:

a) Aceitar os seguintes convites da
Associação Sportiva de Ramos, paradisputar uma taça, com o A. C. Me-
rity, no campo do Olaria, depois de
amanhã; do Mundial F. C, paradisputar uma taça, no dia 26 do cor-
rente, no mesmo campo, com o A. C.
Braz de Plnria, e do Itararé F. C,
para disputar um match amistoso,
em nosso campo, no dia 19 também
do corrente;

b) Excluir os sócios jogadores PH-
nio Guttieres e Elysio Simões Fer-
reira, por terem infligido os píiragra-
phos 3» e 5o do art. 26, e Manoel Fer-
reira, por ter também infligido o pa-ragrapho 4" do art. 28, tudo dos es-
tatutos em vigor;

c) Suspender os seguintes jogado-res: por 60 dias, o de nome Ootavio
Benedicto, por ter infligido o para-
grapho 3o do art. 2.6, no que é reinei-
dente, e por 15 dias, Itamar Plnhei-
ro, por ter infligido o já citado pa-ragrapho-e artigo;

d) Levar ao conhecimento de to-
dos os associados que esse club ad-
quiriu o bilhete inteiro de n. 63.0.24
da loteria do Natal.

TURF
ASSOCIAÇÃO DOS CHRONISTAS

DO TURF

A directoria da Associação' dos
Chronistas do Turf, em sua reunião
de ante-hontem, adopteu, entre ou-
trás medidas, a quo nomeia seü re-
presentante em S. Paulo o nosso
distineto collega de imprensa Alfre-
do Mondego.

Resolveu mais officiar â Associa^
ção Paulista dos Chronistas sporti-
vos, de S. Paulo, agradecer, as atten-
ções dispensadas ao seu represen-
tante, por oecasião da sua visita á

referida cidade, onde foi assistir 4
disputa do grande prêmio "Taça do*
Productos".

VARIAS NOTICIAS

Em Porto Alegre, estão S. vc-ncrà
duas potrancas nacionaes de doig
annos.

São ellas: Cambiai, filha de Hall
Cross c Wolfchild, própria irmã de
Tempestade, e La Fere, filha de Hall
Cross e da égua iiíglézá Turqueza,
que pertenceu ao stud Nnvis.

Esses animaes proceíem do haras
do coronel Francisco de Macedo
Couto, devendo os pretendentes se
dirigirem ao nosso collega Hórmano
de Souza Logo, que se encontra pre-
sentemente nesta capital.

Juntamente com a égua Las
Palmas, vieram de S. Paulo uma re-
produetora ingleza, destinada ao es-
tabelecimento de criação que o co-
nhecido turfman Sr. A. J. Chavan-
tes possue em S. Paulo, e um porro,
filho de Pericles, de propriedade, do
Sr. Frederico J. Lundgren o criado
no importante haras S. José.

Na reunião do dia 19. em são
Paulo, estreará na pista da Mpócá o
cavallo argentino Maroim.

Acham-se á venda, em S. Pau-
Io, as éguas inglezas Miss Golden o
Balcorrie.

O proprietário paulista coronel
J. M. do Almeida pretendo adquirir
na Inglaterra dois animaes de bôa
classe, que aqui defenderão as suas
cores, na próxima temporada.

De um importante proprieta-
rio do turf paulista, o competente
importador Sr. Carlos Coutinho re-
cebeu ordens para adquirir, no turf
platino, um animal de optim-.i filia-
ção, já victorioso, afim de disputar
os próximos clássicos que o Jockey
Club Paulistano fará disputar na
próxima temporada.

BASKET-BALL
DOIS NOVOS CONOÜRRENTES AO

CAMPEONATA DA LIGA

Con.stava, ante-hontem,no rink do
Botafogo, por oecasião do jogo de
desempate entre as equipes do Fia-
mengo e Fluminense, que, ao proxi-
mo campeonato da Liga, a realizai'-
se em 1921, concorreriam os clubs
Hellc-nico e Andarahy, filiados á 'Me-
tropolitana.

OS CAMPEÕES DE 1920 VÃO GA-
NIIAR MEDALHAS

A directoria do Fluminense F. C,
segundo fomos informados, outori-
zou um dos seus membros a adqui-
rir medalhas de ouro para «eremi
offerecidas aos players que conquis-
taram brilhantemente o titulo de
campeão de 1920.

QUANTO RENDERAM OS JOGOS
DE DESEMPATE

Os jogos de desempato do campeo-
nato dos l00 e 2°c teams de basltet-
bali, ante-hontem, realizados no rink
do oBtafogo F. C, renderam a im-
portancia de 1:414$000.

TENNIS «%¦:

CAMPEONATO DO FLÜMINEN-
, SE F. O,,.,,

A commissão de sportes avisa ao
abaixo que domingo se realizarão aa
ultimas partidas do torneio de duplas
do club, solicitando, portanto, o com-
parecimonto dos mesmos á sede, ás
8 horas: Mariano J. M. Ferraz,', Alva-
ro Braga, - Alfredo Rebello Valente,
Souza Gomes, P. Souza Dantas,
R. Souza Dantas e Noothmann.

TIJUOA TENNIS CLUB

De accordo com os arts. 43 e 14
dos estatutos, o presidente convida
todos os sócios para so reunirem, na
sede social, em assembléa geral ordi-
naria, no próximo dia 15, para trata-
rem do segunito ordem do dia: elei-
ção da directoria e interesses sociaes,

ATHLETISÉiü
UM AVISO DO C. R. DO FL.V

MENGO
O C. R. do Flamengo, pe'a sua

directoria, pede o comparecimenta,
em sua sede, ás 16 1|2 horas, hoje,
dòii associados abaixo mencionados,
para tratar de assumptos que se
prendem aos jogos athleticos, que se
realizarão -no dia 25 do corrente: II-
defonso de Andrade, Edgard Cunha
de Vasconcellos, Ulysses Malngutti,
Humberto Malagntti de Souza, Pau»
Io Buarque de Macedo, Iberê Qou-
lart, Waldemar de Carvalho. Álvaro
Galvão Bueno.Mario Sayão C. Araú-
jo, Dagoberto A. Tcrrea, Clemente
M. Barbosa, Winkeleram Barbosa
Lima, Marc Maibon, José A'mc-ida
Netto, DinQ G. Bueno, Everardo
Peres da Silva, Júlio Kunz Filho,
Luiz Cardoso Filho, Milton Caldas,
Nolcio Dourado, Affonso Chermont,
Carlos Cruz e Aroldo Borges Leitão.

A secção sportiva con-
tinúa na 10a pagina.

GHANDKS TOHNEI0S
SPOHTIVOS DA

COMPANHIA NAC10NAD
DE TABACOS

SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ","A GAZETA DF NOTICIAS" "O
IMPARCIAL". "A 1'KIBIINA" B
OUTROS DOS ESTADOS.

Cigarros 19 (Três rinne misturas)*
Colninhtna 55 (Mistura fina). ¦
Colornliiiin 60 MHiKii-ai lavado) dFluminense (Mistura fina).
Plntlnos 44 (Mistura fino)'.
Flatlnos 88 (Capornl lavado).
GniichOB 20 (Mistura fina).
Gaúchos 30 (Caporal lavado).
Giiyncnicr (Em wiltas de I00)<
Luso (Finíssima mistura).
Marnska (Ml.-tutv eximi- •).

GBAKOES TORHErOS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOSoou^oisr
----TOlIMilO DE FOOTIIAIX i
GRANDES TORNEIOS SPORTIVOS

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

co i7 pojst
- - - - TOM ' i;i« DE REGATAS

<ãW r.í.'
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Junta dos Corretores
urtealizà-se hoje, ás 15 lioras, na sala da

directoria da Associação Commercial do
Kio dc Janeiro, a eleição do syndico e
anais membros da junta, para o exercício
dc ia-i. -.

,\ Mercado monetário
• -- CAMBIO E BOLSA

Movimento flo cambio
' -Embora subsistam as versões (le prova-

ainda liontem,

¦ «••••¦ •#<)»•)

reis empréstimos externos.
não tivemos o mercado preparado para a
*illn

ivlo contrario, o cambio declarou-se
frouxo c funecionou na baixa, não obstan-
te csletiilcre.ii-.se a varias operações volu-
mosns as noticias, mais ou menos corren-
tes mas tambem sem confirmação.

Regulava toda a praça desalentada, con-
-tiriuàndo todo o commercio desanimado,
completamente insatisfeito diante do pro-
seguiiiienfò da crise que tanto tem sobre-
saltado as classes conservadoras.

A situação de todos os mercados conti-
nuava a ser de baixa; os depósitos de pro-
duelos nacionaes estão abarrotados, e a
procura para exportação continua em
declínio. ,

O cambio abriu uni tanto fraco, pre-
valfccndo a taxa de 11 sh6 d». contra
O particular a 11 

'j\}6 
d. .Constaram ai-

guns negócios bancários a.11 3|8 d., mas
muito restrictos, tanto que, dentro em
poucu, havia dinheiro a 11 3(8 d., para o
particular. Com effeito, desceu o banca-
-rio a n 1 [4 d., cujas letras cairam, ainda
cedo a 11 3] 16 d.! com compradores do'particular 

a 11 3I16 d., assim se dcclaran-
ilo frouxo o mercado, que fechou sem
nova alteração.

O movimento de cambiáes constou de
letras bancarias de 11 sl"-* •» ll 3l'10 d»
contra letras dc w 7I16 a 11 s|i6 d., sen-
do o valor da libra esterlina de 2i$ai5 a
2i$45--

Tabelas officiaes
(1 00 <t|lr>.

MiinuCactora. . • .
Industrial «Campista.
MágOeiisq ..." ... ..
Progresso* . . •-.
Petropolltuna. .. ..
Sn 11 to Alelxo. ...

C. áe Seguro» :
Brasil. .
Minerva

Estrada* de ferro :
Mina» do S. Jeronymo.
Sul Mineira
Victori» fr Minas. ...

. Diversas :
Docas da Bahia .. ..
Pneus de Santos......
Dilus 111. luluaes
Loterias. . . 
Melhoria, no Marunhilo
Tetras

Debcntnrcs:
America Fabril. . .'.
Àlliauca
lluni Pastor
i-VrvitJiii-io línilíina. •
Colif ian«;n . . 
(lomivndo. 
Uoras oi. Baliin
Trocas «te Santos. . .
¦'slllTIlIlÇH. . • ...,,
Kdifi.-uil.ira
I'i.it l.ux. . 
Industrial Cainplstn ..
MiigtHMi.-ie. • • * • ¦*.-
1'rogivssu Industrial . .
Mercado. . '. .......
MHttiifjifiorn
Molli. cm Pernambuco.
Santo Aleixo. . 

17OS00O
2rrj(IÍOOO
150ÍOOO
200*000
•2705000

03JOOO r-:

207*000
300f000
2SDrr?U0ü

811000.
cojooo

70ÍOOO
470*f(IO(>
470Í0OOw$ooo
155000

70$üOO
5!>$000
435000

r.05000
4055000
4005000
10*000
BÕ50OO
135000

2O25O0O

2015000
20NÍ.M1U
2025000
2IMI50V0
1»II5II00
2015000
20'J5<I00
1B55IMI0
r»25IIUO
20550110
1705000
201150110
2OS5000
i!.:i)iMit)
1505000
178*000

2005000
2005000¦
2005000
2IW5ll"I'
2OO5OOO
1005000
1315000
1095000
2005000

108*110»
2O25O00
1505000

2065000
185*000

1005000.

BANGO PORTUGUÊS DO BRASIL

Rendas fiscaes
MIXASKFXEBEDOIUA DE

GERAES
Arrecadação do dia 0.
Dn l» u 
F,n> .igual 'período do anno pas
sado

40:2185800
10»:54855U0

170 :".3t*300

ilÜi WÊ -Mm miMn Sailos
EHDEREÇO TELÉGRAPH1CQ 8RASILÜSQ—CAIXA POSTAL 479

Por contrato cora o governo português o
Banco assumiu no Brasil funeções de

Agencia Financial de Portugal

Abre c/c úe movimento, CG LIMITADAS COM TALÃO DE
CHEQUES, c/c a prazo fixo e c c em moeda estrangeira

nas melhores condições do mercado

encarrega-se de administração de propriedade
RÜA DA CANDELÁRIA 24-

Knxotre ¦
Branco :.
Amendoim .. .. • • •¦ <
Pradinho. . • . ........
lluistlolK. . . .........
Outras «juiiIWadcs . ....

- Famo:.'txtyxx¥i

Gui corda. — Especial ..
Idem, bom ...... .. .
Idem, bali» .. ... .. ¦••

Em tal Mi

Rio Grande, amarelo, 1*
Idem, 2'.'. • ......
Coiuniom, da 1» . . ¦ .
Idem, de 2*
itahia 1— Especial ..
Bahia rr- Buperior...
Bom. .. . .......
Mineira t Paulista.
Kio Orande. . • •
Francera»
Preto, superior. •
(dom, regular. -.
Manteiga. .. • *

Kerozene:

2450OO a
185000 a-835000 a

. Mimo a
l«50t0 a
14*000 a

275000 1
24$000
355000
2ti*ut-l'
17*000
215000

Por «Io
25000 a 25200 \
15000 a
15000 a

15800
15100

'ee 
e

a em

(•¦¦••
*« ¦ •

Por 15 Silo»
2S50OO * I 285000.'
225000 *
215U0Ü a
181000 a
líüíiii.O a
285000 a
205000 a

235QOO a
2051*00 a
8451/00 a

24(1)00
235000
205IMM)
4051100
815000
2250(10

5AH0

t500720
285000
215000
885000

Americano . .
Ladrillios:

Nacionaes. . •
De Cerâmica .
Estrangeiros ..

Manteiga:

« • t* • •"» ¦ •

11

3 d|i*.
» 11

fconilres. . ,  11 Ir*
i».„-u. ...;*.'.'. «sra

I/uiiire* .••• 10 l»r'|10
l*arlB <*"•• »
Itiilln . . 5228 «
l-ortusitl *7,in "
Nova Vork «5M« »
llmiiburiío 5«o'0 «
lle.iianl.u «Win a
Ki.is.rn SUBO a
.íupSu . . «. '
Ru.».-ui !«» !1
Noruesa ?9lil 11
lii.lliiiiilii I*":*0 »
S.vriu *••*«» »
Beltjlca *l»0 »1
liitiüiimiru.. . 
Áustria —

«o&r.» taxa '• ¦
(MP, por íranro. . .. $308 a

«io di Prata :
Buenos Alrus (ouro) .. —
Idem (.inirel). . ..... 2*--70 a
Montevidéu 5$U70 a

i'ur çabocramnia :
Prata» * rlsta

Jtaàre* 1» -•MW
Paris »378
Nova York 05 IOO
Itulla . 

•••

Syria.

n|10
53711

1|82'5382
5240
57SU

053SII
5100
5SA0

1501&
»52ii0
1?;(40

51120
25020

53Hti
5410
511 tr.
5030

5375

551S0
253110
55ino

Canhenho commercial
A firma Alberto Moni!; & C„ tem o

capital dt» i5u:oóo$ e compõe-se dos so-
cios Alberto da Cunha Moniz e João da
Cunha Míoniz. Está estabelecida para ex-
piorar o commercio de automóveis.

Com o capital ile 100:000$, estabe-
lccerrkni-=c sob a firma N. André & C, os
Srs. Nassim Jorge André e Samuel de
Oliveira, para explorar o commercio de
armarinho.

Com o comniercio de jóias, tendo o
caoital dc 50 :ooo$, cstabeleceram-se sob¦¦¦••¦-¦ *•¦¦--- & c; --

10 7|8
53*14

054311
523U
5300

Banco do Brasil
s 90 í|t». -

11 S|8
Pracoi :

Londres: ...
Paris. 5.i*»
Italiu. . —
1'orluBiil —
Kova York —
Iíciipiiiiliu. . . . a.... -r.
Buenos Alres. ...-...- 1—
Moiitt'Vld6o. , . .... -***-

Viih-H-intrii '.

l'or 1JO00, ouro .... —
Câmara Syntlicul

a 00 dia.*

3 diu.
11 1]10

«878
*22f.
57.10

05310
5820

252U0
55IOO

3534»

leniSna. . .. ....
1'aris
Itolia.
riirluxat . . ».'.-..'.
Nova Vork . . ......
MontPviüPo
Bueno..' Aires (papfl)
Idi»ni (ouro)
}Irh-punlm.
SiliSS«
Iln.nlui'co. . 
iSi.cciü
Nor.iffCH . < • .. • • •
lliaauiiirca
Japlo
Betrk-u 
Hnilunda
Hjrrla 
1'ali-sti.ui

11 1!1|04
5375

vi«ta
3|16
537»
52311
S721

«53».'»
55101'
25280
35180
$825
5«07
5IIIIS

l?r»:iu
5'JIII)
5!M):i

35207
5400

15045
$380
5380

Tnxa.s extremai.'
... u XU. 318

B|IB
üiisti matriz. .
Ban. .11'.. . .  11 1.'*

VALORES DIVERSOS
-. Os soberanos

Kssas moeda* rctruliirara frouxas, totaudo-se
¦ libra ouro, 295700 ¦ ,

O.s vales-uiiro
O Hniieo do llra».ll fi.nie.-la ou vnles-nuro I

ra<3o de 8.340, papel; por 15 «nru. send.. a mê-
dia do dollar na «eiiutim anterior dc 05132.

FUNDOS PVBLICOS
Ainda hontem foram negociadas algu-

nias apólices de 1017 e toso; com juros,
mas a 840$ e 8.i2$ooo.

Contiiiuavam, pois, inaltírrrados esses
papeis, ao portador, tambem não ocea-
sionaiulo alteração as municipaes de
6 o|o ipie se achavam mal collocadas.

Trata a 1'rcfeitura de contrahir novos;
¦mas essas operações não influem no curso
dos outros empréstimos, assim como não
affectarain ainda a marcha do cambio.

Em todo caso, foram esses papeis pou-
co negociados, sendo ainda nienos todos
os. outros «|Ufc continuaram frouxos, tudo
como consta das vendas c offertas.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

Dlverrsas emissões, 1017, port. 1, 4,
7. 42 . . . 

Ideui. idem, 1020. port. 
¦ Kstadoaes:

Hio de 1005. 4 «I». 11. t. 49..;...
' Municipaes:

Emp. 11)00. port., 
Idem. 1014, port.. 2."
Idem, 1017. port;; 10. 30,
lidem, Idem; idem,
Idrni, Idem; idem,

a razão social de M. F. de Souza & C, os
Srs. Manoel Ferraz de Souza e Silvano
do Amaral.

Com o jicrocío dc pani ficação, es-
tabeleci»u-se o Sr. Joaquim Pacheco da
Uoclia, tendo 'O capital de 50 :ooo$ooo.

Com o capital de 30 :ooo$, estão cs-
tabelecidos os Srs: Francisco Vilmar e
Francisco Moreira Cavalcante, sob a
firma F. Vilmar & C, para explorar uma
moagem de café. , , -

 Com o commercio dc oolchoes, es-
tabeleceram-se com o capital de réis
io:oou$, os Srs. Onofre Rodrigues da
Cunha e D. Alice Jacy da Cunha, sob a
firma O. R. Cunha & C. ' 

# 
'

 A Companhia Hanseatica, pagara
dc 15 ein dianle, os_ juros do segundo se-
mestre, de suas obrigações.

ASSF,MIMií:AS GERAES
Estão convocadas as seguintes:
Dia 9.:
Dia 10:
Minas de S. Jeronymo, ás 14 liora9,

para reforma dos estatutos.
Dia 10:
Banco do Brasil, ás 13 horas, para re-

forma dos estatutos c creação da car-
teira de redescontos.

Dia 11:
Banco Nacional de Industria e Co-

lomzação, ás 14 hora?, para eleição da
directoria.

— F. de Tecidos Alegria, ás 13 horas,
para assumptos de responsabilidade.

I)ia '»i: „ . ,
Companhia Luz Stearica, as 13 horas,

para ultimar o lançamento de um em-
prestimo. 1

Reserva do Futuro, as. 16 horas,, para
eleição do liquidante. •

Dia 14: • . •
Minas de carvão do Jacuhy, ás 14 lio-

ras, para reforma dc estatutos e eleição
da directoria.'4 Dia 15:

—Industrial e Agricola do Torreão, as
13 horas, para contas e eleições.

— Empreza dc Construcçóes Civis, ás
13 horas, para contas e eleições. • .

~ Carbonifera Riograndense, ás 14
horas, para reforma de estatutos c ciei-
ções.

Dia 16:
Estrada de Ferro Victoria a Minas, as

14 lioras, para contas e eleições.
Dia 17: •¦,:•
Companhia C. das Docas da Bahia, as

14 horas, para contas e eleições.
Dia iB:
Companhia Nacional, de Seguro Mu-

tito Contra Fogo, ás 13 horas, para ciei-
ção da administração.

 Usinas de Produetos Chimicos, ás
14 horas, para eleição.

Dia 20:
A Equitativa, em 2* convocação, as 13

horas, para assumptos importantes.
Dia 23 ,-.-!• ~j
Companhia Industrial Fluminense, as

13 horas, para reforma dos estatutos.
Dia 26: ,
Trajano dc Medeiros & C. ás_i3 noras,

para prestação de contas e eleições.

Mining C., Ltd., e The Ouro Preto Gold4
Mines of Brasil Ltd., estabelecidas no Es-
tado de Minas Geraes, solicitam isenção
de direitos para materiaes que inuiorta-
ram do estrangeiro pelos vapores íngle-
zes SvÀnhnrne e Hcrscliel, entrados no
corrente anno.

—Respondendo ao officio 11. 1.267. dc
20 de novembro findo, da Alfândega de
Santos, esta inspectoria comniunicou que
as mercadorias representadas pelas amos-
trás que o acompanharam foram assim
classificadas; a de n. 1, como estampas

|não especificadas, da taxa de s$6oo por
I kilo, do art. 604, e .1 de n. 2, como estatn-

pas para annuncios, da taxa de 3$ do
mesmo artigo, com o quc está dc perfeito
accordo.

centros produetores de menor grandeza,
do norte e do sul.' O movimento do mercado foi o se-
guinte:

- Entradas: Sacaos
Campos  * • • • •«
Minas.. .. .. •• •« •¦
Alaiíoa*
Perminilmiro  .. ..
Kanti. Catharina
Sergipe ¦ •¦¦ •

Total  ••
Desido o diu 1° do nica ..
Kuldas. • ¦ • •
Desde o diu 1" do meu.'

Stock:
Kiu trnpicbes
Nos ariiiaaeiis gerava .. .

20
850
500

3.073
30.433
13.081
35.012

193.000
114.513

307.204

Centros diversos
O CAFÉ'

Foram ainda desfavoráveis as alterna-
tivas aceusadas pela Bolsa de Nova York,
de sorte quc o nosso mercado não pode
melhorar a .sua situação de baixa, mór-
metite porque os compradores continua-
ram a exercer a maior pressão contra
qualquer tentativa de alta d.is cotações.

liiti vista disso, estando os vendedores
necessitados dt» collocar o gênero, nao
podendo mais contemporizar, transigiram
mais uma vez, cedendo á vontade dos
compradores.

Mas, declarada a depreciação dos pre-
ços, o mercado reanimou-se, por isso que
os compradores de accordo com p preço
divulgado pelos vendedores, fizeram
maiures acquisições, o que, afinal, vem
determinar aliruui.i estabilidade no mer-
c.ido, cujo eslado, porém, não deixou, por
isso, de ser' pouco nromcttcdor, porque,
feitos òs suppnnientos, os compradores sc
tutiiãrão novamente intensos a novos lie-
gocios, fazendo o mercado voltar ap seu
e-itáilo precário se, por ventura, namorar
alguma coúsa çom os negócios mais des-
envolvidos que se fizeram. ,. .

O typo 7, corrido, desceu a ti?, com
negócios ' tambem'a Vo$ooo, por arroba,
negociando-sè na abertura 4137o Saccas."No 

correr do dia, o mercado continuou
activo, registrándo-se vendas de 5.285
saccas, no total dc 9.661, contra 2.600 dc
véspera. .

¦Fechou o mercado assim animado, po-
rém inaltcradq.' — Em Santos, entraram 33-9.}0 sac-
cas, foram embarcadas 22.000 e não hou-
vc saidas, sendo o deposito de 2.934-54-S
saccas. • - .

O typo 7 cotou-sc a 7*50° e o 4 a 9$
por 10 kilos, tendo passado hontem, por
Jundiahy, para esse mercado, 45.ouo sac-

— Em Nova Yorlc, a Bolsa aceusou, no
fechamento anterior, uma 'baixa de 4 pon-
Ios para já e uma alta parcial de 1 a 2,
para operações futuras.

Na abertura de hontein essa Bolsa su-
biu de 1 a 5 pontos.

Movimento dó cate
O movimento estatístico do mercado hontem

toi o seguinte:
Entratla»:

Estrada de Ferro Central do llrasll
Ks trada de Perro Ijconoldlna....
Via marítima  •• ••

Total
Regularam os seguintes preços:
Quaüddiíca: .„.j'ur ':iL%.

Branco, cristal .'• J«fO a 5700
Idem, 2» Jacto MO " *',>i0
Demeritrus. ..~~ ...„
Maseavinlios {480 a *d00
Mascavo Íi-O» • *48(l

FARINHA DE TRIGO
O mercado desse produeto regulava fir-

me, com os preços ainda cm attitude dc
alti.

Regulavam, liontem,
guintes:

11 s cotações

Por 44 /.ilo»
1» qualidade.
2* qualidade.
O* qualidade.
Semolina . .

4750OO
41)5000
455000
475000

47*500
405500
455500
475500

De Minas a E. do Iti» ..
S. Catl»arln&(5 e 10 kilos)

Milho:

Amarelo  .. ••
P.ranco
Mesclado. . ...........

Madeira do lei:

Cedro* • • ••••••»•••»*•
Peroba branca. . . . .
'lutraa qualidade* .. ••

Oleo:
De llnhaça:

Cm barril bruto... •• •*
Gm lati ii .. .. .. .. ..

De caroço de algndJo:.

Sacloual .. •• .. .. ..
Estrangeiro .. .. .. ."•

Polvilbo:
De Minas. Itlo • 8. Paulo.
Do Porto Alegre.. .. ••
Da Santa. Catharina .. ..

Pinho:

Americano. -'-. . .....
Hezlna por dúzia, enuc. .
Spruce. . . .*•
De Paraná, 1* qualidade .
Idem, de 2- qualidade ...

Phosphoros:

Marca Olho .. .. .. ••
Outra* iiúrc»9 •• •• ••

Presuntos:

Nacional.. •• •¦
estrangeiro .. ., ....

Queijos:

ili nUS, . •• ee oeaoiaai
i*aluij»ra (caiu)

Sal:

' Por totia
S39000 a £65000

Jfetre quadrado
71000 I 155000

215000 t 205000
«85000 a 405000

Den Ult»
45500 a 45000
85200 «

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(**gunAo despachos telegraphos dos nossos oorrespoiulcates espeeiaca;

MERCADOS MONETÁRIOS

OS PRODUCTOS E OS TÍTULOS BB ^SILEIROS NO
ESTRANGEIRO

Informações diversas

TEIlEGRAMMA FINANCIAL

Descontos:

4540»

82 fcilo»
185000 a 2O500O
175500
175500 a

185000
185000

Bojl Ant. ?019

Em Londres, 8 meies :
o r.|s o r.|s

Em Nora York, 3 iiiczc»
8

iT«»ro om'í.-*
c- 2S05000
— 2505000

1705000 a 1305UOO

25600 a
25000 a

25800
25800

15200
25000

a 1*40»
a 25800

5350 a
$350 a
5300 a

for

1400
5400
«400

tt
5700

3205000
25000ioeo
1880

• ¦ • • ••

CEREAES MOIDOS

O mercado desses produetos permanc-
cia firme c com tendências favoráveis.

Oofaçíc* p,>r 5<- w'°*
Kubí mimoso. . . . 2S5000
Fubft n.lnlflcarel. 175 185O00
Fubá i.anifinivet l«50Pp
Fubi ««pecial 14J]!*n*
li'ubi comniuin 12?O00
Araruta 88JOO0
Fubrl do urroa 885000

Ontron gciuro»; KÍI33.
béxtrina .' .. ." '•'¦¦ l?'-»0
Fmiln tina  JWJ!
Fecula 2* «orto .. ..'  .. *»00

O XARQUE
Esse mercado funecionava sem alte-

ração apreciável, mas com os preços fir-
mes.
. rroccãciwlas:

Sio ia Prata:
Patos e nuintm ., ,. .
Pitraa mamta»

Kiu Qrandc
rato* a mantas.. .. ..
Pura* manta» .. .. .'.

Mina» Oiraet:
Conforme u qualldud* .. .

no aorte, iroeao... .. ..
Unlfli». . . , . *••>••••#
De Cabo Frio, grane...
Idem, Idem. moldo......
íÍKtmiiedro. « • •«.«•••

Sebo:

Do It. «rand» e troãteirt
Ilo Matadouro • nan». .
Dn hin da Prata. . . .

Por laia
715000
745000

Kilo
45S00 a 55200

105500 a 105000

Dt»
15000 a «$800

1005O0O a 1055000

80 /;«»¦
,Ji . 95S0O

Nominal
65000 a 75000

n.mdaaJ . .
10$OO0 a 135000

Vm «tio
— ' 4$»00
Borolaal
NentMl 

'

Í5|?

4 3J10 '

Cambio sobre Iiondres:

Sota York (t. telg.) por dollar», libra
3.44.50 3.44.50 3.S5...0

NoTa Y-ii-U íí vista) dollars pòr libra :
3.43.75 í.43.75 3.84.7o

Pari» (4 vista) frnúcos.por libra J
5B.02 53.88 / 42.70

Lisboa tá vista) pence por nill réis:
t 1|2 1 M2 „,*«¦

Madrid tí vista) ptsetns por libra :
27.00 -Mt.80 10-3»

Gênova (á vlata) liras por libra :
87.76 ^08.00 <JJ»8C

Títulos brasileiros: / „.

.4cliioI Ant. 1010
Federae* :
Funding, B o|o "!..¦

«5 08 --» , ¦; ,
Novo Fuudlng, 11114 :

.57 tiT ... — -.,: ;.
Conversão, 1010. 4 o|o :

40 112 -40 1I2 —
1008, 5 ojo I

oe. 00 
¦ — • í .

Estadoaes .-.<¦¦
Districto Federal, 5 ojo :

50 112 B0 1|2 —
Bello Horizonte, 1005, 0 o|o :

er. or. —
E. de S. Paulo, 1013, 5 o|o :

K|éotado N|ootado N'|eoladc
E. do lllo, bônus ouro, 5 o|o :

58 r.s — . . ».
B. da Bahia, emp., ouro, 1013, 8 0|»

42 1|2 43 1|2 —

aitulos difcrsos-

Ilojí Ánt.

45.00 St.000 10.000
Snidiis:

65.700 nada nada
Existência '¦¦ .2.930.093 2.J..-.l.r>48 4.579.601

NOVA YOKK, ft — Na «ol*rn officiai d«
Cafí o Assinar viRornrain hoje, í ultima hora,
ns seviiliites cotações dc cafü a ternin, repié*
sentando conta por libra •

J/oji

Entrosa em março 7.HS
Knl rega em mulo.- > ¦ 48
Untr«»ga em Julho 7.8»
Entrega em setembro n-iO
ou seja alta de 1 a 5 pontos sobre os preijoa
anteriores que foram os Bcgniulcs:

Xnrnior
Knticsri çm innrco J.08
Enterra em innlo 1 »"4o
Entres» •-•ni Julho ';.°*
Kr*íi*i>jí;i cul setembro. 8;03

Na' niesmn data do anno passado reBlatrárain*
se as fiogüinfes cotaçCèti» 1 -

Anno fianiuao
Entrega em inatío ....,....." 15.00
Entrega eai ii-iio. Ií .1
Entrcgu em julho. . J»? *-0
Entrega cm setembro .•••»' *'*»."?

O AI.GODAO

1910

Co.. Ltd.. Ori.

Tiiploc*»:

Kifo

25100 a 2$80«

15300 a 25200
15800 a 2$'JO0

15700 a 25200

Oe diversas procedências
Telhas:

Frani-«»xaa. . .
Nacli.naei. . •

Toucinho:

Om itlo
$400 a $500

eeemeee e
eeoe*ee\o

1.422
10.511

553

50..
rjii.

8425000
84O5000

•75000

170$000
1775000
17--*500Ô
1725500
1735000

Notas da Alfândega

2005000

4or..V)oo
4u,*i50fl0

200(000

2715000

• -Acções:
'. Itnticti* * •

lipi.ui.lil. 10
CtípipwhUta :

AJ-nransuí 00 •••
noras ik» .Santos, i>ort. 'J, 2, 5, 10
Idem, Idviit, nom., 25, 25 . ......

Dobciilures:
Docas de Santos, 100

l*>r nlvnrú: •
•Sf.i:.- Petropolitnno, 200

PREGÕES DA BOLSA
Vendedor Comprador

,|o  82OJ000 810500»

8145000

r

Unifurmizailas, .5 o[o
Dhcrtoa jvnMõea :

1917. |«.rt *
1020, port
ÍSfOl1iMllltÍV;L!i

Apólices iiviniclpacs
190*1, .5 °|°. l«rt. • •'..-
lula» nominativa»
Em., ír.tw nom
Emp. lliilli, port
11(1-4, piS-t-, 0 o|»
Km.. 1H17* jwrt. li
Nlllieruj-, l» .serio..
Campos

Apólices estadoaes:
Kütiil.i do Itlo. 5 »]»
Jiinn*. 1:0005! 5 o|«, . ..

Ai^jõi-s:
ISancot '.

r.rasii: . ...'
CiMIlllUTi-ial
Cuitifittfrclti ;
Creditu Kcal Iiiternn.-loiiiil.
lavoura
Jlert lUitil. • • •
l#ortui*a(.'*t • » . .

I'. 1/0 Tccltlo»

2405000 2.345OOO
2405000 2875000
1905U00 ISlirfOOO
1SOJO00 17!)rfllU0
1775.-.O0 1775000
17UÍ000 171Í..II0

8'OÍOMJU 87?(MH>
20OÍH00 1'.I050UO

A thesouraria desta repartição arreca-
dou hontem 415 :r*4i$074, sendo réis
223:2(>r*$4oo em ouro e 191 :o7b'$674 em
Pape'» .... . 

' 
.,

Btui) do corrente importou a renda
em 2.475 :i7i$633, e em igual periodo do
anno passado em 2.255 -373$S**-. havendo
uma differenca para mais em 1920 de
219:794$3*S-' ,'

.—Os .commandantes dos vapores ingle-
zer Garcau-icr, Mancliurian Prince, Gle-
im-fric, -Larne, Lalone, Somme, Hcrschel.
francezes Amiral Trotute, Qnessant, Port
de Souvile, Fort de Donadont, e norue-
guez Sakh, entrados no corrente anno, fo-
ram responsabilizados pelo pagamento

_ ,ni dos direitos respectivos, por se •terem ex-¦>»$"00 lrav;a(j0 mercadorias de volumes consi-
gnados.respectivamcnte. á Companhia Bra-
sileira Commercial e Industrial. Edouard
Dutilh, Carvalho &. Ferreira, Costa, Pa-
checo «5» C. Clayton, Olsburgh & C. W.
J. Mc. Clclland & C, Joré Pereira Leite,
Mattos Maia & C, Dias Garcia & C,
Machado. 'Carvalho €r. C. Carvalho Lino
& C. e Garcia Sarai.a Se C , todos desta
praça.—Hoje, ás 12 horas, nos armazéns 3, 4,
5 e 6, do cáes du porto, serão vendidas em
leilão as seguinte!» mercadorias c.iid.15 cm
cominisso: doi> mastros de pinho eiu lim-
to, garrafas com cvr\eja. meias dc seda,
caixas de madeira forradas de papel 011
couro, próprias para jóias; peças para au-
tomoveis (roulements), álbuns para sil-
Ios. com capa de couro c enfeites dc pra-
ta; impressos.

— l-onuii submettidos á consideração
superior os rri|iirriincnloi cm que as Com

Total..; • •• »•
Ueide o dia 1* <lo corrente..
Mfdia
r>r.«de o dia 1* do Julho. .. .
MMIn

f!mt)or»jiic«:
Estados 1'nl.ti.s. "-.'. .
Europa •• •
Kio da Prata
('ultotagcni
Pacifico
Cala. .. .'. .. •• •> •• ¦>

Total
Desde o dia 1<* do corrente .
Desde o dia lo de.Julho.. .
Blocl: 110 merendo.. •• •• •

Cotações por arroba :
Tjpo 
Typò 
Typo 
Tj»po ¦ ••
Typo 
Typo 

Pantn semanal. 5770

12.480
00.020

7.SOU
1.803.4SO

8.250

8.(421
1.251

Segui-os «outra, fogo
"AQUAROIAN"

Avenida iilo limneo ri. 07
Telephone Norte 5401,

Preços correntes
Águas mincraes:

CaiatritiH'.
Ijunbar». .
Ralutarla .
i'an.liiiqiilra. . .

8 t^uir^iiço. . . .
Aguardente:

l«c*n M(lo)
De Campos ....
llrl 1'araly. . .
De Angra

Álcool:
10.300 De 40 graus .. .
41 '.IO "'-' ;,s grú,n •' "

1.04ll'.Vi:i ''"-• 3B «rttu* - '•
400.701 | Alfafa-

•••••••
• tt* «I ¦••

toe eeee ee
¦ è eeee

¦ Vattn
3780U0 a
825n*t0 »
345IHI0 a
825IMI0 •
305000 a

'.(Uli-ltlMl. * » eoed
De fuuielro '•>

Viulw:

li- uto Uraiflt. . • .....
«tíítTiiiiíiMrv, «irtein ?• ••
Idem. feril» '¦ ¦ •*••••

- Am' m *( *•'•<•¦•••••

Vcrmoiith:

Italiano.. .. .. •• ••
l*raneez .. ..
Parüitfuei IP.

Vinagre:
ü.).

Branco
«mo .

%e me ee. ee ee
i êe em ee êe ee

1:2008 t 1*4005
50O»OO0 l 5ÍOIO0O

üm ktlt
11300 l 15400
25000 a 28500

Por iarrti
705UIKJ - Hf>50UI

jotifuuo a l.-.itíout.
031(5000 a 7I1U500K
750501*0 * *tlMI5U'r<

'' : Volta
MHJOO0 a 41050»»

7*5000 a 8250.00
4B5iniu a ai254ioo

«pi»
«805,000 « TOOfOè»
030*00» • TOQISN

Brasil B., Coirumon Stoelt
2 »|8 2 3|»

Brailliah T. I.islil l'-
41 41

8. Vaulo R. Co.. Ltd., Ord.:
124 124 —

Leopoldina It. C, Ltd., Ord, I
M»|4 28 3|1 — ¦ , „ _ .

Dumont Coffee C, Ltd., T 112 o|o C. Pref. :
—'

gt. John dei Bey Sllnln», Ord.': .
15|; 1".|- — -

Rio Flour MIU». * Uraaarles, LM. I
: «216 B2J2 --

Landoa * Brasilian-Bank, Ltí:
22 22 l|2 —¦

MaIa*"Rcal Ingleza, Ord. :
105 105 -í

Títulos estrangeiros:

Hoje Atí». 1019
Emp. de Cuerra Britannico, I a]*, 1929|4.7 i

83 1|8 83 1!4 —
Coiwol»., 2 1|2 o|» :

44 44 118 . , „ . ,
Beate Franflaia*. 8 o|o. (na Bolsa de Paris):

««.«O 5T.03 . —
Bente Tfancaise. 5 e|o :

85.20 ! 85.20 —

¦ O GAFE»

HWrOS, 9 — O merenda der caf* dUponlvel
fechou.hoje na-i aeKiilí)*** ¦>»«"*ii í»!mo:

1919Bola Ant.
95000
78500

Nlcot.
X|cot.

Ü8500.J
S4|IHU>
OtlfrOtM
S48U00
82100»

480 litro*

1005000 a 2005000
Mi.íimii u -J«l:vu.n.
2105000 a 23O5000

2505000 a 2005000
2205000 a 2305000
1005000 a,2005000

Trpo 4 . .".  »*<¦»«
Typo í:. .-.•;-.¦•....:.,-.?*«»¦
- SAXTtW 9j—O mewado de jeafé para-• en-
treira a termo, na aber|ura tféclàrou-üc ealmo e
¦cm interesse, deixando oa -preçoa lnulu»rad»a

UNVrscíunda 
chamada, reallaou-se uma, balrtt

eeral, continuando o nftrcado calmo.* 
K* o seguinte o ultimo resultado obtido boje

KOVA YOltlí, 9 — O mercado hc algodão
pára a entre*» a prazo , eucerron-se lioje em
condii;5es eslavela, reglstraudo-se os seguiu-
tes rálores, oue representa ni cciitn por libra:

Hoje Ant. 1919
Algodão "Aincl-lciino" .

entrega eu. Junelro 13.72 1...IM .17.ou.
Alguilao "Americano"

entrega cm nuilu. . 10.00 10.18 32.0...
Ou seja uma baixa de 18 a. 21 poubis desde,

o fechamento anterior.
LIVKltlHHUí, 9 — NO mercado ilo lifgodão

disponivel a» imalidailer. brunlielras fon.ni hojo
cotadas 28 décimos ilu pence pòr libra mala
altas, vigorando os seguintes limites ;,

Hoje .liif. Wt9
Pernambuco' "ínlr- ... 12.2(1 12.01 32.42
UacclO "tulr" .... 12.20 12..01; 32.42 •

O algodfio norte-niiierieiino no mesmo merca-
de experimentou uma «Ua dc 28 deflnioí (le
pence iujr libra, cotaúdó-ae:

Hoje Ant. 1919
"Fully-mlddllng" dis- .„ „„ „„ „0¦ponlvcl 12-H4 12.20 28.02

LIVKK1'OOL, 9 — O mercado de algodão a
termo, is 12.30 p. tn., boje mostra paru o pro*
dueto norte-americano uma. alta de 28 pontos,

-cotiiiidusc em pence por

"TTully-inidilling" ca-
-trega erm dezembro.

'Fullr-iiiidiUIng" en-
trepa, e»* março .
PEUSAMItUCO, 9 -

neata praça eatere boje ao melo dia cstorcl.
A eotnçSo da 1* sorte foi por 15 kllos:

Ho)e> • ..  •• 285000
Antwrior ....,-..  «niliiol
Ann» passado.'.' 

'.  40*oW

As entradai foram:
Hoje
Anterior
Anno imíismlo

Ou seja para a aafra:
Hoje..
Anterior.. .. ..... ..
Ànno passado .. ....

Sendo a «ilrtencla deste produeto calculada

H™,Íe . .. ,. -.  ««•""O.
Aníerior .. ••' «í*01»Anienor... .... -,jtoaa
Anno passado.. ¦ •• •»»••*»»¦

À ultima exportação de algodão conhecida I
11.ÍQ0 saicai para difcrsos portos.

.,'.'.;.,'.,,,O. ASSUCAR..-. .'."), -.

rBRKAMBtlCO, 9 — Sao as «egulnte» a»
cotações offielae» de aísncar, htfjc, por .1»
leiloa:

libi-u :

llnjo .Ani: 101»

11.20 11.01 2.".43

11.42 11.14 23.00
O mercado de ,algq;',í»

1.40»
1.400

ÕÓO

245000
235500
255400

.. .. 125200

.. .'. 115800
,. .. 115100
.. .. 115000
., . 105500
I. .. ltlrJÔOO

p...r kilogramma.

8405000
8105000

Opci*aç<H*s a iiniío
Funecionou o mercado de café .1 termo,

hontem, em posição de firmeza, com um
movimento mais aciiv<f1de negócios..

-As vendas realizada», ívíi Bolsa foram
de 36.000 saccas, fechadas-' nas seguintes
condições. ,; ._¦¦•_ ',

Uezes: '"'•?«%. Comp.
Dewinhr illsM U*»"00
Janeiro (1020 11*8111) 115700
Fevereiro. •• •• llí!,5»> 1 l*sr.o
Man;. l-*"-,5P 125200
Abril 12*14*» 125350
Maio 12555U 125:150

O ALGODÃO
O mercado de algodão funecionou, hon-

tem, em posição estaVel, com um movi-
mento regular dc negócios

Não demonstrava, poréin, tendências
para .1 alta, por isso aue o stock conti-
iiunva volumoso e as entradas eram sem-
pre regulares.

Nacional .. .. :.
Arroz:

Ilrilhado da 1" ...
Hr.li.jJ.. dt '• .
Ksoeclal .. .. ..
Superior .:.'.. .
Bom
Regnlnr
Itraneo .. ....
Ilrijado do norte .
;Mf* Hrrtit. , ti
Sunga . . ......

Itaculltáo:

Dlrersaa marcas
«•ll-tlt fl.CIII IMlXi
1'eiifcli'i. . . . .

Vm Wo
5300 a 5380

80 W/o»
485000 a 525000
«:t$i».H.
405000 a
415000 a
305IHH) n
3251111» a
::s$iiimi a
2ii(i)00 a
225111111 a
11:5000 a

4r.-5.Hin
485000
435000
38SUU0
315(100
405000
285OO0
25811.111
201000

"ilra

12O500O a 1305000
— a nr.51.uo

1005000 a 1055001-

Noticias marítimas
MOVIMEN-TO DO PÒWTO

Vapores cm viagem

LIVERPOOL, 8 — 0 paquete inglez
Socrotes, da linha Lamport & Holt, sam
no dia 6 do corrente, de Leixões liara
Pernambuco, Bahia. Rio e Santos (espe-
rado rio dia 28).

Vapores entrados

- De Buenos Aires e escalas, inter-allii-
do Buenos Aires, carga à Chargeurs
Itíunis; , . , X,

De Nova York e escalas, inglez Clcns-
pean carga a Davidson Pullen;

De Savannah « escalas, americano
Ste. Johne Conrty, carga a P. S. Niçol-
son; ¦ .

De Nova York e escalos, americano
Amcross, carga á Companhia Expresso
Federal; ;

De Romallo, americano Nonantnm, car-
ga a P. S. Nicolson;

De Paranaguá, nacional Victoria, càr-
ga ao Lloyd Nacional. ,-

Dç Santos, inglez Teimcglos, carga .a
Mala Real; - 

'.; *
De Buenos Aires, americano. Lorrame-

Cross, carga a Lage Irmãos.
Para Barcelona e escalas, americano

Crippe Cmk;
Pará Dunkerquc, inter-alliado menos

Aires; , - ' •• . ¦

caim»

Deaemhro. .
Janeiro. '. .
fevereiro ,
Marco. . .
Maio. ". . .
| . Vendas.
Deiembro. .
Janeiro.. .
Fevereiro. •
Man;*. <
Maio. .. . .

Venda».

I

Dezembro. .
Junelro. .
Fevereiro. .
Muito. . .
Malu. . . .

Veadas.

ft-oiro base
n*n .

 8»S75
i r  535075" * 

 »537»
;;  05473

.............. 12.000
8»»50
05123

............. 054»25
;-¦ .,.;.. 05880
",.\  

14.000
Anterior

Tira IlijuWiicãc
Jío/e Ar.t. 1910

85100 85100 115425

Uzirnja» superior a 1»
Branco erisial .. '.'¦
Demerara»
3* sorte 
Bomeno» .. .. • ¦ *
Ilrutoa seccos ** >»

TJrílnas superior
Branco cristal
Demerara* . •
;t» sorte i • • •
Aomenoa . '• ••
brutos seccos ,.

e 1*

Bem

95175 9*175 103900
85173 9»1T3 105050

nada nada 148.000
• S «iNTOS, 0 —- Er o reiãlute Q moflinento es-
tatlstlco hoje, com oa respecti?os confronto»:

Hoje ¦ ¦ ¦ Ant. 1910
K,"™ta,: 

60.845 
" 

.83.980 19.330

j 
,!mta'W' 

22.000 22.000
Despachada»

28.000

'mm

18.500
7.80»

15.70»

L.012.900'0»4.4oe
358.100

-:/..

Uoj*
118200

8*800
iem i-ataçí»

85500
75500 

'
45^00 .

.tntirrríor
115200

85800
Sem totHi.âo

853M »
75400
45200

Atino pastada 
'

135100 
'

12550»
cotai-ao» '
1150OO
105000
75800

lüalnns superior e 1* .. .
Branco crisUil
Detneraras. :. .. •• ••
3* sorte .. .. •• >• ••
Somenos  • •
Brutos trioecoa * • > *. * * •

As entrada» (oram:
Hoje  ....
Anterior.. .. .. .. .. .,
Auno passado.... .. .. •

Ou .seja para a safra:
Hoje.. ....
Anterior • • • •
Atino passada........

Sendo a existência deste produeto calculada !

Hoje.. 
'.-¦;  .. •• 388.800'

Aaterlor.. .. .. 3«»*>0J I
Anno passado... 122.200.
j- A Bltlma ctportaçüo coaheeida de 47.500
laccoa para ditersos portoa.

tisíooo

2lill$0UO
'jo.isi.iim

1135000
7n$»im
355UIIO

07$000
8755000

•J50JOOO
isiímii.
183500ÍI
lhofiloó
1111 f. 11.11
20»:$ 000
ii.-,-j(.uli

panhias dc Mincra(,-."io St. John dei Rcy

CHÜZ & IE

Amt*ri'*a
Al:.an..-n.
(*..!il.:il...:l
CurcvtuUu

.tliril. 300(1100
2105UO0
2205000
1705OU0

L".I3S000
^^UÍUIIIl
21O5U0U

t ''..-.(.juo

. ohi.insso«'*s« <!iuisi«fi»siç< e-i
e u 11 hi própria

Suecos v-usiíi*-, novos e usaflos.

puta .*u(é e cerniiea, aniagens, nl*
..'iidfu p r)íir»iii<it.es.

Caixa Postal 665 End. Telegr. VAIRAO

9 Rua Municipal 9

Entradas:
K. Paulo
iVrtiiiiiiibMLu
N.itnl
Sergipe
Parahjrtia
OarA  • ¦
M.irniih-Jo ..
1'nrA

•Total
Desde o illu 1" do corrente.
S:tnl;.>
Desile (. dia 1" do corrente .
tílucl:

Cotará tal .
Quelidailir:

Sertões

Fardos
350
130

283
2WU

78

.. 1.047

.. .' 8.010
.. .. 443
.. .. 5.Oi".
.. .. 34.173

Por 10 7:ifoj
nominaes

Bunlia:

P. Alegre, lata de 20 kilos
Idem. dc 2 kllos .. .. ,.
I.twii. iir t« u.lf.
Ijiauna lata. il» 20 liilna
Itajahy, laia do 20- kilo»
li»inii.r. lula -1*» «U kiloa;
trteoi ia.» d» 2 klli.» ..

1. •»! alto»
Mineira . 1'flllllsta. Uta

d* 2 klln». . .......

Batatas:

Mineira c Paulista .. ..
illu li ru lide
Franocssa!.

Breu: ,
Americano, claro
Illflll. -njtfiirii . . *•••••

Cimento:

Marca D.it»
M-n-ra Atlas
Outra.-, marcas . . 

Furcllo de trigo:
Dos niotuli.» nficliiimcB .

r/«l kltr,
15950 a
15'JOO a
15HUI' a
157X0 a
15900 a
Um»., a
i *.<>:.<. •

l5inni ¦

25000
15950
15030
15!MM*
25000
•J50IU
250S0
151)30

15030 a 25000

Vm «,-i.V

Vapores saldos

Para Porto Alegre e escalas, nacional
Itapema:

Para Santos, nacional Montenegro;
Para Porto Alegre e escalas, nacionaes

Itauna e Bocaina; _
Para Florianojiolis e escalas, —-lonal

Anna.

t«ara!n»l
Nominal

Burricas
405OH0 a «45000
405000 a
405000 a

44501)6
445000

1»« sortes ..'  255000 a 205000
PauiiHtas  28*600 a 275000

1 Jleilianos ..  2^5000 a 23500o
O ASSUCAR

Esse mercado funecionou, hontem,
com saidas mais volumosas e pequenas
entradas, no entanto, as suui perspecri-
vas continuaram pouco aifimadoYss, uma
vez que se ngiiardam grandes entradns
provenientes de Pernambuco e de outros

55000 a 55200
Furiuliu- (lc mandioca:

Por 45 kiloa
Porto Alegre, especial
Idem, fim.
Idem, entrertina .. ..
Idem. peneirada .. ..
Idem, grossa
Laguii'(, peneirada *.
Idem, arussa

Feijão:

Preto, ruperior .. ..
Ideai» recnlnr .. ... . ¦
lh* ••nn*-». I*orlo Alpçr>
Uunteig.i

145000 a
135000 a
125000 a
115000 a

95300 a
105000 *
95300 a

145300
135300
125400
115300
95000
115100
05509

Pnr 00 Mio»
245000 a 285000
185000 a liliíOOO
225(HIII a •l."5ii'iii
405000 a 425000

Vaporct.

Portos do sul, AZmironte Jaceguay......
Sontliampton e esca., Hiffkiand-Jforer ..
Puenori Aires escs., jloiíiroíiie . . .....
Iluenos Aires e escs. Ualtv
Amsterdam o esca., Oclrfo
Nova York, Vestris
Havre o escs., flcylan
Nova York, renni/sson / 
Buenos Alres a esc., Tomaso di Satioio..
No«»ii Yor e esc., Çamocn»
Buenos Aires e esc., Pautai.
Elo Orande do sul e esc., Bl/ron
Dlrerpool e escs., Oriío
Stockolmo e eses.. Bticcia  ..
Su.H-ia e esca., Balooa  .. .
Novn Yorl;, Aeolus
Buenos Aires e escs., Demerara_'... .. .
Buenori Aires e escs.. Formosa. '. . ....

1 lavre e escs. Lutetia.. 
Mntwlha o escs., Cordoba
T.Ív**r])fK>I e esc., Arlanza
Antuérpia e escs., Pau» de Waes
Itio da Prata, ¦/«idoso
Bneno» Aires, livrou
Buenos Aires a esc, Xiima
Buenos Aire» e escs., Auon

Vapores a sair

Portos do Rio da Janeiro, Jfaroim. . .
Marselha * esca.. Agaitaine
Buenos Aires, Mont-Kemmel
T«nguna e escs., Laguna .. ... 
Victoria e esc». Sumaré
Havre o esc, Malte
itecife e esc, ltaalba
Buenos Airei u esrr» , lliutiHover

10
10
IO
IO
11
12
12
13
13
13
14
14
11
14
15
15
17
IT
18
10
19
10
20
21

MossorO, e esc., Itapura......
Porto» do norte. Rio dt Janeiro.........
Ponta da Areia, Coroacl. ;...'....
Buenos Alre» è esc»., OeJrio. .-
Canaoea e Unape, /rat» •• ••••*
íorto» do sal, «a<«*r*o.. u; ...;......:•
Bio da Prata, Anitrurona» ..
hneuors Aire» a escs., Ocirta» .. • • ; 

• •
llorcelona e- Oenort. Torna-o « «««•».
Portoa «to norte, Araeatp ••••
Santo», T<-»fi1».. • • .. •'• 
Santos, Teram/son  •• ... 
Porto» flo'Ki» araníe, laiapaba . . ..
Àrncajn e' escs., iíaipot.» .. ......
Kora York, Bt-ron
Buenos Alre» o esc'., AeolB»
Portu» do norte, Ceara.. .. ....••••¦
Callao a «ses., Orilo ' •• ¦
Slonterldeo e escs., Sírio •••••• " *
Bio Grande a Kio da Prata, Huecio. .. .
Nova York e eic. Fauoan ,.>......
Itlo da Prata. Balloa
Marselha e escs., formosa.., 
LiTerpool o esc»., Demerara
Uecife e escs., Taquara .... ..... •• .
Buenos Aires o e»*c. Luletta..
Buenos Aires e esc, Cordoba
.«ueiiot. Alre» e esc, Arlansa.. •_
•jueuos Aires e escs., Pav* <¦* vae* ¦.
Marselha e esc».. Mendosa
Suutlmmpton e escs., Avon
Nova Yorlt o esc, Kuroli.
Suucia a esc, t,lma........•
Portos do uorte, ./oao Aljreao

11
11
11
12
12
12
12-
18
13
13
13
14
14
1-t
15
13
15
15
15
15
15
18
IT
IT
18
1»
20
20
20
20
22
22
23
25

bendo Impressos atê aa 8 liór»», objectos par» 
'

regiatrar até a» 18 horaa de hoje, e carta*
para o exterior até a» 0.

| ««puno, liara Victoria, Bahia, Mac»I6,' ltè-
èlle», CabodeU», Natal « «tossord, ncebend» i
impressos até a» 0 boras, objectos para re*
gistrar atí as 18 horaa dc .hoje, cartas para ,
• Interior atê' aa 6 1)J e cora porte duplo ali
â»' T-.

AVISOS lUffllHS

SROGLAMDS LIiNJE
6 VAPOR NORURGUEZ

CORREIO
Esta repartlcüo expedlri mala» pelos seguiu-

tes paquetes :
Uojc:

««maré, para Victoria, CaraTellas. P. Areia,
Illiíos c Bahia, recebendo impressos at6 as
13 horas, objectos pnra registrar • até a» 12,
cartas.para o Interior atê as 13.112 e com por-
te duplo até ar ¦''

Ainnnliü :
lacuna, para Dois Bio», Santos, Paranaguá

e Santa Catharina, recebendo impressos até
as 5 hora», cartas para o Interior até as D 1|2
c com porte duplo até as 6.

'Bio de Janeiro, pnra Bahia, Maceió, Be*
clfe, Ceará e ParA, recebendo impressos até a»
10 horas, objectos para registrar até as 9

10 I cartas para o Interior até as 10 1|2 e com
10 ! porte duplo atê as 11.
10 ; Itaglbo, pnra Bahia, MaceiO e Beelfe, rece
10 bendo Impressos até as 8 horas, objectos para
10 registrar até as 18 horas do haje, cartas para
10 ! o interior até as as 8 1|2 • com norte dnpl*
11 ' até as 9<
11 j Dcnij/para Barbados • «»*a !•*¦*. '**•*

curtpgir-á neste
metido** do mez
bro, pura

porto em

de Dezem*

LEIXÕES E VIGO
.. c;ir_(ii8 e muis informa»

çom a
Pur,

ÇÕ'S

SKOGLANDS LINJE' 
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1676
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LLOYD REAL
BELGA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
t

o magnífico e luxuosíssimo paoüete

PAYS DE WAES"
jCom magníficas accommodações para passageiros de 1*, 2" e

classe intermediária, saido a 30 de novembro, dc Antuérpia, com es-

calas por PERNAMBUCO c BAHIA, deverá chegar ao RIO BE JA-

NEIRO cm 25 do corrente, e sairá no mesmo dia para SANTOS, MON-

TEVIDÉO e BUENOS AIRES.
Esperado, de volta, no RTO BE JANEIRO, no dia 12 de janeiro

próximo, partirá no mesmo dia para a Europa, fazendo a seguinte

escala: BAHIA, PERNAMBUCO, DAS PALMAS, LISBOA, CHER-

BURGO, PLYMOUTH e ANTUÉRPIA,

Para passageiros e mais informações com o

Llf D UL IH
BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO. 19
Telephone Norte: 655 -

• Liverpool, Brasil and tar Bate Stoaraers

LINHA LAMPORT & HOLT

"1
O PAQUETE

HERSeHEL
Sairá no dia 22 do corrente, para

WILHELMSEN UNE
Linha regular de cargueiros Noruegueze»

13IUSIL-IMEW YORK

TAURÜS
Carregará nal! quinzena de Janeiro

THODE FAGEL
Carreg.»rá na >3. quinzena de «Jaueiro

UND
TROUBADOR

Carregará na 1. quinzena de .Fevereiro

JETHOU
Carregará na J3. quinzena de Fevereiro

Este paquete foi expressamente construído para transporta
ae passageiros de 3. classe, em camarotes oom duas, quatro
e seis .amas.
Preço da passagem de terceira classe AAEisüíOOO,

incluindo o imposto
Para passagens e mais informações, tratar com oa agentes

Norton Nlegaw & C. L.
EUA DA SAUDE 29- PRAÇA MAUÁ

TELEPHONES—Passagens. Norte 6671—Carga: Norte 47

8BCÇAO L IVRE}

O caso das Loterias
Nacionaes

LLOYD BRASILEIRO
__. — i—i i-.ii-- ¦ tm

P-BA.ÇJ-A. SB-R-VXJI-O DOURADO
_Cntre Ouvidor «e Rosário

UNHA DO NORTE

O PAQUETB

Ceará
Sairá no dia 15 _o corrente, âs

10 horas, para MANÁOS, .scalando
em:

Victoria, 16 dé dezembro.-'
• Bahia, 18 de dezembro.

Maceió, 19 do dezembro.
(Recife, 20 de dezembro.
Cabedello, 21 de dezembro.-
Natal, 22 de dezembro.
Ceará, 23 de dezembro.
Maranhão, 25 de dezernibro.
Pará, 27 do dezembro.
'Santarém, 30 de dezembro.-'
Óbidos, 30 de dezembro.
Itacoatiára, 31 do dezembro.
Manáos, 2 de janeiro.

UNHADO SUL '

O PAQUETE

SÍRIO
Sairá no dia 15 <lo corrente, fts

10- horae, para MONTEVIDÊO, es-
calando em*

Santos, 16 de dezembro.
Paranaguá, 18 de dezembro.
Antonina, 18 de dezembro.
S. Francisco, 19 de dezem.br».
Itajahy, 20 de dezembro.
Florianópolis, 21 d© dezembro.
Rio Grande, 22 de dezembro.
Montevidêo, 24 de dezembro.

Em correspondência, no Rio Gran-
de, com o vapor "Diamantina", para
Pelotas « Porto Alegre, e com o va-
por "Rio Grande", para Jaguarão e
Santa Victoria, na Lagoa dos Patos
e na Lagoa Mirim,

AVISO—Ab pessoac que queiram lr a bordo doa paquetes, levar ou re-
caber passageiros, deverão solicitar s cartões de ingresso _a _*ecção do tra»
fego.

SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
Kio dc .Janeiro--!--». Paulo—Santos e Gênova

í. II 1 Cd. "I
§

65, AVENIDA RIO BRANCO, 65 Telephone Norte 240

Agente das Companhias
k Navegação:

Lloyd Real Hollandez
Lloyd Nacional •.
T-aus-ttan.ica Italiana

-Cosulich» :
Sociedade Triestina de

Navegação
Sociedade Nacional de

Navegação
Companhia Oriental de

Navegação

Sobre : Portugal, Ilhas,
Hespanha, Italia, Hollan-
da, França, Inglaterra e
Nova Vork.

A. taxai mais módicas do mer*
sado, _iutriig.ind_-.se as leira.
iniiiioiliaiai-aute.

.AM BI O
Vau-ln e o.impra de moed. e

iia|i_i»_iufda K tudo» •* iioi'-.>.

Unica con-
cessionária do
afamado ape-
ritivo dlges-
tivo:
"FERNET

BRANCA"

Ha, neste paiz, casos singulares.

Um delles, por exemplo, ê a cam-

panha que agora se procura levantar

contra a Companhia de Loterias Nacio-

naes, porque, estando a findar o con-

trato que ella tem ha vinte e tantos

annos com o governo federal, convém

a certos sujeitos aggredil-a de toda

fôrma para que ella n&o obtenha .- a

renovação que pleitea. A campanha

seria, até certo ponto, explicável se

essa pretensão fosse uma bandalheira,

so a companhia não houvesse cum-

prido o seu contrato, se exigisse no-

vos favores, _e estivesse apurando Iu-

cros desmedidos, explorando o povo e

o Thesouro.
Nada disso acontece. A singularida-

de está no facto de se atacar a Com-

panhia pelo simples motivo de que os

aggressores, considerando que o nego-

cio é bom, querem tomal-o para si.

Em outra qualquer terra, campanha

ditada por esses interesses despeitados

e conduzida dessa maneira não teria

nenhuma repercussão. Aqui, as coisas

são diversas; e se se deixar passar em

silencio as allegações dos ambiciosos,

muita gente acreditará que ellas sao

verdadeiras o que, de "facto, a Compa-

nhia tem abusado do seu contrato para
commetter uma série de falcatruas.

Examinando o caso com a maior im-

parcialidade, o que todos observam ê

quo a Companhia de Loterias Nacio-
naes, nesses vinte e tantos annos de

contrato, procedeu sempre correcta-
monte, cumprindo o que prometteu,
sujeitando-se a todas as fiscalizações
o ainda mais: sempre que o seu con-
trato foi alterado foi em benefício do

Thesouro e não em beneficio delia.
Deu ella lucro exorbitante aos seus

accionistas? Ondo estão elles quo nin-

guein os vê? Vê-se sim que os quotas
que tem recolhido ao Thesouro, não só
do impostos como, principalmente, as

que so destinam a auxiliar "a manu-

tenção de numerosas casa9 de carida-

de, .são consideráveis e que já hoje, se

desapparecessem, acarretariam enor-
mes prejuízos aquelles estabelecimen-
tos.

Ha irregularidades nas extracções,

ha queixas pelos não pagamentos de

prêmios? Não se as conhece.
Pretendendo a renovação, a Compa-

nhia exige favores novos?
Ao contrario. Nos dez últimos an-

Avenida Rio Branco 106 e 108

nos de contrato, a Companhia entrou ,
para o Thesouro com cerca de 48 mil

contos de réis, o que dá uma média

annual de 4.800 contos. No .requeri-
mento que apresentou ao Congresso, so-

licitando a renovação, ella se compro-

mette a elevar essa média no minimo

de mais de mil contos por anno e tal

seja a venda dos bilhetes e a quota ex-

cederá de 6.000 contos annuaes. Alie»

ga-se que a sua percentagem de pre-
mios é pequena e a Companhia de-
monstra com algtfrismos que não pôde
augmental-a, tendo os encargos que
tem. Ou ella aceita esse augmento e

nesse caso o Thesouro terá de conten-
tar-se com menos do. que recebe, ou

eleva, como declara, essa quota e nes3e
caso ê impossivel acerescer de um real'

a percentagem dos prêmios. E o mais
interessante é quo os freguezes da
Companhia, aquelles que adquirem os

seus bilhetes, estão perfeitamente sa-
tisfeitos com essa percentagem: con-

tra ella protestam os pseudo concur-
rentes, que querem! abocanhar essa
industria, promettendo que, se ven-
cessem, fariam a elevação da percen-
tagem, mas... diminuindo as quotas
do Thesouro! São dessa ordem os ar-

gumentos dos ambiciosos.....

Resta o caso da concurrencia.
E ê uma '.'blague".

Os finórios nunca pensaram em tal

concurrencia. Viram elles o requeri-
mento da Companhia e sô, então, se

lembraram de arranjar ás pressas uma

proposta que apparentasse maiores
vantagens. Dessa fôrma, quo concur-
rencia honesta seria essa cm que um
dos concurrentes leva a vantagem de
conhecer de ante-mão a proposta do
outro?

Demais, não se comprebende a ne-
cessidade dessa fôrma tio resolver a

questão. A Companhia de Loterias
Nacionaes tem agido, em vinte e ein-
co nnnos de contrato, com a mais per-
feita lisura. Nesse espaço de tempo
ella adquiriu experiência do negocio e
está em condições de exploral-o, com
resultados para o Thesouro e para o

publico, como ninguém o poderia
fazer.

Tudo indica, por conseqüência, a re-
novação pura e simples do contrato
para não corrermos o risco de surpre-
sas e desastres possíveis, com gente
cuja idoneidade ainda está por pro-
var.-

(Da Gazeta âe Noticias, de 8 de de-
zembro de 1920.)

O caso das loterias
Discute-se agora o caso da renova-

ção do contrato da Companhia d.
Loterias Nacionaes. Não se discute

propriamente. Ha uma companhia
que tem, cremos quo um quarto da
século, prestando sempre irreprehensi»
velmente as suas contas, e de outro
¦lado um grupo de cidadãos que baseia
as suas propostas nas dessa antiga
companhia, para'ficar com a "mina".

A "mina" é de uma porção de sen-
te; centenas de empregados espalha-
dos por todas as agencias do Brasil,
estabelecimentos de caridade, o gover-
no, que sabemos nós? Os directores
dessa Companhia podiam parecer mil.
lionarios. Estão longe de ter esse as*

pecto. E exactamente por tudo isso &

que todos acham que, após um enor-
me tempo do cumprimento exacto do
seu contrato, augmentando os próprios
encargos a cada renovação, a Compa-
nhia de Loterias Nacionaes poderia se
dispensar de vir para os jornaes expli.
car o que o bom senso vê claramente.

O interessante ê que o argumenta

para deslocal-a surge com toda a pom»
pa de um raciocinio da lógica da ho»
nestidade.

A honestidade ou pelo menos, para
não usar de grandes palavras, o escru»
pulo do governo seria não consentir
loteria do espécie alguma de quo elle,
governo, aufira lucros.

Isso é que seria o bonito, o correcto,
e, parece-nos, o impossivel num pai?
de loterias em todos os Estados e cre»
mos quo em varias cidades.
* A honestidade chamada pelos cava-
lheiros que querem se apropriar do
novo contrato estriba-se, porém, neste
principio:

— E' preciso abrir concurrencia pu»
blica.

Concurrencia publica para loterias!.
Nem em Mônaco. Estamos a ver d'a-
qui um paiz <r_e prohibe o jogo o en»
tretanto se serve amplamente das lo-
terias, abrindo concurrencia publica
para renovação dos contratos das cm-
prezas lotericas. E' o absurdo o não
é chie, principalmente' pensando que,
por exemplo, na Central abrem con-
currencia para fornecimento de car-
vão, deixam os concurrentes no ar 9
dão a outro o fornecimento.

Um caso em que o publico não ,!eni
duas opiniões é esse do contrato da
Companhia das Lotorias' Nacionaes.
Nós diremos álrida quo o certo era não
haver loteria nenhuma com contra-
tos com o Estado. O publico é pura e
simplesmente pela renovação.

Por uma questão de justiça. Como
não so manda embora um funccionario
que sempre se portou bem.

(Da "A Pátria", de 8-12-20.)

ROWING—WATER-POLO
IsTOTAS DO DIA

ROWING
O CÓDIGO DE NATAÇÃO TEVE

SUA APPROVAÇÃO FINAL
Com a reunião do conselho da Fe-

•deração Brasileira do Remo, reali-
zada terça-feira, ficou definitiva-
mente approvado com suas respecti»
rvàe emendas, o código de natação, a
vigorar ainda, este anno..

Esse trabalho, que vai ter redacção
fina], será impresso em livrinhos,
addicionado ao código de regatas,
sujeito ainda a approvação.

AS EMBARCAÇÕES CARIOCAS
DEIXARAM O "ANNA"

•As embarcações dos clmbs cariocas
•tue foram concorrer ás regatas pro-
movidas pela Federação Paulista, em
Santos, já deixaram o; vapor "Anna.",
a cujo bordo viajaram com destino
a esta capital.

O transporte para as suas reápecti-
•vas ga.rag.8 verificou-se por mar,
-correndo, tudo. normalmente.
CLUB DE NATAÇÃO E REGATAS

Assembléa geral
O presidente do Club de Natação

e -.Regatas, de accordo com o arti-
«o 82, paragraphoi único, dos esta-
tutos, convida todos os associados
ipara tomarem parte na reunião de
assemíbl.a geral ordinária, hoje, 10
¦do corrente, ás 20 horas, a qual se
realizará com qualquer numero de
eocios quites .presentes.

Ordem dos trabalhos (artigo 94)
a) leitura da acta da assembléa

•interior e a subsequente discussão o
npprovação;

¦b) leitura do expediente que hou-
ver, doe relatórios da directoria,
cómn-iéss-ão fiscaj o da representação
na Federação Brasileira das Socieda-
«les do Reiro;

c) apresentação do propostas;
d) eleição -ki... nova directoria;
e) Interesses sociaes.

AS MEDALHAS DA REGATA DO
O. Rt BOTAFOGO

Fomos Hontem informados de quo
as medalhas mandadas cunhar pelo
Club «le Regatas Botafogo, para os
vencedores do seu importante moe-
ting náutico; realizado em outubro
ultimo, só ficarão proniptas no fim
do corrente mez.

lEsta informação é baseada nas de-
elarações feitas ao Dr. Álvaro Wer-
neck, presidente do Botafogo, pelo
director dft C..6a da Moeda.
CliUB DE NATAÇÃO E REGATAS

Secção tle gymnastica
•Está marcado para o próximo do-

mingo, 12 do corrente, uma apre-
.sentação da escola de gymnastica
deste club. O programnia organiza-
do pola directoria "jagunça", muitas
éürprèzas trará, sem duvida, aos as-
soeiados, pois o seu hábil e esforçado
professor da escola de gymnastica,
Sr. Guilherme Herculano dc Abreu,
auxiliado pelo director da referida
escola. Sr. .José Fortes, muito tGm
contribuído para o Spct_6l|JóamèHtQ
completo dos alumnos.

O programma ficou assim organi-
zado:

1* parte:
N. 1—Cadeiras
N. 2—Barra fixa ¦ __.¦•¦
N. 3—Parallelas.
N. 4—Escadas.
2a parte:
N. 5—Acrobacia»
N. 6—Argolas.
N. 7—Gymnastica sueca
N. 8—-Massas.
A festa 'terá o concurso do velho

sportsman Sr. Francisco Silva Lago,
exhibindo-se em diversas provas,
acompanhado do gymnasta Augusto
Viminey e José.da Silva'Fortes.
CAMPEONATO DE PING-PONG

DO O. R. BOTAFOGO
A directoria do Club de Regatas

Botafogo fará realizar hoje, no «eu
Balão de baile, os encontros abaixo,
em disputa do campeonato de ping-
pong, entre os seus consocios.

O primeiro encontro terá. Inicio ás
20 1|2 horas, ..sem tolerância, consi-
derando-se vencido aquelle .''que., não
chegar a'tòmpo. Os encontros rè-
stantes" .serão., realizados logo á se-
guir ao termino- do primeirp: 

'••
Alarico • Maciel x Frederico M.

Braga; " 
' '' ', .¦

Victor Flores x Flavio Bastos.
Armando Ferreira x Mauro Dero-

me.
J. À. Leito de Castro x Almir Ma-

ciei.
O FLUMINENSE F. O. VAI REALI-

ZAR CONCURSOS AQUÁTICOS
ENTRE SEUS SÓCIOS.
A directoria do Fluminense F. C.

está organjzando, para um dos dias
da segunda quinzena do corrento
mez, uma festa aquática entre os
seus associados, na piscina do club,
constando a mesma dc varias provas
de natação, saltos dc trampolim _
mergulho.

As . inscripçoes para esta fsstn
acham-se desde já á disposição dos
interessados, na sala da commissão
de desportos, gratuitamente.

WATER-POLO
A ABERTURA DA TEMPORADA

AQUÁTICA
A Federação Brasileira das Socie-

dades do Remo, realiza domingo pro-
ximo, na enseada de Botafogo, fron-
teiro ao pavilhão de regatas, os jogos
iniciaes do campeonato e torneios do
water-polo, de 1920, por ella institui-
ds.
VASCO DA GAMA x S. CHRISTOVÃO

A's 10 e 15 1|2 horas, respectiva-
mente, segunos c. primeiros quadros.
Juiz, Pedro do.s Santos, do Club Nata-
ção c Regatas.

NATAÇÃO x BOQUEIRÃO

E' PROHIBIDA A PERMANÊNCIA
DE JOGADORES NO PAVILHÃO

A Federação Brasileira do Remo,
pelo seu presidente, avisa aos clubs
concurrentes aos jogos de domingo,
ser prohibida a permanência de joga-
dores em trajes de natação, no pavi-
lhão de regatas.

Os infractores dessa ordem, estão
sujeitos ás penalidades impostas pela
Federação.
A CONFEDERAÇÃO INSTALA UM

VESTIÁRIO PARA OS JOGADO-
RES.
A directoria da Confederação Bra-

sileira do Desportos, por um requinte
dc gentileza 4 sua filiada — Federa-
ção Brasileira do Remo, instalou, no
rez-do chão do pavilhão Mourisco,
onde tem a sua sede, um vestiário
para os jogadores dos clubs disputan-
tes mudarem suas roupas.

Neste sentido, a Federação chama
a attenção dos clubs seus filiados.

O INGRESSO NO PAVILHÃO DE
REGATAS ESTA' SUJEITO AO
SELLO DE 1$000.
A Federação Brasileira do Remo

resolveu distribuir convites espe-
ciaes para o pavilhão de regatas, de
onde assistirão os sportsmen aos jo-
gos de campeonato de water-polo.

Esses convites estão sujeitos ao
sello de, propaganda, de lt, poden-
do ser'.adquiridos desde já' ha sede
social, á rua dó Rosário.
O QUADRO DO BOQUEIRÃO QUE

VAI ENFRENTAR O DO NATA-
ÇAO. -.,-. > .
O captain geral do Club do Rega-

tas Boqueirão do Passeio escalou,
para o jogo principal de domingo
próximo, com o do Natação, o se-
guinte quad.ro:

Gobitta, Castello II, Dudú, Orlan-
do, J. Mattos, Castello I e Nelson.

O 2° quadro deverá ser organizado
hoje, á tarde, ou amanhã pela ma-
nhã.
TORNEIO INTERNO DO INTER-

NACIONAL
Continua despertando grande en-

thusiasmo entre os associados do
Club Internacional de Regatas, o
cam>peonato interno de water-polo,
organizado pela sua directoria, cujo
inicio terá logar domingo próximo,
na praia de Santa Luzia.

Os'jogos marcados para esse dia,
são os seguintes:

"Ciumento" x "Néa", ás 7 horas."Yolanda" _ "Bellita", ás 7 112
horas.

"Cir" x "Neta", às 8 horas.

"O DIA DO CEGO"
Achando»se próximo o dia 13 de

dezembro, lembrado para ser o "dia
do cégoi", por ser.o consagrado á San-
ta Luzia, padroeira dos orphãos da
luz. a Associação "Protectora dos Cé-
gos 17 de Setembro venny.i, por nos-
so intermédio, o appe.ll.. feito ás em-
prezas theatraes, ao*; cinemas'; bancos,
companhias, fabrica--, e. em geral, ás
casas commerciaes, para que nesse
dia contribuam com uma esportillâ,
destinada á construcção do edifício

Qualquer esportula poderá ser en-
viada ás redacçõe.s. dos jornaes,. ou á
sede da associação, í rua Real Gran-
deza n. 142.

Quantas almas piedosas attenden-
do a este appello, j terão, assignalado
o dia da Virgem Martyr, Santa Luzia,
por uma obra muitíssimo merltoria,
qual a de fornecer .elementos para
su ampliar a assistência aos cegos ne-
cessitados.

POLICIA MILITAR
Superior de dia, capitão Cunha.
afficial do dia á 'brigada, 2o tenen-

to Frederico;
Medico de dia, 24 horas, Dr. Ro-

cha;
Medico do dia, 12 horas, major Nio-

meyer;
Phnrmacoutico do dia, 1* tenente

graduado Agu.ar;
Interno de dia, 2° tenente honora-

rio Toscano;
Dentista do dia, _• tenente Clodo-

mir;
Auxilar do offical dò dia á grlgada,

sargento Villas BGas.

Humborto.de ,Cafnpòs, "As modas
e os modos no romance dc Macedo";
Machado de Assis, "Semana litera-
Ha"; Francisco Octaviano, "Poesias
esparsas"; Raul Pompeia, "As jóias
da coroa" (romance); Cosme Velho
(Araripe Junior), máximas e para-
doxos; "Diccionario de brasileiris-
mos", contribuições, discursos acade-
micos, recepção do Sr. Lauro Müller,
pelo Sr. Affonso Celso; recepção do
Sr. Ataulpho. Paiva, pelo Sr. Mede}-
ros e Albuquerque.

AVISOS

TARIFA ADUANEIRA
O Sr. Hannibal Porto, representante

geral da Associação Commercial do
Pará, recebeu hontem o seguinte tele-
gramma:"Estudando o projecto tarifa Asso-
ciações Commerciaes Pará Amazonas
appellam patriotismo seus . dignos, re-
presentantes Senado sentido obterem
seguintes modiíificações classo dezeseis
artigo 448 precisa-soffrer forte, redu-
cção taxa filo para mosqulteiro po-
sando 100 metros quadrados mais 4
kilos so for sincero desejo fazer pro-
phylaxia paludismo, lepra, moléstia
Chagas o outras transmissiveis inso-
ctos impõe-se reducção. taxa para 150
réis kilo máximo .rfão produzindo in-
dustria nacional semelhante artigo na
classe 24 artigo C74, onde diz tela me-
talica em peça com orificios não exce-
dendo um tmllimetro deve dizer não
excedendo dois millimetros pois um
millimelro implica fio muito fino cer-
rado portanto fraco e excessivamente
quente clima nosso paiz cujos hospi-
taes ainda não são telados graças ex-
eessivo preço custo tal mercadoria,
caso não seja pensamento projccto ta-
rifa diffieultar desenvolvimento trans-
porte meio automoves impõe-se redu-
zir de 400 para 200 réis de 250 para
100 rés direitos consignados artigo
787' classo 51 pois fabrica nacional
pretendem . trabalhar nossa borracha
impossível compelir produeto estran

"Brasil Industrial".
Está em circulação o n. 34, anno 4»,

do "Brasil Industrial", a conhecida
revista -de economia, finanças e poli-
tica; que se publica nesta capital.

O summario da presente edição é
o seguinte:

Operações de redesconto e emis-
são, D. Hamam; Dr. Edgard Rego
Monteiro; A nova lei da emissão,
Nuno Pinheiro; Em defesa da bor-
racha, "Justo appello"; Ministério
da Agricultura, O movimento dos
bancos _a capital paulista, O pro-
bloma monetário, Bento Miranda;
Diversas, Superintendência do Abas-
tecimento, Dr. Simões Lopes, O -pro-
gresso e a riqueza do Brasil, O mu-
nícipio do Rio, Lasca, O governo do
Estacro de. Minas, O grande rei, O
imposto de cònsümp sobre as bebi-
das, Estado do .Paira, O governo <Io
Dr. Lauro. Sodré, Problemas eco-
nomicos de Si Paulo, Cincinato Bra-
ga; As festas do Conselho Municipal
aos rei» dos belgas- Brasil-Bolgica (a
assignatura - do ¦ ¦ convênio commer-
ciai); A carteira de redesconto e o
seu ..rector, As relações commer-
ciaes franco-brasileiras., Informações
e annuncios.

LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL
ltosiinio dos premios ila loteria ila Capltnl

Federnl, pleno n. 300, e.trnlilii em 9 Uo Ue-
zembro de 10.0.

PKEMIOS SORTEADOS
10-08  20:000*000
82605  ¦i.OOÒ.U.O
07.-8  .. li.OOÇOOP

2 PRÊMIOS DK" 1 iOOOf000
8..0 1031)78

i PREMÍOS DE DOOÇOOO

52013 110S80 77415 720*-

14 PREMIOS DB 200*000

68035 62550 78851 110530 70755
12095 7359 «8721 0SO10 4214
80217 30129 50199 25108

39 PRÊMIOS DE 100$000

84718 45021 33248 05837 30846
92720 110229 13408 0451 11449

103155 5710 23083 10707 24403
0884Ü 71001 7078. 49054 48086
00250 81017 39024 47180 1159
87189 910047 89116 17158 115302
036S1 2012 78958 4807 40940
47518 8070» 108S14 55779

APROXIMAÇÕES
10297 o 10209 300$$$$
32661 0 32060 200$000
07457 c 97459, ...... 100$000

DEZENAS
10294 a 10300 40Í00O
32001 a .12070 .' SOJI-OU
97451 a 97160 20$000

CENTENAS
10201 a 10300 10$000
32601 a 3270» 6$00»
97401 n 97500  .. 5$000

FALTAM 22 DIAS

As pessoas que desejarem entrar
para a Associação dos .Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro do-
vem entregar ae suas propostas jã,
pois a isenção de joía ' sô ¦ vigorará
até 31 do corrente..
Diploma  5$000
Mensalidade 3$000

DIVERSÕES
O Ramos Club.. .
Realiza-Se amanhã a recita que

este club proporciona mensalmente
nos seus associados o freqüentado-
res. Será levada á scena a comedia
em dois actos, "Conselhos a casa-
dos", e a comedia em um acto "Um
beijo á meia noite", além de mais
um acto variado.

A platéa do • Ramos Club regorgi-
fará, provaveliv.ente.

Todos os números terminados cm 8 tem 1$000

O (Iscai das loterias do governo dl União,
Stantjft Cosme Pinto: a direotor assistente,
Dr. OWntlio; o cserlviio, F. do Cantuaria..

AVISOS ESPECIAES

A's 16 o 16 l!2 horas, respectiva-
monte, segundo, o primeiros qua-

OESTUARIO
DIA 9

OEmS-I-CRIO DE S. FRANCISCO
XAVIER

Cons-ielo, filha dc Antônio Garcia Fernan-
des, rna .loSo Oardoso n. 19: Palmyra, filh-
do Antônio Rodrigues, run General Caldwell
n. 11; Cosmo dos Santos, travessa Tnrf Clnb
n. 12, casa V: Francisco Caetano de Almel-
da, rua Visconde de It-imnrnty n. 111. cnsa 7;
Antônio Carcla Lmiml.o, rim d, Francisco
Xnvlor n. 230: Francisca tlomes da Costa,
Hospital de Nossa Senhora dn Snodc: Pedro
Moreira <Je OUveirn, morro da Conceição s|n;
JosO da Silva, Hos-iltul de S. Sebastião, Er-
nani Jos. dc Souza e Sllvn, Iln.pital dc São
.loão Ílaptista; Arnnldo dn Silveira Rosa,
rua José Féllx n. 13: Carlos,' filho de Seve*
rino dos Santos, riifi da America n. 174; Nel-

Keiro pagando 2*000 réis. Embora fa-!sn"' fJ»",1a.._J-»? Ft~,noiFco, nua do Bom Je-
r . . i sus: Muna Jo... flllm de Arlindo Franciscobncado varredura, fabricas ou borra- „_ ..-,,„, _.„ ,,- r.,t.,ml,y n. 103: Angelina
cha regenerada caso queiram conser- "iaoti.it.., nia Figueira n. 32; Octavia da Sil-
Var taxo ¦ 2,000 réis seja esta applica-I *-a, rua Capitão Salomão n. 42: Manoel fl-
da apenas pneumaticos. que não con-!'j1» a* • ™° , 

"_•?• ""* .... n\ S:
..-.¦.r,,.. *_.-&_.»._ ,.a--„..-..,i». .wi __. Ablg-tl Noronha c Silva, run¦ Aristldc* .Lobotenham borracha regenerada, fácil re
conhecer mediante simples examo mi-
croscopieo. Saudações cordiaes — Pela
Associação Commercial do Pará, Cat-
sio Heli, presidente — Girdon Forno»
reli, secretario."

Acaba de apparecer, com a data _fe
outubro., o n. 15 da "Revista da Aca-
demia Brasileira do Letras".
.Órgão offieial da academia acha-

38; .los. Alves. Necrotério da Poílcla;
Silvnres <ii_ Síi. Hospital dc S.- Sebastião, JosC
Liil*; Salles. Xecnitcrio da Policia;' Orlando,
filho de .Tose N. Ribeiro, rua D. Maria Koma-
na n. 17, cnsn VII. .

CEMITÜRIO DE S. JOÃO BAPTISTA
Raphaela Miirtlncr» rua do Arcai n. 23;

Balduiua Mariano Cer.piclra, Hospital dc São
João BapHsttj: Dílrn, filha d'.» Idalina Marta
da Oowe-<;».'>, nn Vi.imne.t n. 88, <.í.-;ii VIII;
Cesnria. filim tlc Bcnedlcta ..ornes da Silva, na
nia Quatro dç Si-tenibio n. 0, .casa V: Maria
l-nsii da Cunha; run Itcnto Lisboa n. 79; Ce*

Maria

MÉDICOS

Dr. Guedes de Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz o garganta.
Das 3 ás 5 horas p. m. Consultas íx
rua S. José n. 51, 1° andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residência:
rua Dezehove.de Ecvereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.986. ;

Dr. Tamborim Guiniarães —Mo-
lestias internas om geral e especial-
mente moléstias das- crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residencia, rua*de S. Christovão n. 570; telephone,
40 C.

Dr. Vbnldo Veiga—Clinico e espe-
cialista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias urinarlas. Cons.: IX.
Sete de Setembro n. 81, das 3 ás 5.
Tel. C. 808.. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário de Gouveia, das.uni»
versldades de Paris e Heidelberg,
professor de clinica das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz e garganta, na
Faculdade de Medicina desta capital,
consultas diárias, das 14 ás 16 horas,
á rua S. José n. 24.

Dr. Humberto ãe Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho,
ras c vias urinarias. Cons.: S. José
81. Das T3 ãs 15 horas, ás segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 de Maio 35. Tel. V. 6165.

,,,0)1, prrrfissinnn" ¦ :'s,!„ para \ s- .-, s„a redaceão a ,-ai'KO dos senho- | gjggi T'?J? 2tt*tgRe.-^relr.? ní_para
cegos adultos, onde dever/i ser eivada i res Mario de Alencar, Afranio Pel- i „a Flores» n. 10.
uma seceão pars. as inovas cép-as que, | xoto o Alberto Faria. OEMI-RERIO DO OARMO

dros. Juiz, .!..>n>e Fernandes Gudes, \ em grande numero, vivem ao desam- i O Kuinmnrió :F> presente numero êi j09«, Antônio _-crnÂh_&;
do P.lub de Kc=atas Vasco da Gama. ipara 4 o seguinte: ideiu.

hospital da Or-

DENTISTAS

Dr. Octavio Eurico Álvaro — Ci-
rurgião-dentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro do variaa
associaçOes scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mlse-
rlcordia, etc. Instalação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapl-
dos o garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ANALYSES DE URINAS, ETC.

César Diogo, chimico analysta.
; Rua da Quitanda o. 15. esquina da
i de AssomblOa

DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ,
OUVIDOS E BOCA

Dr. Enrico de Lemos, professor li»
vre da Faculdade de Medicina do
Rio, com 25 annos de pratica. Cura
garantida c rápida do ozena (fétidos
nasal), por processo novo. Cons.r
rua da Assembléa 13, sob., de 12 âa
6 da tardo.

ADVOGADOS

Dr. I.anupho Bocaynva Cunha —.
Escriptorio, rua do Rosário n. 65.i
Telephone'n. 4.342, Norte.

Dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
advogado—Commercial, eivei e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.'
5.738 Norte—Das 10 ás 13 e das 18
ás 17.

Di*. Honorio Coimbra—Civel; com->
mercial o criminal; adianta custas.;
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen«
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior e mal*

importante do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços módicos. Ascensores ele-
ctricos.

ARCHITECTURA E CONSTRU-
CÇÕES

Antônio Jannuzzi & C, sociedade
em commandita, por acções, com
serraria o carpintaria a vapor; depo-
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, do ma-
deira, ladrilho, cerâmica e azulejos,
etc: encarregam-se da construcção
de edifícios públicos e prédios para
particulares, pór empreitada ou ad-
ministração.

Escriptorio technico: Avenida P»iO
Branco n. 144, telephone 773, Cen-
trai, e telephone particular, do ge-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
para quaesciuci: obras.

Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telophone Beira Mar,
1.339.

FLORES E PLANTAS
Hortulunia —¦ Casa fundada em 1-

de janeiro dc 1885 — Telephonc nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÃO & C, suecessores de Ficl.roff,-
Carneiro Leão & C. «Rua do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina n. 134, Rio Comprido — Se-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para todos os misteres de jardina-
gem. Gaiolas, chãs da índia Ram
Lal's, Mineiro o Paulista. Alimento
para canários, põ da Pérsia, eto.
Cestas, ramos o coroas de flores na-
turaes, feitos com apurado gosto.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. —¦ Rua Pri»

meiro de Março n. 4. -r

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia do lote».

terias — nua do Rosário n. 71, esriul-.
na do bocL-o das Cnnèelas.

DIV._U.SOS
Livros dc leitura, de Vianna, Ko«

pke, Puif-.-ari-l.aneto, Arnaldo Bar.
reto, Abilio _.rat. Epaminondas 9
Feiisberlo tle Carvalho, Ferreira d(l
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino •
Costa o Cunlia e outros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vidor n. lli'6- Itio de Janeiro—Rua
dc S. Bento n. CO. S. Paulo— Rua d*
Bahia ii. l.uCG, Bello Horizonte
Mina!3.
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COMPANHIA NACIONAL DE SE-
OURO MUTUO CONTRA FOGO

Fundada cin 1854
De accordo com o art. 18 dos es-

tatutos, >os Srs. associados são con-
vidiulo.s para so reunirem em assem-
bléa gei-à.1 ordinária, as 13 horas do
<lia lü do corrente, na sede da com-
ipiinhia, fi rua da Quitanda n..B8,
afim .lu procederem íl eleição Uo
c'):ik«-'IIio de administração, do ge-
r.-nie o da commissão do exame de
contas, para o triennio de 1921-1923.

líio do Janeiro, 2 do dezembro de
1920—DR. JOSE' DE OTJVEIRA
COELHO, director—H. C. LEÃO
TEIXEIRA', gerente.

ANNUNCIOS
OFFERECE-SE um rapaz com al-

eu ma pratica de escriptorio. Respos-
«ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
tloro da Silva n. 1, Aldeia Campista.

0!'TERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informá-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
cos n. 00.

OFFERECE-SE um caixeiro pam
casa de pasto ou botequim; informa-
se com o Sr. João Ignacio, á rua
Evaristo da Veiga n. 140, açougue.

OFFEHECE-SE um cozinheiro;
escrever pai-a João Alves; rua dos
Arcos n. 60. Pôde ir parti fora.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor dê quartos; dá informaçOes, coip
o Sr. João Ignacio-da Silva, rua dos
Arcos ri. 60. - '¦'• ',-••'• -

OK«FEREOE-SE üm casal com
pratica de pensão; o marido para
copeiro.e a mulher para arrúniadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

OFFERECE-SE uma moça para
casa (íe pequ...a família, para arru-
madeira; ladeira do Castro n. 68.

'OFFI- '-.OE-.SE uma senhora de
meia 'Id..'d3,« p..ra um casal se. i fi-
lhos ou para .-mar conta de crian-
ç : á rua Marcilio Dias n. 8.

OFFERECE-SE uma arrumadei-
ra ou ama secca, para eu, ..amiliar.
prestando as melhures informações.
n~ rua General Pedra n. 111.

OFFERECE-SE um perfeito cozi*
nhel.ro, limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas o doces, para
hotel, pensão nobre ou família de
tratamento. Tei. 1820 N.

OFFERÉCE-SE uma . criada para
cozinhar, dando ile sua pessoa boa
fiança, pura casa de tratamento; or-
doiíãdò, de 60$ para cima. Rua. do
Riachuelo n. 78, casa 17.

Ia equitativa|
Sociedade de Seguros Mútuos sobre a vida

I^EGGCBOS REALIZADOS:
Mais de Rs. 3oo.ooo:ooo$ooo

SINISTROS È SORTEIOS PAGOS:
Mais de Rs. 25.ooo:ooo$ooo

FUNDOS DE GARANTIA E RESERVA:
Mais de Rs. 23.ooo:ooo$ooo

EDIFÍCIO de sua propriedade •>• v;h*^;;çívw«k-(

Apólice com Sorteio TWmestrai i mi
.. EM DINHEIRO vy;

^UÊtímWÊt EM S.EGUÍ.ÒS dItoÍ
INVENÇÃO EXCLUSIVA 0' "A EQUITATIVA"

*+Í>VÍÍ*l+A0***A0V'*V^*l****m*

OFFERECE-SE um bom empre-
gado; escrever para- João Ignacio;
rua dos Arcos n. 60.

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

OFFERECE-SE • uma senhora de
Idade pnra dama de companhia, ou
para tomai- conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na rua líeàl Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. «Tosephina Zorclo.

OFFERECE-SE uma senhora de
lidade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga -ri-. 47, teléphono
6310, com D. Maria.

ÒFFERECE-SB uma boa lavado!-
ra o engommadeira,- trata-se li. rua'
Carvalho de Sá n. 60. ,

OFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama-secca e honesta, parti
casa de familla; travessa Pepe n. 34,
Botafogo. "

: Qs sorteios teem logar
em 15 de Janeiro, 15 de Abril, 15 de Julho e

15 de Outubro de todos os annos
125, AVENIDA RIO BRANCO, 125

RIO DE JANEIRO
..'..-¦

Agentes -em todos ps Estados da União v
e na Europa

-:- PEDIR PROSPECTOS ->

Amanhãj iri-o-ia^i* reação ci^i

JOALHERIA SOUZA
O melhor e mais rico sortimento de BRI-

LHANTES, PÉROLAS, JÓIAS EM OURO E
PLATINA, PRATARIA E OBJECTOS BE
FINA ARTE.

COMPRA brilhantes, pérolas, prataria fina e
objectos de arte.

Tem empregados especialmente para attender a chama-
dos das Exmas. famílias, para compras e vendas.

. Pede para naó venderem suas jóias sem verem a of-
feita da JOALHERIA SOUZA,

Teleph. Central 52SO

RUA GONÇALVES DIAS N. 14

.'-,'"'¦*'«

"¦¦¦Sh

C_ MATHIAS
fr i|-rí

\i';xn

Leiam isto:

iÉne
Indicado nas CEPHALALGIAS, ENXAQUECAS, NEVRAL-
GIAS, DORES DE DENTES, RHEUtfATISffiO, etc, etc.

8. Bento 3.
Ourives 88.
$. Fedro 8S.
t de Setembro 61 e 84.

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar om uma pequena* pensão;
cartas neste jornal, com as iniciaes
C. C.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade paia casa de família ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
não dorme no alguel; rua Evaristo da
Veiga n. il.

DIVERSOS

m

Gomo é da tradição»
iniciamos a Grande
Venda Annual para li-
quidação dos nossos
grandes sentimentos,
a preços tão baixos
que representam real-
mente . .

Verdadeiras Festas
M:

ATÉLIER de vestidos de madame
Oappucclnl.. Bua .da Carioca n. 6,
sobrado..-Tel;.,;C. 3j617.. -¦: .•; -í.¦:"->', •

TERNQS :a prestações, sob medi-
da, entrega-se na 1* prestação. La-
vradio 23.

A 3*000—Pelos uitimos figurinos
se reformam os chapéos de senho-
ras; beco do Rosário n. 2, largo de"
S. Francisco — Casa Peçanha.

MLLE. RUFFIER, professeur de
français, d-htetóir.e, de littérature et
do dictian. S'adresser, 10, rua Sa-
chet, au ler. étage, ou' 32, Desem-
bargador Isidro, Fabrica, 4050 V.

BOM NEG«OCIO—Vendem-se nua-
tro caixas de vistas estereoscopicas,
formando um bloco, para exhibir
na via publica. Para ver e «tratar, á
rua do Lavradio n. 122, casa 15.

YENDEM-SE tornos de, casimira
fina, de paletó sacco e fraque, smo-
king' e casaca, a 45$, 55?, 60$, 05$
e 150$, o vestidos finos a 35$, 55$ e
95$. Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga n. «59 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, paga-se bem; atteiidem-se a
chamados pelo telephone Central
3314.

COMPRAM-SE roupas usadas de
homem, senhora, cama o mesa e ta-
petos; pagam-se mais 30 o|o do que
outras casas. Uua Evaristo da Veiga
n. 69, e rua S. Luiz Gonzaga nu-
moro 132.

ROUPAS, penhores, compram-se
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva-
risto da V'eiga n. 6!), tinturaria.

VENDE-SE um automóvel Ré-
Mault, reformado, com carrosserla
inova. Para ver o tratar, íi rua São
Fifiheisco Xavier n. 190, daa 10 ás
12 horas.

COMPRAM-SE moveis usados.mo-
hilários completos ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas de costura e cofres de ferro;
«pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; ã rua Visconde do Itaúna
lf.7, Tol. 1297-Norte.

EMPREGADA — Precisa-se . «m
Cúãa de pequena familia, para todo
© serviço; paga-se bem; íi rua dos
•Andrada* n. 163.

Bexiga, Rins, Pro-
stata, U ret lira,

Diatliese Uriea e
Artiiritismo

A UKOKOKMlNA, ((recluso anti-
wpticu dusiideotiute e iliureticu,
inuiu agra lavei -iu |«.aludar,eura u in-
¦iuftiei.iiielii reiiiii, 13 cysfiiiss.pyolíios,
id|ihrne«, pyoi..-n«.«pliriies. UMlurile*.
shroiucuu, cai luir ri du btfjcígíl, mlium-
iiia.i.u «In pr .alaia. Kvitu o -yphu, ti
uremia, u iii1«u«;õoí mlmtinae> h do
iipparellio uriuiirio. Ònii-iiv«.- asuntias
o os eaioulo- e ácido uncu •• un.toa.

Nas pharinucmb u «irugiirinb. De*
pòsiti j Urugnrla (Jiüoul— Kuo Pri.
meiro de Março u. 17. • .«•¦-¦

jmJciOB massiços

DUNLOP
seiva rival.

José Gonçalves
Cirurgião-dentista, transferiu seu

consultório dentário para o largo da
Carioca 6.

'^yj^-HBli «B&^^Bí^mbí «BB

Leilão em 14 de dezembro de 1920
GUIMARÃES & SANSEVERINO

í» Travessado Theatro 5
E

1-Â Rna Luiz de Camões 1-A
dn» cautelas /aucidus, puiloado s ir refor"
uadas ou resgamiLu ató u hora do 1'jl» •

Òs AlfiOS MAS-
SIÇ0S DUNLOP

são os mais proco*
rados porque os pro-

príetarios dé i-aniinhõcs
têm reconhecido ceiem el»

les os mais econômicos. Se
ainda não os experimentastes

pedi informações «á alguém que
delles faça uso e segui 6 seu conselho.

The Ounlop Pneumatic íyre Go. (Min m
243, Avenida Rio Branco, 245

Telephone Central 775 . Telegrammas: DUNLOP
TlIO 3DB JA.3STEIRO

:. r. -• .„. .

Milhares de cortes de vestidos
de todos os preços e tecidos

Artigos de fantasia par^ ^
oresentes

Voils de fantasia enfestados de
todas as cores, a 2$000 o metro!

Roupas de cama e mesa
Enxovaes para noivas e bébés

:.v: ¦,.x?Mifà*i>é$&s>*--i- >¦:¦ '¦¦

-. t^i"ia'^';lf*'-iMV«*l'''.'^\ ',

F o TURUNA n> ZQNA!

101 Mvémúa Passos 103

MASSA FALLI
JOSE' POLlSZOUCr

HVIE-OE,TA3STTB LEIliAO I5B

JÓIAS
EMPENHADAS NA CASA DELGADO SILVA & C.
Kixo, Sete <a.«e Se*o«aaltoi-o i.T"&

«formando um esplendido e variado sortimento de joalheria, relojoaría de
ouro e platina, com brilhantes, diamantes e outras pedras pre-

ciosas, destacando-se algumas de fino gosto e de alto valor

A. DE PHVHQ
(ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO)

Escriptorio, rua da Quitanda n. 31. Telephone,'Central, n. 884.
Autorizado peloa Srs. Castro Araujo & C, liquldatarios da referida

falleneia, .
Venderá om leilão, segiiiida-felra, 13 de dezembro dc 1920, ás 12 horas

(melo dia), ',
r-tv-ia, Sete de sSe*exJa.toro l^Q

cujo catalogo será distribuído no local indicado o no ..escriptorio do au-
riufii-iítiito, e as cclrcidam juius uuderão ser vistas desde o dia 11.

! tíigi-.Ki a« tf» *>*>

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SOL
UJSilüA QUi«- ülSTuJLiUK 7ò "/„ KM HKKMIOS

Segünda-feil-aioo=ooo$ooo
inteiro, ;í()$0()Q - * tei uio, 3SU00

Jogam fióuirnlc 4 8 mil liílhetcs
>^«M^>MA>M>M>MiV«A>MA«/^^)''W^«-.'^.-.^^>^.<-«^^>WV>WW

Loteria do Natal— Sexta-feira,24de dezembro
11.000:000$ OOO

a 15$000 —Jogam
per 300$000 em vlgesl nos
12 mllhüres

a c^
DROGAS ?

A PREÇO FIXO
Rua Primeiro de Março, 14, 16 e 18

Rua Visconde do Rio Branco, 31

Rua Conde de Bomíira. 302 e 304
> Ã4••¦'.¦»—í *ií';i.*

RIO DE JANEIRO

ESPLENDIDO SITIO
Vende-se um, a 20 minutos da es-

tação do Realengo, eom 201.000
metros quadrados, tendo boa. coehei-
ra, casa esplendida para habitação,
etc. Trata-se com os Srs. Castro ou
Aguiar,. a rua Primeiro de . «Março
n. 20, sobrado, sala 4, das 12 ás lí
e das IS &s 17 horas.

AUhNl IA Ul'- l.OI 1--HIAS—Alleude u quulquei ptfdiüo «le bilhvte» d. lo<.-riu*
—PKRtlliA& t.OliUJOS—luix» 1'isia. u. lüü—UnaSucliei 3U—K«« «lr»«i.«e«i.

QUEDA, 
CASPA, CABELLOS

BRANCOS—A loção Juve...
quaj será tamem! 8* maravilha;
Gonçalves Diaa n. 59 (Drogaria
A. Gestelra & C).

Informação útil
P6de-ée comprar ou vender. jóias I

sem receio do ser enganado, na Joa-
lheria VatenUm, rua Gonçalves Dias I
37, tekphone Í34-C<nu»l,

Completo sortimento de material photographlco. Importação e ex-
portação para todos os Bstad<*s do Brasil. Tem «sempre e rfcebe por
todoe os vapores, chapas, papeis e produetos chimicos dos melhores
fabricantes. ethulsOeá Ecrnpre frescas. Fabricas de cartões para -pho-.
to^iaiihia. Sec(:âo e.-jpecial para am adores. Preços modlcoa. Chegaram
as af.tiiiadas cúui.ue francezoe Ferro tyi o E. C.

145, rua SÍt.V <Íe Setembro, Há - HAKLO F. BEOTEl

FANYKAHAN
21 RUA SENADOR DANTAS

Chegada pelo vapor «''Sierra Veri-
tana", Fany Kahan traz os ultimo»
modelos-de vestidos, chapéos, "inàti--
teaux lingerie" e lindos pyjamas dt
Wrma exquisita e suggestlva.' As ça-
sas Gráiidjari, Bennett e IjÕwís fo»
ram as inspiradores das maravilhas
que se acham expostas no magazin
da rua Senador Dantas 21, hoje,
sexta-feira, 10 do corrente.

A elegante e distineta ""êllte" ca-
rioca corra a admiral-as.

Pelas chagas
de Christo

Uma senhora de idade, dofente,
serh poder' trabalha'r,_ estando quasi
.pega: "de catarata'«m 'àmíbaa os vis-,
tas é sem ter nieiòs pára se" susteh-
tar, pede as pessoas caridosas, pela
Sagrada Paixão; e. Morte . de Nosso
Senhor. Jesus Christo, uma esmola,
que Deus -a todos recompensara;, í
rua Chichorro n. 47, casa 13. A"
villa Moraes,. «Catumby, ou na reda-
cção, que receberá qualquer esmola.

Cera para assoalho
A 4J, agua-raz a 2$900, oleo a

1*800 p alvalade a 1)800, na rua
de S. Pedro n. 180. Tei. N. 4810.

Ü^i

\
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BANQUE IWÍ8E ET II1IENI POUR
.'áiisií siu suo

SEDE SOCIAL: PÂKí3r RÜA HALÈVY 12
Capital les. 50.0(10.000 - Kc-eivas les. 31.000.000

SCUCDH3AHS NO (tllASIl-. S. 1'iiul..
Ulo d.- Janeiro. 1'ortn Ali-cro, Santos,

OnrM.vhn *> Itcolfc.
A0I'.'XI'1AS. Uil.i.lrSo l'l'..|o, S. C.rln^.

nm-ii^ntn ISsnirlt.. S.i.it. -Io l.lniinl, M<>
etiet, H Jo;..- .1.. Uli- l'.ir.l.,. lul.n l'«..l.'i
(lr..sK« Aroroqiitira, (Uikí.is. UurrctoF p
Pou-i-ipim

SU.TCSAl. mi BÜliNÓS AIltES: Con-
t/itllt — líáijtjiiis líS dp Mu.vo.

t\ 1*0 ii tus contes pura o lirasiJ e Arccn*
tina d.--

l.'.,..iii,Hrelale Itnllnnn. Milün.
b.n.l..n City & Midland Bunt Ud

Lnmíri'8.
-S.....|£-l(. GC-nfralo pour fnvorlsor, etc

Paris.
„.-,,..,.,.,- _.- 5.éivr.«'i«nT.mi O» Psrii " dn l!r»6l'; SUDAMKItIS.
BNOBKECOS E .1-GHAriIKOS: 1 __, , . ,,,. ,„,„„..I . Dt çuccurs-nl di> Ilnuuns Aires. lt'lt_s,N(-ITAfb.

ooirespoii-leiiíGs em todas as maiores cidades do Brasil c do estrangeiro

Depósitos £t praso fixo
3 mezes juros de -45. y/„ ao anno

» » 5 u/0 »
4 » e 70 «
Depósitos á, -vista 5 »/„_ ao auno

CO.YIAíj (XUtlii;,\l KS» Ll.II ITA O AS
Até Rs. 10:0005030 juros de 4 7„ ao anno

Rio de Janeiro- Sua da Quitanda III Caixa Postal 1211 • Tel, 0400 L
taBWST-a^T.1 •-?> 'rt7^iTBmr^f_^___aKr iT ^ 11 ¦_—i wil

A I0SSA lEíflOBÂ OE PARIS-A KOTRE-DAME DE PAFiIS
DESOOITTO IDE 2 S °|o

Além da grande variedade de artigos em stock neste importante estabeleci-
mento, a nossa freguezia encontrará tambem um lindo sortimento de novidades che-
gadas de Paris ultimamente, como sejam modelos das principaes casas de modas em
toilettes e chapéos, véos, roupa branca finíssima para senhoras, meias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia.

RUA DO OUVIDOR, 182 

'..lt. '
Febril

AGÜA INGLEZA BITTENCOURT -
e util na convalescença das moléstias

agudas, como tônico e estomacal
PHflRriflÇIfl 

'BITTENCOURT
111, KUA URUGUAYANA, IU

Dr. Bengué, *7, ru# Bianch* Paris.

BMME BENGUÊ
TOTALME'

RHEUMATISM'0-GOTA'
INEVRALG&S

Venda em todas as Pharmacias
Trocam-se jóias

Compram-se, vendem-se o concer-
tam-se, na joalheria A Turmalina,
rua Uruguayana a. 22?, Tel. Norte
3418. .

Moveis a prestações''Isltem o grande "stoclc" de mo-
veis da Casa Sion. Rua da Carioca
n. 39. Entrega na 1* prestarão, 20*|#
Pelephçne 6.586 Central.

Ao coração de ouro
5 BOA HADDOCK LOBO 5

£stea..u<;oc conceituado estabele-cimeuio pruvnifc uo- ,eu. amigos efregoezei. que tem .umpre om wriado iorumetno ile oiu, d0 juro ...lei, cum e íetti linliimiten, quo vende
por pr.ecuf baruti -.sitnon.

Belogios dos principaes fabricantes.
Objeeio-. Uc prata e lauiaua. Coli-certa juias e relógios com perleieáoe garantia.

, Compre uuro, prata B brilhantei.

A. B. de Almeida

*ÇASA;f mm

Terrenos na Tijuca
Vendem-se, livres e desembaraça-

dos, situados entre a rua. Dr. JosôHygino e a praça Saenz Pena. Tra-ta.-se directamente á rua Conde doBomfim n. 568, òu a rua do Carmo
n. 56, sobrado, de 2 fls 4.

m «•'Sm

p^ l\

A Dieta é inuiií
fisslm como o resguardo para ot* quo SO»PURGAM

com o auxilio das deliciosas

Pílulas oo D" DEHAUT
cuja acçâo é poderosa €
suave ao mesmo tempo.

Ellas sâo egualmeate
agradáveis de tomar.

A fendai B' DEHAUT, 147, FnubourgSaint-Oenla, PÃfí/S
E JBM TODAS AS PHARMACIAS

A__rf**rmattw^S^^

I^osmaukSW*"**-_57^fc>'_'?k.

T_\_?ÈÊ3

A'S RESPEITÁVEIS FARÜIÜAS
OFPORTUHIOÂSE MU PAHA 0 NATAL

Vendem-se a varejo bellissimos brinquedos, como
grandes automóveis, trens, animaes,

carros de assento, cavallos, etc, a preços de fabrica
aitamente reduzidos.

RÜA VISCONDE DE ITABORAHY 47, Io andar

LOTERIA DO ESTADO »0 RIO
Systema ile urnas e esplieras — Fiscalizada pelo

Governo • do EstadoExtracções ás IS horas
HOJE Terçn-feiia .

15000$ 20000$
Inteiro, 1^200—Meio, 600 réis

^AAAAM_AAAAAA^_A^AAAAA_rw. . wVNi^AAAAA/VS^^VsAA^VS/VVSiVVAAA/VV*
LOXSRIA DO 3XrA.TA.I-.

Sexta-feira, a.-4 de dezembro de lOQOu
50:000$000 - Inteiro, 3_jjiOOO;

quinto, tiOO réis
VTEJTSTIDE-SE Eís-I TODA PÀRTB

Concessiiiniu-ia C« Hl>.\.\lll A l.\!i.<__KII>AI»L_ ILU HI.\K_VSE
Itua Visconde do Bio Ui-anoo 4»» - .MIIIDKOV

m

SVIoveis a prestações
Visitem a Casa Sion, que vende ob

moveis por pregos baratissimos e en-
treR.i n;i primeira entrr fin 20 "l*.
teiephone. Beira-Mar 3.790, rua do
Cat teto ns, 7 e 9.

Moveis a prestações
Quem quizer comprar movuis ba-

rfatia. mos, deve visitar a CASA
SION, â rua Senador Euzebio ns. 117.
1.1 « 151. Telcnhone n. 5:2. V Norte.:,

SftBfié
dentifrício

do

Doutor
PIERRE

¦Á FACULDADE ds MEDICINA
de PARIS

Frescura da Boca
Brilho dos Dentes.

—¦ ii» ¦¦¦,_.

CAIXINHA LIGEIRA ELEGANTE e PRATICA^

LÂMPADAS
Nitra 1/2 Watt

ÂEG
LEILÃO DE PENHORES

EM 13 OE DEZEMBRO DE 1920
D. OLIVEIRA i\ a

Rua Chile n. 18
Fazem leilào dos penhores ,t-ti«cidos e avisam aos Srs. mutuários
que podem reformar ou resgatar
suas cautelas atú a hora do leilã».

Aposentos
Alugam-se, em casa de tratamento

e respeitabilidade, próximos uüs ba-nhos de mar, bons qrtarto__*? cotn ousem pensão, para senhores do com-mercio e familias rte fino tr_ilt_ ln-formações, Tel. B. Mar 21S7.

r
0 THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRET.Õ^^3r"Sr88E!tI

3. f^EIDRO
Gran.lt; Coirijiaiibm Nueioiittl .ie Oiiuruüiu ,- Mulu.Ir.-iiii.i- tguiiero do the.-.lroClmtHiei, .lu l'uri») - l)irei;.;a., anisneii tio EUUAltUO VllCUiA — Ue-tjoiile dn uroliestra, Pauliiiu Suuruiii mto. x

o- —
HIOJIE -:- i->iiA!-i ísüst-sSÕ-LCS -:- HOJE

FESTA DO MKIO CENTENAKIO
Utígrèi.iiiiaçae» .ia uperotu um nus ueiut, du AbüiiUie J/tiria Rus', oommusica du P uiiiiL Sadríiuíeiilo

ItilJOiQ
™ ________u___r_____r^____________>^_____n> ____—_^— ^

I.YIIailIa pelo aiil.n- ila i-omeilia «Io iiiiismo liCiilu, com¦l-JI-i i <-l"i.'siutacôüs no Triaiiõii

s __97.3i)7 pesoasasistoi, alé iri
ÉÍÉ LOiiEEH

á? suas reares
» SEU rum- tuui amou (c. luasoni e oi;i:n
CALA CO.V.MC.M I-. V

£$&$&$$$rírr3}$^^
THEATROS DA EMPREZA JO^É LOURulKÜ "

Companliia Nacional fundada em I de julho de 1911 -Direcçao artistica de ISIDRO NUNES- Regente da orchestra. BENTO MOSSURÜNCA
HOJE Tres sessões-As 7.8 34 e 1012 M<

A CAMINHO DÔ | CENTENÁRIO ! V
A ruvUt.i (|iient|.i daa tamilina, original ,lo-3 autoiei da mo.la CARLOS S

V^fíCTTliNCip.UltT-yCAttUUSO l)h MliNBZKS, m..siea .lü sílNHO 9

WÊÈÊÈÊÉÊÉÊÈm
com o seu i|u:'iili'o novo de ^ramlc liilaií.laili. A

O O-AiF'^' OO S»lf^l"0 |i
2fá#^ % 

'W 'f^d^ pessoas assistiram,até hon- |t&aà. --LmJL -4JP ~_wM tem, ás suas representações f 1

PALÁCIO THEATRO
Companhia Pur tugueza de

Operetas
SATANELLA-AMARANTE

IHrecção musical do maestro
«VE.XOUüL-iO I»I:\'1'0

HOJE—e todas as noites—HOJE
A'!* ^ S/-4.

Enorme suecesso da opereta
em tres actos

PARIS MONTE CARLO
(.\ovidailc para o Itio)

NANA'.... Luiza Satanclla
Indisciitivel exito da coiiipa-

nhia, na opinião iiiianíiuo «Ia
imprensa e ilo publico.

Misc-en-secue dc liS'1'F.VAO
ahai; avii:

THEATRO REPUBLICA

A SK(MJIU--k,s l.AiNi.AOiülKOS, burleta de J..Miranda,
musicu do Paulino Sacramento.

jj.TUJUATIU) CARLOS GOMES
K_tt_b*MH

Electro-Ball-Cinema

. Ao dita n ¦ i'-stri'ii il. coiitii.taiiia ,1o dramas o cmeaias, clirigida polo ae:or Mar/alio, da
qillll t /, fiaria I.IIIIA Oli MM'/,\. ..,

Amanha - 1'Altln \Ui\ IE CA til O
Uiiiíiiii^o—,\'s a l/í—Vesperal.
Kieícuiuute — llupcis^rt ilo Joá»

Hatáo o Amor perfeito.
Poltrona, «$»oo.

Companhia Portugueza de Operetas
CREMILDA OE OLIVEIRA *

ile que fazem pune Maria A li ia n-ches a Almeida Cruz
Urande orchestra sob a direcçao

do maestro Assis Pacheco
vwwwv

HOJE — A's8 3/4 -^ HOJE
SUCCESSO CKKSCEíMi;

da opereta om irej ayto-i

%

A Biifiicr'JU
1'ioii-Ii.mi - CRflilIll.DA DEOLI y ki u aBrilhante desempenho de toda

a com pan lua
AJiANJÜÃ -a otyti/* UO«AL 1'AMAIti.V
Uomihgo-As . l/2-Vesperaf.
Nn próxima soiiianu —Sonlio deValsa u Moinhos que cantam.

(Noviilmlj para o Kio)
Em cumuoii-Apriiieezn Wanila.

Uilliutuii n vuitJa aas üilliéiuiiua .Ijü uieatroa ilna 10 liuras om iliaticu o na
.. e.isa Lc|i. s Keriiaii.le», Avuuiila 1-18 ilas 11 A- 17 horas ,.

CO.M PANHIA AIACVAXDRE
A/I2VF.DO

HOJE—.Vs 7 3|1 o 0 3]4—HOJE 5
Btíiicficio do contrá-reará 1)0- S

Ml.Vt.OÍ! GtUirAÍÍÃISS C ilo nia- f>èliínlàta AriítòrÒ A(;UIATt, em Q
lKHiieniiKvni ::o IjISIIOA E IUO 5v. o, 8

Uiilca.s |.i'i)i'i'si.iilnções da en- f,
gi'iiCiidis.sini:t coniòillti, em tres £

fi actos, òilglnnl dt; SEUltA PIN-
JjTOc LUIZ OKCArMOND:

Vocês acabam
casando... |

Enscenação dc Alexandre de ÇAzevedo — Mobilario dit Cnsn «
Nunes, riui du Carioca n. 65. 9

AMANHA — Vesperal, ás 4
liorns — Duas sessões, ús 7 8|4 i.
« 3|4—O AMIGO OAKVALITAr<.

Seguniln-fcirn, ISt — Beneficio
<lo uetor GERVASIO GUIMA-kat:s.

Tei'(,!U-Ieli'a, 14 — TESTA DA
FLOR—1» í-epresentiiçTio da co-
media BODAS DE OIRO, oilgi-

nal de José Simões Coelho5 ¦^^V^^S_3t5SXXJSSí3«

Empreza Brasileira
de Diversões

51 - Rua Visconde do Rio Branco'- Sl
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital

H G$. Ji EI" Programma novo - Hl QJ El

Homem Leão
11° e 12° Episódios; novas e sensacionaes

revelações
QUATRO

-¦¦ ., 
.Ping-Pong, Bilhares e outras diversões

Artística o aliuii.lante illuminação electrica
BANDA DE MUSICA MILITAR

AO ELLXTJtO-IULL-ClNEMA I
As diversões começarão ás 5 horas da tarde

2_m__tm

ClNEUVIA UENTRAL
Avenida Rio Branco n. 1'6S. Telephon e n. 4.218. Empreza PÍNFIIíDI

H ---^^^ol Bati'^kwt _____r'^________llPIÍ______l _^M____B

h ¦ :^É^^_m" ^vÊS^^^^_^__^^<W^:_\_W^!M BctK•':<^H ^En^^-^^^WBP^^^wj 9k^ íKBBskS _____kV^L. flt^^B_HÉ___lB^_^^^^âtí_B miT?eÍx? âéè-: * ^V- _m

l^j^í^raW<_!_»i^_____B____________WBHK___rí\__f_Wj_Wp T~__f''_T ^^IKfSSStV^Laiía
WÊtJhmW' V___^_9 ___D \ '~ri " F* latShr_y_\S_V_t_ ____¦£ 9ãmmmftmmrWl9Í Í-" ^3__£''í W

un \\\W$ l^^» vLJHB P* ''r^^t!:_m\-i\M

___^^_P_^_^_^t__^^^^^^_ttt *" * hi, ^^ ^K _____H

.ti o j Jta
POIiA NEGRI (A Domlnadora) em

CONDESSA DODDY

HOJE, — Um nome que tale um exito — Uma
artista pe representa nm gemo

POLA CTKC^Ftl
{A DOMIN ADOlíA)

Vel-a-hciiios em umu comedia, on-
de ella ineurna a figura caudidii e tu-
goiiuii de unia einliiibrada rupaiijerii,
presa de uma grande pnlvft...

wH MIBY
Meio mil lia o por

imirido
tini

Cinco actos, em nue a fulgurante
estrella, num elegante "inivosti",
commette ns mais infantis diubrtiiii.s.
HARRV MIíTRE, o galã prererldoda genial netri?., toma parte no des-
ctni-eiitui do "film".

Completo o programnia — SEMANA MEESSTER, n. 17, Informações mu ndlaes.

»m«^mÍV»I_>"VV~SANOIJE ;I*E I*ADRAO—Protlneçao da Cnion Ellm, de Uéillni. BRÉVE--0 COM-AUMiAiuu OE I.OL101A— Comedia de costumes portitgtitsKcs, de autoria do imiiiui-tnl tiervuslo I/.liato.

BI\BE:iViA OL.YIVIF9IARua Visconde do Rio Branco n. 53 Teleplione, Central-, u. 5.B57
iIOJc„^^ír?í0V0 PR°ORA MM A DE EXTRAORDINÁRIAS"{5tu_N__)Al,,OES — iio,f.;

nníVwSÍ TT*, vencodoraí.FÒX: FatiM apresentamos o maior e maisquerido de iodos os seus artistas:

WILLIAHM FA RNUM
^rí!f^f_f_l,!í!'ema tla cinom:it^1, aphia, incomparavel o invencível na
créayão ^"PPai-eeo, com extraordinário brilho, em sua ultima

JOVIAL E T^RPULENTO
um coldnd.^nd.n.f?ít0SemOÇÕeS' «esenroladOB, admiravelmente, sob

Nò n. ,rf, .r ' Cm qU° t,Kl° * sVaça] coragem e valentia!
Se,,sa^onarSNrROMTNl4I)rtíSW,t!Un03 d0'S "^ eplS0'U°S d°

O BARÃO MYSTERIO
a famosa obra ,ir> IIV...,.., _-_._..,.,..,.... _......  ... ... ^"^
^,¦[^er"süsKuu,|lbrd,,d.;^?im'y¦ííTmll,,• cuj:l '^«niffêa historia tanto vemiiutiLSh.tii.tu deaile ps iirimeiros episódios
slitia» 

ü"l!Í,K"° '~': A 
^>SA ^^«'^'"OSA, tres .partes sensacionalis-

U'' episódio
pr«li(..iidenu.s.

O ESGRIMISTA MASCARADO, duas partes

W-mmtàfmWvS^^ contii„iaç;flo, 3- e
¦^wwvw^vwwwij i.M'1'.U.vu,, om ((tiatio partes.

CINEMA IDEAJL
HOJE - Num só programma duas obras de inexcedivel valor! — HOJE

para a^nf^^SS^i^^^ °rÍS"i:,"S*lmo- '«^ « ?#* —¦ ^

Oompaiiliiii Brusll Cinematographica

ol-^:íviesmo
Um bellissirno romance de amor dt-si-nvcUi-i,. i.'iímir-,í._.im_,_,.. ...eujo thema é demonstrar a forea __^^^^S^f^^^^^~^^^^%^^ ^

EÂU. Iredo, fi

(O celebre tigre <X& França)
romance de
rar a força

O MAI® F"ORT„
éempí^fSã^ ^empenho, como o süo |No mesmo programma um "film" sensacional, interpretado pelo grande artista Ú"VSriI_.lLiIA.3MC 

3Z>_Eí:S-IVtOIWID %
0 mais apreciável dos interpretes da insuperável Tilanglc Film rtAI^EA-IvrEJ E DESAFIAREI O IsiÍTJKnDO 1
«aio dosneCnrcadosSIdC 

cxU':u,,,dinarlas 
^°?Ses. 

desenrolados, magnífica mente, sob o mhis intenso e d, li- 
|

PREÇOS _nr>i*/rn_n

j^nanto, p.to.in.ía, Ka.ava, o ainda SCENAS DA ROÇA, aoKKljffiíS Stav"l°SK g

/

0 mimo e a emoção com que ioi
feilo este lindo film deram

lhe o suecesso que hoje
continuará

MUS LEIUTIUS
Drama -poderoso. Romance magni-

fico, .:ni ijue o ciiiiul... ò (leseitíõTar;
aa scenas, tudo (• i.uv... eaiiulflilo,
uno, delicado...

FOX-FILM ^ If11^ j_m 9bsbs__b
G. CLEMENCEAU & f** g\ J^

'^^t*****^^

ircraJ BSS5"
¦ mmam

M> 5 actos Fox Film•** PATHE' NEWS
IHOJE - O único thtíiua de tilüi escripto poí-- W£OEIOROE3 CLEMENCEAU

a« l-AMOSO .TIGUE I»K PUA_\Ç4)

Pi-f.d-.icrão e.vira da f.tbnca GAU-
-UuM.'.

Apjrç8.enta'c&b de uma artista nova
o lii.iiu,

Mlle. SJÉVÉ

2IIÜTT e JEFF admiráveis cm
VIOLINO DESAFINADO

e o ultimo numero de O \ VONT-
ACTUAI.lDADIi;

.pín^íiSwnS am,,,r "?;iia f^l-slentò do nue o aQo.HM.MA: roDEA l».M-.i HBJUB^MA MULHER GUIAR O MFVDO ?

PATHJE1 NEWS N ft«
cb^S^S^ÈSf^ — -o. sobre A chegada dooceasião de sua vinda ao.li.ásil. Lmb.uque dos sobcr.t nos oc-lgas em Zeebrudge por
ArSoiImUÍ° 

aÍUd:,: 

|S^a 
J" 
g| gWi 

"o cemitério Americano, aos heroes mortos em
Jim vimtn <io i iiídoso suecesso :ilt>-mi_^-iri_rv _».__,.c'"" • s^ '—«. m^^^m^»m^smO AQ U I O E3

1->«»is iiclosí íüsunt-liine Fox I j|M1


