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COMMUNICADO TELEGRAPHICO
de WEBB MILLER

As reparações ai-
lemães

Uma assembléa em Bru-
xellas — Fixação do
quantum a Allemanha
terá de pagar — Os re-

incursos da Alia Sibéria.
LONDRES, 10 (U. P.) — Houve

novas indicações hojo cio que breve-
mente será solucionada a questão
das reparações allemãs.

Informações recebidas de fonte
autorizada dizem que os alliados
resolveram que seja levada a ef-
feito uma reunão entre os peritos
alliados e allemães, em Bruxellas,
o mais tardar ate o dia 15 do cor-'Atente.
¦ Nesta conferência será condicio-
nalmcnlo fixada u "Quantum" de
reparações que a Allemanha tem
que pagar,

Lord cVA-é-hari o Slr John
iBraddury, o celebre perito finan-
ceiro, farão parte da delegação bri-
tannica. A Italia serft. representa-
da pelo Sr. Damallo; o rein-esen-
tante na commissão das repara-
ções; o tambem pelo Dr. Gianni-
na1 perito econômico; ainda não
firam nomeados os representantes
da Bélgica e França. A Allemã-
nlia será. representada pelo dou-
tor Bergmann, secrotarlo de Esta-
do; e Dr. von Simons. o ministro
do exterior.

Ficou resolvido que. os allemães
serão permittidos & apresentarem
propostas, dizendo o "Quantum"
que a Allemanha _.ode pagar, e as
condições sob as quaes ella poderá
fazer os pagamentos. A Allemanha
tnmbò ,11, apresentará mais duas
propostas, ¦ uma estipulando o
"Quantum" : que pôde pagar, se
vencer o''piebicito na Alta Silesia,
o a ot.tH-ajdizendo quanto ella pôde
p.iír „'<*u.so do pei'd-1-o.

Hòs alliados concordam
que o ; recursos da Alta Silesia, es-
peeialmente as minas carvoeiras,
na capacidade da Allemanha de pa-
gàr as grandes quantias que os
alliados, e especialmente a França,
exlg'rão.

Òs delegados discutirão todas as
phases das condições financeiras e
econômicas concretas, as quaes ca-
da delegação transníittirá ao seu
respectivo governo.

Depôs destas propostas terem
_ldo estudadas nas differentes
chancellaria.., serft. levada a effeito
uma conferência final dos represen-
tantes alliados e allemães, prova-
velmente em Genebra, — afim de,
chegar á um accordo final. Esta
reunião provavelmente serfi, leva-
da íl effeito em fins de fevereiro,
depois de conhecido o resultado do
plebicito na Alta Silesia Até aquol-
la data será possivel dizer se a Al-
lemanha poderá contar com os re-
cursos da Alta Silesia afim de au-
xilial-a pagai* as reparações de
guerra.

Tem sido adiada a nomeação das
còmmissões espec'ae3, encarrega-
das de estudar O assumpto, de con-
formidade com a autorização con-
Alllada de Spa. porém ellas urova-
velmente serão nomeadas breve-
cedida pela conferência Germano-
niente.

Autoridades aqui estão anciosas
para o solucionamento, com o pos-
svêl rapidez, da questão das repa-
rações allemães, acreditando que is-
so muito auxiliará no restabeleci-
mento de normaes condições eco-
nomica- na Europa.

WEBB MILLTR
(Correspondente especial

da United Press.)

A assembléa

*>'*'¦'¦¦*¦¦¦¦ r.. A IGUALDADE DAS RAÇAS
NOVA YORK, DO- (U. (P.) — O cor-

respondente da "Tribuno", em Gene-
bra, tem conhecimento de que o Ja-
pão vai apresentar á commissão de
mandatos da assembléa da Liga das
NaçOos duas declarações, so-bre a
igualdade «le raças nas antigas ilhas
allemãs, que acabam de ser cedidasao Japão peln tratado de Versailles.

A primeira, dessas declarações diz
que o Japão está disposto a conceder
plena liberdade e completa igualdade
aos nacionaes dn todos os paizes nas
referidas ilhas, desde que certas o de-terminadas condições sejam preen-ehidas.

A segunda dessas declarações pro-testa contra a recusa, por parte dos
Estados Unidos e de alguns domínios
britannicos, do tomar idênticas mo-
didas em seus respectivos territórios.

O Japão exige que, a menos queesses paizes garantam igualdade deraça aos japonezes, dentro .los limi-
tes de neus territórios, o Jaipão. porsua vez, não concederá a mesma li-
herdade aos nacionaes do outros pai-zes, ([ue se acharem dentro dos limi-
tes do suas possessões.

E' crença geral que o Japão per-<lcu toda e qualquer esperança deobter o reconhecimento da igualdade
fle raça por parte da Austrália e dos
Estados Unidos.

•Levando a sua attitude ao conhe-
cimento da Liga, o Japão espera po-
der tratar os habitantes dos antigas
ilhas allemãs, que aetualmente pas-
saram ao seu domiinioi, do modo que
muito bem entender, _, no caso em
que qualquer paiz protestar contra o
tratamento dado aos seus cidadãos
domiciliados rias referidas ilhas, o
Japão responderá que esses cidadãos
estão tendo exactamente o mesmo
trataitnento com r.ue os japonezes são
tratados em alguns ,p,aizes estran-
geiros.
O DESARMAMENTO E O.S ESTA-

DOS UNIDOS
WASHINGTON, 10 (LVP.) —Foi

publicada aqui a resposta, do gover-
no dos Estados Unidos ao convite
que lhe enviou o conselho, da Liga
das Nações, ,para enviar uni repre-
sentante americano, afim de assistir
ás deliberações da comm.i.-.são de des-
armamento do conselho da Liga das
Nações.

A resposta declara que, como os
Estados Unidos não faze-mi ,parte da
Liga, o presidente Wilson não se
sente justificado- em nomear um re-
presentante, mesmo para assistir
"de facto" as deliberações do conse-
lho ou qualquer commissão agindo
em nome dó conselho.

A resposta declara; coniitúdò. que
os Estados Unidos "syniipathisam
muito com qualquer esforço sincero
destinado á elaboração de um plano
constructi.vo de desarmamento, o
qual o„ Estados Unidos consideram
necessário para a, rehabilitação eco-
nomica, a paz, e a. estabilidade geral
dos negócios do imundo".

OS BLOQUEIOS ECONÔMICOS
GENEBRA, 10 (U. P.) — A as-

sembléa da Liga das Nações, hoje,
approvou a moção, estipulando o es-
tabelee.iinento de bloqueios economi-
cos semipre que fôr necessário ga-
rantir as decisões da Liga .

A moção está, desde já, vigorando.
Qualquer nação que recusar obedece-

a-A* .
cér as decisões da Liga terá os suas
relações econômicas com os paizes
sócios da Liga rompidas.

DESMENTIDO OFFICIAL
•PARTS. 10 (U. P.) — O Minis-

terio das Relações Exteriores publi-
cou uima. nota desmentindo a noticia
procedente de Genebra de que o sc-
nhor Viviani efctá descontente com a
alteração da attitude dos alliados
com relação á Armênia e .tencionava
demittir-se de seu cargo de membro
da delegação franceza á assembléa
da Liga das. Nações. ¦

A nota acerescenta que não existe
desaccôrdo entre o governo e o se-
nhor Viviani, tendo este procedido
durante o andamento- dos trabalhos
da. assembléa de accordo com as in-
strucçõcs do governo.

Se o Sr. Viviani regressar a Paris
será apenas- por curto espaço detém-
po, regressando em seguida para Ge-
nebra.

O ESPERANTO
GENEBRA, 10 (U. P.) — Foi

hoje apresentada á reunião- da ns-
sembléa da Liga daa 'Nações uma
moção assignada por diversos pai-
zes, estipulando que sejam dadas á
secretaria da Liga das Nações in-
strucçõcs no sentido do preparar os
relatórios da Liga das Nações em "es-
perante

A imoção tambem aconselhou in-
sistentemente que este idioma, inter-
nacional seja ensinado nas escolas de
todas as naifiões.

A moção foi assignada pelas dele-
gações do Brasil, Colômbia, Bélgica,
Chile. Haiti, África do -Sul, Italia, In-
dia, Tcheco-Slovaquia e Pérsia.

O prefacio da moção declara que
os signatários acreditam ser ãcohse-
lhàvel o emprego de um idioma in-
ternacional nas deliberações o acti-
vidades da. Liga, tendo ©m vista a
demora até hoje causada nas re-
uniões da Liga pelo emprego de dois
idiomas; nenhum dos quaos é conhe-
cido por imíitos delegados.

OS ORGANISMOS TEOIINICOS
GENEBRA, 10 (Hi) — A assem-

bléa geral voltou hontem a discutir
o relatório do Sr. Ilanotaux, refe-
rente á citação dos organismos te-
õhnicos permanentes da Liga.

Em seguida, foi approvada, som
opposição, a, resolução que institue
oomm.e_.oes consultivas para as
questões econômicas, financeiras o
para- as que se relacionáini coin as
communicacões o transito.

A RUMANIA B O FUTURO DA
LIGA

GiElNEDRA, 10 (U. P.) — O se-
nhor Ta-l.e Jonescu, ministro do ex-
terior da Rumania, c chefe da dele-
gação. rumena na reunião da assem-
bléa da Liga das Nações, entrevista-
do pela United Press, declarou que a
Ruvrania tem a máxima confiança
no futuro da Liga das Nações.

Declarou o Sr. ministro do exte-
rior runieno que a Rumania tenclq-
na fazer o possivel em prol do des-
envolvimento dos interesses da Liga;
muitas pessoas tinham interpretado,
erroneamente, o sentimento (Va Ru-
ir.a.i.ia contra a immediata admissão
dli Bulgária na Liga e isso não era
uma questão de reeentimento nacio-
nal, e sim de sentimentos muito mais
nobres, isto é, o desejo da Rumania
de garantir o cum.primento do tra-
tado de paz pelo governo da Bul-
garia.

Declarou ainda o Sr. Jonescu que
a Rumania apenas deseja restatbelo-
cer na Europa as condições "ante

j bollum*', pensando os estadista., da
' Rumania, que isso somente poderá

1 aer alcançado- .por meio da prompta

execução doe tratados da paz pelos
governos dos paizes ex-inimigos.

Disse mais o estadista, rumenó que
o desejo para alcançar a reconstru-
cção foi a razão ,por que elle estabe-
leceu a. "pequena entente", compôs-
ta de nações do sudeste da. Europa.

Ter.-r.inou diüondp'r_u« a "pequena
entente" não nutria planos de «g-
gessão, sondo svntes destinada a tran-
quil.lz.ir os paizes do sudeste da Eu-
ropa.

SHANTUNG
GENEBRA, 10 (A. A.) — O de-

legado- do Japão junto da Liga das
Nações declarou' que- o seu ,paiz fez
os necessários ipreparativos.para. de-
volver Shantung á China'; 

"porém 
o

JiipãiO, máo grado toda. a sua vonta-
de, não conseguiu que a China en-
trasse em negociações*- nesse, sentido.

Acerescentou o dolegajgòv-japonez
que a unica c.cHKlIçao qüò(K& Japão
propõe é que Kiao-.-Chao -permaneça
aberto ao commercioi estrangeiro.

O delegado japonez ainda expri-
miu, nessa oceasião, a sua satisfação
pelos trabalhos realizados pela as-
se.-T.bléa da- Liga das Bíações, decla-
rando que tem a maior confiança na
Liga, iporém acredita, que as questões
de maior importância.não serã... dis-
eutidat. na assembléa actual.

A (.1'ESTÃO DO PACIFICO
LA PAZ, 10 (A. A.) — "El Dia-

rio*' lamenta que a delegação da Bo-
livia junto íi Liga das Nações tenha
apresentado uma these na qual re-
clama uma «vaida para o Pacifico.
UMA ENTREVISTA COM UM DE-

LEGADO JAPONEZ.
GENEBRA, 10 (U. P.) — O ba-

rão Hayashi, da delegação' japoneza
mt. assembléa- da Liga das Nações,
concedeu uma entrevista nos jorna-
listas daqui, em que declarou que o
Japão está se preparando para de-
volver a, península, de Shantung á
China-, mas que ainda não conseguiu

MAIS A,*5teAS.SINATÓS 
'

CORK, 10 (iffifc.yfir Foram en-
cóntrados tres "cjfirtaycrcs- numa es-
trada perto de *j£ór,l<;r!Os homens' ti-
iiíiam sido fuzijapos. 'A .policia está
tentando ideníiOTàr 'os cadáveres.
PR.EPAJ.ANOÍ-fjV^MCA EMBOSCADA
* londres; i(f?'^.'H.) — commu-
nicam do DuUl.mj-.ç-* . y"A policia !mi«p_yjliendcu e aprisio-
nou nove feniatioa^quç preparavam
uma emboscada;&qi. Kiílarley."

A (;RAv|5JSlTUÃ«tÃO
LON-DRES, liíí*;^.-' P.)-; — A de-

elaração feita hçje pelo Dõ'_)artamen-
to da Irlanda, j!c«^íàie o estado de si--
tio havia sido de'ft-iâ$a, 0. cm jjarte da
Irlanda, foi rèuá|lS|a 'nesta cidade
com certa Burprsfijfíjj

Havia prenunc^oíníde que um gran-
de movimento soVésíava operando no |
sentido de chega-^se'a.iima concilia-,
ção entre os sinnsÇMijòrs o- o governo. J
Muitas eoníerenííiáHjá haviam tido
iogar entre os re'p,ftSs't--,ntantes do go-
verno c dos sina feiners, iio sentido
de estabelecer-s«.'-^t\rn'a trégua para
acabar com a gíu,_r.á de guerrilhas
na Irlanda.

A Exchange TeH'f.tapho Company
previu a .*S'_ção do governo na decla-
ração do estado de'Sitio em um des-
pacho recebido 

"esta . -manhã. Esse
despacho dizia que 4. gabinete havia,
decidido suspender as.garantias con-
stitucionaçs na S£e;."?*-siiblevada do
Cork, onde os soldados britannicos
tê.u sido' ultima.nienté mortos.

Um- despacho tamhein disse (fuc o
primeiro ministrp X.1 oyd George faria
uma important&nupeflaraçâo sobro a
situação da Irlanda"' durante o dia.

A declaração qii_ni .íumcando que a
lei marcial havia si4p; posta cm pra-
tica, foi dada íi .',..!gj_pUcidade pouco
depois do meio d-iáSÍ O primeiro mi-
nistro Lloyd George] falando na Ca-
mara dos iCommuh.1, declarou que
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iniciar as negociações com o governo
da China.

A unica condição que o Japão lm-
põe é que o porto de Kiao-Chao per-
nianeça. aberto ao convmercio es-
trangelro.

O Sr. Hayashi manifestou grande
satisfação diante do trabalho empre-
hendido ipela assembléa da Liga, du-
rante a actual conferência, aceres-
contando que tinha, iplena confiança
de que a Liga será coroada de feliz
exito, mas que os mais importantes
problemas não podiam] ser resolvi-
dos. emquanto. os Estados Unidos e
a Allemanha não se tornem mem-
bros da Liga.

A questão irlandeza
SAO ESPMKiADOS ACONTECIMEN-

TOS' IMPORTANTES
LONDRES, 10 (U. P.) — Os jor-

naes hoje fazem commentarios rela-
tivos á conferência, hontem, entre o
primeiro ministro britannico, senhor
Lloyd George, e o arcebispo Clüne,
da Austrália, hontem,, sobre a situa-
ção na Irlanda. Ás folhas esperam
acontecimentos importantes, cm prol
da paz, como resultado da eonferen-
cia.

Diz-so que Sir Hamar Greenwood,
o secretario da Irlanda, está confe-
renciando hoje, de tarde, em Dow-
ning Street, com uma alta autoridade
irlandeza, a respeito de providencias
destinadas á conseguir a celebração
de um armisticio entre a Sinn Fein
e ns forças britannicas. O Sr. Lloyd
George está assistindo á conferência,
a qual, diz-se é importantíssima,

O Sr. Andrew Bonar Law, "loa-
der" do partido governamental na
Câmara dos Communs, e tambem di-
versos membros do gabinete, decla-
ram existir indicações demonstrando
que a Sinn Fein está disposta a ceie-
brar um armisticio, porque toda a
Irlanda está cansada das continuas
desordens.

ESTADO DE SITIO
LONDRES. 10 (U. P.) —- A Ro-

partição da Irlanda annuncia que as
autoridades militares britannicas dc-
cre taram o estado de sitio numa li-
ll._ta.da arca no sudoeste da Irlanda.

LLOYD GEORGE NO PARLA-
MENTO

LONDRES. 10 (Ai 11.) — Parece
que na sessão de lioje, da Câmara
dos Communs, o primeiro ministro
Lloyd George, fará importante decla-
ração á respeito da Irlanda»

aos residentes no districto da Irlan-
da, affectada pelo decreto, será <lado
um prazo razoável para entregarem
seus armamentos e seus uniformes
do exercito irlandez.

No caso em que pessoas sejam,
após a terminação daquelle 'prazo,
encontradas' com armas na mao ou
vestindo uniformes, serão tratados
como rebeldes e submettidos ao jul-
gamento do um tribunal marcial e
condemnados á morto para serom fu-
zilados. .

Pessoas culpadas por abrigarem ou
esconderem rebeldes serão submetti-
das a julgamento pela cOrte marcial.

As autoridades sinn feiners decla-
raram que os sinn feiners residentes
no districto affeceado por essa lei,
não prestarão a menor áttenção á lei
marcial.

LEI MAR€IAL
LONDRES, 10 (A. H.) — Segundo

os jornaes, 'consta quo o governo es-
tuda a eventualidade da decretação
da lei marcial para todo o território
irlandez.
O GOVERNO BRITANNICO E O

PARLAMENTO SINN-FEINERS
LO.NÍDREB, 10 (U. P.) — O pri-

meiro ministro Sr. Lloyd George,
disse, em uma declaração que hoje
fez na Câmara dos Communs, sobre
a Irlanda, quo o governo britannico
se recusa formalmente a entrar em
•negociações com o "Dail Eiream"
(Parlamento Sinn Feiner), para dis-
cutlr a paz na Irlanda. O Sr. Lloyd
George acerescentou que os sinn fei-
ners declaram que não desejam ne-
gociar a paz, a menos que o governo
concorde cm convoctfr uma eonferen-
cia cm que os representantes da Ir-,
landa sejam escolhidos pelo Dail Ei-'
ream, por cujo motivo negociação
alguma foi ainda iniciada, *sc bem
que, durante as tres semanas, muitos
representantes officiaes dos sinn
feiners tenham-se communicado com
o governo e mum esforço conjunto
no sentido de trazer a paz."Estamos convencidos que o povo
da Irlanda deseja a paz", disse
Lloyd George, "mas estamos igual-
mente convencidos que a Irlanda não
está sendo controlada pela maioria
de seu povo, e sim pelos radicaes ex-
tremls.tas que advogam a politica do
assassinato e a de incendiados. Com
semelhante gente não queremos ab-
solutamente tratar.

"A unica base em que -podemos
I tratar com os sinn feiners é a que
1 .manterá, inai|-,b«-",i'n-el a união do
, reino."

Fiume
CONFERÊNCIAS É CONFEREM--"

CIAS
. -ROMA, 10 (U. P.) — O Sr. .Giolltti,
presidente do çonst-ll_o:.de ministros
da Italia, conferençiou, demoradamen-
te cojm o generaLBonOjhii, ministro da
gueefa, e com tfíiilmirante Sechi, mi-
nistro da mariiiha.-hontom, a respeito
da situação ftàmónse."Em soijüida. foi publicada uma no-
ta,' seim-offlcial, desmentindo que
houvesse diferenças de opinião entro
os membros do gabinete, a respeito
da attitude do governo para com Ga-
briel d'Am_unzio, ou o tratado dc Ra-
palio.

Acerescenta a nota que o governo
está resolvido a não reconhecer a re-
gen-ia de Qtiarnoro, porque isso signi-
ficaria, em principio, a aceitação do
plano de annexação de Eiutrie á Ita-
lia, o qual é contrario ao sentido do
tratado de Rapallo, quo a Italia está
resolvida a cumprir.
COMMENTARIOS A' CARTA DO

CARDEAL GASPARRI AO PRE-
FEITO DE FIUME.
ROMA, 10 (U. P.) —- Os jornaes

fazem commentarios a respeito da
carta' enviada por sua eminência o
cardeal Gasparri, secretario de Esta-
do da Santa Sé, ao Sr. Gigante, pre-
feito do Fiume, pedindo encarecida-
mente que a actual controvérsia seja
solucionada pacificamente. Aceres-
contam as folhas qúo se reveste' du
grande importância o acto de sua
eminência o cardeal Gasparri, porque
é a primeira vez, desde o anuo do
1870, quo a Santa Sé toma parte, offi-
cialinente, em qualquer questão ita-
liana, falando em nomo do povo ita-
liano e no da nação, o de uma fúrma
favorável á Italia.

DISCUTE-SE O PROBLEMA
ROMiA, 10 (U. P.) — No palácio

Viminale, acaba de ter Iogar uma
longa conferência sobro a questão de
Fiume, em quo tomaram parto os
Sra. /Sforzà, Giolitti e Bonomi.
.JHiVI CONVITE DO SR, BONOMI

.' '..7i-*v-'_'-.¦«*.!•¦ :.-..,.- ¦ > -

1J3esii.Py"(èutinb"
,;roMA, 10 (U. P.) — O cidadão
í-iinolo dirigiu uma mensagem ao
Sr. Bonomi, convidando-o a ir até
Zara, afim dc tomar pessoalmente
conhecimento- da situação actual c
bem assim do verificar o sentimento
de italianidade de que se acham ani-
mados os dalmatas.

O ALMIRANTE MILLO
ROMA, 10 (U. P.) — O correspon-

dente Ai "Gazeta dei Popolo", tele-
graphou de Fiume, communicando
que a jornada ali vai tomar um cara-
cter muito sério, acerescentando que
o almirante Millo encontra-so preso
em Zara, soffrendo da mania de sui-
cidio, sendo vigiado de muito porto
pelos membros de sua familia. Outt .
versão, declara que o referido almi-
rante não tem intenção alguma do.
suicidar-so, mas que está atacado de
um mal moral.

ESPERANÇAS DE ACCORDO
ROMA, 10 (U. P.) —• Alguns jor-

naes aug.u-ram que chegar-se-ha a
um rápido accordo entre o govorno
italiano e a regência de Fiume.
COMMENTARIOS DO "CORRIERE

DELLA SERÁ"
ROMA, 10 (U. P.) — A questão de

Fiume continua a apresentar nova-
mento indícios de difficil solução. O
"Corrlere delia Será", allude á inoffi-
ciência da visita da commissão parla-
mentar, dizendo que o accordo ainda
não foi concluído e quo o govorno da
Italia deve ter fé no tratado de Ra-
palio, desde que os reforços enviados
para a Dalmacia possam manter a
ordem ali.

Os discursos proferidos por D'An-
nunzlo enchem os fiumenses de en-
thusiasmo . ,

OS CONSELHOS DE UM JORVAL
MII-ANEZ

MILÃO, 10 (U. P.) — O jornal"Corriore dela Será", fazendo com->
mentarios relativos á situação fiu-
mense, declara ser necessário solu-
cional-a immediatamente. Esta folha
acha quo não so deve lançar mão
de uma soli:r_.T.o violenta.

"Não desejamos cortar o no'ilu-
mense com uma espada, porém ella
devo ser solucionada sem mais domo-
ras", declara o jornal milanez. "Está
em jogo o prestigio da italia."
NOVA ADHESÃO A' DANNUNZIO

MILÃO, 10 (U. P.) — Um despa-
cho aqui recebido hoje, declara que
a tripulação de mais um destroyer
italiano, no Adriático, adherlu a Ga-
briel d'Annunzio. Acerescenta o des-
pacho que a tripulação declarou
adherir á causa de Fiume, quarta-
feira, á noite.

O "S. Paulo"
AS DESPEDIDAS EM ANTUÉRPIA

ANTUÉRPIA, 9 (U. P.) (Retarda-'do)—Os officiaes do "dreadnought"
brasileiro .JS. Paulo", ilespcdiram-se

•'das autoridades civis o militares de
Antuérpia, hoje. do manhã. A rc-
cepção dada em honra dos officiaes
do navio do guerra brasileiro, hon-
tem, de noite: foi muito concorrida
e alcançou g*ruide c-xito, mais dc
3.000 pessoas de cl._tr.quo assistiram
á mesma.

O BAILE DA Mrr.ieiPAI.IO.-DE
DE ÁSTtÉP.PIA

ANTUÉRPIA, 10 (A. A.) — Este-
ve brilhantíssimo o baile pfférecidò
pela Muniçipalldadp desta cidade á
officialidade do couraçado brasileiro
"S. Paulo".

O salão de festas, quo fi o maior
da Bélgica, eslava literalmente cheio,
podendo calculor-se em cerca do tres
mil o numero de pessoas presentes.
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Entre estas notavam-se o Dr. Bar-
ros Moreira, ministro do Brasil em
Bruxellas; o cônsul do mesmo
paiz, etc.

No salão nobre do edificio viam-se
os retratos do rei Alberto e do presi-
dente Epitácio Pessoa.

A' entrada dos officiaes do "São
Paulo" foram executados os hymnos
do Brasi le da Bélgica.

QUANDO CHEGAM AO RIO
ANTUÉRPIA, 10 (A. A.) O coura-

çado brasileiro "S. Paulo", que ha
dias se acha neste porto, devo estar
no Rio dc Janeiro em fins de janei-
ro próximo, e escalará em Chérbur-
go, Lisboa e S. Vicente.

VISITA A' MUNICIPAIADADE
ANTUÉRPIA, 9 (A. A.) (Retar-

dado) — Os officiaes do couraçado
brasileiro "S. Paulo" foram hoje re-
cebidos na Municipalidade e visita-
ram depois as instalações do porto.

Hoje, desembarcaram cerca dc 500
marinheiros daquelle vaso de guer-
ra, não tendo havido om terra o me-
nor incidente. A população elogia a
correeção com que clles têm proce-
dido.

Os hoteis desta cidade estão cheios
de familias vindas dc todos os pon-
tos da Bélgica para assistir ás fes-
tas em honra dos officiaes e mari-
nheiros do "S. Paulo".

O consulado do Brasil já concedeu
permissão a mais de quinze mil pes-
soas para visitarem o navio.

Segundo annunciam os Jornaes,
dois officiaes do "S. Paulo" contra-
taram casamento com senhoras da
alta sociedade belga.

A SAIDA DE ANTUÉRPIA
ANTUÉRPIA, 9 (retardado pela

Western) — O couraçado "S. Paulo"
deixou este porto ás 12 horas e 15
minutos por entre acclámações de
uma immensa multidão <_ue"se pre-
mia nos terrassos e nos cáes.

A fanfarra de bordo por oceasião
da partida executou a "Braban-
çonnc".

A politica européa
A ÁUSTRIA QUER A SUA UNIÃO

COM A ALLEMANHA
VIENNA, 9 (U. P.) (Retardado)

—O Dr. Michael Haenisch, o novo
presidento da Áustria, concedeu uma
entrevista aos jornaes, declarando
ser favorável á proposta de se re-
unir a Áustria a Alleananha. O
presidente da Republica Austríaca
declarou mais que a Áustria está
fraca demais para existir sõsinha.

SYNDICATO ALLEMAO NA
RÚSSIA

LONDRES, 10 (U. P.)—Os jor-
naes commentam noticia da orga-
nização de um syiTdicato allemao
liara negociar com a Rússia, decla-
rando que esse facto rw. ela ter css«?
paiz iniciado uma campanha syste-
matica liara reconquistar os merca-
dos do antigo império moscovita.

A POLÍTICA de armamentos
AINDA CONTINUA

LONDRES, 10 (U. P.)— Durante
o debate ma Câmara dos Communs,
hontem, á noite, o Sr. Hora tio Bot-
tomlc-y chamou a áttenção da Cama-
ra para os programmas navaes «los
Estados Unidos c do Japão."E' perigoso para a Grã-Bretanha

| permanecer ociosa, vendo estas duas
I nações construírem navios dc guerra

com possivel rapidez", diz o Sr. Bot-
tomley. /

Commentando o discurso, 'hoje, os
jornaes fazem vêr que, devido ao
facto do ser muito conhecida ti op-
posição do Sr. Bottomley contra os
Estados Unidos e Japão, não é pre-
ciso ligar muita, importância ao dis-
curso do membro do Parlamento.
OS REIS DINAMARQUE._ES VISI-

TAM O PRESIDENTE DA
FRANÇA

PARIS, 10 (A.H.)—Os soberanos
da Dinamarca, presentemente- nesta
capital,visitaram lionteni, no Elyseu,
o presidente -Millerand e a senhora
Millerand, com os quaes conversa-
raim algum tempo na maior cordia-
lidade.
UM CONGRESSO SOCIALISTA EM

VIENNA
PARIS, 10 (A. H.)—O "Poi.ulai-

re" publica o manifesto da Confe-
rencia dos Internacionalistas, de
Berna, convocando os representantes
dos partidos socialistas de todo o
mundo para o congresso que se re-
unirá em Vienna, no dia 22 de fove»
reiro do anno próximo.
E' ELEITO O SR. G. MULLER

VICE-PRESIDENTE DA SUISSA
BERNA, 10 ÍA. H.)—O Coiise-

lho Federal elegeu para vice-p/esi-
dente o Sr. Gustavo Miiller, . qu9
pertence ao partido socialista.

E' a primeira vez que um sócia-
lista oecupa esse cargo.
O NOVO PRESIDENTE

AUSTRLVCO
VIENNA, 10 (A. H.)—O presri-

,de.nte da Republica, Michael. Hei-
iiisch, foi eleito pelos votos dos so-
cial-chrlstáos e pan-germanistae.

Assegura-se qiio o presidente ê
partidário da Allemanha.
BANQUETE DE MILLERAND AOS

REIS DA DINAMARCA
PARIS, 10 (A. H.)—O presidenta

Millerand offereceu, no palácio do
Elyseu, um banquete -em honra 'dos
soberanos da Dinaanarca. Foram
trocados brindes muito cordiaes, em
que os dois chefes de Estado reaffir-
maram a tradicional amisade que
une a França á Dinamarca.
UM BANQUETE NA INGLATERRA

LONDRES, 10 (U. P.)—O Minis-
terio dos Estrangeiros'publica o tex-
to dos discursos pronunciados no
banquete dado, na quarta-feira pas-
sada, por lord Curzon, ministro doa
estrangeiros, em honra aos embaixa-
dores francez o italiano, que se reti-
ram para seus paizes, Sr. Cam.bon •
marquez Imperial!.

J_/ord Curzon disse: "Estes dois
homens são os architectos da "En-
tente", que salvou o mundo durante
a guerra e serviu para garantir a li-
herdade do universo".

A situação no orâettâe
europeu

O PROBLEMA DE VILNA
VARSOVIA, 10 (U. P.) — A cont-

missão da Liga nas Nações, sob a
presidência do coronel Chardigny, da
França, está conferenciando com o
presidente da Republica Polaca, o
general Pilsudski, e com o príncipe
Saplcha, ministro do exterior da Po-
lonia, fazendo, assim, uma tentativa
do levar a effeito um accordo entre
a Polônia e a Lithuania, relativo 9,
Vilna-
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Royal Store
Moveis e Tapeçarias

Modas e confecções

, Como festas á sua distincta
clientela offerece

ÍOO dúzias de meias,
francezas em mousse-
line de seda, em todas
as cores, com baguet a
(our, ao preço de par,

29$000
187 OUVIDOR 18?

A commissão Üa Liga acredita ser
preferível a celebração de um accor-
do entre aa duas nações, relativo ao
assumpto, ao envez de um plebiscito,
o qual a Liga deseja empregar, só-
ment,.' como ultimo recurso.
A HOLLANDA ENVIARA» UM

CONTINGENTE MILITAR A
VILNA V_
HAYA, 10 (A. II.) — O governo

hollandez consente em enviar um
* contingente militar para a organiza-

ção do exercito internacional, que
fiscalizará a execução do plebiscito
de Vilna.

ÜM PROTESTO DO SOVIET DE
MOSCOW

LON DP. ES, 10 (U. P.) — O Sr.
Leonid Krassin, representante com-
mercial da Russia dos Soviets nesta
capital, annuncia ter entregue uma
nota do Sr. Tchitcherin, ministro do' exterior da Russia dos Soviets aos
governos da Italia e Grã-Bretanha,
protestando contra a protecção que
aquellas potências estão concedendo
ás tropas que antigamente faziam
parte do exercito anti-bolrshevista do
general Wrangel.

A nota allega que um novo exerci-
to anti-Dolshe.vista está sendo orga-
nizado c apparelhado na Turquia, a
qual está sob o controle alliado.

PKOROGAÇÃO DO ARMISTÍCIO
RUSSO-POfLACO -

LONDRES, 10 (U. P.) —Um des-
pacho procedente de Riga, via Cope-
nhaguc, diz que os termos do armis-
ticio russo-jjolaco serão prorogados
por mais seis semanas, afim de dar
tempo á libertação .dos prisioneiros
polapos, que ainda se acham interna-
dos na Russia, c que, em consequen-
cia, serão repatriados ontes da cxpl-
ração do armistício.

O que se passa na
Allemanha

OM PROTESTO DOS ALLIADOS
BERLIM, 10 (Ü. P.)—O jornal"Tageblatt" diz que a França e a

Grã-Bretanha te.ncio*nam protestar
juifto ao governo allemão, a respei-
to do pagamento, pela Allemanha,
de grandes quantias cm dinheiro, ao
ex-ka.iser. Oa alliados allegam que
a fortuna do ox-.lta.ser. deveria ser
empregada no pagamento das repa-
rações de guerra allemãs.
VENCIMENTOS DO FUNCCIONA-

1JSSIO PUBLICO
BERLIM, 10 (U. P.)—O Reichs-

tág approvou it proposta do governo,
sobre o augmento dos vencimentos
aoa funecionarios públicos, a qual
comprehende os empregados dos
«correios, telegraphos, telephones o
estradas do ferro.

O augmento proposto importa em
um total de mais de meio bilião de
marcos.-

Acredita-se que a concessão do
augmento nos salários fez abortar a•ameaça de uma greve geral e, bem
assim, de uma crise governamental.
GOLPE DE ESTADO EM BERLIM?

BRÚXELLAS, 10 (A. H.)—O
jornal "La Peuple" annunciou que o
trafego ferroviário entre a Bélgica e
a Allemanha se achava suspenso em
duag direcções, desde hontem, a
tarde. '

Circula aqui o boaito do um golpe
de Estado em Berlim. Todavia, o
Ministério dos Negoci-os Estrangeiros
mão recebeu, ainda nenhuma confir-
mação dessa noticia.

BRÚXELLAS, 10 (A. H.)—Foi
abrogado o deoreto que prohibia a
exportação do gado -em pô o do
adubos.
PROVÁVEL ADIAMENTO DA

CONFERÊNCIA FINANCEIRA'
BERLIM, 10 (A. H.)—Parece

«iue, de accordo com o pedido do go-
verno allemão, aerá adiada, para o
próximo dia 16, a primeira confe-
.rencia entre os representantes alie-
mães e alliados cm Brúxellas, que
estudará a questão das reparações.

Esse adiamento perniittirá aos
delegados allemães receber ínstrue-
çõe.s completa» do governo.
OS REPRESENTANTES TEDES*

COS NA CONFERÊNCIA DE
BRÚXELLAS
BERLIM, 10 (A. H.)—Annuncia-

se que os ministros Bergmamn e von
Simons serão os representantes da
Allemanha na conferencia de Bru-
xellas, que deverá estudar a questão
das reparações.

Os interesses
italianos

SFORZA NO PARLAMENTO
ROMA, 10 (U. ÍP.) — O conde

Cario Sforza, ministro do exterior
da Italia, falou ã commissão das re-
lações exteriores da Câmara dos
Deputados, hontem dc tarde. S. Ex.,
fez um longo relatório da sua par-
ticipação nas recentes conferências
do Conselho Superior Alliado, em
Londres, e, tambem, das suas con-
ferencias com o Sr. Leonid Krassin,
o chefe da delegação commercial
da Russia dos Soviets, em Londres.

Filando a respeito do reatamento
das relações commerciaes com a
Yugo-Slavia, o conde Sforza disse
que'o conde Afanzoni, actualmente
ministro da Italia em Sofia, irá á
Belgrado, afim de tratar do assum-

pto, levado em sua companhia, afim
de auxilial-o, um certo numero do
peritos commerciaes Italianos.

UM CYCLONE *^
TARANTO, 10 (U. P.) -— Duas

pessoas foram mortas e 40 feridas,
quando um «cyclone devastou a re-
gião cm torno da cidade de Mandu-
ria na provincia de Lecce, 75 kilo-
metros noroeste de Otranto.

Muitas casas de campo foram des-
truidas, arvores derrubadas e gado
morto.
PROTESTO A' PRTSÃO DE QUA-

TRO HÚNGAROS
ROMA, 10 (U. P.) — Na sessão

da Câmara, o Sr. Cazzamarelli ao
deplorar a prisão de quatro 'hunga-
ros em Bologna, qualificou o acto
de arbitrário.

O Sr. CorradinI, respondendo, de-
clarou que os húngaros em questão
eram suspeitos por se tratar de ami-
gos de Bela Kun, o que deu logar a
que se produzlssse um tumulto,
sendo a sessão suspensa. Reaberta a

-sessão os socialistas aceusaram os
investigadores dos factos oceorridos
em Bologna, de estarem de accordo
còm os facciosos.
A C-IRENAICÂ EM BOA SITUAÇÃO

ROMA, 10 (U. P.) — Na reunião
da commissão das relações exterio-
res, o Sr. Rossi teve a opportunidade

• de expor o seu modo de pensar so-
bre a optima situação em que
actualmente se encontra a Cire-
nalca. ' . . . .

A CRISE METALÚRGICA
NÁPOLES, 10. (U. P.) — Os ope-

rarios ameaçam declarar uma crise
metalúrgica.

NAP0LE9/ 10 (U. P.). _ Alarma-
dos pelos boatos de que os patrões
estão prestes a fechar os estabeleci-
mentos metalúrgicos aqui, os opera-
rios offereceram trabalhar duas ho-
ras mais, diariamente, percebendo
ordenados reduzidos, afim de habili-
tar os patrões .a a.ugmcntarem a
actual erise.

O ARCEBISPO FERRARI
MILÃO, 10 (U. P.) — A vida do

arcebispo Ferrari vai se extinguindo
aos poucos, tendo-lhe já sido admi-
nistrados os últimos sacramentos, da
igreja.

A QUESTÃO AGRVRIA
ROMA, 10 (U. P.) — Na Câmara

dos Deputados discutiu-se durante
duas sessões, a moção agraria, ten-
do aido prorogada a sessão até mui-
to tarde, para tratar da questão so-
bre os preços do pão, que mereceu o
apoio de alguns deputados e o rude
ataque dc outros,

FALLECTMENTOS
ROMA, 10 (U. P.) — As seguin-

tes pessoas do destaque morreram
recentemente na Italia. Em Taranto:
professor Nicola Pelle; cm Nápoles,
o coronel reformado, Giuseppè Fau-
lisi, e cavalleiro Guglielmo Ungaro.

IDRIS VAI A AT3NEZA
ROA1A, 10 (U. P.) — O Emir

Idrls tomou o trem com destino á"Veneza.

UM ACCIDENTE
ROMA, 10 (A. A.) — O general

Rocciottl Garibaldl, foi hontein vl-
ctlma de um accidente, felizmente
sem graves conseqüências, no mo-
mento em que descia a escadaria dós
correios dp palácio de Montecitorio,
onde funeciona a Câmara dos Depu-
tados.

O general Ricciotti Garibaldl, que
descia um pouco apressado, de re-
pente escorregou num degrau, cam-
do desamparado, rolando alguns
degráos. Logo que se poz de pé, ve-
rificou-se que o Sr. Ricciotti tinha o
rosto todo ferido c varias echymoses
pelo corpo- recolhendo em virtude
disso, á sala de auxílios médicos da
Câmara dos Deputados, onde foi me-
dicado convenientemente pelo medi-
co c enfermeiros de serviço.

Depois de feitos os primeiros cura-
tivos. o general Ricciotti Garibaldl
fot conduzido no seu automóvel para
a sua residencia.ucompanhado do al-
guns deputados, seus amigos pes-
soaes.

NOVO POÇO DE PETRÓLEO
ROMA, 10 (A. A.) — Nos arredo-

res da communa, de Ripi, á 9 kilo-
metros de Frosnone, onde proseguem
os trabalhos ordenados pelo gover-
no, encontrou-se um novo poço
petrolífero.

O petróleo foi completamente
analysado, concluindo-so que elle po-
,de ser.empregado na Industria e na
illuminação sem ser necessário.

REINTEGRAÇÃ DO CORONEL
. DOITHKT

ROMA, Í0 (U. P.) — O Supremo
Tribunal da Guerra e da Marinha,
reintegrou o coronel Douhet, que ha-
via sido eondemnado a- um anno do
prisão por ter denunciado durante a
guerra a política do estado-maior.
O coronel Douhet declarou que o Es-
tado-maior ignorava como devia ser
empregada a aviação na geurra.

A MISSÃO DE SFORZA
ROMA, 10 (U. P.) — A commissão

dos negócios estrangeiros na Câmara
dos Deputados publicou um relatório
approvando o resultado da recente
missão dn conde Sforza, ministro dos
estrangeiros a Lon.lrcs.

O relatório declara que o conde
Sforza apresentou com grandes ueia-
lhes os resultados colhidos nas confe-
rendas realizadas em Londres pelo
conselho supremo alliado, apontando
a situação actual da Grécia e as suas
possíveis conseqüências em relação
ao tratado de Sévres.
OS SOCIALISTAS NÃO OBSTRUEM

ROMA, 10 (U. P.) —O comitê ex-
ecutivo do partido socialista decidiu
ordenar aos membros socialistas na
Câmara dos Deputados seguir uma
politica de obstrucção, no sentido de
impedir a passagem da lei do pão.

Todos os deputados socialistas au-
sentes foram apressadamente chama-
dos, afim de tomarem parte nessa
lueta.

A Grécia
A' ESPERA DE CONSTANTINO ESI

ATHENAS
ATHENAS, 10 (U. P.)—Os jor-

naes annunoiãm que se espero, a che-
gada do ex-*rei Constantino, «am
Athemas.em melados da semana pro-
xima vindoura.

UM TELEGRAMMA DA RAINHA
OLGA

LONDRES, 10 (U. P.)—Um des-
pacho proveniente de Athenas 'diz
que' foi enviado, pela rainha Olga,
ao ex-rei Constantino, o seguinte
convite:

"O governo, em 'obediência ao
mandato unanime, do povo grego,
convida o rei Constantino a regres-
sar a Athenas e subir ao throno,
afim de exewjer o poder real, que,
hoje em dia, está sendo exercido
pela regente, rainha Olga".
PREPARATIVOS PARA A VIAGEM

DE CONSTANTINO
MILÃO. 10 (U. P.)—Um despa-

cho de Brirtdisl diz que dez «navios
de guerra gregos, entre os quaes se
aoham alguns "destroyers", aguar-
darão a chegada, naquelle porto, do
ex-rei Constantino, o* qual embarca-
rá num navio grego, em- Brindísd,
afim 'd© regresar á Athenas.

O antigo monarcha estA actual-
mente tratando com as estradas de.
ferro do Estado, da Italia, afim de
conseguir uirí trem- especial para
cortduzil-o de Lucerna á Brlndlsl.

CONVOCAÇÃO DA CÂMARA
ATHENAS, 10 (U. P.)—A Cama-

ra dos Deputados foi convocada para
o dia 5 de janeiro de 1921.
CONVITE A CONSTANTINO PARA

VOI/TAR AO THRONO
LONDRES, 10 (U. P;)-Ura des-

pacho de Athenas á Exchange Tele-
graph Company diz que o gabinete
adoptou a suggestão do Dr. Gouna-
ris, ministro das finanças, de tele-
graphar ao ex-rei Constantino, con-
vldando-:o a regressar á Grécia, logo
que foi* terminada a contagem offi-
ciai dos votos lançados nas urnas
eleitoraes, no plebiscito levado a ef-
feito na Grécia, domingo próximo
passado.

RESULTADO DO PLEBISCITO
ATHENAS, 10 (A. H.)—O gover-

no enviou ao rei Constantino o resul-
tado da votação do plebiscito.

. Segundo essa commiunlcação, vo-
taram 1.013.724 eleitores, dos quaes
999.954 se pronunciaram pela volta
do soberano.
FELICITAÇÕES A CONSTANTINO

LUCERNA, 10 (U. P.)—O.ex-rei
Constantino, da Grécia, tem recebido
muitag mensagens de congratulações
em sua villa, felicitando-o pcio rc-
sultado do plebiscito levíido a effeito
no domingo passado e dando-lhe as
boas-vindas, pela sua re-ascensão ao
throno da. Grécia.

O ex-rei Constantino leu a nota
alliada aro governo grego, sobre a
sua volta ao throno, mas conside-
raim-se sérias as emeaças contidas
nessa nota. . .

Elle acerescenta que a nota teve
por unicó fim influenciar .os votan-
tes gregos, que tomaram parte- • «nó
plebiscito."O ahnunciado plano dos alliados,
de retirar os créditos e suspender a
ajuda financeira á Gtecia, não im-
pedirá minha volta", e, mais adian-
te, volta a dizer: "A Grécia está apta
a reter o território que actualmente
oecupa na Asia Menor, a despeito do
que os alliados possam fazer. Tenho
plena confiança que, finalmente, a
questão da minha volta será tenmi-
nada pacificamente, e que a nossa
amistosa cooperação eom *os alliados,
em executar o Tratado de Sévres,
continuará a sc manter inalterada".

Os Balkans
UM TERREMOTO NA ALBÂNIA

PARIS, 10 (U. P.) — Despachos
aqui recebidos hoje, procedentes do
quartel-general da Cruz Vermelha
Americana, em Vallona, Albânia, no-
ticiam que 25 aldeias foram destrui-
das no terremoto na Albânia. O cho-
que foi sentido em todo o districto de
Tepellni, o qual fica a pouca distan*
cia a oeste de Valoan. Acerescenta o
despacho que fornecimentos médicos
e outros auxílios foram enviados de
Tirana & scena do desastre.
UM PETARDO- NO SENADO RU*

MAICO
PAiRIS, 10* (U. P.) —Um despacho

de Bucarest, declara que um petardo
explodiu no Senado rumeno hontem,
á tardo. Acerescenta o despacho que
a machina infernal matou o bispo
Oradiaradu, e feriu gravemente o se-
nhor Cantaeuzenc, ministro da justi-
ça, o presidente do Senado, um sena-
dor e diversas outras autoridades go-
vernamentaes. Disse mais o despacho
que sua mejestade o rei Fernando da
Rumania visitou nos hospitaes, as au-
toridades feridas.

A Hespanha
POLÍTICA DE VINGANÇA

MADRID, 10 (U. P.) -—. Os jornaes
de Genebra, aqui recebidos, repellem
a politica de vingança adoptada pe-
las grandes potências da Europa.

AS AGITAÇÕES OPERÁRIAS
VALENCIA, 10 (U. P.) — Na ma-

drugada de hontem apagaram-se os
combuatores de illuminação desta cl-
dade, causando o facto grande alar-
ma entre a população, por cujo mo-
tivo foi redobrada a vigilância nas
fabricas do eiectricidade.

GREVE GERAL
GIJOW, 10 (U. P.) — Acaba de ser

declarada a greve geral, em signal de
¦protesto icontra a attitude dos pa-
trOes.
A PASSAGEM DE

VICTOR ORLANDO
BARCELONA, 10 (U. P.) — O

Sr. Victor Orlando cumprimentou o
prefeito desta cidade, embarcando,
em seguida, a bordo do vapor "Prin-
clpe Eviana", com destino á Italia.

MANUTENÇÃO DA GREVE
MADRID, 10 (U. P-.).'•-*•• O "comi-

té" da Confederação Geral do, Tra-
balho resolveu manter a greve em
todos os officios, com' excepção ape-
nas do de artes graphlcns, apesar do
accordo que havia sido celebrado, no
sentido de que se continuasse a tra-
balhar normalmente.
A ATTITCDE DOS SINDICALISTAS

MADRID. 10 (U. P.) — Os syndi- jcalistas estão voltando ao trabalho, :
apiis ruidoso fracasso, o estão, agora, I
atacando, violentamente, os socialis-'
tas, o o"c cslfi ,'miio lo<-«i«> a que se7

aprofundem as divergências entre
ambos esses partidos, em Barcelona.
O syndlcalista Evaristo Vila Plana,
delegado do unico syndicato das fun-
dições barcelonezas, foi atacado por
tres individuos desconhecidos, que o
mataram a tiros.

UMA CENSURA
MADRID, 10 (U. P.) — O Symdl-

cato Livre publicou um manifesto,
dirigido aos trabalhadores, censuran-
do o fracasso por que acaba de pas-
sar a greve.

O ARCEBISPO DE TENERIFFE
MADRID, 10 (A. H.) '— Telegram-

ma de G«ranada annuncia o fallecl-
mento do arcebispo de Tenerlffe.

A VOWA AO TRABALHO
BARCELONA, 10 (A. H.) —- A

maioria dos operários já voltou ao
trabalho, restabelecendo-se o fun-
ccionamento normal de quasi todas
as fabricas e nas desta «cidade.
O ARCEBISPO DE GRANADA E O

ALMIRANTE DUELO
MADRID, 10 (A. A.) — Falleceu

hontem o arcebispo de Granada,
monsenhor Meseguer Costa.

Tambem falleceu o vice-almirante
Manoel Duelo.

As finanças
mundlaes

EMPRÉSTIMO A' AMERICA DO
SUL

NOVA YORK, 10 (U. P. — Um
certo numero de banqueiras aqui, re-
spondendo ás perguntas relativas âs
negociações para diversos empresti-
nios á America do Sul, exprimiram a.
opinião que nenhuma das negocia-
ções serão concluídas antes das pro-
xlmas férias. Oonsta nas rodas finan-
ceiras que o projectado empréstimo
ao Estado de S. Paulo, tambem foi
adiado, provisoriamente.
O EMFRESITIMO A' ARGENTINA

E' RETIRADO .
•BUIENIOS AIR(E3É|,;n6 (A. A.) —¦

Segundo informa "El Diário", os'
banqueiros norte-americanos que ti-
nham offereeido um emrpestimo ao
governo argentina retiraram a pro-
posta na terça-feira ultima, em vista
da mesma nfto ter sido immediata-
mente aceita.

O fim da Turquia
ATAQUES AO EXERCITO GREGO

LONDRES, 1-0" (U. P.) — Um des-
pacho de Smyrna ao "Times" diz que
os nacionalistas turcos estão atacan-
do o exercito grego, na região de
Smyrna, em muitos pontos e numa
extensa frente. 

'**
O general Papoulas, novo com-

mandante cm chefe do exercito, o
qual é partidário do ex-rei Constan-
tino, partiu de Smiyrna, *com destino
á frente de batalha.

Ã PAZ
CONSTANTINOPLA, 10 (U. P.)—

Um despacho ,chegado de Angora
communiea que Izzet Pachá, minis-
tro da guerra da Turquia, chegou
aquella cidade, afim de iniciar suas
conferências com Mustaoha Kemal,
dhefe dos nacionalistas turcos, ten-
dentes'a negociar a paz com os na-
cionalistas.

Após uma entrevista preliminar
com Mustapha Kemal, Izzet Pachá
deiclarou estar convencido de que os
nacionalistas proseguirão emi seus in"-
tentos bellicosos até quo os alliados
se resolvam a rever o tratado de Sé-
vres.
AS FRONTEIRAS DA PALESTINA

LONDRES, 10 (U. P.) — A cor-•poração judaica denominada Zlonls-
tas declarou que' ás.jfróriteiras da Pa-
lestlriá foram satisfttfewiamentc deiíi

imitadas ipela commissão anglo-fran-
ceza.
OS ARMÊNIOS E OS KEMALISTAS

CONSTANTINOPLA, 10 (A. H.)—
Informações que ainda não estão
confirmadas dizem que, na noito dc
2 para 3 ío corrente, foi assignado
em Alexandropol um tratado de paz
entre a Armênia e os kemalistas.

Esse tratado estipulava o desarma-
mento completo da Armênia, que fi-
caria reduzido aos territórios da rc-
gião de «Erlvan e do-lago Goktcha,
com exclusão de Kárs e Alexandro-
pol.

As informações aocrescentam queo regimen sovietista continuava in-
stalado em Erivan, havendo com-
pleto accordo entre os kemalistas e
os soviets da Russia, do Azerbaijan e
da Armênia. -

NA MESOPOTAMIA
LONDRES, 10 (A. H.) —O com-

mando geral das «forças britannicas
na Mcsopotamia annunciou ao go-
verno que todas as tribus importan-
tes da «região já se achavam submet-
tidas ás autoridades inglezás, excepto
a bribu que se abriga na zona do Eu-
phrates Inferior.

As greves
NA ITALIA

ROMA, 10 (U. P.) — O Sr. Peano,
ministro das obras publicas, confe-
renciou com o Sr. Glolitti, presidente
do conselho de/ministros da Italia, a
respeito da exigência dos ferroviários
para a libertação immediata de todos
os ferroviários presos durante a ul-
tima greve,

O governo jã providenciou afim do
fazer face á situação, no caso dos
ferroviários cumprirem a sua amea-
ça de se declararem novamente em
greve. Os detalhes das providencias
serão annunciadas mais tarde. O go-
verno está resolvido do fazer os pre-
sos cumprirem as suas sentenças.

NA HESPANHA
MADRID, 10 (A. A.) — Com sa-

tisfação geral, fracassou o movimen-
to grevista que se pretendia levar a
effeito, patrocinado pelos oxtremis-
tas. Hontem cem operários reuni-
ram-se na Plaza de La Independen-
cia e ali, em massa rasgaram e de-
strulram as carteiras de filiação que
lhes tinham sido fornecidas pelosyndicato. Em toda a cidade reina
absoluta tranqüilidade, como nos
dias normaes, a vida dos principaes
centros de actividade contínua sem
alteração.

NA ALLEMANHA
NOVA YORK, 10 (A. A.) — Tele-

grammas procedentes de Barlim, pu-
bllcados pelos matutinos de hoje di-
zem que o governo da Allemanha
mostra os seus receios perante uma
possivel greve geral que parece es-
tar imminente em todo o território
da nova Republica,

Essa greve, segundo se annuncia,
abrangerá os serviços civis do Esta-
do, sendo que todos os empregados
nacionaes das estradas de ferro, dos
correios e dos telegraphos, já se di-
riglram- por Intermédio do seu comi-
té executivo, ao governo, afim de lhe
apresentar certas exigências que
eqüivalem a um pesado "ultimatum",
pela fflrma porque as mesmas foram
apresentadas.

Logo que o comitê alludido sc re-
tirou do palácio dn governo. <;mle foi
prèvãnlr o chefe do ministério «ln re-
solução dos empregados do Estado,
[•«•uniit-sre o gabinete de 'ministros

que decidiu não satisfazer nenhuma
das exig.-ncias dos empregados d.i
n.- ;'.«.i, resolvendo «mCigar tod«js os

operários de lhes retirar a protecção
de que actualmente estão gozando
além de os privar do direito da gré-
ve. Ignora-se as condições principaes
em que foi redigido o documento das
exigências e muito menos como ser;
recebida pelo comitê e pelos empre-
gados que desejam pôr-so em greve,
a ameaça do governo. De positivo sa-
be-se aperiasi dizem os telegrammas,
que o governo da Allemanha encara
com temor a situação, receiando que
os operários se ponham em greve,
apesar de toCas as ameaças.

Noticias de Portugal
O CARDEAL NETTO MORREU EM

TUY — A TRASLADAÇÃO PARA
LISBOA.
LISBOA, 10 (U. P.) •— O cadáver

do cardeal Netto vai ser trasladado
de Tuy, em cuja oceasião serão ceie-
bradas solemnes exéquias, parecendo
que devido á razões especiaes, impe-
dirão sua vinda para Portugal. ¦

LISBOA, 10 (U. P.) — O governo
vai consultar o Parlamento sobre a
trasladação, para Portugal, do cada-
ver do cardeal Netto. O cabido dr
Lisboa se fará representar nas ex-
equias que vão ser realizadas em Tuy,
delo conego Anaquim.

2.000 CONTOS EM MOEDAS DE
BRONZE

LISBOA, 10 (U. P.) — O governo
acaiba de autorizar a conhagem de
2.000 contos de réis em moedas de
bronze, do cinco centavos.
OS PAPEIS DE CREDITO DA OO-

LONIA BRASILEIRA E AS PRO-
POSTAS FINANCEIRAS.
LISBOA. 10 (U. P.) — A colônia

brasileira vai pedir ao Parlamento
que os papeis de credito de sua pro-
priedade, não sejam attingidos pelas
propstas sobre finanças.
ORGANIZA-SE UMA SOCIEDADE

PARA EXPLORAÇÕES AGRICO*
LAS EM MOÇAMBIQUE.
LISBOA, 10 (U« P.) — Organizou-

se uma sociedade de explorações agri-
cotas, em Moçambique, com o capital
do 2.000 contos de réis, appoiada .pe-
los bancos coloniaes, cuja iniciativa
vai tor influencia sobre a melhoria do
credito do paiz.
OS FERRO VIÁRIOS TÊM QUE

REQUERER A SUA READMIS-
SÃO.
LISBOA, 10 (U. P.) — O governo

recusou-se a aceitar a volta ao ser-
viço dos ferro viários, por conside-
ral-os demittidos, obrigandoos a re-
querer sua readmissão.
VAI SER ARERTO CONCURSO PA-

RA O CONTRATO COM A AGEN*
CIA FINANCIAL DO RIO DE JA-
NEIRO. -•_•••
LISBOA;,; 10 (U. P.) — O governo

pretende denunciar »• contrato com
a Agencia Financial, logo que che-
guem certos e determinados esciarc-
cimentos pedidos ao 'Rio de Janeiro,
abrindo logo depois concurso para o
serviço de quo se adiava aquella
agencia incumbida, exclusivamente
com bancos portuguezes, dando pre-
ferencia á Caixa Geral de Depósitos e
Bancos de Portugal o Ultramarino,
pelo facto de merecerem maior con-
flãnga ao Estado. Antes da adjudica-
ção, proceder-se-ha a rigoroso inque-
rito sobre a ultima administração;
SUPPRIMEM-SE LOGARES DE

ADDIDOS NAVAES
LISBOA, 10 (U. P.) — O ministro

da marinha tenciona supprimir os
addidos navaes em Londres, Roma,
Paris o Washington.
O CONSELHO DE MINISTROS TRA-

TA DAS HONRAS A PRESTAR
AOS EX-IMPERADORES DO
BRASIL.
LISBOA, 10 (U. P.) — Na sexta-

feira ultima, o.conselho de ministros
oecupou-se das honras qúe deverão
ser prestadas aos despojes mórtaes
dos ex-imperadores dó Brasil.
UM ALMOÇO AO SR. CARLOS""¦ ' 

CAVACO -">¦'
LISBOA, 10 (Ü. P.)-— Os autores

dramáticos vão offerecer, a 9 do cor-
rente, um almoço ao Sr. Carlos Cava-
co, illustrc escriptor'brasileiro, que se
acha actualmente nesta capital.
LANÇA-SE A IDÉA DE UMA MEN-

SAGEM AO SR. MAURÍCIO DE
LACERDA.
LISBOA, Í0 (U. P.) — O jornal"Mundo", tratando, hontein, da sub-

scripçâo i destinada á comprar um
objecto de arte, para ser offerecido.
ao jornalista João .-o Río, lançou a
idéa da remessa, ao Sr. Maurício do
Lacerda, deputado brasileiro, de uma
mensagem assignadá pelos represen-
tanets de todas as classes.
A GUARNIÇÃO MILITAR CUMPRI-

MENTA O MINISTRO DA GUER-
RA.
LISBOA, 10 (A. H.) —- A officia-

lidade da guarnição militar de Lisboa
compareceu hoje ao Ministério da
Guerra, aonde foi cumprimentar o
novo ministro.
ESTA' LIQUIDADO O CONFMCTO

FERRO VIÁRIO
LISBOA, 10 (A, A.) — Os ferro

viários das linhas sul e Ruéste, apre-
sentaram-se èm massa nos seus res-
poctivos serviços, sendo, porém, im-
pedidos do retomar o trabalho pelo
delegado do commando militar, que
não tinha ordem nem conhecimento
das resoluções tomadas. Este inciden-
te fez com que a "parede" se prolon-
gasse atê â noite.' O ministro do com-
mercio assentou com o almirante
Machado dos Santos servisse de arbl-
tro entre os paredistas. Estes apros-
saram-se a apresentar os seus reque-
rimentos, liquldando-se totalmente o
conflicto, sem' protestos nem recla-
magoes.

Notas diversas
Ó PRÊMIO NOBEL DE PAZ

CHRISTTANIA, 10 (U. P.)—Tive*
rain hoje logar ns ccremonlns do esty-
lo, pura a concessão do prêmio Nobel
para a poz ,pai*a o nnno de 191!) a
1020. O prêmio de 1*19 foi dado ao
presidente Wilson, dos Estados Uni*
dos, e o de 1920 a Léon Bourgcols, da
França.

TERREMOTOS NA AMERICA CEN-
TRAL

«..SALVADOR, 10 (U. P.) —Com-
municam que um grande terremoto
causou grandes estragos na região de
Cholutcca, ao sul de Honduras e na
de Corinto, a leste de. Nicarágua.

Cholutcca é uma Importante cida-
de, e a capital da província de Cholu-
teca, centro de importante região ml-
neira. e Corinto, ' um porto de mar
na costa do Pacifico, a 27 kilometros
a noroeste da importante cidade de
Leon. com a qual está ligada por uma
via férrea.
AS RELAÇÕES FRANCO-AMERI*

CANAS
PARIS, 10 (IJ. P.) — O presidente

rta Republica, Sr. Millerand, .conce-
deu tuna audiência, no palácio Ely-
sei-, {ío senador americano Sr. Mc.
C'.>rmick. O* dois estadistas trataram
das relações franco-americanas. Ter-
minrnhi a audiência, ambos declara-
ram «|ii«.' a mesma foi completa men-
t*j snilsfaiorii-..
AS FORÇAS ARMADAS DA UNIÃO

.Sli.-.AIlUCANA
C.YPETOWX, 10 (U. P.) — O con-

solho militar que trata das forças de
defesa if.i União Sul Africana, apre-
sentoá o seu reluiorin. recomniondan-
dn a formação de unidades' de arti-
lherin e aviação rçerteltiirtionte trena-
das e em grande ètcàltt \

i

EXERCÍCIOS DA ESQUADRA AME-
RICANA

WASHINGTON. 10 (U. P.) — Foi
noticiado que a esquadra do Atlanti-
co, sob o commando do almirante
Henry B. "Wilson, vai iniciar um cru-
zeiro na zona do canal de Panamá,
índias Occidentaes e America Central
e do Sul, partindo de Nova York a 5
de janeiro próximo.

A esquadra dedicar-se-ha a expe-
riencias e manobras de tactica e arti-
lherla em Guatemala e Ilha de Cuba,
onde vai realizar os seus exercícios
regulares de inverno.

AS ECONOMIAS BRITANNICAS
LONDRES. 10 (U. P.) —(Depois de

rejentar a moção do deputado
Lambert, hontem, á noite, a qual esti-
pula que seja fixado o "quantum"
que o governo pôde gastar, a Câmara
dos Communs adoptou a emenda
apresentada pelo Sr. Collings, como
substitutivo pela moção do Sr. Lam-
bert.

Por melo da emenda apresentada
pelo deputado St. Collings*, a Ca-
mara dos Communs se compromette
a trabalhar em prol da maximá eco-
nomia, no que diz respeito aos nego-
cios governamentaes. A emenda foi
aceita por 307 votos contra 30.

EXAME DE SANIDADE PARA
BIOT

BRÚXELLAS, 10' (A. H.) — O in-
dividuo Biot, que disparou na Cama-
ra vários tiros de revolver, vai ser
submettido a exame de sanidade.

A CRISE FABRIL NA BÉLGICA
BRÚXELLAS, 10 (A. H.) — Os

fabricantes de tecidos de algodão re-
sorveram reduzir de 50 "f a produ-
cção das respectivas fabricas,

BANQUETE AO SR. CAMBON
LONDRÍBS, 10 (A. H.) — No ban-

quete offerecido ào embaixador Cam-
bon pela Associação da Iinprensa
Estrangeira, "viam-se 

presentes os
Srs. Bonar Law, lord Burnham, lord
Ríddell, sir William Tyrell, o pessoal
da embaixada franceza e vários jor-
nalistas.

O Sr. Bonar Law offereceiido o
banquete exprimiu em nome do go-
verno e da população da Inglaterra
o affecto e a admiração, que todos
sentiam pelo Sr. Cambon.de quem
elogiou a longa carreira dipomatlea
e os esforços constantes em prol do
estreitamento das relaçOes franco-
inglezás.

O orador acerescentou que o ex-ro-
presentante da França não se limi-
tara a servir os interesses franco-
britannicos, mas servira tambem os
grandes interesses mundlaes, persònl-*
ficando, notadamente, durante „a
guerra, a tenacidade idomavei do
povo e dos soldados francezes. "Mere-
ceis, concluiu o Sr. Bonar *Law, 'a gra-
tidão da França como a da Ingla-
terra."

Falou em seguida o Sr. Cambon,
agradecendo as honras qué lhé- eram
prestadas, e fazendo allusão ás rela-
ções entre a diplomacia e a impren-
sa. disse que o papel dos correspòn-
dentes estrangeiros era de Importan-
cia capital, pois a imprensa ô o unico
meio que a opinião publica,tem para
penetrar nas decisões govérnarneh-
taes e nas directrizes dos governos. 

'

O Sr. Cambon terminou fazendo
votos para que a Inglaterra o a 3Trap-
ça se vejam sempre unidas por uma
nlliança indissolúvel,, que julga* de va-
lor essencial para a solução e boa
harmonia dos máximos interesses in-
ternaclonaes.

OS ATACANTES DE VENIZELOS
SÃO PRONUNCIADOS

PARIS, 10 (A. H.) — Os dois offi-
ciaes gregos autores do attentado
contra o Sr. Venizelos, oceorrido no
dia 12 de agosto deste anno na gare
de Lyon, foram pronunciados pelo
crime de tentativa de homicídio vo-
luntario com a aggravante de traição.

O BOX
LONDRES 10 (U. P.)—..O boxer

.americano ' Pat Moran derrotou o
campeão brítannico Joe Deckett, no
segundo ground de match de box.que
teve esta noite logar aqui.

'Milhares de pessoas.incluindo mui-
tos membros proeminentes da nobre-
za, assistiram ao match.

Noticias da America
DGS ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 10 (U. P.) — O de-

partamento de Estado declarou que o
presidente Wilson aceitou .o prêmio
Nobel da Paz para 1019- *.:-,.; : .

WASHINGTON, 10 (U; p.) ~- O
Sr. Lullus Kahn, representante da Ca-
lifornla, em um discurso na casa dos
representantes, prevô a possipUMacte de
uma guerra entre o Japão e os Esta-
dos Unidos.

O Sr. Kahn reclama conlra o facto
das relações entre os Estados Unidos
o o Japão serem mantidas em constan-
te desharmonia pela acção de agita-
dores e domagogos japonezes, qué pro-
curam explorar e Incitar o ódio con-
tra os Estados Unidcs no Japão e que
pôde levar os aconte 3'mentos a uma
guerra* de relações entre ambas as
nações amigas. ,;:

MARION, OHIO, 10 (U. P.) — O
Sr. Charles Evans Hughes, candidato
republicano á presidência nas eleições
de 1916. tevo uma longa conferencia
com o senador Harding, o presiden-
te eleito, em casa do próprio Sr. Har-
ding.

O Sr. Hughes declaro user de opi-
nião que a solução da situação inter-
nacional será. dada de accordo com a
declaração que o Sr. Harding fez na
recente campanha presidencial.

O Sr. Hughes diz: Tratei de vários
assumptos de importância política es-
trangeira, com o senador Harding e
elle manifestou a opinião ae que es-
ses problemas devem ser tomados em
consideração á luz das condições sem-
pre mutáveis em todo o mundo".

Crê-se, agora, em certas rodas que o
senador Harding vai immediatamen-
e advogar a entrada dos Estados Uni-
dos para a Liga das Nações, logo queem março elle assuma a presidência,

DO URUGUAY
MONTEVIDÉO, 10 (A. A.) — O

ministro da França, nesta capital,
offereceu um banquete ao Sr. Euge-
nio Garzon, chefe da embaixada es-
pecial, que vai assistir á posse do
novo presidente do Chile, Sr. Arthur
Alessandrl, por parte do governo do
CJrurugay.

Tambem fará parte da embaixada
o general Ramasso.

Os jornaes continuam a realçar a
importância do banquete que lhe vai
ser òíferècido. pelos diplomatas sul-
americanos.

-— O chanceller Buere. entrevista-
do acerca dnvlagem da eBquadra ja-poneza, declarou que a sua visita aoU*rugnay tem por fim estreitar os la-
ços de amisade entro os dois paizes,objectlvo esse que já está muito
adiantado.- Assim ê que o secretario
da legação do Japão em Buenos Ai-res já veiu diversas vezes a Monte-vidéo afim de tratar, entre outras
coisas, de firmar ns bases de um tra-tado de amisade e navegação entreo .lapa,, e o Uruguay. Acerescentou
que nesta oceasião está em estudos
ha oaançeHaria de Tokio um contra-

COMMUNiCADOT-ELEGRAPrllCO
de HENRY WOOD

A Liga das Nações
Os trabalhos da assem-

bléa são accelerados—
Duas sessões diárias
— Bloqueio economi-
co — As epidemias.
GENEBRA, 10 (U. P.) — A as*

sembléa da Liga das Nações to-
mou hoje'medidas urgentes no sen-
tido de accelerar seus trabalhos, de
modo que todos os assumptos sub-
mettidos á sua consideração tenham
solução definitiva durante a pre-
sente sessão.

O presidento Hymans declarou
que d'ora em diante a todos os
oradores será faculdado o uso da
palavra por 10 minutos somente
e que, a partir de segunda-feira a
assembléa reunir-se-ha em sessão
duas vezes ao dia, afim de que pon-
sa encerrar seus trabalhos no dia
18 de dezembro.

De conformidade com a declara-
ção do Sr. Hymans a assembl6a
tomou em cojpslderaçâo o relato-
rio da sexta commissão que trata
do estabelecimento de machinismos
e da applicação do bloqueio eco-
nomico contra as nações que so re-
cüsem a aceitar as determinações
da Liga. *

Lord Robert Cecil, da delegação
Sul-Americana, disse que ao passo
que se deve sempre contar com a
opinião publica como o primeiro
factor para dôr em vigor os decre-
tos dá. Liga, continua a existir a
possibilidade do se darem viola-
ções dos accordos contidos no Con-
venio da Liga, que tornam neces-
sarij um accordo para o estabele-
cimento de um bloquei eco-

nomico.
O Sr. Giuseppè Motta, da dele-

gação Suissa. salientou o ponto em
que o estabelecimento do um bio-
queio econômico não deve intervir
no trabalho de organizações hu-
tnanitarias, taes como a Cruz Ver-
melhus e o trabalho de repatriação |
de prisioneiro.*, de guerra, etc. Tam-
bem expoz a necessidade de que se
deve adoptar uma deolsâo proveu-
do para que a tradicional neutra-
lidade da Suissa seja sempre res-
peitada.

O Sr. Lu Fontalne, da delegação
belga, pronunciou um discurso,
protestando contra as propostas
das nações Scandihavas no senti-
do do ser adoptado uma restricção
ao accordo do bloqueio nue venha
a permittir a Estados, cujos terri-
torios fica aberto» á possível oceu-
pação por forças militares do Es-
tado que venha' a ser bloqueado, a
recusa a participar do bloqueio.

O Sr. La Fontaine declarou que
a Bélgica cumpriu integralmente
seu dever em 1914,- sem se preoc?
cupar do facto conhecido de que
seu território seria oecupado pe-
pelas forças da, Allemanha e Insis-
tiu que todos os membros da Liga
devem cumprir o accordo sobre o
bloqueio, no caso em que se torne
necessário leval-o a effeito, sem
levar em linha de conta o que, por-
ventura, dahi possa addvir.

Após alguma d^cussão o plano
foi adoptado "In totum" conformo
havia sido proposto a principio.

A assembléa passou então a dis-
cutir novamente os casos de enfer-
midades epidêmicas, e resolveu
crear um corpo permanente e in-
ternacional, incumbido de verifi-
car a irrupção,de epidemias e que
ficaVâ) composto de representantes' da Liga, do Bureau Internacional
e da. Liga Internaconal das. Socie-
dades da Criiz Vermelha. '

HENRY WOOD
(Correspondente especial

da United Press;)

projecto nesse sentido proposto pelo
Uruguay.

Negocla-so Igualmente, disse o Sr.
Bucro, o estabelecimento de relações
diplomáticas e consulares perma-
nentes "entro ambos os paizes.

O Sr. Buero concluiu dizendo qua
a chancellaria uruguaya manifestou:
varias vezes a sua boa vontade no-
sentido de estreitar os vínculos com-
merciaes por meio da navegação en-
tre os dois paizes, assim como já se
declarou favoravelmente á nomea-
ção de representantes diplomáticos
do Japão nesta capital, como já exis-
tem no Brasil, na Argentina e na
Chile.

Inaurou-se hontem a têmpora-
dá balncartá, havendo enorme con-
currencia ás praias.

A' noite, houve uma interessante
festa na praia Ramirez.;

Realizou-se hontom, á noite, no
Parque-Hotel, o banquete em hon-
ra do embaixador Eugênio Garzon.
O discurso de offerecimento *do ban-
quete foi feito pelo cahnceller Buero,
em termos muito lisonjeiros para o
homenageado, que respondeu agra-
decendo em iguaes phrases.

Em seguida, falou o encarregado
de negócios do Chile, que declarou
que a embaixada chefiada pelo Sr.
Garzon constituía uma nova prova
da cordialidade de relações entre o
Chile e o Uruguay.

Falou tambem o deputado Antonio
Bachini, 'que, como os demais orado-
res, foi muito applaudido.

O presidente da Republica Dr.
Balthazar Brum, irá em fins de de-
zembro corrento para o Departamen-
to de Salto, onde passará alguns
dias.

Acha-S3 tambem neste porto a
canhoneira ingleza "Petersfield",
procedente do Brasil.

MONTEVIDÉO, 10 (A. A.) —
Os officaes da esquadra japoneza
mostram-se muito reconhecidos pela
hospitalidade do Uruguay, poiz que
desejavam visitar e do qual já conhe-
ciam, pela sua actuação social e poli-
tica, sobretudo na Conferência da
Paz.

Referindo-se á sua estadia no Bra-
sil, os officiaes japonezes dizem estar
muito reconhecidos ãs inolvidaveis
gentilezas das autoridades e do povobrasileiro. Roferem-so tambem, com
muito calor, ás riquezas o bellezas
naturaes e do progresso do Brasil.

Amanhã desembarcará um regi-
mento de marinheiros, que desfilará
em continência ao Sr. presidente da
Republica.

O ministro da gunrra recommen-
dou aos aspirantes da marinha do
Uruguay que acompanhem seus col-
legas Japonezes nos passeios p-vla ci-
dade, organizados em sua honra.

MONTEVIDÍO, 10 (A. A.) —
Foi-approvada pelo Senado a autori-
zaçuo dada ao Banco Hypothecario
para emittir cédulas hvpothecarinr*
no valor de 10 milhões de pesos.MONTEVIDÉO. 10 (A. A.) —
Os resultados conhecidos das eleiçõesconfirmam a vietoria dos candidatosdo partido colorado.

MONTEVIDÉO, trj ÍA. A.) —
O Sr. Claude Covonlry. ministro daInglaterra, está em viagem de recreio
pelo interior do paiz.

A secção telegraphiea
continua na G" pagina. 

'
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Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1920

SâBÍâTÍMS
Senza infâmia

e senza lodo.
Cho vtssor senza Infâmia e senza loilo.

Caceliirll I ciei per non esser men belli;
Nã lo iirof.mtlo Inferno «11 rii-i-ve,
(iiraliaiun Slorlu I rei nvri-íilier dclll.

Non ra6i"iiiaui dl lor, ma guarda e passa.
Da.nxe,

Ao fundar a nossa nacionalidade, eni

1822, lia perto dc um seeulo, o s;. o José

Bonifácio, o nosso unico verdadeiro es-

tadisla, por isso mesmo que o foi, en-

carou e abarcou, no seu conjunto, e nos

seus detalhes, o nosso problema politico
de então, tal qual o havia formulado, sob

o peso dos nossos antecedentes, a nossa

dupla situação, estática e dynamica, no

espaço e no tempo, geographica e histo-

rica, em suinnia. Esse problema, assim

nitidamente formulado, se apresentava
então sob tres aspectos parciaes, cada

qual mais relevante e inçado de difficul-

dades.
A independência com a integridade

territorial da "famosa peça inteiriça de

architectura social", de que "o grande
Andrada" foi o "architecto ousado". A

fusão das tres raças, branca, amarela e

negra, que elaboraram a nossa raça mes-

tiça, mediante as prévias e preliminares

abolição da escravidão africana, c cate-

chesc da selvageria americana. Taes

eram, nitidamente caracterizados, esses

tres aspectos parciaes desse problema to-

tal, a fundação da nacionalidade luso-

brasileira.

Ora. para o delicado civismo do nosso

sábio patriarcha, por um lado, era pre-
ciso salvar a união da expansão america-
na da raça portugueza, já que não

cra possivel mantel-a toda unida, a quem
c além mar, através do Atlântico, .com

a conservação do Reino-dJnido dc Por-
tugal, Brasil e Algarves. E por outro
lado, só seremos um povo digno desse
nome, dizia cllc, quando, na cutis de
cada um dc nós, pegado a esmo, não se
distinguir mais a raça especial, branca,
amarella ou negra, donde proviemos, c

a fusão dessas tres raças sc tiver ope-
rado tão intimamente, que uma mesma
e uniforme nuança colore as cutis de to-
dos nós, assim fundamentalmente irmã-
nados, a começar pela nossa própria ge-
nese elhnologica.

Tal cra a elevada concepção que o aca-
bado estadista tinha ila lJa;ria, a sede
immutavel do conjunto das impressões,
moraes e mentaes, cuja influencia conti-
nua sentimos sobre o nosso próprio des-

tino, tal qual, com a clareza, a precizão,
e a consistência lógica, peculiares ao seu
incumpãravel genio, a dt-finio o genio
incomparavel de Augusto Comte, o no-
vador sem par. E tal era a nítida com-

prcheusão que elle tinha da momenlosa
e opponuiia missão politica; de fundador
da nossa nacionalidade, de seu -archite-

cto' ousado, que os nossos antecedentes
lhe haviam confiado, na primeira gera-
ção dú ultimo século.

Para manter a integridade territorial
da famosa peça inteiriça (lc architectura
social, que é o nosso caro e. maravilhoso
Brasil, lia cnthusiastica linguagem do en-
tUusiiista patriarcha.

... o guinde Aiulrnila, esso àrclitteeto ousado.
Quo miiussa um povo nn roliusla in3c>...

malcriação bragantina, conhecia, até cer-
to ponto, a rija tempera do homem com

quem tratava, que era então' o seu pri-
meiro ministro, rninistrõ do Império e

das relações exteriores, temendo algum
escândalo, alguma estraladella, em pubii-
co, achou prudente, com toda a sua pro-

rerbial imprudência, prcvenil-o, de ante-

não, por causa das duvidas, do que pre-
tendia fazer. — Pois faça, e não se arre-

penda,, porque verá enlão, sc o fizer, do

que é capaz um paulista —-; retrucou de

prompto, ao insistente dynasta, o altivo

patriarcha, que muito menos tinha papas
na lingua.

ACTOS DE iiii

transigindo com as suas -intrínsecas ten-
dencias republicanas, em bem da commu-
nhão, e de accordo com a siluação, pia-
nejou a independência imperial, e não
republicana, na qual o principe règenlc
do Reino-Unidq de 1815, que elle tinha
á mão, transmudado, como adiante vero-
mns, em unia especie dc " imperador do
divino", cm novo dynasta, em chete dc
uma nova dynastia, o ramo cadete da bi-

partida dynastia dc- Bragança, seria, como
realmente o foi, de facto, o elo dessa ca-

pitai integridade territorial, que a inde-

pendência republicana ameaçava, ao con-
trario, de modo miiiiinénte e perigoso,
A violenta fragmentação do vizinho Vice-
Reinado do Prata, ahi csthya para lhe
abrir os olhos de consumado estadista.

È para se ver, a esse propósito, alé
qne ponto ia a natural emancipação aris-
tócralicn do espirito eneyclopedista de

José Bonifácio, o nosso grande natura-
lista, basta evocar duas características
anccdut.is históricas.

A primeira foi a sua categórica res-

posla á futil consulta dc sabor sc o Bra-
sil, uma vez independente, devia ser ele-
vado á categoria de Reino ou de Império,
se devia ser governado por inn monarcha
rei ou imperador. — Império e impera-
dor, porque o povo já está habituado coni
o imperador do divino —; fòi a desabo-
sada resposta do desabusàdo patriota.

li ;t lêgunda foi a mania de Pedro I;
o malcriado da familia dc Bragança, de
parelha com o mano Miguel, na malcria-
ção, de iazer um José Bonifácio marquez
de qualquer cousa e grá-eruí do Cruzeiro,

logo após a criação desse pendtiricalho,
que os pobres politiqueiros, um seeulo dc-
pois I Iontaram restaurar, e que u:n
delles. que não tem papas na língua, ape-
sar de ser da terra das papas, chamou de
syphilitico, em um syphilirico discurso.

Tendo se descartado primeiro, e mais
facilmente, do marquezado, dizendo que
tinha sido baptisado. Josc Bonifácio, e
não queria ser chrismndo marquez, vio-se
ameaçado dc ser " grã-crucificado"; em
publico, de modo solemne, no dia da co-
roação do imperador, pelas próprias mãos
dcsir, e eom a sua própria grã-cruz. íi-
rada do peito na oceasião. Seria isso o

modo Seguro, aconselhado ao principe.
pelos seus áulicos, de forçar o relutante
sábio, pela soictnnidade do acto da co-
roação. feita pelo pomposo estylo da do
famigerado .Bonaparte, de sanguinária
e maldita memoiia, a acetitar o fepellido
crachá, a se dei.xar " grâ-crucificar'' pas-
si .•anicnte.

Pedro I. porém, que, apesar da sua

A esse propósito, convém dizer que,
como é natural, dado o seu raro valor
moral, José Bonifácio, embora «educado

na Europa, onde não só foi educado,
mas onde passou a sua mocidade e a sua
madureza, e que viajou toda, era cioso da
sua, ou melHor, da nossa nacionalidade.
Dizem que, com o seu fino espirito, elle

costumava dizer gracejando: — "Do

mundo, a Terra; da Terra, o Novo-Mun-
do; do Novo-Mundo, o Brasil; do Bra-
sil, São Paulo; de São Paulo, Santos; de

Santos, os Andradas; e dos Andradas,

José Bonifácio de Andrada e Silva".

Mas para sc ver até onde ia o critério
dessa egrégia personagem, que um egre-

gio Teixeira Mendes, o abalisado pensa-
dor da terra do lyrico poeta Gonçalves
Dias, criteriosamente aprecia como o typo

mais eminente de toda a raça portugue-
za, de aquém e de além mar, no começo

do XIX seeulo. basta observar o judi-
cioso conceito, com que, cm relação ao

seu próprio berço natal, elle distinguia
o sáo elemento popular e a avariada bur-

guezia, as nobres aspirações do povo e as

torpes explorações dos politiqueiros.
Para elle, como para nós, São Paulo é

naturalmente o foco da politicagem na-

cional, cujos funestos arraiaes ahi foram

assentados, e assentados, em virtude dos

nossos antecedentes. Essa triste gloria,
lhe não podia ser disputada, de norte a

sul, de leste a oéste, cm toda a amplitude
do quadrante, por nenhum outro elemen-
to da federação. Ella cabia de direito,
"et par droit de conquête, et par droit

de naissance ", á terra do banditismo ban-

deirante, dos ferozes Anhangueras, á pro-
vincia mais escravocrata do Império,

onde justamente se deu, no anno da abo-

lição, a celebre fuga dos negros, para a

serra do Cuhatão, esporcados pela in-

cdmparavel maldade (Jos senhores pau-
listas.

Encarattdo-o sob esse triste aspecto, o

immortal paulista, com toda a justiça e o

necessário rigor, e á puridade, chamava

São Paulo, "a minha bestial provincia".

Da nossa infância, tristemente contem-

poranea da monstruosa escravidão, guar-
damos uma triste e indelével reniiniscen-

cia, que está ligada a essa triste e indis-

putavel gloria paulista. Era o verdadeiro
horror, que os míseros escravos do nosso

saudoso Maranhão, tinham de ser ven-

didos para as esbordoadas senzalas dos

cafézacs paulistas. Essa pavorosa amea-

ça era uma especie de espada dc Damo-

eles, suspensa sobre as cabeças dos mes-

quinhos captivos. E o medo era tal, que,

por si só, elle bastava para, em grande

parte, manter a disciplina nas fazendas,

nos canaviacs maranhenses, mesmo en-

tre os escravos mais rebeldes.

Xa Republica, de accordo com esse

triste passado, São Paulo é, incontesta-

velmente, o Eslado cujo eleniento offi-

ciai co mais renecionario, o mais peco,
mais safado, cm matéria, ou melhor,

em essência, de liberdade espiritual, essa

pedra de toque, essa períumosa essência,

do admirável regimen republicano. E

paia tudo dizer a esse respeito, basta

lembrar aqui, como é mister, que foram

dois paulistas, dois politiqueiros paulis-

tas. dois filhos (la '.'bestial provincia"
andiadiiia, ambos antigos senhores de es-

cravos, heroes de senzalas, que tiveram

a triste gloria, o impávido dcsphmte.

quando de passagem pela presidência da

llcpiibíka-, dc decretarem, de accordo

eom a sua emboeadura escravocrata, um,

a estúpida c iminoral renovação do mon-
struoso monopólio funerário, c o outro,

a immoral e estúpida e estúpida e immo-

ral lei da monstruosa vacinação obriga-

toria, de ItltUòsa e vergonhosa e maldi-

:.\ memória.
Ora. essas duas. "bêtiser." obras pri-

mas antè-sociaes da estupidez, humana,

foram, iuconlestavclmcntc, as duas'maio-

rts infracções constitucionaes, os dois

mais descarados borrões; até hoje atten-
I tados aquellas e salpicados estes sobre o

nosso incóiiiparave.l regimen republicano.
F. "bêtises." euphonicãs, ejião dissonan-
tes "'besteiras,?., sua áspera traducção
iittefal, porque, demos a palma da mão
á palmatória, em niatcria de descompos-
tura, como em tudo o mais, o idioma do
" amoiir" é menos áspero « mais suave
do (ino o da "saudade", embora irmãos,
neo-lntinos ambos.

Com toda a pureza d'alma. com o co-
ração nas mãos, como se di/.. dizemos

qui tudo isso dizemos; sem a menor iicri-
mo:iia, por puro patriotismo-. O que avan-
çámos, avançamos <• avançaremos, 110
correr destas nossas meditadas Sabbatl-
nas. pichadas á sustância, dados o.s nos-
sos inflexíveis princípios, é antes consta-
tação do que outra enusa.

O paso do Lloyd e as obras do nor-
deste serão as, pairas (le toque <Ia

actual administração, que t«9 çorabá-
lida está sendo, graças á opposição

que se vai 'dêsencacTeaiúlo contra o
Sr. .presidente da Republica, -pessoal-
mente. E o Sr. Epitacio Pessoa con-

quistará assigníUaílás victorias se
conseguir chegai" a soluções razoáveis

para esses dois grandes problemas.
A opinião esclarecida não duvida

do patriotismo e da capacidade de
trabalho do Sr. presidente da Repu-
blica. E se descontentamentos e des-
abafos crescem contra o governo, ú

que o cliefe da Nação, apesar dos sou.-
reconhecidos méritos, tem perdido,
até agora, um tempo precioso.

Em relação ás obras do nordeste, 6

prematuro formular qualquer juizo.
Do que transparece, porém, a respei-
to dellas, vem a impressão de que não*" "*- 1  t

caminham tão depressa quanto sena
de desejar e de que ficarão muito
além dos cálculos primitivos, que as
orçavam por uns duzentos mil con-
tos, distribuídos pelos diversos exer-
eicios do quatriennio. Não estamos,

pois, diante, do unia perspectiva das
mais animadoras.

Mas o Lloyd é mais do que um
caso que precisa -ter encaminhamento
immediato: é um velho caso, que fun-
damente. preoecupava o chefe d:i. Na-

ção, quando era ainda simples candi-
dato e que, dada essa antigüidade,
desde muito deveria ler encontrado
solução plena e desappareeido, assim,
do afflictivo e interminável quadro
dos iproblèmas nacionaes.

Aiiniineia-se que a empreza vai ser
libertada kla administração official,

para constituir uma sociedade ano-
nyma, de que se apontam aberta inen te
os directores. Isso não passa, entre-
tanto, -de conjecturas, que a reporia-

gem dos jornaes vai buscar niio se
sabe onde, premida pelo desejo dedi-
zer ao publico alguma coisa sobro

questão que tão vivamente o interessa
c que é, de facto, dc uma importância
vital na nossa vida econômica. Igual-
mente -do precário o infinito terreno
das conjecturas jamais passou a idéa
dò ura consórcio das maiores empre-
zas de navegação que possuímos, para
salvar o infelicíssimo Lloyd...

Da persistente e inexplicável iner-
cia official em relação ao Lloyd, tem-
se segura impressão (ía commissão de
finanças da Câmara, em que se con-
cede o respeitável credito de 24.500
contos para atirar ao ahysmo dos ãe-

ficüs.M empreza. Essa vultuosa

quantia destina-se a solver- compro-
raissos de natureza urgente, que, não
sendo attendidos, levarão a empreza
á fallencia. E de como esta seria in-
tolèravelmente vergonhosa, avalia-se

pela c.ireumstancia de boa parte de
taes compromissos existir perante
praças estrangeiras- O bom nome do
Brasil no exterior soffreria lastima-
vel golpe e nfio ba quem com isso sc
disponha a concordar.

Pela leitura do parecor ein que o
Thesouro da União leva mais essa co-

piosa sangria, vê-se que o governo
pretende, antes de tudo, desafogar o
Lloyid. Só depois disso feito, quando
a empreza respirar um pouco e á sua
ohsenrissima c a-ngustiosa vida finan-
ceira forem restitnidos uns visos de
normalidade, c que se cogitará do

p.ano de remodelação a adoptar.
Como é fácil de notar, o governo não
abandona os deseoncertadores domi-
nios do impreciso, em que parece sen-
tir-se tão á vontade...

E, obtidos esses 24.500 contos, não
teremos com o Lloyd uma pilhéria se-
meíliantc á que acaba de oceorrer
coni a crise financeira e convmercial,
cujos .terríveis effeitos se fazem sen-
tir nas nossas maiores praças, pilhe-
ria devida ao finíssimo engenho do
Sr. Homero Baptista?

A crise alludida desencadeou-se te-
morosa, graças á falta de elasticidade
do meio circulante, gerando angustias

periódicas de numerário, coincidindo
com a baixa cainbial e a 'desvaloriza-

ção imprevista dos principaes artigos
da nossa exportação. As classes in-
teressadas e que representam a solida
base da organização econômica do

paiz appelliiram, como era natural,

para actos de governo. Um unico foi
comniettido, o da creação da carteira
de redescontos e ainda não teve rc-
sultados práticos, pois o novo appa-
rellio — dispondo, seja dito de pas-
sagem, de recursos bem inferiores íis
necessidades do momento — ainda
não começou a funecionar. O cambio
continua baixo, embora com o indicio
tranquilizador de que os pontos ex-
Iremos do movimente descendente fo-
ranTjá attingvdos. O café, o assucar
o a borracha não melhoraram de pre-
ços. O phenomeno asphixiador dc re-
iraeção do dinheiro nã-o diminuiu de
intensidade. Entretanto, respondendo
a iim dos instantes officios dá Asso-
fiação Commercial, em vez de dar-lhe,
011 ao menos prometicr-lhe, as me-
di las fflyitradas, o Sr. ministro da
fazenda (que extraordinário bom hu

pelo -descalabro chronico do Lloyd,

o Sr. Epitacio Pessoa classificou-o
de "doloroso mysterio". A decifra-

ção é que está, realmente, tardando.
È não se diga que era dois annos de

governo faltou o ensejo dc so cuidar

delia. Tem-se perdido o tempo mais
.precioso, o que ó difficil ide des-
culpar;

Com ou sem sociedade anonyma,
do que o Lloyd precisa é de uma âr-

cauização puramente commercial,
daricTó-líio o Thesouro apenas as sub-

vonções impivscindiveis e justas para
o custeio das linhas de cabotagem,

que, embora dando prejuizos, preci-
sam ser mantidas em nome de mais
altos interesses nacionaes.

Que difficuldades irremaviveis en-
contra o governo para chegar até
abi 1

O caso do Lloyd c parte integrante
do problema muis grave e urgente
do Brasil: o de transportes. E como
tal. a sua solução não pôde ser adia-
da; por mais tempo. O Sr. presi-
dente da Republica vai encontrando
uma grande opposição 11 enfrentar.
Para couseguil-o, actos decisivos tle

governo serão infinitamente mnis ef-
fiçnzes que notas, embora brilhantes,
da secretaria do Catlcle. O Sr. pre-
sidente da República possue çlárissi-
mo espirito e deve estar compreben-
dendo que o instante dc agir chegou.

1.559:6o2$i«H (papel) è .15 131 i$í!6i
(ouro), afim de serem pagas dividas dc
exercícios findos reclamados na fôrma do
artigo 3x5 paragrapho 2", da lei n. 490,
de 16 de dezembro de 1S97.

uma percentagem a- que terão direito " os
funecionarios c os operários" respecti-
vos, " a titulo dc participação nos lu-
cros".

$c6^r*JfX,
O tempo.
Probabilidades do tempo até as 16 Jioírns

dc hoje: " ' 
, ,'c-.'-'£. ¦¦'¦"

Estado do Uio {previsão geral)—Tempo,
instável, chiivas e trovoadas; teinperalii-
rn, continuará elevada; , .

Districto Federal e Nitheroy — fem
po, instável, sujeito a chuvas c trovoadas
(1); temperatura, còiitiititttrá elevada
(1); venios, variáveis, predominando a
componèíc oeste, com re.je.tl.is frescas (i).

A temperai ura média th capital tinte-
íiorilem, foi s6V; ou i">,e acima tia nor-

Escala de probabilidades:
1) muito provável;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
Xota — Serviço lelcurapliico, cm geral,

bom, cxccplo o do norte do Brasil.

Edição de hoje, 12 paginas
O Sr. presidente da Republica assi-

gnou o decrelo sanecionandp a resolução
legislativa que considera de utilidade pu-
blica federal o Instituto Histórico e Geo-
grapliico Espirtòsántènse, a E..co'a de
Pha-riiiacia e Odontologia do Rio úe Ja-
neiro e a Liga do Commercio do Rio de
Janeiro.

-—¦ ¦¦ ' -^— ' ' — " ""

O Sr. presidente da Republica recebeu
o seguinte officio do presidente da Ca-
mara Municipal do Pará, no Estado de
Minas:"Tenho o prazer de communicar a
V. Ex. que a Câmara Municipal do Pará,

'unanimemente, em sessão dc 27 do cor-
rente, approvou a seguinte moção: A
Câmara Municipal do Pará, reunida cm

' 
sessão extraordinária, presentes todos os
Srs vereadora de que se compõe a repre-
sentação municipal, declara seu inteiro
apoio c completa solidariedade política e
administrativa ao governo do Dr. Epi-
tacio da Silva Pessoa, eminente pre-
sidente da Republica, applaudindp, sem
restricção, a elevada orientação do bri-
lhante programma ádopiádo por S. Kx.,
o qual, executado com firmeza e palrio-
tismo como vai sendo, produzirá os
maiores benefícios á politica e a prospe-
ridade do Brasil. Câmara Municipal _ do
F-ir.i 27 dc novembro dc 1920 — Tor-
qítato Alves dc Almeida, presidente;
lirothidcs Mendes, secretário.'Vi

O problema dus habitações.
Por mais enfadonho que seja o assum-

pio e por mais que uos custe bater, todos
os dias, sobre essa mesma tecla, força é
clamar, ainda hoje, contra a inércia go-
vernanunial em fuce da crescente gravi-
dade que vai assumindo, nesta capital, o

problema das habitações. Porque a ver-
dade, a cuja evidencia temos que nos
render, c que até agora só existem pro-
jectos mais ou menos satisfatórios, mas
nada dc pratico e de tranqüilizador se
!:/., no sentido de acudir rios angustiosos
appellos da população.

E' certo que o Congresso ultima a ela-
boração de uni projecto moldado nas
idéas do governo sobre essa momentosa
questão. E' tambein certo que o prefeito
tem abordado o assumpto, em varias men-
sagens ao Conselho Municipal. Mas a
realidade inilludivel, diante de que se
justificam todos os pessimismos, é que o
tempo passa, sem que ãppareçain os rc-
sultados palpáveis dessas boas intenções
governámentaes.

Ainda hontem foi apresenlado, no Con-
selho Municipal, mais uni projecto coin o
objectivo dc resolver o problema das ha-
bitações. Esse projecto nâo é peor nem
melhor do que todos os que já têm sido
apresentados áquella corporação legisla-
tiva e ao Congresso Nacional. Apenas,
não é da apresentação de novos projectos
que depende a solução do urgentíssimo
problema. E' da execução resoluta c fir-
me de medidas que não só estimulem o
surto das novas construcções, como cohi-
ham a desmarcada ganância dos proprie-
tarios.

Facilitc-se, com cffeilo, a construcção
de casas populares c decretc-sc a lei do
inquilinato, nos moldes das que existem
em outros paizes e que já forain consa-
gradas por uma experiência decisiva, c o

problema estará resolvido. Essa é que é
a verdade, que os nossos homens dc go-
verno precisam coriíprehendcr.

Emquanto não se adoptar essa politica
de realizações immcdiatas, persistirá a
calamitosa situação actual, contra a qual
têm clamado cm vão-as classes populares.
E' o que os factos nos estão mostrando,
todos os dias. E' o que a experiência nos
ensina. E' o que se deve fazer, antes

que a crise das casas possa dar logar a
reacções que venham crear difficuldades
maiores aos poderes públicos.

As coiiviiiissões da Câmara.
A conimissãb de finanças, reunidí. hon-

tem soh .1 presidência do Sr Carlos de
Campos c presentes os Srs. Oscar Soares,
Ratniro Braga, Celso Kayma, Josino
Araujo, Antônio Carlos, Pacheco Mendes,
Sampaio Correia, Carlos Max.imiliano,
Cincir.ato Braga c Octavio Rocha, ex-
aminou a questão do augmento de suhsi-
dio. O Sr. Octavio Rocha propoz emenda
augmentando para 130$ diários, descon-
tando-se, porém, um terço dos deputados
que faltassem aos trabalhos. O Sr. Carlos
Maximiliano suggeriu que se reduzisse
para 125$, suppriinida á segunda parte
da emenda.

;—Consinto 110 abatimento... — disse o
Sr. Octavio Rocha.

Outras suggestões apparcceram c o
Sr. Carlos de Campos resolveu síibmet-
ter a votos a emenda. Consultados os
presentes, votaram a favor dos 125$ dia-
rios os Srs. Pacheco Mendes, Sampaio
Correia. Carlos Maximiliano, Cincinato
Braga c Octavio Rocha (5), e votaram
contra, isto é, mantendo o parecer do
Sr. Ramiro Braga, para que não se alte-
re o subsidio actual, os Srs. Carlos de
Campos. Oscar Soares, Ramiro Braga,
Celso llayma, Josino Araujo e Anlonio
Carlos (6). .

No plenário será requerida preferencia
liara a emenda que determina seja
«ie 36 contos annuaes o subsidio, e a Ca-
mara approvará o augmento.

Linguagem i>aria mentar...
Ante-hontem, membros da maioria da

Câmara dos Deputados fizeram protestos
contra a linguagem desabrida porventura
usada contra mentbros dos altos poderes
da Republica, pelos deputados opposicio-
nistas.

Hontem, coube a um deputado da maio-
ria usar de linguagem veheniente com
relação á mesa da Câmara. Esse depu-
tado da maioria foi o illustre represen-
tante do Rio Grande do Sul, Sr. Álvaro
Baptista, que declarou haver a mesa da
Câmara agido em relação a um projecto
sorrateiramente, procedendo irregular-
¦mente.

O austero representante do Rio Grande
do Sul declarou que o regimento da Ca-
mara foi desobedecido, sem documentar
a sua aceusação. Provocou essa reclama-
ção o projecto que approvava um tratado
com a Inglaterra, a propósito de uma
commissão de paz.

O projecto, que tem o n. 1674, deste
anno, havia sido publicado no Diário do
Congresso do dia S; no dia 9, impressos
os respectivos avulsos, o presidente deu-o

para a ordem do dia de hontem. O Dia-
rio do Congresso tornou a publicar um
resumo da proposição, da qual foram dis-
tribuidos pelos deputados não só avul-
sos com esse resumo, como com o pro-
jecto na integra. Sobre o projecto, não
houve oradores inscriptos e, como nin-

guem pedisse a palavra, não só 110 1110-
mento da discussão, como 110 de delibera-
ção, foi votado e -approvado. Depois de
approvado — os que dormem e recla-
mam... '— provocou agitação por inicia-
tiva do deputado gaúcho.

Se a maioria resolve adoptar essa nor-
ma de acção, não poderá fazer censuras
aos membros da minoria...

Ministério dn Guerra.
Foi desligado da Escola 'Militar, de ac-

cordo com o art. 56, do regulamento do
estado-maior, o alumno Nilton de Vas-
concellos Monteiro, que vai ser incluido
no 1° batalhão de infanteria.

—O 2" tenente medico Dr. Benjamin
Gonçalves; do 1° grupo de obuzeiros, fará
parte da junta de inspecção medica do
quartel general, na próxima semana.

—O civil Nelson Chaves Henriques
obteve permissão pnra se matricular na
Escola dc Veterinária do Exercito, satis-
fazendo as exigências regulamentares.

—Serviço para hoje:
Dia á região, i° tenente Henrique J. da

Costa Guimarães; dia ao posto medico da
Villa Militar, i° tenente Dr. Augusto Ta-
vares S. Vaz; auxiliar do official dc dia-,
amanuense Manoel G. Cajazeira; a 1" bri-
gada dc infanteria dá as guardas deste mi-
nisterio, Intendencia da Guerra, Hospital
Central e Escola Militar; patrulhas para
o novo arsenal e á disposição do official
de dia; corneteiros para o Collegio Mili-
tar e a divisão; a 2* biigada dc infanteria
a guarda e o reforço para o palácio do
Cattete e as quatro ordenanças para a di-
visão.

Uniforme 6*.

Mderad® a lingua-

O homem e a sociedade, da mrs-.n.-, sor- "ior guarda o Sr. Homero_ Baptista-,

cc que o inundo, são govêrimtkís por im- J niesmo diante das casas mais ser.asU

mutáveis leis tKiiu-.-acs. qne cmiitituim I ifeelam que a acçiio ofl icial quasi 11110

o supremo destino, já dissemos, dizemos | Iem mais razão de ser, pois a terrível

c diremos. Dc sorte «me quando, nas I crise chega ao fim.--

O "cojilntbaudo".

Conforme pedira cm requerimento ao

inspector da Alfândega, o Sr. João Lage,

director desta folha, esteve hontem na-

quella repartição, afim de assistir á

abertura dc uma caixinha que um seu

amigo, cm transito para Montevidéo, lhe

trouxe da Europa, com uma lembrança

constante de um jogo de abotoaduras

para camisa, caixinha que fôra appreh-m-
dida quando aquelle illustre amigo do

Sr. João' Lage desembarcava nesta ca-

pitai.
A abertura da caixinha foi feita na

guarda-moria, em presença do guarda-
mór, dos officiaes aduaneiros que ha-

viam feito a apprehcnsão, do conferente
incumbido de avaliar os objectos c do rc-

presentante do Correio da Manhã, que
armou com esse pretexto mais uma das
suas habituacs torpezas.

Reconhecida por todos a caixinha
como sendo a apprchcndida, procedeu-se
á sua abertura, verificando-se conter cila
um jogo de botões de camisa, cm esmalte
branco e preto, objectos esses que foram
avaliados pelo conferente da Alfândega
e cujos direitos importarão em pouco
mais de 8$, que, com a parte em curo
e a multa, devem alcançar a somnia de
i5$ooo.

Os objectos ficaram ainda na Alfan-
dega, até que o conferente dê o seu laudo
a respeito.

Nessa oceasião faremos a publicação
de todas as peças officiaes relativas a
esse "contrabando", que a infâmia dos
inimigos pessoaes do Sr. João Lage ar-
ranjou, para lhe offerecer mais um cx-
cellcnte ensejo de desmascarar-lhes a
inépcia torpe e que deu, mais uma vez,
ao publico a impressão exacta dos pro-
cessos de inconfundível indignidade des-
srs cnergumenos.

O Sr. Antônio Carlos, relator da recei-
ta, compareceu hontem á Câmara, mas
nada disse sobre os novos impostos. Só
depois de amanhã S. Ex. apresentará seu
parecer acompanhado de emendas. A este
propósito o relator conferenciou reserva-
damente com o leader da maioria e com
os seus collegas de commissão.

nossas scientificas ii-.v est inações histori-
cas, deparamos com a politicagem'; pau-
lista ou não paulista, é como se. uas nos-
sas scientificas investigações chimicas,
deparássemos com o ácido sulphydrico.

por exemplo, c bem adequado «templo,

Km ambos os casos, seguramente tjuç
não vamos espernear, mesmo porque a

politicagem', 110 fundo, tem tania culpa
de t, ser, quanto o ácido síllpbyílfico ou-
trosini a Iem dc st r o qué é. Quando
muito, por precaução ólfactíva, tapamos

as narinas, ao enfrentarmos taes cousas,
para proseguir 

"nus nossos escrupúlosos c
pacientes estudos, COSinqlogicos dc um
lado, e sociológicos do outro. E nem se-
quer, ao pé da letra, podererilos seguir,
porque temos que esmiuçar a cousa, o
conselho de Dante: " Xon ragipniam de
lor, ma guarda e passa."

A, K. domes de Castro.

A reacção natural das poderosas
forças econômicas da nação, a hones-
lidado e a resistência tradicionaes do
nosso eommercio, como a perseve-
rança ç a resignação nunca desmen-
lidas das nossas classes produetoras,
podem, afinal de contas, acabar por
triuniphar sosinhas das peiores dif-
ÍH-uidailns, das crises mais tipavorau-
les.

O Lloyd, poivui, é trãdicioüal-
mente nm caso perdido...

A injeejãú de 21.500 contes; a do
dobro 011 do triplo, dessa quantia,
effeitos festauradorès, não terá sobre
o combalido organismo dn empreza.
NV-nliuin ministro poderá, assim, vir
a público; mais dia menos dia, pro-
clamar que o governo desistiu de agir

quanto ao Lloyil porque este tenha
voltado a equilibrar-se...

,Quaodo candidato, impressionado

Com o Sr. presidente da Republica es-
teve honlem conferenciando o Sr. mi-,
nistro da marinha.

Despediu-se lionlcai do Sr. presiden-
te da Republica o deputado Ildefonso
Albano, que vai partir para o Ceará.

Estiveram hontem no palácio do Cat-
tete-os Srs. Aristides Vieira Pires e Car-
los losé Maria que, oai nome da Aliiança
dus" Operários e Empregados da Cnião,

i foram convidar o Sr. presidente da Re-' 
publica para assistir á sessão (pie a mes-
ma associação realiza amanhã, uo thea-
tro Carlos Gomes.

RcRiilHiiiontisção necessária.

Foi hontem assiignado o novo rígida-
mento das casas de diversões.

Foi, assim, satisfeita uma necessidade

que de ha muito se fazia sentir. Sabe-se,
com effeito. que a regulamentação das
nossas casas de diversões era extrema-
mente lacunosa. Não acautelava, suffi-
cientemente, os interesses do publico,
nem estava j altura de uma grande ca-

pitai civilizada como é o Rio de Janeiro.
E' notório, por exemplo,..que o regula-

mento antigo não tratava com o devido
cuidado de tudo quanto diz respeito á
segurança e á hygiene das casas de di-
versões. Por isso mesmo c que, no Rio,
existem tantos theatrçs e cinemas cujas
condições não são positivamente mode-
lares...

A imprensa vinha fazendo, ha muito
tempo, uma pertinaz campanha para qtie
essas fâlliasj fossem sanadas, isto é, para
que se modificasse o regulamento dns
casas de diversões, com a incorporação
dc disposições c exigências cm defesa da
commodidadc do publico. Era uma velha
aspiração, qué ficou agora satisfeita.

A censura sempre foi arbitrariamente
feita, quer nus theatros, quer nos cine-
"matographos. Não havia um critério es-
tnbelecido. 11:11a orientação certa, o neces-
sario espirito dc continuidade. O novo
regulamento, ao que está noticiado, corri-

giu e esclareceu esse ponto. De agora em
diante a censura theatral e cinem.-.:ogra-

phica será uma realidade.
Não é de hoje o clamor do publico con-

tra a exploração dos " cambistas". Na
regulamentação quo vai enlrar em* vigor,
essas queixas foram altendidas.. A expio-
ração vai acabar.

Bastam esses ponte; a que áljudimos
para recommendar o acto que o governo
vem do asslgnar. O. novo regulamento
das casa- dc diversões deve ser recebido,
pois. com confiança. E' provável que
ainda apresçjlte falhas. Mas estas pode-
rão ser f '¦' :•¦ htè corrigidas. O essen-
ciai é ';-.io' s'-.' adoplassem algumas boas
innovaçõcs.,, ÍC é evidente que isso foi
feito.

Requisições militares.
A Câmara dos Deputados approvou

hontem, em terceira e ultima discussão,
sem emendas, o substitutivo dc sua com-

missão dc constituição e justiça, dc que
foi relator o Sr. Prudente dc Moraes, ao

projecto governamental de requisições
militares.

Logo depois de approvada a redacção
final da proposição, será enviada ao Sc-
nado. 1. -,;,-

Ministério tia Justiça.
O Sr. ministro suliinetteu hontem á as-

signatura do Sr. presidente da Republica
o decreto que approva o povo regnlamen-
to das casas de diversões.

—O Sr. ministro pretende ir hoje. em
companhia do Dr. Juliano Moreira.; dire-
ctor da Assistência a Alienados, visitar a
Coionia de Alienados dc Jacarcpagnn.

—O Sr. ministro remetteu ao chele de
policia o requerimento em que a Socicda-
de Anonyma A Mutuantc pede autoriza-
ção para. negociar com empréstimos sobre
penhores, com o capital dc mil contos.

—Foi concedida uma licença de tres
mezes, para tratamento dc saude, a Mi-
guel Mello, sub-bibliothecario da Hiblio-
theca Nacional, de accordo com o decreto
11. 14.157, dc maio deste anno,

Foram assignados hontem, ptio se-1
nhor presidente da Republica, os seguin-
tes decretos:

Na pasta da justiça:
Dando novo regulamento ás casas de

diversão e espectaculos públicos.
Xa pasta da fazenda:
Sanccionando a resolução legislativa

que autoriza o Srs. presidente da Repu-
blica a abrir e abrindo pelo Ministério da au previsia r nrsuiiuiiic >.« a^...Sv. uv. v.~-
l-aieuda o credito especial de '' ploração do trafego das estradas de ferro.

Mlrenio-nos neste espelho.

Seja dc onde for que venha o modelo,

a nossa velha balda de copial-o, defor-

mando-o, não quer indagar se a adapta-

ção nos assenta ou sc nos ficará curta

nas mangas. Questão é perfilh;il-o, seja

como fpr; mas o que é peor ainda é que

quasi sempre acontece adoptarmos o que
não presta...

Telegrammas dc hontem noticiam que
a Liga Patriótica Argentina resolvera so-

licitar de todos os ministros e cônsules

de sua nação a remessa dos livros retV-

rentes ao paiz publicados ou escriptos no

estrangeiro, afim de que a Liga imme-

diatainemc proceda ás annotações e cor-

recções dos falsos dizeres que, porven-
tura, nelles se contenham.

Eis ahi o que é exactamente um bello

nobre e util movimento de vero patrtu-
turno. Assim não o entendem as nossas

associações patrióticas (?) de rotulagem

refuh/ente. Quando não se limitam á es-

treiteza acadêmica das sessões solemnes,

com preciosismos dc eloqüência c dois

ramos dc flores, expandem-se nos-nie-

neios casquilhos dos chás dansantes de

propaganda beneficente; com musica ale-

gre e coníeilos. E é so.
Nada dc util ou vigoroso; nenhuma

acção entrèica que reverta cm resultados

práticos; nrahuai esforço ou iniciativa

a serio, que páS&c além da loquacidade

torrciici.il. do amavio dos saráos.

Qual o lucro liquido das commissões.

escriptorios dè informação e propagan-
da. toda a megalomania da famosa cm-

baixada de ouro e outras?
Lucro, nenhum; prejuizos, todos —

desde o ridicuio dos commissarios até o

escândalo dos gastos c das propinas gor-
das.

E, emquanto nada fazemos e se dissol-

vem na inércia doentia da quasi unani-

midade as raras energias que ainda

possuímos nos poucos homens de ani-

mo forte c capacidade dc trabalho —

nina vastíssima bibliographia brasilopho-
ba cada dia mais sc disse»' na como pra-

humi-
Participação nos lucros.
O deputado súlriográndcusé Carlos

Penafiel apresentou hontem a unia pro-
posição da ordem do dia da Câmara dos
Deputados a seguinte emenda:

" Supprima-se no parasiapho 2°, do ar-
tigo 3". do projecto n. 59^ A, de 1920, a
parte que manda retirar da renda liquida
ali prevista e resultante do serviço dc ex-

A Câmara dos Deputados tem, nestas
ultimas sessões, destinado a hora do ex-

pediente para desfazer uma impressão

que se generalizara e arraigara no espi-
rito de todo o mundo que acompanha a
marcha dos seus trabalhos — de que
lavrava um leve dissídio, senão expresso

pelo menos pouco encoberto, entre o po-
der legislativo c o poder executivo. Esse

dissídio poder-se-hia denominar magua,
ou resentimento, se outro vocábulo não

o exprimiu ainda com- maior precisão.
Actos suecessivos dos dois poderes, cir-

cumstancias varias c incidentes diversos,

seriados e apreciados1 um a um e cm con-

junto, poderiam dar, como, na verdade,

deram, uma sensação de divergência en-

tre os politicos que legislam e o que .
executa, actualmente, em nosso paiz. Es-

ses actos, essas circumstancias e esses

incidentes apresentavam-se sob aspectos
capazes de determinar conjecturas c pre-
sumpções razoáveis cm o sentido de ser

admittido qualquer dissentimento entre

as Câmaras do Congresso e o presidente
,da Republica. D'ahi a traducção feita de

vários episódios parlamentares, nos quaes
os não profanos na politica liam, nas en-

trelinhas, como é commum dizer-se, ura

certo mal estar e tal e qual animadversão

dos representantes dos Estados contra O

chefe da Nação.
Momento houve na vida nacional etn

que pareceu haver-se 
"aberto 

um sulco-

profundo entre o presidente da Repu-

blica e a quasi unanimidade da Câmara

dos Deputados — quando o Sr. Carlos de

Campos, em um gesto da mais nobre di-

gnidade, renunciou o exercício das fun-

cções de leader da maioria daquella casa

legislativa. O facto dc haver o presi-
dente da Republica acquieScido a essa

renuncia, convidando substituto para o

deputado paulista no exercício daquellas

funeções e a circumstancia da Câmara

haver recusado attender áquella rçnun-

cia, deram a toda a gente a impressão

dc que a- harmonia e a independência dos

poderes, a que allude a Constituição, pas-
savam a ser independência, mas sem" ,
maior harmonia. v**; >

•Foi rápida c fugaz a impressão ;.do;^>..

que acreditaram na organização dc dói^'

grupos partidários no paiz, com o qúe só

teriam a lucrar a Republica e o regimen,

alé agora sob a calmaria e o marasmo
das unanimidades partidárias, sempre de-

leterias pela inexistência de emulações,

pela falta de critica severa e de fiscali-

zação permanente nos actos, politicos e

administrativos das situaçóesíiófficiaes.
Os elementos que pareciam divergentes

congregaram-se de novo e isso graças,
sem duvida, ao9 bons officios dos poli-
ticos de Minas, á tolerância da politica

paulista e ao •desejo governamental de

não se empenhar em luetas qüe anarchi-

zassein de vez e esterilizassem por com-»

pleto o quatriennio administrativo.
A paz voltou a reinar nos acampametv»

tos que se aprcsiaram para o combate,
ou, melhor, que se poderiam apresiar

para a lueta. A calma c a confiança tor-

naram a imperar"e o desejo de congraça-
mento, honesto e sincero, necessário e

cordial, só sentiu uns travos de amar-

gura pelo laivo de -desconfiança de que
sc pudesse vir, mais cedo, ou niais tarde*

a verificar a possibilidade dè bm' novo e

sempre desagradável desentendimento.
O ramo symbolico de oliveira parece

que não bastava áos que recolheram as

armas antes dc cruzal-as. Eram necessa- -

rias declarações c compromissos formaes

no sentido que havia de um lado e de
outro o animo deliberado de não tornar
os acontecimentos susceptíveis dc provo*
car dissenções ou desaccordos, mas não

sc encontravam as formulas necessárias
a essas declarações e a esses compromis-»
sos.

Tivemos a missão, fortuita, mas grata,
inopinada, mas feliz, de attender á an-

ciosa espectativa dos que sc desconfiavam
reciprocamente de poderem fazer o que
se chama o jogo franco, com um tópico
innocentè em que registrámos o desre-

gramento parlamentar por entre as alva»

columnas do magnifico Monroe. O cx-

ecutivo' sentiu que era a opportunidade
de provocar declarações e o legislativo

julgou chegado o momento de desfazer

duvidas mais ou menos inquictantes. Ft-

zeram-sc — por que assim não as elas-

sificar? — juras de amor. O ,<;overno

jamais se abespinhara com a critica e

com a acção parlamentar e a Câmara ja-
mais teve o propósito de melindrar, por

qualquer fôrma, os. intuitos e a orienta-

ção patriótica do Sr. presidente da Repu»

blica.
As reciprocas declarações de estima S

apreço foram-muito além disso. O se-,
nhor presidente da Republica não endos-
sava os ataques de pessoas de sua familia.;
a membros do Congresso; deplorava-os .e

com elles se desgosta. Não lhe c-.iusa-
vani agradoas defesas dos seis amigos

pessoaes. uma vez que a Câmara tem um '

leader para explicar e justific.ir actos

governámentaes e que não é ali logir con*.
veniente para retaliações sobre z pevso-
nalidade particular de quem rjüér que
s-ja.

Sc de uma parte taes ajfirmaoõtj i*m
ram adduddas, dc outra se jushjicòu O
silencio ás aceusações vehemenlcs c até
violentas pelo propósito dc não ai-.ir.eit-
lar a contumelia e respeitar, ¦ assim. «

personalidade pc litica do chefe-do Es-
tado. A mudez nem sempre é solidarií-
dade:-é superioridade, é desprezo, é re-
volta, é asco, é nojo... •

Cõíno sc vê, prestámos ao nio.-iento

politico, inesperadamente, sem '.ermos O

propósito de fazel-o, um magnifico ser-,
viço. Proporcionámos um entendiment»
claro e leal entre elementos que davam
a falsa impressão dc algum afastamento,

quando o que alimentavam cia a anciã
de uma aproximação immediata c de uni
consórcio intimo. O que parecia a muita

gente caricia de gato, era, por sem du-

vida, carinho de verdade. _
A Câmara volta a ser, assim, dedicada

amiga do governo, se é que deixo 1, eu»ga, cada vez mais agressiva c
lhante. sem que sequer uma notula sin- „....„_ — „
gela da imprensa a repilla c chame a con-1 kalgum momento, de o ser. O Sr. presi-

I 1 ti 1.1: _.. mT.r. i-i-íic ininii-mnra
tas o calunniiador. Mas contentamo-nos
em fechar com fúria os punhos e berrar
— que canalha I ou sorrimos superior-
mente a murmurar — que pândego I

E haverá quem professe entre nós a

lição argentina? E' quasi certo aue não.

dente da Republica não mais impugnará

as suas resoluções sobre actos de sua eco-
nomia interna. Os seus actos c os do
Senado sobre as suas secretarias allj ei-
tão, sem o protesto do executivo. Tudo,
agora, 110 Catute, no Monroe, no puiultte
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Conforme antecipámos o marechal
3-Icnnes dà Fonseca, convidado pela offi-
cialicbidc da Villa Militar, ali foi honlem,
em visita, sendo recebido festivamente.

A muilo custo conseguimos algumas
notas sobre essa 'festa, 

porque seus pro-
motores, mim requinte dc gentileza, delia
exclui iam a imprensa.

ü marechal Hermes, acompanhado de
sua Exma. esposa e dos Srs. Fonseca
Hermes, deputado Mario Hermes e va-
-rias altas patentes do exercito, trans-
«portou-se para a Villa Mililar. em trem
especial, ali chegando ás io horas.

Depois da visita aos corpos ali aquar-
telados, o marechal Htvmcs c sua comi-
ctiva tomou parte em um limcli a elle of-
fèrecido, sendo, ao chanipagile, saudado
pelo marechal Bento . Ribeiro, chefe do
estado-ivaior do exercito, quc começou
dizendo quc os officiaes ali reunidos o
•haviam escolhido, ainda uma vez, para
render merecido preito e homcivagem dc
reconhecimento ao eminente soldado,
dentro da classe o maior chefe pela hiç-
tarchia militar, ç de Iodos prezado ca-
mirada; pela bondade c pelo fraternal ca-
rinho que a? todos dispensava.

A tarefa é fácil, declarou S. Ex.. pois
dejapparecem as dif ficuldades quando sc
fala de alma aberta, expressando senti-
mentos sinceros, onde não se pôde apçt-
cebér nem dc leve o' louvor immerecl.do,
cortejando vantagens pessoae-

Em seguida, affirmou S. Ex.. ter a cer-
teza de que naquelle momento recebia o
seu camarada um forte lenitivo moral ás
muitas injustiças soffridas, c ao cortejo
de dissabores que experimentou da. per-
íidia dcs homens, principalmente dos fal-
sos amigos, sempre niSis dolorosa, du-
rante um periodo agitado de sua existeti-
cia, em ijue o seu patriotismo e a sua
honra se mantiveram immaeulado3, ante
a caluiiiuia e a torpeza.

Prezado marechal, disse S. Ex., esta
homenagem vos deve tocar ao coração,
enrhendo-vos ao «mesmo tempo de natu-
ral orgulho: realizamol-a neste recanto
eocegado, offieina de trabalho modelar,
onde se ensina a amar a Pátria c a dc-
ícndcl-a, nesta colmeia militar que foi
creação vossa, do vosso esforço e da
vossa tenacidade, valioso titulo do vosso
amor ao exercito e da vossa elarividen-
cia de chefe, antevendo a vantagem do
grupamento das unidades, para que fosse
conseguida tuna it-.aiin- efficiencia ua pre-
jaração do seus .mauros.

O preparo militar da nossa officiali-
dade; continuou S. Ex., nestes ultimos
aritiòs, tem progredido c. se aperfeiçoado
de maneira notável, resultando uni traba-
lho mais util e profícuo", no seiilido do
nossn ideal de soldados, buscando aititl-
girmos. de consciência, a alta. missão
(profissional quc nos incumbi* de sermos
órgão- forte e respeitado da defesa do
Brasil, unica que nos deve exelusivamen-
te prcoecupar. Neste nobre movimento de
aseenção ao nosso legitimo papel social,
ainda vos cabe, Sr. marechal, uma grande
parle das glorias, destes o impulso ini-
ciai, implantando o trabalho intensivo nas
casernas e intensificando.o labor profis-
sitíilal da jovéu officialidade.

1'ermitti. prezado chefe c distincto ca-
maiada, que ainda uma vez me refira á
nossa satisfação e justo orgulho por tel-o
novamente em espirito c acção dentro
da nossa classe, separado para sempre
dos meandros escusos da política profis-
sional, todo entregue á grande; nobre e
sauta politica dc fazer do exercito uma
escola de civismo para a Nação, e uma
solida garantia para a nossa integridade.

Recebei, disse S. Ex., ao terminar, esta
homenagem como expressão sincera da
alegria de todos nós, .-ue, liôhteui ' cí/lilo'
hoje, o considera-mos o mesmo 

' soldado
honrado de sempre, brasileiro cheio de
serviços á Pátria, por muitos titulos di-
([no do respeito e da veneração dt seus
concidadãos.

As ultimas palavras do marechal Be.iitri
Ribeiro foram abafadas por uma salva de
palmas. Em seguida, o Dr. Fonseca Her-
mes, erguendo a sua taça, fez mn beltis-
siino discurso, saudando as forças arma-
das da Nação. Essa patriótica oração foi
muito ovacionada.

Falou, depois, o marechal Hermes.
S. Ex., que á todo o momento era inter-
rompido pelas palmas, disse, o seguinte:

Meus queridos ca-maradas — Bem pc-
tleis. imaginar o quanto de orgulho e dc
satisfação me vai na alma de velho solda-
do ao cucontrar-me dc novo entre vós
neste suniptuoso monumento, nessa escola
onde se acrysola o patriotismo c se ins-
«trueni os nossos concidadãos de qiic sois
dignos e provectos educadores. Vejo eom
prazer traduzido cm realidade o tutu so-
mho dc joven soldado, quando em p.is-
sagem continua para a escola de tiro jú
existente no Realengo, observava este
vasto e bello campo tãp apropriado ao
aqi;arte«la»nento da guarnição da capital.

Hem sabeis que a esse tempo o exer-
cito. era havido antes como uma força
organizada para a manutenção da coroa
do quc como instituição nacional e isso
mesmo se dcprehcndia da fórmula do ju-
ramento que prestavam officiaes e sol-
dados.

«Correram os tempos e tivemos a fortu-
na de ver por nosso esforço e vontade,
dirigidos- «por Dcodorío, inuplantatto no
Brasil o regimen republicano; e tão fc-
lizes fomos, que o fizemos sem derramar
o sangue dos nossos patricios, c entre
flores c applausos, num quasi passeio mi-
Jitar, vimos entrar a nossa Pátria, até cn-
tão excepção unica, no regimen politieo
das democracias sul-americanas.

Até, então o exercito constituído pelo
voluntariado e jielò recrutamento, ,pro-
cesso antiquado e revoltante pela impo-
sição á liberdade, pela ausência absoluta
de selecção e não acorde cora a nobre
missão do soldado.

Proclamada a Republica, era uma dc-
suas conseqüências naturaes dar ás for-
ças armadas uma nova constituição, tor-
íiando-as dignas do regimen c dando-
lhes. uma expressão verdadeiramente r.*s-
cional.' Xcssc sentido foram elaboradas algu-
mas reformas durante um periodo de
vinte annos. até que em 1907, coubc-ine
a. distineta honra de ser chamado a diri-
gir a pasta da guerra. Convencido do
papel quc nas democracias cabe ao exer-
cil.» e conhecendo-lhe dc perto as neces-
sidades, era do meu dever cogilar de sua
organização, .rentodelaudo-o dc fvnd en
cambie, a começar pela base de sua for-
mação — o serviço militar obrigatório —
até ás suas ultimas modalidades, segun-
do as exigências da moderna prep;«.ra«;ão
mililar. Não ignoraes o que foi es.se tra-
balho e o quanto dc energia e de esforço
dispendido c, sc não fora a collaboração
ittelligente c infatigavel dos dignos au-
xiliares de que me cerquei, miniinos se-
riam os resultados obtidos. Bem se com-
fjirelic.nde que para a applicação da lei do
sorteio devíamos regfelainental-a de fór-
ma á facilitar o mais possivel a sua exc-
cução e torual-a o menos odiosa, pro-
curando convencer ao povo do alcance
social dessa providencia, vencendo-.lhe a
má vontade e a repugnância para um dc-
ver altamente patriótico.

Uiniculdadcs •apparçntémcnte insupe-
raveis surgiam de todos os lados, ora o
prazo.de dois annos que julgavam exag-
gerado, ora a ÜéíJcietrcin de qüatteis onde
se alojassem cm grande numero as elas-
ses creadas -pela lei. Tivemos dc recorrer
aos meios -sttppletorios para propagar a
instrucção militar pela massa da popula-
ção. ;:pta pela idade, ao manejo das ar-
mas. c assim crearam-sc as_ linhas de
tiro, disseminou-se o ensino militar, o cm-
prego (lo fuzil e do exercicio do tiro,
ti\er entrada, ncs estabelecimentos pu-
blicos c particulares de preparo Iitcra-
rio e scientifico. Foram estes, meus caros
camaradas, os primeiros passos pnra a
rtorgáítlzáçãí" do excreito.

A nossa situação era então das mais
precárias e dcsalentüdoras com relação ao
material e armamento'. Nilo linh.unos
quartéis com a hygiene c conforto que a
nova constituição do nosso exercito rc-
clamava. Vinham para a càscrna não
«mais 03 que á mingua dc uma profissão
honesta adoptavam a da carreira, nem
os que, por castigo, eram forçados á pra-
ça pelo recrutamento; não mais viria a
escoria social, mas os nossos próprios
filhos, os moços oriundos de nobres e dis-
Inicias familias e dc nulas as classes, so-
ciaes, alguns qué já haviam recebido ,*i
sua irtVéstidurá sciontifico-profissioii.il.
Era mister que lhes não fosse de des-
gosto, dc decepção o quartel onde se
iam .adestrar para a própria c para a
defesa comfíiiiin. Meui.las outras c«v '.'.•'¦!•-'-
mentares dé ordem moral sc impunham
para o exilo «completo da lei c essas d«'-
pendiam do nfficial «.uc recebia os sor-
teadòs para ínslruil-os; essas, felizmente,
me não davam cuidado c de como tendo
coinprchcndido esse dever civico são tes-
tcmunlio quantos acompanham a vossa
acção patriótica. NSp me foi dc surprezá
o zelo com que tendes exercido a hri-
lhante c fatigante ftineção, eu já o es-
pcràva- da vossa capacidade, da vossa
intelligencia do vosso devótámenlo á
carreira e do vosso' patriotismo.
..Eis alli, meus camaradas, cm rápido

esboço, a idéa que deu origem á constru-
cç.ío desta villa; que, ainda não termina-
dáj já evidencia a sua utilidade. Vejo na
s.ia conservação, no asseio aprimorado s
na ordem que cm tudo se observa a de-
inonsin.ção positiva da disciplina e do
anior com que vos dedicaes .1 cs-s.e pátrio-
tico dever.

Como esta villa, elementos-outros attes-
tam a minha preoecupação e a activida'!'*
de meus collabcr.-idóres iia execução do

—Obteve -6o dias de licença, sem ven-
ciiiientos, 'o Vj" "pharolciro do pharol* de
Maiiduhy, no' Estado do Pará. .Leonardo
Machado para tratar dc sua saude. ¦ |

—Apresentou-se o i° tenente commis- j
sario Artliur Gonçalves Capella, 110 dia 8 I
do corrente, conforme conununicaçáo do I
commandante do batalhão naval.'

Por ter apresentado razões que foram
aceitas pelo referido comniandante. deixa
esse officiàl de ser punido pelo falta que
conmietteu. não comparecendo durante ai-
guns dias ao mencionado batalhão.

—«Fei designado .encarregado, interino,
da electricidade do cruzador Bahia 02"
tenente ajudante machinista Theodorieo
Alves de Souza.

—Passaram: o capitâo-tenente João Ba-
ptista Lauro, para o couraçado Deodoro;
o Io tenente Eurico Viveiros dc Castro,
para o cruzador Republica, e os i**" tenen-
tes machinistas Paulo Alves de Andrade
para o cruzador Bahia, e Athanagildo
Guimarães no navio mineiro Carlos Go-
mes.

—De accordo com o artigo .-.*. do regu-
lamento da Escola dc Submersiveis. fo-
ram julgados habilitados na 2a parte do
curso dessa escola os eapitães-tenentes
Thcobaldo Gonçalves Pereira c Fernando
Cockrane.

— O 2" tenente pharmr.ceutico .Toão
l.uiz dc Aquino Gaspar foi designado para
servir.na flotiilia de -Matto Grosso, ser-
vindo tainbem na enfermaria do Ladariò.

—Foi prorogado .até 10 de janeiro dé
igji o prazo rie que trata o art. iV*. d;:sp
disposições transitórias do código dc or-

militar.

Exagero do sesiíimenta-
1ÍSM0

CARTA AüliRTA. ao vice-almirante A.
(,". Pereira, presidente do Club Naval,
e ao coiilra-ahnirantc A.' j. dc Oliveira
Sampaio, vice-presidente dó Club Mi-
litar, dirigida pclo-vicc-iibiiirniitc Ame-
rico Silvado, <la marinlia dn Republica.

ilêtts caos collegas dc turma — Qui-
zeram as circumstancias que. tendo sido
ria mesma turma escolar, tenha tomado
cada um de nós o seu rumo ria grande
còmmoção dc iSyj. que abalou a Repu-
blica em seus fundamentos e envolveu a
marinha nacional, dividindo-a e subdivi-
dindo-a. nos tendo conservado trilhando
rolas dif ferente;*. sem que houvéssemos
ficado impedidos de áttingir ao geriera-
lato naval, tanto é verdade que por tliver-
sos caminhos se vai a Roma. Sendo a
franqueza o meio mais apropriado para
sc esclarecerem as situações difficéis^ sc-
gundo o grande moralista Duelos, e só
sendo v.spcnsavel cada uni pór aquillo
cnm «iiíc- se houver tornado solidário, por
isso saio do rélráiíiicntó modesto e ha-

gamzaçao judiciaria c processo i.......... ...,. ,-¦,-, .. . , .¦*,,, ¦ ..„ „., „.., I bttunl. rie onje contemplo o mundo e o
mandado observar no exercito e na ma- ...
rinha pelo decreto n. 14.450, de 30 de ou- | sigo com ól.l.ir vigilante, e vos dirijo a
tubro do corrente anno. j palavra em publico, para tratar de um

—O chefo. do estado-maior recc-mmen-.iàsümí**o qmípilaiité e nue affecta dc
dou. dc novo, aos médicos dc registro o | 'muito perto ao bom nome da corpora-máximo rigor 110 exame do pão fornecido
aos navios, .corpos e cstalieleciin«.-ntns da
marinha, enviando, sempre que tinham
duvidas solire a má qualidade da farinha,
uma amostra do referido gênero para cx-
ame rio devido laboratório. . •

—As praças de marinha, que pretende-
rem ser engajadas ou reei!*;ajadas. deve-
rão ser siibiiieltidas a exame nos dias 15',
ifi, !¦;. ií.. 20. ji e 2:2 do corrente, rio cor-
po de márinheires nacionaes.-

—Anfanhã. o Benjamin Constitui fará I
o serviço dc registro, c ò corpo dc mari-
nheiros. segunda'-feira.

— O Sr. «ministro approvou o termo dc
inúteis; lavrado rio deposito naval do Ar-
sena! de Marinha do Estado dó Pará. para

çao a uue pertencemos.
Havendo os aeluaes poderes constitui-

d«i3 da Republica promovido generosa-
ino.nté a suspensão do banimento da ex-
familia imperial, e dado. permissão a sc
trasladarem para o território' nacional os
despojos mortaes do.s antigos impcraii-
les. agiirdo de um modo páràllelo aquelle
preferido -pelos fundadores da Republica.
ao tratarem com a maior magnanimidade
á dita familia, desde a sua deposição até
o seu embarque para o exilio. os inimigos
rio regimen, i|iie por o não lerem podido

dcformal-o,
ao recebi-

isentar a responsabilidade do 1" tenente
commissaiio Edgard rie Oliveira Paiva de j anniqbilar se empenham élii
diversos ÓbjéétoS entregues como intlteWV^".'jngitata"; prneuramlo dar

—Foram ' desligados os fieis, dé "
' •""'veira e Ar- j

thur Duarte de Moraes; 2' classe João j 
reaccionario.

I Gcnúitio I.eitc. Henrique Alexandre Nio- j
j nat da Rocha. Oscar. José Martins e Fran

.. .- * r 1 1 rn- :.-. » \- l mento -rios diios despojes um caracterclasse Marcos luiclides de Oliveira e Ar,- ' '
como servindo de conde-

ninaçãn á obra imperecivel e honesta de
! r.rnjamin Constant e de todos quantos

^ 15 de uo-
vasto plano uue me havia traçad... ....

Kni.--ir-.in rm n-:n).-«s i-n..it-11-r..-s f-iíirü cisco 1 eixeira Mendes, respectivamente,. .i.ntiarain cm mtnnas^cogitações i.iiii K„.nn, ,i„ Anrpn,Ii-..s Mn-inlmirns ric lattendcr.ini a sua orientaçãocas. arse-.iaes. tortifieaçócs, Unhas dc tiro. ''a l'-siol. <le. Apreiuluis .uaiiniieiroíCic .
c das «|uaes pude tornar realidade, os be-' Scrgt*íCj da Inspectoria de Fazenda c Rs- ; «cttlbro rie 18&9. E como parece infeliz-
rieficos resultados attestam a fortuna' uue I calização, rio sanatório naval em Nova 1 u.nk. v.,,.;*.,,.*^.,, (1UC âíguris dos nossos
ti... ri.- ...i^nni--f.r ...ii unégn Qrtr, -...vil!-.- ! Friburgo, ria ciiferuiaria dc topacabaiia. .. , .ti\t ut tnci.niiíjr iíiii vosao seio auxilia- -* ** . • , invcns cqIIcptis se di*:\íir;tm iii«rcnLiíi-

que com zelo. intelligencia c dedica

maior segurança, quanto 111a s .goiumias
forem as nornias "republicanas,.qrc o pre-
pararem.

Saude e fraternidade.
Do vosso modesto collega

cano syste.uiAtico. desde 18S41

AMÉRICO SIT.VADO
vicé-almiratité."

r-publi-

Notas literárias

ção bem comprejienderam o alcance de tal
cniprehetiritinenlo.

Bem qnizera neste momento citar os
nomes desses beneiii-.-rit.os companheiros;
alguns delles já se forain. deixando-nos
indelével lembrança e funda saudade,
como Alencastro, o t.vpo dó soldado, hábil
engenheiro, honesto, digno e leal. foi o
construetor desta villa; Sisson, trabalha-
dor indefeso, fez a fabrica do Piquete e
os quartéis do Rio Grande do Sul; Mello
Nunes, no Pará e Amazonas. Entre os vi-
vos. coube a Albuqtíérqliè Souza missão
das mais difficéis c penosas—a constru-
cção dos quartéis em Matto Grosso, c
tantos outros, que diffieil e longo seria
nomear.

Pois bem. no momento actual, quando
vimos de assistir á lueta inais sangr.ttta
e terrivel quc jamais sc travou no mundo,
sinlo que grandes e profundas são as 1110-
dificações a fazer para a reçonstituição do
exercito nos moldes das exigências moder-
rias. Os ensinamentos colhidos na dolorosa
experiência exigem elementos novos; o
desenvolvimento das artes c das sciencias
applicadas á guerra, c quc tanto concorre-
ram para o ardor c violência dos prelios,
aconselham a necessidade dc, com grande
prudência e habilidade, encararem os diri-
gentes a solução do grave problema do
nosso apparelhainrnto militar. A missão
franceza, composta cie bravos e illustres
chefes militares, jã trenados ao funio de
tremendas batalhas, onde muitos delles
viram regada, de seu sangue a terra queri-
da que lhes foi berço, concorrerá podero-
samente para a realização desse deside-
rattim. Elles tém a competência, que nas-
cc da experiência própria, da cultura in-
tellectual e ria pratica adquirida na* va-
rias funeções, não só de officies comba-
tentes, ruas ainda de profissionaes distin-
ctos nos diversos departamentos de um
estado-maior, como da administração em
geral. Suas sabias lições ser-nos-hão, es-
tou convencido, dc grande proveito. E'
certo que as grandes nações não firmaram
ainda qual deva ser a nova orientação
quanto aos elementos primaciaes da sua
defesa. Estudam o problema como devem
ser encarados os quc dizem respeito á sua
própria existência.

Nas visitas que fiz aos." fronts" fran-
cez, inglez e belga, tive opportunidade dc
observar os extraordinários esforços em-
pregados por esses povos para repellir
do solo francez o invasor temerário c
forte inimigo; só quem assistiu á terrivel
lucla pôde aquilatar da bravura, da tena-
cidade desses grandes exércitos, que eram
as próprias nações em choque. O que mais
me impressionou quando mais accessa ia
a campanha c mais critica se desenhava a
situação dos exércitos alliados, foi o espi-
rito forte quc os dominava, a. generaes,
officiaes e praças.e a inabalável confiança
na victoria.

Descrever-vos a sua actividade em toda
a extensão vastíssima do " front" seria
longo; entretanto, devo dizer-vos que era
empolgante e revelava o amor intenso
pela pátria, cm cuja defesa derramavam
o seu sangue e davam as suas vidas, con-
tentes pelo. dever cumprido.

¦Meus cinaradas, como agradecer-vos tão
imponente e desvanecedora demonstração
de vossa bondade e de carinhosa, quaói
filial affeição ao modesto soldado?

Crêde que ella me ficará* indelével na
memória, e que a gratidão quc desperta
bem rivaliza com. o affecto paternal que
vos consagro, e com a sinceridade dos
votos que faço pela vossa e pela felicidade
dos que vos são caros.

Meus camaradas, como agradecer-vcs tão
que assistimos, cm que predomina o espi-
rito militar, anima-a a disciplina c culti-
va-se o amor ás instituições, não deve ser
esquecido aquelle sobre cujos hombros
pesa a responsabilidade imniensuravcl da
direcção d««s destinos do Brasil.

E' do nosso estatuto fundamental que
um. dentre os cidadãos elcgiveis, seja es-
colhido pelo suffragio directo para, no pe-
riodo de quatro annos, exercer o alto car-
go de chefe da Nação. Posso assegurar-
vos que o illustre patricio que neste 1110-
incuto oecupa tão elevado posto é, pelo
seu saber, pela sua honestidade, pelo seu
caracter e pelo patriotismo que o inspira,
digno do nosso respeito e da nossa vene-
ração. E, por isso, formulando os melho-
res votos por sua felicidade pessoal e por
que seja fecundo e feliz o seu governo,

j vos convido a erguermos as nossas laças
em honra ao Sr. presidente da Repu-

l blica."

da Escola de Aprendizes Marinheiros do, lir,-.*' s
Paraná e do deposito naval do Rio de .la- | mente cnle.-.r ua trama sinistra, e sc
neiro. depois das respectivas cutrcí.as aos i offercceram para remar no galrão que,
seus substitutos. Tparoiliaudo a recepção dò rei-soldado,

Àm I esses reaeeion.anos imaginam ciue se vai
A (-.destilo do montepio.

O senador Pires Ferreira está, dc novo.
propugnando pela adopção de uni pro-
jecto de lei tendente a melhorar o monte-
pio militar, estabelecendo medidas de
efficacia para a garantia de sua penna-
nt-ncia. afim de se poder equiparar as ta-
belas.

Realmente, era injusto que a viuva c
òü filhos de dois officiaes dc igual pa-
tente percebessem uma pensão dif ferente
— e essa differença c muito grande, dc-
vido á época cui que foram elaboradas as
respectivas tabelas.

A idea contida uo projecto Pires 'Fer-

reira parece dar solução ao montepio mi-
litar, mandando eniiltir, especialmente
para esse fitn. dez mil apólices de um
conto dc réis. cuja renda sc destina á
garantia das novas tabelas.

E' uma preoecupação justíssima essa
da melhoria e equiparação das tabelas. 110
montepio militar. Mas por quc tambem
não se cogita da reforma do montepio
civil ?..':-..

* Ha quatro annos que o governo resol-
veu suspender o montepio civil, promet-
tendo estudar uma nova organização qtie
permittisse a sua manutenção.

Vários homens de boa vontade têm cs-
tudado esse assumpto è proposto a refor-
ma do instituto.

Alá hoje, porém, cllc continua suspeu-
so, isto é, os funecionarios desse pc-
riodo, lão desejosos como os outros, dc
garantir o futuro de suas familias, cor-

¦rem o risco dc as deixar na miséria, jus-
tamente em unia época de crise eco-
nomica tão grave como a quc atravessa-
mos. . .

O projecto ora no Senado poderia ser
adoptado oomo base para a refotjiia 'lo
montepio civil se houvesse um pai-iamen-
tar que cuidasse da classe ibs fu.tccioua-
rios com o mesmo carinho con que o
Sr. Pires Ferreira cuida d«js militares.

E' um caso dc justiça e de urgência.

do conde dos Arcos ha de ir jur dcs rem-
letes...

Oxalá o tacto dos nossos homens pu-
blicos torne essas impressões mais du-
radouras do que as falazes e enganado-
ras a quc süccedefám. Que essas náo se-
jam miragens como aquellas foram máos
sonhos... »

Ministério da Murlnlia.
Esteve honteni no gabinete do Sr. _r.it-

nistro, em visita a S. Ex.. por ter deixa-
do o cargo de auditor geral da marinha, o
Dr. João PeajO.i, nomeado ministro do
Supremo Trib.m,.! Militar.

A MISSÃO COIiBY

Na sessão de honteni, do Senado, p se-
nhor Mendes dc Almeida, como presiden-
tc da conimissão de 'constituição e diplo-
macia, oecupou a tribuna pafa justificar
um requerimento, no sentido do Senado
prestar ao embaixador Colby, quc vem ao
Brasil retribuir a visita feita pelo doutor
Epitacio Pessoa aos Estados Unidos, as
mesmas homenagens com quc acolheu, ha
anno». o Sr. Elihu Root. isto é. mandando
unia commissão especial de senadores
saudar o illustre viajante á sua chegada;
e recebendo-o, depois, com o Senado fun-
ccioiiando. em conimissão geral.

Approvado esse requerimento, o senhor
Bueno dc Paiva nomeou para a commis-
são especial os Srs. Mendes -le Almeida,
Antônio Azeredo. Alfredo Eüis, Lauro
Müller ç Justo Chermont.

Ministério da Vlnção.
O Sr. ministro, de accordo com as in-

formações prestadas pclo inspector fed«:ral
de navegação, negou provimento ao rceur-
so da Companhia de Navegação a Vapor
110 Rio Parnahyba, pedindo relevação dc
tres multas, na importância dc 400$ cada
tuna. quc lhe foram impostas por aquelle
inspector.

—--Afim de serem emittidos pareceres a
respeito, o Sr. ministro fez reriiçttèr .10
consultor juridico do ministério a seu
cargo os recursos apresentados pelos fun-
ccionarios postaes Dario Ribeiro Totta c
Celso dc Barros Figueiredo, responsabili-
zades pelo extravio de um registrado
com valor.

—Tendo sido aberto pelo Ministério da
Fazenda um credito destinado, entre ou-
tros fins á construeçao de unia carreira c
pharol na ilha dc Santa Barbara, o Sr. mi-
nistro communioou
pasta quc

repetir, sem a menor razão, porque agora
o navio poderá atracar, sem o inconvc-
nienlc que então se quiz evitar, da de-
mora do desembarque] pois se tratava
com vivos, quando chegarem á capital
da Republica os. despojos mortaes dos
ex-impérantos, por isso appello para vós
ambos, mens collegas dc turma, indigi-
tados, um como o.seu patrocinador, na
(«ualidadc de presidente do Club Nav.il.
e o outro, como havendo amparado o
gesta impensado dos nossos jove, s collt
gas aceitando o logar de patrão da galcola.
110 dia da referida chegada, para que não
íe' còiiiprometiiim. assumindo semelhante
altitude.

Parecendo que a realização do dito
projecto comproütéttèria sobremodo a
ouanlos a levassem a-effeito, ou fossmi
com elle solidários, porque. diante, dá'
opinião republicana da Nação s? confir-
maria a suspeita ric que. no seio d.i ua-
rinha nacional, labora de modo latente
o espirito do monai-chisuio, a* como não.
é possível separar o homem do ..íotiai-clia.'
lal qual ns rçàccloriarios procuram fazer
acreditar, porque D. Pedro II minei, em
tempo algum, agiu como particular, por
isso appello para vós ambos, meas col-
legas de turma; para qüe não deis o "i;e-

nor amparo á idéa supradita, porque cihi
deprime, além de compromet ter, sobre:
modo, o vosso nome diante da opinião
republicana, qn-r est',. vivaz 110 seio do
exercito nacional e lio da marinha, que
assumiram, em 1881), sob a inspiração de
Benjamin Constant. a grande responsa-
bilidade de proclamarem a Republica.

Essa infeliz . idéu. compromctlcudo a
marinha, em cujo seio parece ter nascido,
visto ter surgido rio Club Naval, pois
confirma a suspeita de inonarchismo no
seio da corporação da armada, deprime a
classe, por.jue tende a nivelar alguns dos
seus jovens officiaes da patente com os
marinheiros do Algarve, que eram con-
tratados especialmente para remar na ga-
leota imperial no regimen monnrchico. e
um general da armada .como mestre, ten-
do apenas as honras de 10 tenente, julga-
das bastante elevadas na.vigência desse
regimen, para pafroar a galcota do impe-
rado.r 1 Ora, devendo a Republica ser
um rrgiuien politieo superior á, moiir
archia, por corresponder a uma phase
mais avançada da. civilização, 'é absurdo
que a gerarehia dos seus representantes
possa srr nivelada, a dos officiaes, com
a de estrangeiros mercenários, comocram
os remadores antigos da galeot.i .imperial,
c a dc um general da armada, com. a de
um simples mestre, apenas tendo as hon-
ras de 1" tenente 1

Evocando esta recordação histórica
para provar como deprime a marinha na-
cional essa infeliz idéa, que surgiu no
seu seio reflectindo a campanha mon-
archistn. que viza condeiunar a obra im-
perecível dos fundadores da Republica,
resultante dos 50 ann«*s de máos gover-
nos. no dizer do próprio imperante de-
posto, ao caminhar pára o exílio, sem
qué essa obra houvesse encontrado a me-
nor resistência politica da parte daquelies
que se diziam monarchistas até a véspera
da revolução, penso cumprir um dever
civico, como republicano systematico, em-
hora muito modesto, vos dirigindo esta
parta aberta, que terá para mérito, ao
menos, o de provar quc na tn-tr-.hht
actual ainda ha um dos seus mémbrt.s.

MlulKierio dn l«':izcti(Iu.
Afim de oue se possa providenciar so-

bre a acquisição de um terreno para a
Estrada de Ferro Central do Brasil, em
Juiz de Fora, pertencente a José Dias
Tavares, por 7 :ooo$, o Sr. ministro pc-
diu..10 seu collega da guerra providencias
no sentido de ser feilo o prévio empenho
da despeza.

O Sr. ministro nomeou Faustiuo
Coelho Pires, Meton Enéas Vasconcellos
e Flausino Rodrigues Amorim, respecti-
vãmente, para os cargos de collectores
das rendas federaes em S. José, em Santa
Catharina. Granja, no Ceará, e Pilão-
gueiras, em S. Paulo.

Foram exonerados; a pedido, de iden-
ticos logares, em Granja e Pitangueiras,
Celso Gemes Fonseca e Juvenal Tei-
xeira.

O Sr. ministro, attendendo ao que
requereu a The Rio de Janeiro Light
and Power, autorizou o disipacho livre de
direitos, mediante termo de responsabili-
dade. com o prazo de 60 dias, para o
material destinado á construeçao do hotel
nas Paineiras, Estrada de Ferro do Cor-
covado.

O Sr. ministro tranSmiltiu ao 1° se-
cretario da Câmara dos Deputados .1
mensagem ém que o Sr. presidente da
Republica pede autorização para aber-

* tura do cred.to de 90 :ouo?. supplementar
á verba 23° "Ajuda de custo ", do vi-
g;iite orçamento da fazenda.

O Sr. ministro solicitou o parecer
do director do Laboratório Nacional de
Analyses relativamente ao pedido feito
pclo Ministério da Justiça e Negócios In-
teriores, no sentido de passai' a servir no
laboratório bromatologico dò Departa-
mt»mo Nacional de Saude Publica o chi-
mico daquella repartição Leopoldo Ribei-
ro da Silva. ¦'.._

¦ — Em sessão' de hontem, do conselho
de fazenda, o Sr. Dr. Homero Baptista
resolveu tomar conhecimento do proces1
so instaurado contra o 2" officiàl adua-
neiro da Alfândega de' Pernambuco
Christiano Nogueira de Hoílanda, aceusa-
do de rasgar tinia representação da áu-'
toridade superior, para os "effeitos de rc-
dtizir a 15 dias, a pena de suspensão ad-
niiiiistrativa que lhe foi imposta peio
inspector da Alfândega; deferiu á petição
em que a Maiiáos Tlarbour Limited pedia
suspensão da decisão sobre armazenagem
constante da ordem da directoria dti ga-
binete da fazenda, n, 140., de 30 dc outu-
bro ultimo á delegacia fiscal em Manáos,
deixando de tomar conhecimento de uma
outra petição sobre ,*£* matéria, por estar
redigida cm termos pouco atlcnciosos;
reconsiderando uma decisão anterior,
deu provimento a um recurso dc Achilles
Iseila. sobre classificação de cimento na
Alfândega de- Santos; deferiu', o pedido
dc reconsideração feito pela Companhia
Brasileira de Immoveis c Construcções,
sobre multa, por falta de pagamento dc
impostos sobre dividendos; resolveu in-
dagar da delegacia fiscal eni S; Paulo, se
a Companhia Melhoramentos Poços dç
Caldas pagou os impostos devidos pelo
augüférito do seu capital; deu provimento
ao recurso de Antônio José Martins Ti-
nocp, sobre pagamento da taxa de consii-
mo d agua correspondente ao anno • dc
inio, ao. recurso 'da Prefeitura Munici-
pai de Nitheroy, sobre cobrança dc diffe-
rença em despacho de materiaes impor-
tados na Alfândega desta capital; appro-
vou o acto da recebedoria do Districto
Federal, que mandou cobrar o imposto"dc consumo de 150 réis por unidade sobre
gorro ou bonet para use de marinheiro,
operário ou bombeiro. • '. '•

ftitiue-Ms uatut-n.es.
Despachos- telegraphicos dc S. Paulo

informam que foram descobertas varias
fontes de petróleo no interior do Esta-
do, cujos produetos foram examinados e
considerados da melhor qualidade. , . .

Essa noticia, que causa grande conten-
tamento a quantos amam o nosso paiz,
deve servir de aviso aos poderes públicos
para que sc não. descuidem do aproveita-
mento de taes riquezas, permittindo ii
sua exploração por trusls estrangeiros,
cm detrimento das necessidades .nacio-
naes. -

E' evidente que a nossa legislação con-
tra o mónopoliu e o açanibarcanienlo é
deficientissiina, .principalmente contra as
emprezas .que pretendem avSssalar. a pro-
priedade c a exploração de produetos na-
turaes, como .0 petróleo.

Ainda ha poucos dias registrávamos a
informação de quc capitalistas america-
nos tinham por objectivo. a acquisição
das mananciaes petrolíferos do Brasil,
afim de evitar o barateamento da gazo-
lina e do petróleo.

Ora, é inadmisãivcl que não- se* ponha
embaraços ,a estsa criminosa tentativa
contra o barateamento d:r vida, cm um
momento em que p seu encarecimento
formidável provoca as mais temíveis re-
acções, determinando a miséria eco-
nomica e financeira, o desespero e a
anarchia social.

CASA GUIMARÃES
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—Foi exonerado o i° tenente Attila
Monteiro Ache. de commandante do sub-
mersivcl F. i,e nomeado para exercer esse
esse cargo o capitão-tenente Fernando
Çockrane.

—iPara commandar a 1- divisão naval
será nomeado, em janeiro próximo, o con-
tra-alinirante Augusto Heleno Pereira, I deposito dc inflaiilrnaveis, muito''Bcccssa-

|UC arde de enthusiasmo pela Republica,
ao titular daquella:. pelos seus fundadores, pelos ?cus svn -

c .-. ilha referida'está -entregue, 
folô.-í pela sua historia e pelo seu futuro,por termo, a Compagilie du -Pcfcr de Rio ' ' ,.de Janeiro, c é deátinada ão deposito dc ('u:- sera *?*?•'-' n'ais 8-**M-d! ;^° <iu""i°

iuflanimaveis do pbrto; 
"Kntréváhtn, 

a in- I mais se afastar das normas debrépiUS da
stalação da mencionada carreira è do pha-rol poderá ser feita sCn: prejuizri da do

actual inspector do Arsenal de Marinha.
—Vai ser nomeado immediato do cru-

z.idor Republica o capitão-tenente Wil-

ria ao porto—Ao director geral dos correios, o sc-
nhor ministro transntittil! tun aviso que

frid Francis Lynch, eni substituição do . lhe endereçou o seu collega da agricultura
capitão-tenente I.eodcgardo Heliodoro d.i| conihiunícando que. por ter terminado o
Luz. serviço ccnsltario das ilhas, não são mais

—Foi promovido, por antigüidade, a 1 necessários os trabalhos que, na quali
carpinteiro calafatc dc 1 classe, sargento « dade dc secretario, vinha prestando o fun-
ajudante, o de 2* 1- sargento Manoel 1 ccionario posi;'! Dr. •Antônio Esposei Cou-
João da Costa. | tinho.

miatcaia decaida.
Cou* a fundada espéráriçi de quc não

jlQpcilçi cm vão para vós, meus col'.--*.'is
de turma, lendo eni vista apenas o pre-
stigio indispensável da marinha nacional,
a que pertencemos, c o vosso ben prssoál,

LLOYD BKAS1L1.1KO

Sabemos i«5o ter havido confirmação
da noticia divulgada de que o Lloyd Bra-
sileiro ia conceder a bonificação de
ri|j"|u sobre os fretes aos despachai!-
tes' marítimos que angariarei-,: cargas
para serem embarcadas nos paquetes
dessa empreza que fazem a cabotagem
e ás grandes casas einbarcadoras que fa-
çam seus embarques sem a interferência
daquelles despachantes.

A directoria do Lloyd Brasileiro, po-demos asseverar, não inspirou, por qual-
quer fôrma, a noticia divulgada.

Prefeitura.
Pagam-se hoje as seguintes folhas de

vencimentos do mez findo: Agentes muni-
cipaes e serventes das agencias. Entrepos-
tc. de S. Diogo, Asylo S. Francisco de As-
sis"e Inspectoria de Jardins mattas, caça
c- pesca.

—O Sr. prefeito approvou as bases da
concurrencia que vai ser aberta para a
construeçao e exploração de um restau-
rante envidraçado 110 terraço do Passeio
Publico.

A commissão censttaria do 18° districto,
que funecionou sói) a piiesidencia do dou-
tor Carlos Affonso de Assis Figueiredo,
acaba de ultimar cs serviços a seu cargo,
delles fazendo entrega á repartição de
estatistica.

E' ju^u netar quc essa conimissão dcs-
... .envolveu cs maiores esforços para levar asegundo o ponto de vista c « .ee cm que | bem termo a sua missão. K os resultados

sempre procuro 'me collorir, termino, colhidos foram plenamente satisfatórios,
firme cm minhas convicções c scmb'rel9s '''S1;"1"'*; especiaes que trabalharamie
confl,i'ite pn

cm nunnas convicções c s; ninre ,
, . "esse diitnctd, portaram-se com uma dc-P*.*<iro nanons! rom '-¦«•to 

,*;,.,,.;-,, tl-K,,, ,£-elogie»

Amadi.u Amahat, — Uni soneto,'tle
Bilac. AiiTriru di: Sau.ks — Poe-
siás.. )<r
Foi grande pena por certo quc Bilac

tivesse morrido precisamente quando a
aureola que lhe circumdava .1 fronte co-
instava a tornar-se visivel c evidente a
todos os olhos, ainda aos menos affeitos
a reconhecerem a gloria alheia, a victoria
de um- contemporâneo. Poemas de resi-

gnação e de sabedoria, dc orgulho ferido
e dc bondade, a Tarde ficará como um
dos livros innnortacs da nossa literatura.
: Para escrevel-o só uin poeta como Bi-
làc, e, ainda assim, depois de haver, sof-
fiido c pensado como cllc, numa amarga
dcsillusão, o quanto lhe ficavam iuferio-
res, em idéas generosas e em peiisaiuen-
tos altos, os homens do seu tempo. Para
que elle nos legasse esses sonetos dçfiti-
vos, foi preciso que tivesse pago antes 11111
doloroso tributo á vida. vendo-se enve-
lhecer c morrer numa solidão triste, pre-
máturaiitcnte. A dor espiritualizou-o e
a maledicchcia rie aljumas almas, quc
tentaram polluir-lhe em vão a figura mo-
ral, ao termo dos seus dias, deturpando-
lhe o apostolado de são nacionalismo a
que se entregara, si lhe turvou algu-
más lioras preciosas da sua existência,
deram causa, cm compensação, a' vários
dos seus sonetos immorredottros.

Tarde ficará como uni padrão, como
um modelo de quanto pode a lingua por-
tugueza, tão levianamente caluniniada,
como poder de expressão, como instru-
mento-verbal de idéas as mais s.ubtis c
dc pensamentos os mais bellos. Nenhum
dos nossos grandes poetas melhor do que
Bilac deti mais graça á forma, mais har-
monia á phrase, mais lavor ao verso,
mais riqueza á rima e nenhum mais do
que elle teve aquelle sentimento das pa-
lavras que fez de Flaubert uni inexcedi-
vel lapidado da prosa, dç Pau| de Saint-
Victor o inccmparavel mágico do estylo
é dc Theophilc Gautliier uni miniaturista
perfeito do verso. -s.;>' .',',;,"

Para o cantor da Lingua portuguesa,
conio para lodo o grande artista, cada
palavra é um pequeno poema, um corpo
uno e luminoso, um organismo minúsculo
d palpitante que refleetc ou, atítes, 'tm

quc vivem," como numa gota de agua, as
cores do arco-iris, todos os elementos
csse.iciaes, todos os recursos latentes, to-
dos os encantos secretos da própria lin-
guagem. Para Bilac, como para Victor
Hugo, a palavra linha unia; virtude cr.ea-
dora. Aliás esse mot creaietir do pbeta
immenso da Lenda dos séculos já foi lima
bandeira branca de combate, em tprno
dá qual cerraram fileiras os syuibOlistas
francezes, guardadores do Graal de,;Ver-
laine e Mallarmé. na campanha que tra-
varam contra o parnasianismo dc Le-
comte e Dierx, de Heredia e Gauthier.

Gomo encantador dc palavras, nem
Raymundo Correia, nem Alberto dc Oli-
veira, o mais parnasiano dos nossos poe-
tas sem escola, levaram a palma ao-so-
netista da FtVt Laclea.

.Nestes, como nos poemas da Tarde, d:
¦tal sorte nos sorri a idéa, límpida e lu-
minosa. através dos raios de sol dos seus
quatorze-versos, que custa crer como o
próprio poetat depois de haver relido um
soneto seu, podesse ainda dizer com sin-
ceridade, referindo-se á lingua- portu-
gueza:
- K/.i. x um tomp»*, esnlíMiiior e sepultura.

Morto o.admirável, poeta, os seus ami-
gos, que são todos os que tiveram a ven-
tura de o conhecer de perto, não têm
perdido ensejo dc revelar-lhe, cada dia,
uni aspecto novo, (ima virtude descpnhc-
cida, uma face apenas admirada dos in-
limos, dess*a nobre figura de homem e de
artista. E' o que tem "feito'' ná Academia
dé 'Letras o Sr. Amadeu Amaral, quê lhe
oecupa com justiça a cadeira gloriosa.
E' o que ainda agora o fez o prosador
das Letras Floridas, na recente conferen-
cia realizada cm Jalui, em S. Paqlo, e
ora reunida cm plttqiiette. 

' ' - ' '¦

Uíu soneto de Bilac, como tudo que é
devido á peuna <1< ouro do laureado poeta
das Espumas, é tun brilhante «é limpido
pequeno ensaio sr-bce.a idéa, á fórnia, a
technica, a maneira, á rima, a perfeição,
em sununa, do soneto Lingua Portugueza,
cm que as virtudes do cinzelador da Pro-
fissão de Fé, das Poesias e ((o sonçl.o a
fiocage mais se apurai» c evidenciam

Eis o soneto celebrado:
ntiiua flur «Io I.iiclo. Inculta e bella,
K's, u um tempo, esplendor e soi.uKiu»:
«Ouro iiHtiro, ime n» ganga Impum
A linita mina entre os ca»rallios vela...
Aiuo.-te assim,* doKroiiiiecida c olweürã,
'íiit™ ile «Ito gliingi.r, lyra singela,
Qui* tens o trotn o o i«llvo da proi-clla,
K o arrolo Oa t-aurlndo ç dH ternura I ,
Amo "o teu vlvu u^n-sU: p o teu nronm
Ile vlnfous seitas c dé «.cano largo I
Aiwi-t« 6 rude * doloroso idioma,
Em quc da voz iimtern» oiifl: "meu filho!*
K cui que Camões chorou no exílio iinarfo
«U genlo «em ventura c o amor sem brilho !

Amadeu Amaral desarticula-o, analy-
za-o. palavra por palavra, rythmo a ryth-
mo, idé.i a idéa. até a conclusão final,
que lhe serve tudo de pretexto para es-
tudar, mais uma vez, com acerto e fino
juizo critico não só a technica, a ma-
neira do insigne souetista da Tarde,
como tambem o amor á pureza da lingua,
ao lavpr do verso, á Iimpidez da imagem
e da fôrma, á suggestão da rima do ar-
tista admirável que foi Bilac.

Em tomo desse soneto o seu amigo e
digno suecessor na Academia tece uma
pagina das melhores que já se escreverarn
sobre a personalidade original, unica em
nossa poesia, do lapidario do Tear.

Não sei se estão lembrados dessa pe-
quena obra prima, de lavor e finura de
expressão inexcediveis. Creio que a nen-
hum dos criticos que já sc oecuparam dc
Bilac, em sua segunda phase ,quc é a de-
finitiva, acudiu citar esse soneto do
Tempo em que o poeta uos dá uma lumi-
nosa idéa, a um só instante, da brevt-
dade da nossa existência e da eternidade
da Vida.

Aqui o transcrevo, pois, quc o consi-
dero um dos seus poemas mais trabalha-
dos e aquelle em que a louçania da lin-
gua se lhe. revela mais surprehendente e
radiosa, mostrando-nos o quanto pôde
como expressão concisa c como idéa a
língua portugueza, chamada por alguém
tnvifámente a túmulo do pensamento:

lf! O TE.Ui

A fk-ini zumbo, u piso estu In, rlltl
O H<;o. range o e.stiunbn- na i-QÚctn;
A niiicliiiiu ilo» Tempos, «Ilu 11 dia.
Nu musica monótona vuzi-lti. *
Sem pressa, sem pesar» pçm n.egrU
Sem iiliini. q Tecelüô, filie mbceela,
Gania, retorce, esHrn, nssoda, fia,
Iiolm o entrelaça nu Infindável tela".
Trova b luz, odlo o amor, beijo e quetxuitie,
Coiisola<;iio e raiva, gelo t» éliamnut
(Aiinl.inain-se o cqitsomòuí-se no urdume.
Sem principio e sem fim, oteriiàíuento
Vtvsiii c repassa a aborreci da trama
Xns mios do TêcelSÒ indlffi-rcnte...

Utn soneto de Bilac é um fino pequeno
ensaio de literatura e dc esthetica que se
lê numa hora'. O seu grande valor está em
que cm torno apenas de um soneto du
mestre da Tarde, conseguiu o Sr. Ama-
deu Amaral por-lhe em relevo as quálida»
des predominantes, a cultura da lingua, .1
perfeição da fôrma, a idéa sempre alta. o
pensamento luminoso, de tal sorte quc
ainda que nada mais tivesse sido escriplo
sobre Bilae, os criticos do futuro coir o
só auxilio dessA conferência lhe recou-
struiriani a personalidade artistica, a sua
nobre figura de poeta.

*
Num' copioso volume dc 252 paginas,

impressas em niagnifico papel, tenho sob
os olhos, após um dia inteiro de leitura,
as Poesias do Sr. Arthur de Salles.

A sua Musa sc não nos traz aquelle
raro algo niievo por que tanto suspirava
Fradique, ao menos nos faz passar algu»
mas horas bellas ein sua companhia, en-
canjtaiido-iios aqui - ou ali com algum
verso fórá do communi. Obriga-nos a
pensar, por vezes, evocando-nos louras
manhãs de sol ou lindas tardes tristes,
e não raro exalta-nos suavemente com
uma. radiosa imagem, que fica a bai-
lar-nos na alma á maneira desse raio de
sol que nie entra pela janela aberta como
um fraternal bons dias da Belleza c da
Vida.

Comparando a existência a uni rio, te:u
este beMio terceto:

Mas, certas noites, quando o luar fim- luz dorlda,
Surges, vlftflo amada, a,s lagrimas estância*..,
F, um momento Cs dé luz, rio escuro da Vidu...

Vê-se que a poesia do Sr. Artliur de
Salles é de um poeta já feito, sctili«ji* do
segredo dos- matizes c da technica, com
accenluados carinhos pela lingua ein qui
escreve, buscando trazei-., sempre terça
e castiça como., um bom artista que sc
preza. Falta-lhe aos versos .linda uni
certo brilho espiritual, um não sei quê
dc vago c dc profundo na tessitura das
idéas, mas já revelam elles, evidente á
primeira leitura, uma poesia, que é sua,
unia personalidade definida t- acabada.

Compõe-se o volume dé versos antigos
de 1905 a 1915. Dividiu-o o poeta em
quatro partes: Purpttras,- Rosas dc an-
tanlto, Dias ruraes e Ermo em flor.

Em cada uma dellas mostra-nos 11111 v
feição da sua musa, 11111 pendor diversJ
da sua inspiração, um pretexto vario de
sonho. Eni* linhas geraes,. eut conjunto,
Poesias -c. irni- bom livro; tem unidade,
são bein feitos os versos, mas não nos
dá a impressão, Ad coisa nora, apesar de.i
um certo vigor do estro e máo. grado o
feitio todo pessoal do autor.

Como quasi todos os versos dos nossos
poetas, principalmente do norte,, .os seus
são exuberantes, tropieaes, cheios de luz
e de sol, mas sem esplendor próprio, oc-
culto, latente, de pensamento-ou de idéa;
brilham, é verdade, mas por effeito
mais do ambiente cm que se inspiram
e inovem dp que por força das fantasia»
que celebram, das imagens quc cantam,-
dos pensamentos que exprimem. Entre-,
tanto, a maneira que itihis parece afinar
com o temperamento c a esthesia do-
poeta está na simplicidade é na evocação
de certos motivos nossos, nacionaes,'
como sc vc nas quadras est-ivaes, festivas, .,
da, Manhãs entre arvores e na poesi-t de
abertura dos Dias ruraes, que aqui não
transcrevo por me ir faltando o espaço.
Eeiamos, era compensação, estes lindoi
versos dc A tarde;

ICsqucço o velho Hoiacio,
K de Virjtillo as-C-ontli-as sonoras
E ad rldchlc* Húèollí-ás oilura*,.
— Ito.as pcrp.rtua.1 du jardim do fael».
lis<|ui-i-o a arena e a tala.
O loiiio, o m.vrtlio, a< vlnliaa, a ollvelral
i-i t snmlirn desta eapleudida mangueira
Cimtcniiilo a tardi. que dcsimilà !
Uas, poi-ipie me ficassem na n.eiuurla
O e-lio e o fulgor do verso virgillaiio,
Vejo que a turd» tem a pompa e a gloria
Ho cortejo trluiuplial de 11111 guerreiro romaui. I

A meu ver, porém, a melhor parte* do
livro e a que em verdade denuncia um 

'

poeta de raça no Sr. Arthur de Salles
está no Urino em flor, onde, além da So-
i.dâo que, com a poesia Só, são os seus
nuis bellos poemas, ha este delicado
nocturno:

Um trvrattlo rumor li por {Ara nrfa e ondeia,
Sloire... O Tento passou num (ove e brand*

[ii<~oute...
K languido, iudolente, o Silencio passeia
Tolo KolUrua c longa alameda da Xuute.
Da lainpa velndora a cliuninia bruxolela...
A Iiiü do luar desfaz-se em mil railiosos prismas...
K languida, gcnicute, a Saudade passeia
Tela soturna • louca alameda das Seisuiaa...

Homero Prates.
•f

O PORTO DE RECIFE E AS
CONSTK U C Ç ô E S FERROVIA-
RIAS EM 1'EKNAMBl'CO
Serú. assignadó hoje, ás 17 horas,

no Ministério da Viação, o termo de
transferencia ao governo do Estado
de Pernambuco a exploração do por-
tó de Recife e o aditamente no con-
trato firmado entre o goveno fe-
deral e a The Great Western of Bra-
sil Railway Company, para os fim
da construeçao por empreitada pela
mesma companhia, do prolongameii-
to da Estrada de Ferro Central do
Pernambuco, de Rio Branco a Pe-
trolina e do ramal que partindo d»
Limoeiro pu Lagoa do Carro, no Es-
tado do Pernambuco, vá. terminai
em Bom Jardim ou ponto mais con-
veniente entre esta cidade e a divi-
sa norte do dito Estado.

Assignarão o termo por parte do'
governo federal, os Srs. Drs. Homero
Baptista, ministro da fa2enda e Pi-
res do Rio, titular Aa pasta da via-
ção; José Bezerra, governador de
Pernambuco, por este Estado, e o
marechal Souza Aguiar, represen-
tando a Great Western. A. BOlemritda-
de terá a assistência 4j», representa-
ção de Pernambuco no ConcrcsdO
Nacionf-i
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Vida-Sõctal
Homenagens.

OS DESPOJOS DE RAYMUNDO
CORREIA E GUIMARÃES PAS-
SOS

Muitas pessoas aguardaram hontem a che-

gada do vapor liapidan, em> -que se suppu-
nha virem os restos mortaes de Raymun-
do Correia c Guimarães Passos. Jorna-
listas e photographos esforçaram-se para
penetrar a bordo, no que foram impedidos

pelas determinações da policia. Taes es-
forços, porém, collimados que fossem de
exito, resultariam em pura perda, pois
que os despojos esperados não foram em-
barcados no cargueiro referido, mas, sim,
no vapor inglez Ceylan, que aqui deve es-
tar dentro de algumas horas.

A Academia Brasileira de Letras, como
noticiámos, pretende commemorar o re-

gresso á Pátria das cinzas desses dois dos
mais brilhantes vultos que têm apparecido
na literatura brasileira, com uma sessão
eolemne. E' uma homenagem simples,
mas, nem por isso perdera na sua expres-
siva significação.

O empenho que tem aquella alta insti-
tuição para que tanto os despojos do autor
de Horas mortas, como os do grande ver-
«ejador das Symphonias descansem na
terra, cuja exhuberancia transparece nas
obras de um e outro, é, por si só, uma de-
monstração eloqüente do preito religioso
-votado áquellas duas individualidades.

Amanhã, a academia, pelos seus mem-
bros aqui presentes, comparecerá ineorpo-
rada ao desembarque das urnas de Ray-
mundo Correia e Guimarães Passos.

*
Os bacharéis da turma de 1910, da Fa-

culdade de Direito desta capital, da qual
foi paranympho. o illustre Dr. Esmeraldi-
no Bandeira, vão commemorar este anno
o décimo anniversario de sua formatura.

Afim de se deliberar sobre essa festa
da saudade, está mareada unia reunião
para a próxima segunda-feira, 13 do cor-
rente, ás 14 h&ras, no escriptorio do dou-
tor Murillo I"ontainha, á Avenida Rio
Branco n. .197, edificio do Jockey Club,
para a qual são convidados todos os ba-
chareis daquella turma, residentes nesta
lidn-.Ie, ou que por aqui se achei» em
transito.

/* estas}
No edificio do Instituto La-Fayette, á

rua ll.iddock-Lobo n. 253, cedido genero-
samente pelo Dr. La-Fayette Cortes, rea-
•lizar-se-ha, de 25 do con.ate a 1 de ja-
neiro vindouro, um festival de caridade,
«111 beneficio do Dispensario dos Pobres
da Parochia do Espirito Santo.

O Sr. José Fiusa Guimarães presta-se a
confeccionar o presépio, cujas lindas fi-
guras foram- offerecidas pelo Sr. Pinto
da Fonseca, chefe da importante casa Lu-
neta de Ouro.

Arvore de Natal, offerecida pela Exma.
Sra. Dr. João Pedro de Albuquerque;
tombola e leilão de objectos de arte, offe-
recidos pela Exma. Sra. Dr. Margarida
I.opes dc Almeida e pelos Srs. Correia
Lima, Adalberto Mattos, Paula Fonseca
e outros artistas. Importantes casas com-
merciaes tambem concorreram conv-.Vãliò-
tas prendas. O Sr. Virgílio Lopes Rodri-
gues presta-se a fazer o leilão. Haverá
quadros vivos, pastorinhas e espectaculos
i-ariados, em- que tomarão parte distin-
>:tas senhoritas da nossa sociedade. Os
scenarios foram off.crecidos pelos senho-
res Ângelo Lazáry e Alexandre de Aze-
vedo. A Companhia da Light tambem
prestará valioso auxilio. Todas essas pes-
soas prestam-se generosamente por cari-
dade.

E' hoje que se realiza no Country Club
a festa annunciada, promovida sob os aus-
picios da Woman's Roosevelt Memorial
Associa-tion, que tem por objectivo a orga-
niz.ição que se acha restaurando á casa
de nascimento de Theodoro Roosevelt, em
East _-th Street n. 28, na cidade de Nova
York. No local da casa dc nascimento do
ex-presidente, as mulheres americanas és-
tão fundando uma instituição patriótica,
cujas influencias benéficas projectar-se-
hão continuamente a todas as communi-

dades- americanas.
•A casa de Roosevelt será um depósito-

ri-o dc registros e de object-os Íntimos do
grande patriota. Terá uma .bibliotheca dc
circulação gratuita, com os escriptos de
Theodoro Roosevelt, e muitos outros li-
vros. Realizar-se-hão classes para o ensi-
no do inglez e da historia americana, con-
ferencias, seguindo os principios e idéaes
dç Roosevelt.

As commissões estadoaes da Associação
da Mulher, em memória de Roosevelt',
abrirão concursos annuaes nos diversos
Estados, dc estudos biographicos deste

.grande aniericano. devendo os prêmios
6cr dados aos vencedores, por escolha de
todas as c-oniniissõcs estadoaes.

Emquanto que a organização e trabalho
activo se acha entregue a mulheres..rece-
bem-se contribuições tambem dos homens.

Existem comhlis.õès da associação em
Alaska; no Brasil, França, Inglaterra, Ve-
nczuela, Argentina c China.

As american. -. :'.o Brasil com certeza
não perderão crta excellente .opportunida-
de de collaborar com a grande associação
nacional, da qual cilas poderão ter orgu-
llio, e que formará um laço permanente,
que prenderá as suas irmãs activas c em-
prehéndedofa. de todos os yankees.

• minutes.
O deputado Octavio .Mangabeira, rela-

tor do orçamento da marinha na commis-
são de finanças da Câmara dos Depu-
tados, orador de relevo c figura dc realce
no Congresso ..Nacional, onde representa,
co:ii o fulgpr da tradição da intelligencia
dos filhos da Bahia, esse Estado, parte
lioje, a, bordo do Rio dc Janeiro, para
o seu Estado natal.

O embarque do illustre parlamentar
Será ás 12 horas, no armazeni do Lloyd,
110 cáes do porto. *

Subiram hoje para Petropolis os senho-
Tes Joppert. Dr. Fonseca Hermes, viuva
do ür. Jansen de -Mello, Dr. Alberto Boa-
vista, Dr. João Teixeira Soares e jorna-
lista Eduardo Salamond.

Tomaram casas e aposentos mais as
seguintes pessoas: Dr. Alberto Faria e
familia, Dr. Carlos Figueiredo, viuva An-
nibal da Costa Pereira e filha, Dr. Joa-
quim Pinto Portella c familia, Dr. José
Maria Leitão da Cunha e familia, doutor
José Antônio de Abreu Fialho, Sr. Alfre-
do Chaves e- familia, Dr. Joaquim de
Queiroz Mattoso, Dr. Newton de Cam-
pos é familia, Dr. Pedro Werneck e
Dr. Mauricio Knnilz.

*
A bordo do paquete Gelria, regressa-

rá na próxima segunda-feira a esta ca-
pitai, acompanhado de sua Exma. familia,
o Dr. Pinto da Rocha.

*
S. PAULO, 10 (A. A.) — Pelo primeiro

nocturno parliráth para essa cidade os
Srs. Eulogio de Quadros, Dr. Thiago da
Fon.-cá, João Fidencip e familia, Everal-
do Bacellar, João César de Moraes, Ma-
noei Faria. Arthur Matti, Foto Ercolane.
capitão-tenente Álvaro Ferreira Pinto e
fan:ilia, Manoel Yidier e senhora, doutor

Alexandre Pinto e senhora, Dr. José Nu-
nes e senhora, coronel F. Teixeira e fami-
lia, Dr. Evaristo Antônio Maia e Egydio
Gonçalves, W. Nunes.

Pelo comboio de luxo seguiram mais
os Srs. Arnaldo Pimenta, Ernesto Ribeiro,
Sra. Balmer, Alberto dos Santos, Antônio
Baptista, Fernando Navarro de Andrade,
C. Magalhães, R. Brandão, Francisco Fe-
lippe, João Oliveira, T. Cruz, Pedro Prata
e familia, A. K. Hallett, F. J. Sest, I. N.
E. Robertser, Mac David, Braulio Jun-
queira e senhora, Surt Scheustion e Ro-
berto Shalders. *

Segue hoje para Pernambuco, cm" tournée" artistica, o tenor brasileiro
E. Reis e Silva, que vai realizar uma se-
rie dc concertos nos Estados do norte,
com o auxilio dc siia esposa, a.pianista
N. Reis c Silva, do barytono Asdrubal
Lima e da cantora, professora Nicia Silva.

O embarque será no paquete Rio de Ja-
neiro, que sairá hoje, ás 14 horas.

Anniuersarios.
Completa annos hoje a senhorita Lau-

rita Lacerda, filha do major Joaquim La-
cerda.

*
Faz annos hoje o Sr. Haroldo Costa

Lima. *
A senhorila Mathilde Piguet, filha do

Sr. Luiz Maria Piguet, festeja hoje odia
do seu anniversario.»

Passa hoje a data natalicia do Dr. Ma-
noel Clemente de Rego Barros, medico
legisla da policia. »

Faz annos hoje a Sra. D. Cândida
Abreu Luz, esposa do coronel João Can
dido Luz. »

Passa hoje o anniversario natalicio da
Sra. D. Lucioneia de Ávila Lins. esposa
do capitão Estevão de Ávila Lins, offi-
ciai dos mais brilhantes do nosso ex-
ercito. *

Faz annos hoje o menino Victor, filho
do capitão de mar c guerra Henrique
Cuilhcm. *

Faz annos hoje a galante menina Na-
dyr, filha do Dr. Mario Mello.

Passa hoje a data natalicia da senho-
ri-ta Olga de Castro, filha do Sr. Angus-
to de Souza Castro. .

Casamentos
Com a senhorita Aracy Silveira, dile-

cta filha do coronel Antônio Jorge da
Silveira e de D. Adelia da-Silveira, con-
sorcia-se hoje, ás 12 horas, na 3* pretoria
civel, o Sr. Leopoldo Augusto da Silva,
funecionario da inspectoria de portos.

O acto será testemunhado, por parte
do noivo,' pelo Sr. Joaquim Aurélio Cai-
doso e sua filha, senhorita Elmira Dulce
Cardoso, cunhada e sobrinhado noivo, e
por parte da noiva, pelo tenente Dios-
corides da Silveira.

A' tarde, na residência dos pais da noi-
va, receberão os noivos a* benção, segun-
do os preceitos da doutrina espirita de
que são adeptos.

Realiza-se hoje o enlace matrimonial
rio Sr. Antenor Domingues da Silva, do
commercio desta praça, com a senhorila
Isolina Rosa de Andrade, filha do com-
mendador Abilio José de Andrade.

Serão testemunhas no civil, por parte
do noivo, o Sr. Amadeu de Beaurepaire
Rohan, e da noiva, o commendador José
Gonçalves da Motta.

No acto religioso, que será celebrado
ás 16 horas, pelo conego Benedicto Ma-
rinho, na matriz de S. José, serão pa-

. dririhos, por parte do noivo, o deputado
Luiz Domingues e senhora, e, por parte
da naiva, o Sr. Francisco Ignacio Areai
Diz e senhora.

Fallecimenlos.
O Dr. Miguel Pinto' Guimarães e sua

Exma. esposa passaram hontem pelo do-
Icroso transe dc perder sua interessante
filhinha, a menina Elza Maria. O enter-
ramento da inditosa criança, realiza-se
hoje, saindo o feretro da residência de
seus pais, á rua Real Grandeza 11. 88, ás
17 horas, para o cemitério de S. João
Baptista. *

Falleceu hontem, em sua residência, á
rua S. Francisco Xavier n. 791, a senho-
rita Maria Christina, filha do Sr. Julio
Couto. „._•

O seu enterramento realiza-se, ás 17
horas, saindo .0 feretro daquella residen-
cia para o cemitério de S. João Baptista.

Enterros.
Realiza-se hoje o enterramento de

Dulce, encantadora filhinha do capitão
Frederico Siqueira, fallecida pela madrti-
gada de hontem.

O cortejo fúnebre sairá ás 16 horas,
da rua Pereira Brito n. 14, para o cerni-
lerio de S. João Baptista.' •

Forain contratados hontem, na Santa
Casa, ós seguintes enterros:

Eliette, filho de Basilio Pinto de Aze-
redo. saindo da rua Lia Barbosa n. _jij ás
16 horas, de hontem, para o cemitério dc
S. Francisco Xavier.

Adelia Josephina de Castro Fonse-
ca, saindo da rua D, Luiza h. 122,'ás 17
horas, de hontem, para o cemitério de
S. João Baptista. '.'•'.'

Martha Louys, saindo da rua Bento
Lisboa n. 160.. ás 16 horas, dc liontem,
para o cemitério de S. João Baptista.

Antônio José 
'**__ 

Cunha, saindo da
ru.i Paula e Silva n. 34. ás 17 horas, de
hontem, para o cemitério da Penitencia.

—- José Campos Reis saindo da Casa de
Saude S. Sebastião, ás o horas, de hoje,
para o cemitério de S. João Baptista.

/v.í./.s escolas.
. Nn Kscola Naciotihl ile n.llns Artes, reali-

zn-so 9CKun_a-f.ini, 1.1 rto corrente, As 8 ho-
rnn, a prpva ornl ila cadeira dc geometria de-
si-rlptivu e primeiras nppllcneõei -s sombras
c a pci-Hpei-llvii, (_" turma), siiiulo eliiimailos os
roííithi.es iiluinnos: Jo.-t-fi Mitríií dos II¦__¦*. .Iii-
nlor, .I.vnic '__*_ iln Silva Tcll_<, lliisIJo <ln
Fonseca Ho.e.lio, riorinnn -ir_lh:tiiU\ Ariimn-
Oo S-erry e Pedro Ciarei. IMlv.

Oi roiiltürtüs dos exa ipê. effeetiutdoà lunitcm.
foram o.s t-cgulutu.: história d.is bellas nrte*»,
(2« lunim) Alfredo flntv.o, approvado cuni „_;<-
tinrc_o. Altlllti Corn.lii Mina, Itleunlo ile Al-
meida Pernnmbu.-o, Antônio Ili-iijninin Tnmines,
Ilnrln, Àlí.biiiilés tic Noronha Miranda o Fran-
cisco Ilnj-a-il-i llortu Ilaruosn, approvados «im-
ple.-m.cnie. F.irnm reprovados tres.

)Õcoiiit>.trlii dcscrlptlvh d" turma). Uniil
Pcniiii Firme, npiltoyudo plenamente; Lnlz Si-
gnorclll a lJdiiiC-n Oiirjilh, approvndos simples-
mente. Foram reprovados tros, c um retlrou-sc
do exume.

co de Andrade, Lui-lo CRmliirra, Manoel Luiz
Machado Sobrinho, Olegario de Almeida, Theo-
philo dos lieis Junqueira e Autonlo da Silveira
Sanlos. -

2» anno — Prova oral, as 15 horas: Poiso
Augusto dc Sü Uego, Felisberto de Carvalho,
Fernando Augusto Pires, Francisco de Paula
Martins, Almiro Aiiiiusto Loureiro, Francisco
da Costa Rangel, Hélio Nunes Dln* e Jorge
U-ilo Ludolf*. Supplemciitiir — Jorge Curuei-
ro dos Soutos, Joüo Cabral. Jorge Tavares üucr-
ra, Luiz Carlos rruti de Aguiar, Luiz Ta-
vare. da Cunha» Lincoln Massena, Leonel José
Soares o HiirOttdcs da Silva Lima.

Receberam o grfio de bacharel em silencias
jurídicas a sociaes os Srs. : Agrário d'Avlla I
Mendes, José dc Relendo Ferraz, Joaquim lio-
norio Fajardo Joaquim Dlogencs, Pedro O' Reli-
ly de Souza. * * .

Na'Enrola Livre do'Odontologia, serSo cha-
mlídòa boje, ts 8 horas, para exume pratico ornl
de teclmlen odontulogicn a protliesc dentaria,
os nliiinnos: Virgílio Leninic, Heitor Marque»
Ribeiro, Alclmlo ila Ruclin Tinoco, Rubens Har-
bosa da Cruz, o Nelson Soldo dc Aristides Coc-
lho.

Resultado dos exames de tlicrapeutlca e hy-
glenc, realizados hontem, Virgílio Leuime, ap-
provado eom dístlncslo tliernpcutlcn e hygiene;
Heitor Marques Ribeiro, approvado pli-iinincuto
thernpeutlia, simplesmente hygiene; Alclmlo Ua
Rocha Tinoco, approvndo com dhlino-o the-
riipeutlcn a hygiene; Ilubens llarbosa da Cruz,
approvado plenamente therapcntlca c ti.vglciie;
Nelson Svldo do Aristldes Coelho, approvado
simplesmente em therapeuticu, c plenamente
hygiene.

*
Nn Academia do Commercio, realizam-se hoje,

as provas escriptas ja aiimincindus hontein.
Segundu-.clra. 13 do corrente, devciilo com-

parecer, pura ns provas escriptas ilus exames
de 1» .pocn, todos os alumnos inscriptos nus
seguiutis nmterius:

Curso diurno — Preparatório: Imnesz, ls
13 horas. Curso geral: -• serie, portuguez, âs
14 horas; 3« série, inglez, âs 11 horas; 4» 66-
rie, direito civil, as 14 horns. -

Curso nocturno — Todas as 20 horas — Pre-
paratorlo: fiiineez. Curso geral: Ia série, geo-
graphia; 2« série, álgebra; 4» série, direito
administrativo.

Faculdade dc Sciencias Econômicas — 1» "é-
rle: economia política As 20 horns.»,

Escola Folytechnicii do Rio de Janeiro —
Resultado dos exumes ornes effectuados 110 dia
IU de dezembro:

Culciilo — Approvados: plenamente, Frederico
Alvnre:i de Assis; simplesmente; Lyxundro Mell-
lo Pcrclrii da Sllvu, 0'Sí.ir de Carvalho Tulcdo,
c Joilo de I| ema Moreira. Dois ri-tlraram-sc.

Physica experimental — Approvados: plena-
mcnte.José Martins Ribeiro c Armando César
Leite: simplesmente, Carlos Alberto Marinho
Lut..; trei leürurnm-se.

Desenho toiingraplilc. — Approvndos; com
(Ustiiic.-Ao, Miguel Ângelo de Souza Aguiar.

Chimica Inorgânica — Approvndos: plennmcn-
te, Francisco Mondei de Oliveira Castro, Auto-
tonio Hlrsch Murcollno Frugoso, Henrique dc
Almeida Gomes; simplesmente, Tasso Costa Ro-
drigues, (iodofredo Spinola Dlus, e Francisco
de Assis du Custa 1'liuò.

Mci-jiiica racional — Approvados: plenamen-
te. (liilbii do Iloscoll, Pedro Belisario Velloso
Itchi-llo, Francisco Fernandes Leite, Luiz 1111-
delirando Hortn Burbosu; simplesmente, Hélio
Ditiiik Fiiliricio. Uni retirou-sc.

TáíioR.iijihln — Pl.hiiii-m.., Abriihuo Izc-
eks.n. Octnvlõ Chcruiont líalol e Álvaro Hrau-
dVo Uiivall-iuiti; simplesmente, Carlos Chur-
mau. Uom.ro Duarte e Égiimr Corn-ia Le.il.

. Kcouomia política — Pkua.-i.eiile, José Vaz,
Lnlz dn Itoclia e Silva, e Heitor Clíernlont
Kniali slmplt-smi-nle, Ary du, Suiltòs ltnn.tcl,
Jalr llogo de.Oliveira "e Alberto Coelho Ma-
Klllll.M-S.

Desenho dc aguadas — S!;nplç-.mc ite, Iíciiu-
tn Menescal Fíiiki, L:ifiiy_'tc llouiraiio de Au-
diuilc, Josí Joaquim .'''.varei lielfurt, Euzò
Cn rios Pinto e Curiós ile I.ln.u i'a:ii|>os.

Desenho de toiKigrtiphiu', dlstim-eão. Miguel
Aiigelò Souza AguitiK; iil.nuinehlé, Mario Dit-
tciK-ourt Sampaio - Jo c Alfi-.-d-i Mursilliic;
simplesmente, Ângelo (Jitreia llcdrigiics c Pedro
ltudrlgucs da Cunha.

De.cnlio ile estradas — Distlncçaò, Erich
Wiildoninr Seliendel, Mario Leio Ludolf, Eurico
da Sllvu c Mellli, Radainus Arunlcs. (In-
bricl Souza Agului-, Mario du Costu Juguil.
1-llié; lluymunilu Vasconcellos Aboliu Luiz de
Menezes c Souza, o Josf. Monteiro Lins.

lteslstencln — Picnumciite, José Hncio Fer-
reira dé Soma'; Jofio da Costa líibelro Jui>ior,
e Hugo Fabricio de llnrros; simplesmente, Ito-,
berto Fonte?Peixoto. „

Portos de mar — Distinci.-ão, Iildlo Ferreira
Leal; plenamente. Roberto Moniz liregory, Pau-
lo José Villnej .lllipleJÚienle, Avlítio Mello,
César M. Cunha Menezes e Alexandre lli-ltrão.

Architectura — Simplesmente, Arthur Fer-
relrn dos Suiitos, Xloacyr Xtoutclro Av'.do>, Oi-
wirldu Dias, Agenor (lurgel de Itouic, c Deus-
dedit Vianna Nligcl. Um retlrou-se.

Muchiiias — Plenamente, Antônio Ciiimes
Avellar; simplesmente, Paulo Julio du Veigu
Abelardo Oliveira Lobo, Wiildeinur Ferreira Ué
Souza, Clovis da Cunha Cavalcanti e Manoel
Telemnco Souza c Silva.

Mecânica Industrial — Plenamente, Heitor
Gnlliez, Joilo Pereira Lemos Netto, Francisco
Brnndito Cavalcanti, lleraldo Souza Muilo.,
JoSo Cordeiro Oraiju Filho, c Sylvio dc Bar.-,
ros Quluiar.es.

Hydruullca -— Plen«mcntc, Mnrlo Alves du
Cunha, Carlos Mario Fuyeret, c Jurandyr Pires
Ferreira; simplesmente, Joilo Uluneriul, Alvnrò
Coutlnho Souto Maior, e Waldemar Purunhos
de Mendonça,

DescHptiva — Plenamente, José de Faria
Junior, Jorge Augusto Ferreira Kingston, Vas-
co Perpirn' Bueno, Sylvlo Penllgüo, Wnltor lio-
mes Cardim, I_icrt Rangel Brigldo, Oepnr (:u:i-
tnhlicde Almeida, Samuel de Almcldu Crillo c
Vietorino Seinoln. Üm reprovado. Uni retl-
rado. Um uão compareceu.

4tr ¦** ""^.
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Faculdade de Direito do Rio de Janeiro —
Rclaçilo dos exames 'para hoje: prova oral, 5»
anno. fls 14 horas: lieltl- A. de Souza .lunior,
Joaquim II. Furtado de Mcilüoiiça. José 1'run-
cisco da Sllvu Costa, José dós S*:mtos Cama-
ru Lima, José Luiz . d.- Souza Conta, .Ioo-
quim B. Valladiíq Filho e Luiz dc Andrade e
Silva. Riippletnentnr: Francisco E. Lcliolr dc
Mercourt, Manoel de Andrade Mello Sobrinho,
Newton da Silva Lima, Pedro A. dc Viscon-
cellos Junior, Salvador Clemente de Carva-
lho, Wilson dc Almeida Rios c Benedicto F.
S. dc Oliveira Carvalho.

Noto — A banca examinadora do B» anno,
em homenagem no rou presidente Dr. Paula Ka-
mos, resolveu nio examinar lioje, transferiu-
do os respectivos exames puru o dia 13, fts
mesmas liora1-».

Prova oral — 4» anno, Us 15 horas: Wal-
ter Brandüo, Filmando Machado Junior, Hclio
Teixeira Travassos. Heitor Barcellos Collet, VI-
ctor Rossignetix, o Amaro Aliiliu Soares du Cu*
mara. Supplementar -- Sylvlo da Costa Ito-
dngues, Alfredo da Silveira, Jair Gomes da
Silva, Carlos Monteiro Liudenberg, Tycho Bra-
eh, P. dc Ni(iut:irn M.tclmdo, Glrondlno l.strves
e Antônio Soares da Silveira.

a° anno —¦ Prova oral, fi-i 14 horas, Gui-
llir-rme Malaquias dos tantos. Henrique Guima-
rüc*. Lajídein, Jo3o Antônio iTe Almeida G. Ju-
nior, Juvenal Maciel Monteiro; Josf Narciso dc
Abreu e Silva e João Lordello dos Santo» Ju-

Na Kscola Polytechnica do Rio de Janeiro,
(exames de 1" época) hoje, scrilo chamados &
prova oral os alumnos dns seguintes coibira»:

Cálculos — A's 8. horas, Joüo da Silva Mon-
teiro Filho Roberto .Maxlmiano 'Weiss, Adal-
berto dc Almeida Nogueira, Joaquim Avellar,
Augusto Duque Estrada, e José Victor De.ouru.
Siipplcmcntur — Mauro (lurgel de Roure, Osmar
(íraija. Mario Gomes, Xluuoel do Rego llnrros,
Carlos Borget Tclxicra, a José dc, Campos
Mello..

Machinas — Getulio de Andrade Andrade
Alves, Armando Mnrque.s Madeira, Sérgio Mar-
condes de Castro, Francisco Ferreira Pereira,
Jorge. Leul lliirlamnqul, e Ernesto dn Cunha
Séholoburk. 8uppième.itnr — Paulo Apclóly de
8_, Itlianiur Tavaros, Francisco Luiz dc Aruujo,
e t.iiiz-(í. Itemaus de Lima.

Arcliiterturu — Jos& Cardoso de Almeida So-
brluho, llilheniioii Ferreira da Cosia, Leopol-
do Jordão Amorlm do Valle, Eleno Schlmmcl-
pf-r-ng. Clovis de Mumlo-^-Ortcs, c Álvaro Soares

Sumpalo. Supplemoutnr. — Bento LulK Soa-
res, Manoel Telemnco de Souza c Silva, Pau-
|o Julio da Velgn. Abelardo dc Oliveira Lobo,
Antônio Gomes dc Avellar, Clovis da Cunha Ca-
valcúntl.

Portos de innr — Attila Brandilo, Clovis Dnnt
Fernandes Pinheiro, Alderlco da Cunha, ltodrl-
gues, Joilo Cario** Ilarreto, Octavio ...verton Pin-
to, ii Jo-,é Cur nel ro Vlolni du Cunhn. — Supple-
mentar — Josf Mariu de Aranjo, Joiiqulm Pra-
ta Sobrinho, t Fernandes Almeida du Silva.

Déscrlpttva — Josf- l.uclidç*. OírncaR, Walde-
mor \Vcpeek Machado. "Kinestó Dúúrtc Maclin-
do dn Silva, Edgard Ferreira dc Carvalho Sou-
tello, o Milton Peixoto Ney llebello Tourlnho.
Sirpplcnicnlar -- Aiiuinilo dé Souza Pulmeira,
Aguinaldo du Rocha Lima, Lauro Corieln de
Brito, Fntilo ds Souza da Costa e'SIÍ, Enrico
d» Sliinclrn Couto c Calo rompeu dc ouza Bra-
•II.

Physica experimental (âs 10 horas) — Alva-
ro IJiiaunbnrino Mala Forte, Mario Pinto do
ÀnuírulI Narrez dc Lima Ferreira, JoQo Gos-
tlim Filho, Alcides Esteves dos Reis, e Ar-
lindo üarcln da Cosia' Hàrros. Supplenieiitni-—
Jorge Monteiro do Castro, Themistocles Ber-
ardlnclll, Jlermniin Gui nm rães ' Palmeira, Pio
Ribeiro dn Silva, R.uato da Justa Mensral
Fluzn, Floriono Japeju' Thompson Esteves,
José Malliius Tols* Monteiro,. Orlando Albuiiucr-
que Silveira.

Desenho dc aguadas — Joüo Maria Urinado
Filho, Rodrigo Somes Duque Estrada, Manoel
Costa Furtado du Mendonça, Thiago Ribas,
Carlos Alberto Marinho Lutz, Sylvio Fróes de
Abreu, Alcides Pinto Coelho, Untonjo Be-
lestrcro, Luiz Waldemar Vachlas, Aecio Palmei-
ro Lopes. Arnaldo Itoehn e ltoldão Alves du
Silva. Supplmeontar — Raul I-emos Csirreln dc
Albuquerque, Sylvio A. Fiornvante Pires Fer-
relrn, Carlos Voz de Carvalho, Thomaz Tinto
da Fonseca Guimarães, Audré dos Santos Dias
Filho, a Lafayette Stokler.

Mecânica racional — Ulysses Máximo Augns-
to de Alcântara Eduardo de ouza Filho, José
de Queiroz, Alberto de Souza Moraes, Jorge
Witaeker da Cunha Llmn, o Godofredo Spindola
Dlflif. Suppiemeiitar — Uubem de Mello. Antenor
Silva da llosn. Álvaro Avlla t/mi, Francisco
Mendes de "Oliveira Castro 'Filho, 'Vicente
dc Oliveira Glnude, Antônio Hlrscbe Marcoll-
no Fiiiroso.

Toitograplila — Melclades Mello Pereira da
Silva, José Alfredo de Mnrsllae, Arlovaldo Ne-
ves, José lló Camargo Prochno, Odilon Tavares,
e Sylvio Magalhães Lustosa. Supplementar —
Nelson Bctlm Paes Ix-nie. Luiz Hildebrando
Horiu Barbosa, Hclio Dimdt Fabricio, Antônio
Coutlnho F.llho, e Gnlba de Boscoll.

Cli tin lea inorgânica — Carlos Soares Perei-
rn. Ernesto dn Paiva Marreca", JoSo Carlos VI-
tal, José ltcnedleto dc Moraes Lacerda. Edgard
de Almeida Giiimarilcs, e Eduardo dc Maga-
lhães Ganiu. Sup.Icnientsr — Victor Itibeiro
Leuzinger, Heitor da Fonseca o Silva Lahc-
mnycr, Ângelo Garcia Rodrigues,, Damllio Pin-
to da Silva o Alcindo ilnaabara Filho.

Resistência — Domingos Octavio Jacoblna
Lneombe, Enée Diogo Cordllhu, José Pinto da
FÓi-geea. línjrmundo Vasconcellos d<* Albolin,
Paulo do Andrade Costa, <- Paulo César Macliado
da Silva. Supplementar —Mario dn Costa Alen-
cur Jagiiurlhe. José O. Neves, Waldemar Tara-
nhos do Mendonça, Álvaro Coutinho Souto
Maior, Mario Alves da Cunha t José Salvador
Trindade Mello.

Hydraullcn — Octavio Nunes, Francisco de
Caldas Brandilo, Bento Flcury da Itoclia, José
Leite Guimarííess, Adalberto Jayme dc Lossio e
Seiblits, c Américo de Carvalho Ramos. Sup-
plementar — Francisco Paula Pereira de Ml-
randa, Custodio Mraqnes, Alarico I-cnn da
Silveira, José Joaquim Cosmo Pinto, Henrique
Carlos Morize, c Kurico da Sltva Mello.

Mecânica applieada — Tliomé Burbosu lll

Gulmarflos Pereira da Silva, Gastilo Fernan-
de» da Csmnrn e Antônio Alves Freire.

Aul» dc cuntubllldade (as 12 horas) — Deus-
dedi. Vianna Nagel, Cicero de Freitas Marinho,
Autonlo Correia Jorge da Cruz, Rual Esnnty,
Abílio Leito do Barros, Roberto Moniz «rego-
ry e Luii Pizarro Dias Carneiro. Supplementar

 Ruy Costa Rodrigues, Paulo José Vllae, Cc-
sar Maurltv da Cunha Menezes, c Avidlo Mello.

Desenho do estradas — José Dacio Ferreira de
Souza, Carlos Mario Faverct, Joilo da Costa
Ribeiro Junior, Aydnno de Almeida Correia,
Hugo Condiu, Fabricio de Barros, Guilherme dc
Oliveira Ferreiro, Severino Junqueira Melrel-
les, Roberto José Fontes Peixoto, e Ildefonso
Campos.

Desenho topogrnphieo — Luiz Innoccncio da
Cunha Rodrigues, Cláudio Hrnullo dc Vascon-
cellos Chaves, Fernando Freitas Mello, Araliüo
Iwckson, Octavio Pereira d« Cherniont Kalol,
Carlos Cbarnnux, Álvaro Brandilo Cnvalcanti,
e Egmav Correia Leal.

.2" turma — Dcscriptiva (âs 14 horas) —
Hugo Thompson Nogueira, Nelson Spinola* Tel-
xeira, Henrique Villela dos Santos, Djalma
Ferreira Mala, Perlelos Jloreira Senna, Custo-
dio Coelho de Almeida Filho. Stipplenientiir —
Paulo Duvlvir, Julio Costa Uniu Rocha, Al-
berto Souza Nazareth, Edgard Severiano LI-
mu, José Joni.nim Tavares Belford, Augusto Ce-
sar dc Andrade.

A's 10 horus, dnr-se-hn o ponto parn prova
escripta do inocaiiiiu racional ao alumno Miguel
Ângelo ouzn Aguiar. *

No Collegio Militar do Rio dc Janoiro, rcnll-
ziim-se hoje, lis 10 horas, os seguintes exumes
ornes:

1> nuno — Portuguez, alumnos ns.: 0-3,
71!). 770 e 770.

lo nnno — Arlllimetlcn, alumnos ns.: 441,
493, M3, «25, (172, GSi), 6*17, 740, 7114, 7011,
11- 1 -M- „„2

on n,lll0 — Portuguez, alumnos ns.: 38S,
38!), 405. 442, 440, 4(10, 477, 480, 483, 532,
724, e 702.' 2° nnno — Arltlimctlcn, aluninos ns. Dl,
120, 111*1. 250, 30S. 321, 3,17, 450, 509, 05S,
Oül e 1101.

_o _,ino — Geogrnphlu, nluiniios ns. : 230,
304, 4111. 494, 528, r>.r>4, 5S3, Õ8«, 501, CUI,'
003' e 005.

lteallzsm-se tnnibeiii hoje. ls 11 horas, os se-
glilulcs exames escriptos:

5" anno —¦ C.comctrin.
C anno — Ohliulcii.
Avlsii — O poiili' oral pura os exames de mn-

thcmutlca e séleni-ins vh.vsl-ns e nnluriies será
dado lis 8 hora-, na secretaria.

Nilo scrilo eliiiinudos em prova oral, o» alu-
mnos que nilo estiverem quites com o colle-
gio.

Rc-ultiido dos exumes realizados 110 dia 5 do
corrente: .

l0iiiino —. Portuguez; - simplesmente, Munoi-d
PogRl do Aruujo, JoHo Avelino de Miigulhilcs
Pudiliiii, Bnul A. Viiii-lll. Osmar Marques da
Itochii, Adaldo Britmliío do Amnriil, Cuiulllo
Rodrigues Dantas, Jacintho AMthan, Carlos de
Faria Pinto e Américo Paes de Aruujo.

1» anno — Arithmetica — Plenamente, Flo-
rlnno Daltro Ramos. ¦ Floriano Dnltro liamos.
Clcantho Carlos l(S Mello, Newton Barra c Car-
los de Menezes Brito; simplesmente, Saul do
Carvalho Chaves c Mlnervino do Almeida Lessa.
Reprovado: 1 nluiunv,

1» nnno — (leonietria. simplesmente, Arthur
Alvim Schiiuidt. Aguinaldo Monteiro dn Cruz,
Humberto Malheiros,- S.bastiilo üonçalves Pe-
relrn f Jiivmc du Costa Miranda.

jo Ulllln — (Sfiipliii-o dc desenho, plenamente,
Joilo Alberto Dale Coutinho, Osmnr de Souzo
Carvalho: slmplefinente, Sebnstlao de Carvalho
Coelho; Arv dc Abreu Barreto, José Augusto
de Medeiros Costa, José Dumiuiense Ferreira,
Nelson Pio d'.>« Snntos, Roberto Gonçalves dc
Magalhães Padilha. Durval Campello de Mni-e-
do, Joaquim Luiz da Silva, llubsns Rodrigues c
Amilcar Dutra de Menezes.

4° nnno — Geometria, simplesmente, Arol-
do Zunzy, Edunrdo Grey Marques de Souza,
José Euclides 

' 
Cravo! Humberto Paollcllo,

Antônio Nobrega, Elviro do Souiu Ribeiro c Ro-
berto Ferreira.

Externato Santa Mnrla — Direotoria, Es'
peranen da Silva Rey; professora, Gcorgina
F. Albuquerque.

• Reall-zoii-se, no dia 8 do corrente, o encer-
ramento das nulas, tendo sido levada n èffel-
to uniu festa no Jurdni Zoológico, puru onde
os aluinnoH íornm conduzidos cm bonde espe-
ciai, e ahi chegados, a directoria pronorcio-.
nou-lhes instrucções sobre As diversas éspèçlês
dc animaes existentes no Jnrdlm, e apés is-o,
a pelizada entregou-sc ás varias diversões.

As alumnas apresentanim custosos tinha-
lhos, e pela directoria foram distribuídos lin-
dos prêmios.

Foram entoados hymnos patrióticos.
O resultado dos exames effectuados pelo pro-

fessor Luiz Drnmmoiid, foi o seguinte :
Curso complementar — Alice Dlulz, plena-

mente, grão 0. Curso médio — Colla Gfics,
illstlncçio.

3o unno — Arlindo Mattos, dlstineçilo; An-
to.-.ilo Moura, .plenamente, grfto 0; Dyla dos
Snntoi Mattos, plenamente, gráo S; Frcde-
rico dos Snntos Mattos, plenamente, gráo 7;
ltulli Silva, plenuiiienlc, crio 7; Maria José
Kelly, plenamente; gráo ."..

í» 11111:0 ¦— Moacyr do Almeida, plenamente,
gráo 0; Jorge Vasconcellos, plenamente, gráo.
!); o Moncyr Ferreiro, plenamente, gráo |i.

1° anno —(hl.vlllnn de Almeida, plenamen-
te, gráo 8; Fernando P. Aguiar, plenamente,
gráo' 8; Bemvlnda de SanfAnnn, plenamente,
gráo 7.

1°. anno infantil — Rfltli Souza, distineção
c Olympio Kelly, plenamente, gráo 0.

ARTES EJRTISTAS
MUSICA

Audição Mario Penafor
Está marcada para o próximo dia 18

a audição do compositor Mario .Pena-
fort. O programma composto exclusiva-
mente de trabalhos seus* é o seguinte:

1' parte —.a) Desalento, valsas; b)
Desejada, canto, e c) Fürt no Alvear,
Mlle. Sylvia Polônio. — a) Berceuse,
(canto de dois cisnes); b) En courant,
á ma Soeur Mme. Challe, ec) Fonte, es-
tudo, ao maestro Góes. — a) Novos amo-
res, valsas.; b) O poder da saudade, can-
to, c c) Idolatria, Mlle. Sylvia Polônio.

2* parte — Evocação, piano e violino,
(á redacção da Rua). — a) Voando, es-
tudo, ao maestro Álvaro Pinto de Oli-
veira; b) Souvenir de Paris, ao maestro
Luciano Gallet; c) Sonho .realizado, pre-
ludio, ao maestro Paulo Silva; d) Ele-
vation, prelúdio, ao maestro, Agncllo
França. — a) Perfume mystico, (á Made-
moiselle Yolanda Rhodes); b) Meu des-
tino, valsas, canto; c) Estrada celeste,
Mlle. Sylvia Polônio. — a) Ville de mes
rêves — (i° premio. mundial de valsas
lentas, 12 de novembro de 1920, Paris)
A' Mlle. Noemia Bernardes; b) Flamme
qui meurt, valsa A. Chopin*); c) Tristes-
se et desespoir, ao maestro Arthur Im-
bassahy, e d) Rhapsodia brasileira, sobre
motivos populares.

A TEMPORADA LYRICA EM LlSBOA.

LISBOA, 10 (U. P.) — O Theatro São
Carlos vai abrir a temporada lyrica com
a opera Fausto, em que 

"cantará a celebre
cantora hespanhola Barriehtos".

THEATROS
Os ESPECTACULOS DO PALÁCIO TlIEA-

TRO. • '

Por motivo de força maior a Compa-
nhia Satanella Amàrante viu-se obrigada
a interromper, por um dia apenas, a
triümphal carreira que estava fazendo a
opereta Paris Monte Cario.

Hoje repetirá a companhia uma das
melhores operetas do seu repertório, a
engraçadissima opereta Amor perfeito,
um dos melhores trabalhos do estimado
actor Amàrante.

No Amor perfeito estreará, nesta com-
panhia,, a sympathica íictriz Josephina
Barco, elemento valoroso, com que Ama-
rante enriqueceu o seu elenco.

'Josephina Bfcrco tomou a si o papel que
era desempenhado pela actriz Rachel
Barros, impedida de trabalhar por alguns
dias.

Casa dos Artistas.
Em suffragio da- alma do actor Aí-

fonso dc Oliveira, faz celebrar na proxi-
ma segunda-feira esta benemérita insti-
tuição, ás 10 horas, na igreja da Inima-
culada Conceição, missa, para cujo
acto solicita a presença dos consocios,
amigos c collegas do saudoso artista.

S. B. A. T.
Reune-se depois de amanhã, ás 16 ho-

ras, para eleição da nova directoria ile
1921-22, a Sociedade Brasileira de Auto-
res Theatraes.

O Dr. Pinto da Rocha, presidente
aclual da mesma sociedade; deve chegar
aqui nos dias 11 ou 12 do corrente,
cstr.ndo preparada carinhosa recepção
por seus consocios.

Festival em beneficio dó tenor
infantil Hugo Lauru.-

No Club Gymnastico Portuguez, Teixli-
za-se hoje, ás 20 3I4 horas, o festival eni
beneficio do tenor infantil Hugo Lauria
(Petit Caruso), para auxilio de seus es-
tudos.

O programma deste festival está assini
organizado:

Ia parte — Subirá á scena o drama ém
verso, em um acto, original de Henrique
Martins de Carvalho, intitulado Amor de
cigana. Distribuição: Augusto (fidalgo),
Arlindo M. Costa; Henrique (seu j ir-
mão), Ernesto Moreira; conde da Ribei-
ra, Arcidio Silva; a Cigana, senhorita
Angelina Annarumma; Maria (filha do
conde), senhorita. Luiza Arinárumma.
Acção ,em 

'Coimbra. Época, 1830. Traje
de capa e espada. '• . ,

.2* parte — Pelo corpo'..'cênico infan-
til, representação da opereta eni um acto,
com sete números dc música, intitulado
Ali a preta. Personagens:'Anacleto, Al-
berto Annarumma; Joseph..; Margarida
Annarumma; Ernesto, Hugo Ladria; Vi-
ctorino (criado), Abelardo Silveira.
. _* parte — Bem *' organizado acto de
cabaret, em qüe tomarãoparte* os melho-
res elementos do*Euterpe Club.

Abrilhantará o festival a Estudantina
Horacio.

*** Está definitivamente resolvido que
o " vaudeville " dc Keroul e Baré, que ser-
virá para a estréa,da companhia de dra-
mas. e comédias, dirigida* pelo' actor Mar-
zullo, subirá, em "premiére", a 14 do cor-
rente, no Carlos Gomes. ->---..-..

Os principaes papeis serão defendidos
por Francisco Marzullo. Ema dc Souza,
Iracema de Alencar; Hortencia Santos,
Augusto Santos, Raul Barreto, Soveral,
Marcondes, Aldirio Ferreira, etc.

*** Já hontem se armaram para o en-
saio de apuro os scenarios da burleta de
J. Miranda, Os cangaceiros, que substi-
tuirá no cartaz daquelle theatro a revista
de Carlos Bittencourt c Cardoso de Me-
nezes, Quem ê bom, já nasce feito.

Ainda não se sabe, porém, quando se
dará essa "premiére".

*** A primeira representação, no Tria-
non, da comedia de Oduvaldo Vianna,
A casa do tio Pedro, será ainda este mez..
Talvez no dia 21. A peça já entrou em
ensaios de apuro.

Nessa noite haverá a estréa dc Abig*ail
Maia e de mais duas outras actrizes.

*** Depois de uma ausência de um dia,
volta hoje á scena O amigo Carvalhal. O
carioca tem, portanto, onde de novo pos-
sa passar umas duas horas agradabilissi-
mas. O amigo Carvalhal ê das comédias
mais hilariantes que Alexandre Azevedo
tem, representado.

*** A comedia que será representada
no dia dc Natal, no Lyrico, em festa ar-
tistica dedicada ás crianças, é, como já
tivemos oceasião de dizer, A arca dc Noé.
Escreveu-a especialmente para esse festi-
vai João de Roma. E' um acto.interessan-
tissimo, que juntamente com os números
de variedades, formará um programma
infantil magnifico.

CINEMATOG..APHOS
PATHÉ — O mais, forte.
IDEAL — O mais forte.- .,."
ODÉON — Almas levantinas. .'-.'CENTRAL — Condessa Doddy.
OLYMPIA — Lenda tortuosa.
'ELECTRO BALL — As bodas dc Bea

triz.
MODERNO — A oração da fé.

AVISO
A Joalheria OSCAR Ma-
CHADO, devendo inaugu-
rar brevemente o seu novo
edificio, resolveu fazer du-
rante 15 dias grandes aba-
timentos sobre todo o seu
stock de jóias, feiogios,
prataria e objectos de arte.
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Supremo Tribunal
_ar

Melhoramentos para Per-
nambuco

A INDEPENDÊNCIA
Mobilado completo, para uma ca»

•a, .ü-iri 3'' peças-2:300$00i.
Rua do Theatro n. 1—Telephone

ií i. ivnfrnl

A sociedade Brasileira Proteotora dos
Animaes acaba dc eleger a sua nova di-
rectoria, que deve reger os seus destinos
a começar dc i de janeiro próximo fu-
turo.

Para os cargos de presidente e vice-
presidente foram reeleitos os Srs. coronel
Jacintho Alves da Rocha e tenente Al-
bino Monteiro. Para i" secretario foi
eleito o Sr. Gastão Vieira, para o de
2° secretario, o Sr. Ernesto Conny Filho,
para o de thesoureiro o Sr. Felix Manoel
da Costa, e para o de bibliothccario, o
Sr. Decio Richard.

O conselho fiscal ficou constituído dos
Srs. Euthymiò de Souza Junior, Joaquim
dc Miranda Amorim e Vidor Peixoto.

Ficou assentudo intensificar-sc, tanto
quanto possivel. a propaganda em favor

beiro da Silvn"Fassos, Affonso Po.vart, Custa- dos animaes. empregando-se para isso
to Uamnllio Borba. Mario Atigiistn Kcr-iflm ! todos os esforços .-.ie(_-es?:irios, no intuito
?,a S'1.V."' «ih*. I'l!,1'e'r",,d<* °'lv"'™ I','n;l- c|de levantar a sociedade ,1o lethargo emlli.Tiiariln Itibeiro do Freitas. Sii|i|ik'iiicnt.-ir . j_

  Álvaro Lyra da Silva. Ccsar do lu-jo .tontc-i- (illc J-3*-1?- recorrendo, nicsmo aos pode-
uio.-. Sui>i>ii.-iiii-utar es .°-o Alfredo lt.-iva; J ro Pilho, João Luiz Kamo» Quitiio, Kwertou res uublicos. sc tanto se tornar nustcr.

A REFORMA DA PREFEITURA

O Sr. prefeito convocou uma rc-
união dos intendentes municipaes,
afim de tratar da reforma dos ser-
viços e quadros da Prefeitura, "ad

referendum" do Conselho.

O "PARA*" VOI/TOU DA TAPERA
Procedente de Angra dos Reis, re-

gresso.u hontem ao nosso -ponto o
contra-torpedeiro "Pará", que ali
prestou serviços aos alu>mnos da Es-
colar Naval durante oi tempo em que
estove ancorado- na enseada da Ta-
pêra.

Seu commandante, o capitão de
corvêta A. A. Gonçalves, apresen-
tou-se áfi altas autoridades navaes.

•A FESTA DA FLOR.

Quem conhece o vestibulo do elegante
theatro da Avenida Rio Branco calculará
o seu encanto, quando na noite de .14 elle-
se encher dé flores, não das flores ba-
naes d - todos os dias, mas das flores
mais bellas que sc criam nos jardins.do
Rio.  . ,'_*.'*

A festa da flor vai ser a nota mais in-
teressante deste fim de estação'.

O original de Simões Coelho, As bo-
das dc ouro, em que estreará. Branca de
Lis, e tomarão parte Apollonia Pinto e O
autor, será representado em duas ses-
soes. Os intermédios estão sendo organi-
zados com números de sensação.

O julgamento 
"dos expositores far-ser

ha no intervalo da primeira para a se-
günda sessão! '.

TRIANON — Ó amigo.Carvalhal. 
' ',

S. PEDRO' — Longe dos olhos.¦*•
PA LA CI O — O amor perfeita'. .
REPUBLICA — ÂdiigitezadoBal Ta'

barin. ¦¦.•-¦....'•
S. JOSÉ — Quem- é bom Já nasce feito.

VARIAS 2;
Hoje e amanhã, em vesperal e a noite,

terão logar no Republica ás ultimas re-
presentações da popular opereta de .Lòm-
bardo, A duqueca do Bal Tabarim, que al-
cançou um extraordinário suecesso,-gra-
ças á montagem é ao desempenho que lhe
deu a companhia Cremilda dé. Oliveira.

*»* Segunda-feira 14, terá logar a
10* recita de assignatura, com a primeira
representação da opereta de Straus. So-
nho de valsa, em que Cremilda de Olivei-
ra, no papel de Franz, tem um dos melho-
res trabalhos.

*** No decorrer da próxima semana,
subirá á scena cm 11a recita de assignatu-
ra, a opereta hollandeza Moinhos que
cantam, desconhecida, para a_ nossa pia-
téa, e em que fará a sua estreai como te-
nor, o actor Eduardo 'Mattos, que perten-
ceu ao elenco da companhia Palmyra-
Brazão.

*** Não correndo regularmente e com
grande enthusiasmo os ensaios da revista
Se a bomba arrebenta..., com -que inaugura
os seus trabalhos, no Recreio, a 17 do
corrente, a nova companhia organizada
pelo emprezario José Loureiro. A empre-
za-promette que a peça de Rego Barros
Cardoso de Menezes e Carlos Bittencourt
terá uma montagem que será a melhor e
mais luxuosa qüe até hoje se tem feito,
no Rio, em peças deste genero.

Informam-nos tambem que a musica é
bonita e própria doJ genero.*?.* A emprçza Paschoal,.Segreto,. que
vem montando muito beni as peças, do
S. Pedro, annuncia para breves dias a
representação dc uma burleta àppiaudidis-
sima, A Capital' Federal,.dc Arthur Aze-
vedo, em que. segundo nós informam, o
luxo observado em todas as scenas irá
supplantar todas que têm montado na-
quellc.theatro.

Além da montagem, póde-se tambem sa-
lientar o conjunto formado pelo tenor
Vicente Celestino, Lais Arêda, Alzira
Leão, Albertina Rodrigues, Nair Alves,
etc. . ,

A parte cômica está a cargo, principal-
mente, dc Arthur de Oliveira e Manoel
Durães,

O Sr. presidente da Republica as-
signou hontem-os seguintes decretos
na pasta da viação:

Aulòi-izando a celebração de um
termo dc additamento ao contrato
firmado entre o governo federal e a
Tho Great Western of Brasil Rail-
way Company, Limited, cm 2>3 de
setonübro do corrente anno, .para os
fins da construcção, por empreitada,
pela mesma companhia-, do prolon-
gamento da Estrada de Ferro Cen-
trai de Pernambuco, de Rio Branco
a Petrolina e tio ramal que, partindo
de Limoeiro ou Lagoa do Carro, no
Estado do Pernambuco, vil terminar
em Bom-Jardim ou ponto mais con-
veniente entre esta-cidade c a divisa
norte- do dito E.tado.

. Transferindo ao Estaito de . Per-
namíbuco a i exploração do porto -de
Recife; ¦

Modificando a disposição interna
do actual caes do porto de Recife.

A assignatura desses decretos re-
vestiu-se de solemnidade,- estando
presentes aò acto, além dos Srs, mi-
nistros da justiça e da. viação, os
Srs. José Bezerra; governador de
Pernambuco; os senadores e de*pu-
tados representantes daquelle Esta-do
no Congresso Federal, os membros
ita bancada da Parahyba e vários
membros da colônia pernambucana
nesta capital. •
. Antes de serem assignados os dc»
cretos, 0 Sr. Andrade Bezerra, depu-
tado. 

'por 
Pernambuco, proferiu um

discurso, dizendo, em reisumo, que a
data ide hontem marcava época na
vida' econômica dé Pernambuco e te-

. rão ¦ decisiva* influencia iio seu pro-
gresso.a conclusão das obras dó seu
porto e o prolongamento de sua via-
ção ferrea, em demanda da zonaser-
tanéja, até a prodigiosa região do
3. Francisco, os quaes de actos-assi-
gnados provêni. _ V

Em seguida, fez alliisões ã situa-
ção Rcographlcae á historia de Per-
nambuco, que lhe asseguram e justi-
flcaní um logar de destaque no con-
certo das- demais' unidades da Fc-
deração. Elogiou, ém seguida, a
actual ac.mihlstração de seu Eàtado:,
polo .que tem feito pelo seu dcsCnvól-
vimento, c agradeceu ;os actos do go-
verriò fodornl, que vão contribuir pa-
ra o progresso de Pernambuco. >

Respondendo fts palavras do flea-
der." pernamíbucano, o Sr. presiden-
te da* Republica disse. que não sabia
como- agradecei* as palavras que lhe
dirigira, o Sr; Andrade Bezerra,, as
quaes-'valeriam -por uma recompensa
g*eneroea- pelos netos que ia- assir-
gnàr, se já nãò> lhe' fosse premio bas-
tante a alegria; intima que sentia, em
contriibuir de alguma sorte para a
prosperidade do nosso Pernambuco.

Era muito intencionalmente que
usava desse possessivo.

Filho da Parahyba, não o ligavam
a Pernambuco somente as affinidà-
des de, toda a ordem que faziam do
seu Estado uma parte da grande
unidade geographica de quç falara o
Sr. Andrade Bezerra; não o pren-
dlam a Pernambuco somente nffini-
dades históricas que, em todas as
phases e viicissitude. da vida politi-
ca dos dois Estados, os havia sem-
pre unido indissoíuvel-n.ente na, Iucta
pelos mesmos idéaes de justiça, il-
berdade e democracia; não, 6. terra
pernambucana, o prendiam laços
mais íntimos e pessoaes.

Fora ia que formíira o seu espi-
rito, que o educara desde os primei-
raa letras, as quaes devia exclusiva-
mente *_. generosidade da' antiga pro-
vincia, até oeseus estudos superiores:
lá aprendera a amar a justiça e o di-
reito-; lá iniciará a sua vida publica;
lá tinha parentes e amigos; lá viyera
dezeseis annos ininterruptos e ainda
sabre a euá bella capital pairavam,
cheias de carinho, e de saudades, as
mais bellas recordações de sua. vida.

Pernambuco era, portanto, a sua
pátria intellectual. Tanto bastava,
continuou S- Ex,, para qué nenhu-
ma preoceupação lhe pudesse ser
mais cara que a da sua prosperidade
. a do seu -futuro; do mesmp modo
que nenhuma injustiça lhe poderia
ser mais pungente do que a suspeita
de envolverem medidas do seu go-
verno a intenção deliberada dé pre-
júdicar os seus interesses.

Conclue o Sr. presidente declaran-
do esperar que os decretos que ia
assignar fossem recebidos em Per-
nambuco como um testemunho in-
equivoco do seu zelo e do seu amor
pelo pn>Kre..so do Estado. Nenhuma
rece!-.;•<cri a main vüliosá poderá am-

A POSSE DO NOVO MINISTRO,
DR. JOÃO PESSOA E DO PRO-
CURADOR GERAL, DR. BULCÃO
VIANNA
Eífectuou-se hontem, com toda a

solemnidade, no Supremo Tribunal
Militar, a posse do novo ministro to-
gado, Dr. João Pessoa Cavalcanti de
Albuquerque e do procurador geral
da justiça militar, Dr. João Vicente.
Bulcão Vianna.

A's 12 horas, no salão das sessõea
do Supremo Tribunal Militar, pro-
sentes os Srs. ministros marechal
Caetano de Faria, presidente; almi-
rantes Gomes Pereira e Kiappe Ru-
bim, marechal Mendes de Moraes,
Drs. Acindino dc Magalhães, Arro-
xellas Galvão e Vicente Neiva, íoi,
pelo presidente, declarada aberta ai
sessão.

Depois de lida e approvada a actá
da sessão anterior, o Sr. presidente
nomeou uma commissâo, composta
dos ministros Arroxellas Galvão o
Mendes de Moraes, para introduzir
na sala das sessões o novo minis-
tro togado e o procurador geral, Drs.
João Pessoa e Bulcão Vianna, que
aguardavam, no salão de honra do
tribunal, o momento da posse.

Presentes estes, o marechal Faria,
dirigindo-lhes a palavra de recepção,
em termos concisos, mas extrema-
mente honrosos, após fazer ler o
compromisso legal pelos nomeados,
os declarou empossados nos altos
cargos quo lhes íoram confiados pe-
la suprema magistratura da Nação.

Os novos nomeados tomaram as-
sento em suas cadeiras, tendo o Dr.
João Pessoa pedido a palavra e pro-
nunclàdo o seguinte discurso:

"Sr. presidente -— Ao tornar a esta
casa da justiça, para, desta vez, a cila
pertencer efíeetivamcntc, já não
mais encontro todos ós antigos com-
panheiros; os que faltam estão ago-
ra afastados do nosso seio por effei-
to da organização por que acaba do
passar a justiça militar. Sãos os mes-
mos companheiros, Sr. presidente,
que com os presentes, constituindo
uma unanimidade que tanto me or-
gulhou quando d'aqul me retirei,
cessada a minha interinidade, fize-
ram constar da minha folha de ser-
viço publico, de quasi 25 annos, co-
mo então àocentuel, a nota mais bri-
lhante que nella se poderia inscrever.
Desejo que as minhas primeiras pa-
lavras neste recinto sejam dirigidas
a elles — velhos servidores da Pa-
tria, grandes obreiros da justiça —
pois que, quando sc retiram para a
quiotude de sua disponibilidade, ain-
da não tinha eu a honra, a maior da
minha vida, de pertencer a esta
Córte. Nós todos sabemos o muito
que a elles so deve; conhecemos o
quanto de dedicação, do esforço, Arn
sinceridade,, quanto'de prudência, de'
experiência, de conselhos o de saber
elles deram ao tribunal, á justiça mi-
litar, consequentemente ás clanse»
armadas, garantindo, assegurando,
affirmando uma boa disciplina, cum
o acerto dos seus julgados. Foram
dedicados; perderam aqui grandes
sommas das suas melhores energias;'
foram leaes, íoram dignos; conser-
varam com brilho** as tradições das
corporações de onde saíram, man'-
tiveram sem manchas, sem hodoas,
immaculado o seu passado; d*>r..im
tudo quanto podiam dar; — a 110-
breza de! caracter e a lealdade servi-
ram de guia a esses eminentes minis-
trós. Afastado da . actividade, sem
propósito subalterno, antes com o
mais sincero pezar, porém, não defi-
nitivamente, - por felicidade nossa,
para que se pudesse attender a umas
tantas necessidades imperiosas da
justiça militar — órgão . impréscin-
divel a sua acção, ao seu exercicio,
por todos reclamados — pondo-a dd
accordo conv o nosso gráo de cultura,
com as nossas instituições Iiberaes,
ell(-s,' certamente, superiores como
sãd não viram nisso outro intuito se-
não- o dessas necessidades império-
sas, outro fim, senão o desse designo
elevado tomando, aliás, com- os olhos
fitos nó bem das classes armada»,
essas mesmas classes que receberam
a sagrada incumbência de zelarem
pela' nossa paz interna- e de defende-
rem rto exterior a grandeza do nosso
idolatrado Brasil. Dito isto, Sr. pre-
sidente chego ao fim do que tenho
eni mira: proponho que V. Ex. se
incumba com mais dois ministros,
que nomeará, de lèvàr- pessoalmente
a cada um dos collegas que foram
postos eni- disponibilidade o nosso
grande sentimento por vel-os afãs-
tados do nosso seio e agradecer-lhes
o muito que fizeram em bem dos cre-
ditos deste tribunal e sobre tudo d»
justiça militar, dando-lhes tambem
noticias da approvação desta propôs-
ta que requeiro com as palavras com
que venho justificando-a, seja trans-
èripta inteiramente.'na acta da ses-
são *dé hoje, E" um caso de justiça
Sr. presidente que desejo praticar
com a ajuda do tribunal, estou bem .
certo, 1 , tal-a-ha com a mesma su-
periorii!..->e e elevação, empregadas
em todos os seus actos.V . ¦-.;.-,. ¦

De accordo com a proposta do Dr.
João Pessoa, foi o discurso de S. Ex. ¦
mandado, inserir na acta da sessão de
hoje,, db tribunal. : ¦ ,

Assistiram á solemnidade da posse
dos Srs. Drs. João Pessoa e Bulcão
Vianna multas pessoas da mais elo-,
vada representação social, dentre us
quaes conseguimos colher, os nomes
dos:Sèguintes: ministro Pires e Albu-
querque, 

'procurador 
geral da Repu-

blica; Dr. Olympio de Sá e Albu-
querque, juiz substituto federal, cun-
vidados pelo presidente a. tomarem
assento a seu lado; Drs. Carlos Cos-
ta, procurador criminal da Republi-
ca; Pedro Jatahy, solicitador da fa-
zenda nacional, junto ao Supremo
Tribunal Federal; Mario Cardoso de
Castro, Jurandyr Câmara * e Claudi-
no Cruz, auditores de marinha;. Tho-
maz Pará, auditor de guerra; Pedro
Carneiro, ¦ Francisco Pires e Albu-
querque, Epitacio Monteiro Pessoa,
Vietorino Maia', Luiz Mendes, Gui-
lherme Moniz de Aragão, Miguel
Calmon Vianna, Seabra Junior,
Francisco Cavalcanti de Souza, Pe-
dro Ferreira Bandeira; funecionarios
dá secretaria do Supremo Tribunal
Militar e muitas outras pessoas.
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OS PHARMACEUTICOS DA ARMA-
DA QUE PODEM SER PROMO-
VIDOS
O conselho do a-miranta-do, de ac-

cordo com o que .preceitua o regula- .
mentoi annexo ao decreto n. .14.250,
d.e 7 de julho ultimo, organizou o
quadro de accesso para os officiaes
do corpo de pharmaceuticos da Ar-
mada. com os seguintes officiaes:

Capitães de -fragata: em 1" logar,
o capitão de fragata graduado Fla-
vio Nelson; em 2*, o capitão de cor-
veta Arthur Ferreira Carneiro; capi-
tães de corvêta: eim 1° logar, o capi-
tão de corvêta graduado José Gemes
de Araujo Beltrão; em 2", o capitão-
tenente Ildefonso de Moura e Silva;
capitães-tenentes: em l" logar, o ca-
pitãortenente graduado Egas Menia
Barreto de Menezes e Aragão; cir, 2°,
o l" tenente Augusto de Queiroz Lo-
pe-,
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Gusos de Polici
Hiena morrido afogado ?
* Hontem, desde muito cedo, come-
50U a correr o boato de que havia
perecido afogado, na praia do Fia-
mengo, um homem, quando tomava
banho de mar. Este boato, iporém,
não ioi confirmado. Uma noticia, no
emtanto, bem mais desagradável que
aquelle simples boato, veiu substi-
tuit-a. Essa noticia- ora Certa; Virgilio
da Silva Andrade, portuguez,. com 18
annos de idade, empregado na Casa
Castro, á nua Voluntários da Pátria
«. 

'288, 
o residente á rua Caravellas

ji. 102, tem o «habito de tomar banho,
diariamente, na praia do Flamengo.

Hontem, como de costume, saiu ce-
do para o banho, e não voltou para
casa, não tendo, tambem, apparecido
na casa dos patrões.

A policia do 6o districto iniciou lo-
go varias diligencias, com o fim de
descobrir o motivo do mysterioso
desapparecimento de Virgilio da Sil-
Va Andrade, sendo, iporém, convicção
geral, que o mesmo morrera aío-
gado.

lie liax«COMME ÍL FAUT
tabaco turno l«';{i»iino

Lopes Sa cSe O.
1.UA .A IO « IONIO 1'

do tentava fugir, sendo autoado na
delegacia do 21° districto.

A victima ioi soecorrida pela. As-
sistoncia, ficando em tratamento em
sua residência. ...mm** -a u am

Mais uma victima de auto-
movei

Voltava, Ivo-ntem, á tarde, do ser-
víqo e tomava o caminho de casa o
operário João David. Ao passar de-
fronte .1 Estrada de Ferro Central
do Brasil, um automóvel o atrope-
lou, produziindo-lbe escoriações nas
pernas, joelhos, mãos, pés e face po-
-terior do tronco.

Com a ajuda de alguns populares,
a victima foi ató ao Posto Central
da Assistência, onde recebeu cura-
tivos.

A poiicúa ignora o facto.

Atropelou e foi preso
A's autoridades do 0o districto, foi

apresentado, honteni, pelo soldado
i». 116, da 4* companhia, do 4o ba-

se chamar "Peixoto" oa por ser "da
Costa", resolveu morrer, ingerindo o
conteúdo de uma garrafa de agua sa-
nitarla. J

Quando aquella droga começou a
lho passear nas entranhas, Balthazar
abriu o berrclro, sendo, então, soe-
corrido.

A Assistência o poz fiVa fle perigo,
e já com o interior bem lavado, ficou
elle em sua residência. ....-'

A policia do 0* districto soube do
oceorrido e abriu Inquérito para ver
se a garrafa de agua sanita/ria foi
comprada a dinheiro ii vista.

mmóm *M> * —

Assignou sem ler...
Nêio ha nada como confiar, des-

confiando, sempre, conforme o velho
ada,*?io.

Entretanto, Osório Ribeiro de
Carvalho, nem por ser um antigo ne:
gociante do interior, nem mesmo por
causii do rifão. sempre foi um ho-
ir.em de excessiva íboa fé.

Haja visto o que lhe aconteceu.
Osório era soclo da firma Baptista,
Osório & C, estabelecida com casos

ttSJ*-*f!,rm*(r^'fTtt"Y\tmTmm^Wm^k'mPA\'W^i^

Ag£jgressao a pao
A viuva Malvina Maria da Concei-

ção, preta, do 23 annos, e moradora no
largo do Jacaré, foi hontem fi. dele-
gacia do 18° districto, d cujas autori-
dades se queixou de ter sido àggredida
& piio, pelo individuo Eugcnio Sebas-
tião dos Santos. D'ahi, seguiu ella
para a Assistência, onde recebeu os
curativos dos ferimentos produzidos
pela aggressão. A policia prometteu
procurar o aggressor, para punil-o.

mia «i^M-lt—J—¦¦¦.'"

¦f Atrevido!
Caetano de Alcântara, foguista, do

?0r preta, e mouador ii rua Pedro
Américo n. 72, precisa de um cor-
rectivo mais severo qu*.* u simples pri-
são hontem soffrida. A policia deve
agir com todo o rigor contra esse au-
dacioso individuo, para que elle não
repita a offensa que liontem dirigiu a
quatro senhoritás, na Avenida Pas-
803.

O caso foi o seguinte: passavam
por aquella avenida quatro senhori-
tas. quando, Caetano, dirigindo-se á
uma dellas, teve uir. gesto grosseiro e
uma phrase não menos grosseira. As
senhoritás gritaram e- promptamente
forani soecorridas por quatro solda-
dos da brigada policial e um guarda
civil, que prenderam o atrevido fo-
guistvi, levando-o para o 4" districto.

D'ahi, foi elle, mais tarde, remo-
vido para a policia central.

ÂO CAVAQUINHO DE OURO
Grande fabrica de instrumentos de
cordas. Cordas por -atacado e a va-
rejn — Rua Uruguayana n. 137—Te-
lephone 3.291, Norto.

Caiu do muro
O menor Ângelo, filho do guarda

rtvil Ângelo Pedro da Silva, apesar
de contar apenas cinco annos de ida-
de. é levado da breca. Hontem, An-
gelo saiu de casa, na travessa Miran-
da n. 12, indo parar junto do muro
da praia de Copacabana. Ahi, não
hesitou; era preciso 

'fazer 
uma tra-

quinada, fublu ao muro, para logo
depois cair, fraçturandó a perna di-
reiUv. 

'
A Assistência foi chamada para

Soccorrel-o, doixando-o depois em
sua residência.

A pollola do 30* districto teve co'-
nhecimento do facto.

"¦a • i»-<aam

Conhece V. S. as vantagens de nossas

Contas ««reates para particulares
Com talão de cheques e

JUROS l| | AO AN NÓ

THE ROYAL BÃNX OF CANADA I
( 1>;uhm> Kcal do Canada)

AVENIDA RIO BRANCO 66 A 74

Apesar dos ingentes esforços êm-
pregados por varias pessoas «que
acudiram, o carro ficou completa-
mente perdido.

Os .bombeiros compareceram ao
local, bem -como a policia do 13* dis-
tricto.

O 4.0*4-8 estava seguro cn 5:000$
numa companhia, norte-americana.

Quando tomava a trazei ra
de um bonde

CAIU E FRACrUUOTT O CRANEO
O menor Antônio Bernardo, de 6

atin03 de idade, andava, hontem, á
noite, brincando, cem outros' meni-
r.çs, «*i toa ar bondes em movimento.

Em unia dessas traqulnadas, po-
rém, Ahto-nio não «e oegurou direito
ná> trazeira de um bonde da linha
Mattoso a caiu ao tsólo, fracturando
o craneo.

A Assistência soceorreu-o o o dei-
xqu em tratamento na residência de
sua avó, Maria Francisca, fi rua do
Miittosc n. 129.

Principio de incêndio
IDeu-se hontem um principio de

incêndio em ui.*n dos barracões da
citação Alfredo Mala, onde estavam
depositadas varias latas ie oleo e
cutriw ipflammáyeis.

•Communicado o cn.so A. estação
aéste do corpo de bombeiros, foram
mandados para. o looal o pessoal e
ir.ater.nl necessários 'para extinguir
o fi;,go. ,,

Mi» apenas arderam tres taboas
do barracão, não sendo per teso pr«-
ciso.; os serviços dos bombeiros.

A policia do. IO" districto esteve no
local.

Bebeu iodo
O portuguez José Moreira Martins

€ um desequilibrada. Varias vezes,
por ter manifestado symptomas de
alienação mental, foi internado no
hospício Hontem. porque Martins
ee encontrasse desempregado, resol-
veu pôr termo ft existência, e, para
leso,, ingeriu forte dose d» iodo.

Mas, Martins não linha de mor-
rer, e a Assistência, Indo á sua .resi-
dencia, á ladeira João Homem n. 41,
mediçou-o, pondo-o fíira de perigo.
A policia do 2o districto teve conhe-
Cimento do facto.

mtrm-am ¦> ¦-

Queimou-se com agua
fervendo

O menor Francisco Ploise, com
13 annos, filho dc Domingos Ploise,
nvorndor á rua.Cornelio, é n'umno do
Instituto Souza Aguiar, situado á
itua do Lavradio n. 112.

Hontem, Francisco e."tava collan-
«do um tamborete « queimou-se com
agua fervendo, em diversas partes¦do corpo.

A Assistência medicou-o, remo-
vende-o, em seguida, para sua resi-•dencia.

A policia do 12' districto registrou
O facto.

mm * aa a m
Atirou-se ao mar

Nas immedlaçõca do segundo pos-
4o de banhos «te Botafogo, a preta
tMai-ia da Conceição, com 20 annos
de idade e residente á rua Tonelei-
íos.n. 68, atlrou-se ao mar, com a
intenção de morrer. Depois de ter

tafhão da brigada policial, o moto-
rista Antonio de Almeida, com 25
annos, solteiro e morador ft rua
Santo Amaro n. ,29. E-yse motorista,
quando passava pela rua Senador
Vergueiro, guiando o áutonvvi"! ;nu-
mero 2.072, «atropelou Manoela Ja-
clntha, com 41! annos, viuva «* mora'-
dor«a á rua Çáfislano n. 57. Munoela
soffreu contusões na perna direita e
escoriações na perna esquerda.

Foi lavrado o flagrante, o Antonio
de Almeida vai ser processado.

E os automóveis con-
tinuam a fazer victi-
mas.

Um automóvel passava, hontem,
em grande velocidade pela rua Vis-
conde de Itaúuu, e, devido a, esse
abuso, fez uma victima, que soffreu
ferida contusa no dorso do nariz,
escoriações ji-.i região frontal, inalar
esquerda e iliaca, tambem e«squerda.¦Levada para a Assistência, soube-
se a victima se chamar Kloísa M. da

de aves e ovos, nas ruas XV ns. 28
a H e V ns, 13 e 15, no Mercado
Municipal.

¦Elle encarregava-se de fazer as
compras pelo interior, enviando-as
para e.*.*jiis casas, quis pouco e pouco
foram tendo grande freguezia, pres-
perando, asFim^ o negocio a olhos
vistes.'

De vez em quando, Osório, vinha
ao Rio. trocar idéas com os socies,
eem por isso ficar dé idéas. trocadas.

Hn*. maio ultimo, Oaorio esteve
nesta capital e, antes de partir parn
o interior, assignou, som ler (porque
o ifaz com muitas difficuldades), um
papel que o> seu soclo lhe apresen-
tou.

'Depois disso, andou ello lá. para rs
ladoa de Minas eS. Paulo e, quando
hontom voltou novamente á suá.c.isa,
commereiiil, teve a grande surpreza
de saber -que jã. não «ir.afa pertencia
á firma Baptista, Osório & C.

O seu ox-secio o fizera assignar,
sem ler, o distraio social,

A' vista disso, Osório constituiu
advogado o apresentou queixa á 1"
delegacia auxiliar, por onde está cor-
rendo o inquérito a respeito. /
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Duas casas assaltadas
Os iadrOes visitaram, na madruga-

da de hentem, á easa n. 99, da rua
l*'oiiseea TOlIes, rosiilfncia do Sr.
ALtiiío Cordeiro, e dopois o predio
contíguo', onde mora uma senhora
viuva.

Roubaram gallinhas e roupas usa-
das, nas du;is casas, «.- teriam tirado
outres objectos, h..- nfio fosse dado
«alarniu em tempo.

Com grando lucta, foi preso uni dos
meliantes, que 

'na delegacia do 10°
districto declarou cha*.Tiiir-se JosC*
Augusto.

A policia abriu inquérito.
¦—i '> <a> mím

Nove contra um
¦Reside ft rua Magalhães Castro nu-

mero 132 o proto 
' Frnnlclln Ernesto

Poreii«a, solteiro, e com 28 annos tle
idade.

Franklin foi hontein íi delegacia
do 18° districto queixar-se de que scu
senhorio. Mario dc tal, acompanhado
dé mais ollo portuguezes, íôra a
sua residência, e sem que allegassem
qualquer motivo, aggi ediram-n'o á
socos e cace* ta das.

IA policia abriu iiiij-iitvi-itò, o a vi-
ctima foi para o posto da Assistência,
afim dc sa medicar.

Mauricio Nunes, operário, resi-
dente ü. rua Faria n. 88, ferida con-
tusa na região parietal esquerda;

Aloiíesto Alves do Llborio, car-
roceiro, residente á travessa Áurea
n, 13, ferimentos generalizados pelo
corpo;

Nelson, filho.de Benedieto Pe-
reira, morador á rua Nabueo do Frei-
tas, contusão da articula«;ão çscapu-
lar esquerda;

José Bento Gonçalves, operário,
morador il rua Affonso Cavalcanti
n. 13.5, queimaduras do 1° grão na
face anterior do thorax o do nbdo-
mon.

GáMiUirfliffi
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Tomou tintura de bella-
dona

A parda Leontina Gomes de Aze-
vedo, de 28 annos, viuva, residente â.
rua Marquez de Sapucahy n. 310,
casa n. 8, como o dia óN* hontem es-
tivesse muito quente, resolveu mor-
rer.

Para isso ingeriu ella certa quan-
tidado de belladona.

No mais, o programma de sempre:
gritaria, Assistência e agrupamento
do populares na porta da rua.

A policia do 9" districto não soube
da tragédia, -r-^f^-ümtam.

Conceição e morar â rua do Senado.
Este facto não chegou ao conhe-

cimento da policia.

Para "lavar" uma ex-
istencia

A Assistência foi chamada hontem
para soecorrer um doente, á rua Frei
Caneca n. 388.

Tilintando as campainhas, levan-
tinido nuvens de poeira, para demon-
strar o relaxamento da limpeza pu-
blica, 'para lá partiu um auto-ambu-
lancia com o respectivo medico e seu
ajudante.

Tratava-se de um quasi suicídio.
Balthazar Peixoto da Costa, pardo,
cie 18 annos, morador nessa casa, jui-
gando-se infeliz, não se sabe se por

Mais gente para o povoa-
mento do solo

O Sr. chefe de policia mandou
apresentar, hontem, á repartição do
povoamento do solo, tres familias
de retirant-ís.do Rio Grande do Nor-
te, cbmTio.vtas, ao todo, de 37 pea-
sous.

«¦ti» iam o 

Menos um para atropelar

O 4.048 INCENDIOU-SE
O automóvel n. 4.048, do pro-

priedade do "ohauffeur" Waldemar
Ramos da Silva, Incendiou-se hon-
tem, fi, noite, na praia da, Lapa.

Motivou o fogo uma explosão, do
motor.

Pára, n
Doenças do Utero
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À Saude da Mulher
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PILLULi mm
Para o estômago, fígado e intestinos — Uma vida levou o Abbade Moss a
cumprir o seu sacerdócio, alliviando a humanidade. Aproveitai os resultados
dessa vida de estudos. Lede os attestadòs da efficacia desse maravi-
lhoso remédio.

MAS DIGESTÕES, DORES DE CABEÇA, PAIiPITACõES, TON-
TE1RAS

Matou um cachorro e
fugiu

. José tem apenas 14 annos de ida-
de, mas gosta de fingir de homem
feito e tem 'sempre attitudes que o
fazem crer senhor do seu nariz.

Multas yézos, tem sido surprehendl-
do por seu patrão, OroBtes 1'lnto. fu-
mando cigarros e charutos o ainda
outras \*f-K"K talando com menores de
sua idade, tomando ares autoritárias,
corno se de facto jú fosse alguma coi-
sa na vida.

Hontem, áéiu p'éií5ar "nas conse-
quencias do seu gosto; pegou de uma
espingarda, fez pontaria num cachor-
rò] quu sei patrão tratava com muito
carinho o disparou a arma. Matou o
pobre bicho, o só depois de pruticado
esse impensado acto, ê que rêflectiu.
A punição não tardaria. Para evitai-:*-,'
só havia um nirio, era fugir — e.
Cugiu.

Orestes Pinto foi então fi. delega-
cia do 18° districto o poz as autorida-
des dali ao corrente do que ss passa-
va, pedindo providencias para quo
José fosso procurado.

Hontem mesmo, foram iniciadas
diligencias nesse sentido.

• — • *m' O *m

Ingrata !
I/EVOU-LI1E AS JOTAS

Gustavo José Lopes; * residente â
rua Tavares Guerra, n. 122, em Ma-
dureira, tinha .uma r*mante, Carolina
de tal, e uma correnie com medalha
de ouro, estes últimos dois objectos
avaliados em 240$000.

Ha dias, a Carolina por «ma rusga
qualquer, foi-se cnvbora. e momentos
deipois Gustavo deu por falta dessas
jóias.

O seu primeiro cuidado foi correr ll
delegacia do 23" districto, ondo se
queixou ao commissario do serviço
que abriu inquérito a respeito.

mmt m-maí ma.*

Quando "banca" o com-
missario...

O 'homemzinho, todo impertigado,
infundia respeito com as suas phra-
sos curtas o arrogantes, com o sen
olhar faiecante, pelfts ruas de Madu-
reira. Entrava pelas casas com mor-
ciíies a dentro, para vC*r ise tudo es-
tava em ordem. Pudera ! o homem
era "commissario" dé policia...

Alguém desconfiou dessa autorida-
do e communicou o facto ao 23"
districto, cujo commiBsario de servi-
ço, Henrique Mello, deu um passeio
peia zona, conseguindo prender o ta!
"collega", que se chama Henrique de
Almeida e disse residir a rua Barã-j
de Itapagipe n. 24fi.

O "commissario" foi para o SAi'ii*«.*z.
maymjá <TP. * Vm

Vontade de morrer
INCENDIOU AS VESTES

Em um barracão do morro do Sal-
gueiro moram Manoel Ferreira e sua
companheira Rosa Guimarães, preta,
do 18 annos de idade. O Manoel, ao
que parece, é meio bilontra, e leva
constantemente a azominar o juizo
da rapariga cóm promessas de aban-
dono.

Hontem, entre os dois houve mais
um banze de cuia e o Manoel saiu,
promettendo nüo mais voltar.

Rosa, para se "vingar", resolveu
morrer e embebendo as vestes em
kerosene, ateou-lhes fogo.

Quando as* labaredas começaram a
lhe crestar as carnes, Rosa gritou
por soecorro, acudindo vários visi-
nhos, que abafaram o fogo, com pan-
uos.

A Assistência foi chamada e a
tresloucada, com queimaduras do 1°
e 2° grãos, foi removida para fi Santa
Casa.
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Aggressão num restau-
rante

Na «madrugada de hoje, Álvaro
Gomes, com 25 anos de idade, soltei-
ro, brasileiro e residente íi rua Dona
Marciana n. 7, foi fazer uma refeição
no restaurante "Pastora", situado íi
praça dos Arcos n. 12, de que é pro-
priutario o portuguez Francisco Mar-
tins.

Porque não concordasse quanto ao
cuato das despezas, Martins aggredlu
a socos o fregüèz; .que'foi se queixar
ao delegado do 12° districto, sendo
proso e autoado- um flagrante o
aggressor.

Álvaro Gomes foi íi Assistência, re^
cebendo ahi os curativos precisos.

DA ARGENTINA

Aggressão a faca
Na madrugada de hoje, quando

voltava para casa. nó morro da Fa-
vella, foi aggrettlflo por um desço-
nhecido, que o rsf.iqueou nas costaB

¦o maritimo Luiz de 011v«?ira, de 20
annos e solteiro.

Uma vez ferido, dirigiu-se pnra o
Posto da Assistência, onde pediu quo
Um; fossem pensados os ferimentos.
Kepois de convenientemente medica-
do, foi fi delegacia do 8° districto, â
cujas autoridades contou o que vi-
mos de relatar.

Foi aberto inquorito.

INSTRUCÇÃO MttlTAR

Fica .transferida"para domingo, 19
do corrente, a vesperal intinia do
tiro 52S (de imprensa), que deveria
se realizar amanhã, para que seja
augmentado de alguns numerou o
programiiv.a.

A's segundo», quartas e eextas-fel-
ras, das 16 ás 18 e-das 20 Cia 22 ho-
rító, permanecerá ria sede do tiro 625
uni director qüe prestará quaesquer
Informações, inclniaive «aobr« o in-
greseo. a essas reuniões.

bebido um pouco de agua, foi reti-
rada e conduzida para a delegacia
do 30* districto.

Maria da Conceição não quiz de-
clarar o motivo por que desejava
morrer, dizendo apenas que não era
a primeira vez que tentava contra a
ivdda.
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Aggressão a canivete
José de Paula Araujo, de 25 an-

íios, branco, ex-operarlo da fabrica j
¦de tecidos S. Felix, de onde foi des
pedido ha poucos dias, andava doído
â. procura do gerente dessa fabrica,
Domingos das Neves, de 60 annos,
residente á rua Marquez de S. Vi-
cente n. 56, por julgal-o causador
da sua demissão. Hontem, á noite,
os dois so encontraram nessa rua, e
Araujo, depois do insultar Domingos,
vibrou-lhe uma canivetada na bar-
riga, .sendo preso em fUigrante,qu„n-

Nos últimos mezes cra-
trabalho de meu escriptorio,
bretudo depois das refeiçõe

Com o estômago dilata
•dores de cabeça, tonteiras,
durante horas, isso dia, tres

Nem bicabornato, nem
zer «desappareeer ou melhor

Lendo, ultimamente, n
tfaB com ns PILUIiAS DO A
mais este medicamento, e,
claro que correspondeu ao
recuperei, rapidamente, a
dade e prazer, e ha tres me
mento do estômago.

GUI

mie quasi impossível dedicar-me ao
taes as perturbações que sentia, so-

s.
do, pelo abuso da agua; palpitações,
ficava impossibilitado da levantar-me

dias, durante muitos mezes.
outros ingredientes conseguiram fa-
ar meus incommodos. * °.
os jornaes desta cidade as curas pbtl-
HBADK MOSS, resolvi recorrer a
com toda franqueza e satisfação," de-
que delle -dizem os outros àtteátáflos:
minha saude, trabalho com activi-
zes que não tenho o menor saffri-

LIIEKMF. HESTEIN, ihtTustrial.

Em todas as drogarias e pharmacias. Agentes: SILVA, GO-
MES & C. Rua Primeiro dc Março n, 1*51, RIO.

Na Assistência *
A Assistência snecorreu hontem as

seguintes pessoas:
Cnsioi". «•nm !l unnos, filho de Eu-

gênio de tal, morador fi rua Caridade
n. 1<i, victima do umn queda, cm sua
residência;

Bf;lmiro Silva COrtes, operário,
resideute á rua do SunfAnna n. 22.1,
fractura sub cutânea da primeira cos-
tella direita;.

Carlos Joaquim dó Assupviriío.
copeiro, morador â ladeira do Vian-
na n. 2*5, colhido .por uma machina
no larso da Carioca;

Latira RibiMro. operaria. ívsl-
dento fi rua S. Diogo n. 147, decepa-
mento da extremidade do annullar
direito;

—Esperidião Joaquim, servente de
pedreiro, morador no morro de São
Carlos, ferida contusa na - região
frontal d'o laido direito;

Wàldetrínr Roque Silva, ajudan-
te de marcineiro, residente ft rna Mi-
guel de Paiva n. P?*!, mordido por
cão na rua Prol Cnneça;

Iracema, íllhu <!«¦ Josí dç lal.
reSidentc íi rua Vi«—«indo <1a f;:iv«\i
n. '!«>, fractura fto torqo interno da
flivifiiln rxqni-rda:

r.u.i-.yi. fiiim do Henrique de tal,
r''sH'-n.'«*. fi rua üiüui-unn n. 121. caiu
na •.un Mariz " Biirros;

—0*i;«vio Aguiar, eanpinteiro. mo-
rui,.,. •'« -iia Vlscíínd.e do Silva n. !«'!.-,.,.-I ..--••, ,mh :ii-ti'.-ul.i«;.j.>s tibis t;u-
si a ••.-; i l-ípdd'

A CARTEIRA DE REDESCONTO

Funcciònou hontem a assembléa
geral do Banco do Brasil, convocada
para decidir de matéria, conforme se
annunciou —que dizia oeni a altera-
çao de seus. estatutos.

Na assembléa, presidida pelo Sr. Jo-
sê Joaquim Monteiro de Andrade,
presidente interino do Banco do Bra-
sil, e secretariada pelos Srs. coronel
Benedieto A. Bueno e Ernesto Ma-
chado Guimarães, estavam presentes
79 accionistas, representando 128.215
acções, com 6.394 votos.

Aborta a assembléa e expostos
seus.fins, pediu a palavra o procura-
dor da Fazenda Nacional, Dr. Didimo
A- da Veiga Filho, lendo algumas dis-
posições do decreto n. 4.1S8, de 12 de
novembro ultimo, nas partes que
mais interessavam o Banco, declaraii-
do qüe a proposta vinha reliabliilar
aquelle estabelecimento a operar e.m
roçlcsconto. Lembra que o Banco, nos
sens estatutos, artigo 5°, tem poderes
para contratar com. o .governo «Jã,
União quaesquor operações, pelo que
não ha necessidade do reforma de
estatutos, ipara a creação da carteira
de redescontos.

Em seguida, o barão de Oliveira
Castro apresentou a seguinte pro-
posta:"Proponho seja autorizada a dire-
ctoria do Banco a ajustar com o go-
verno federal as condições de organi-
zação o funecionamento da carteira
de emissão e redesconto, de accordo
com o artigo 9" e sous paragraphos,
do decreto legislativo n. 4.188, de 12
de novembro do 1920, correndo por
conta do mesmo banco as despezas
de instalação e outras."

Esta proposta foi unanimemente
aceita, posta cm votação.

E foi encerrada a assembléa com
os agradecimentos do presidente, pelo
comparecimento dos accionistas.'¦¦¦¦»¦¦

OAMARA MUNICIPAL DE NI-
THEROY

Não tendo, por falta de numero,
havido sessão ante-hontem, o'iire-
sidente marcou outra para hoje, á
hora regiinvental.

A ordem do dia continua a ser a
mesma: trabalhos de oommifsões.

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — Ini-
ciou-se hoje a apuração af.nal das ul-
tima seieições municipaes.

BUENOS AIRES. 10 (A. A.) —- Fo-
ram designados os Srs. Joaquim Liam-
blas e Gregorlo Martinez, para delega-
dos argentinos no Congresso Sanitário
que se reun.rá em Montevideo,

Buenos aires, io (a. a.) —•
Amanhã devo effectuar-se uma reu-
nião" por iniciativa das senhoras pa-
trlcias, a fim de se constituir uma
commissão defnltiva, que será encar-
regada da construcção do .Pantheon
Nacional. _,

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — O
próximo numero dominical do jornal
"La Nación", publicará um conto, in-
titulado "Comprador de Fazendas" da
autoria do escriptor brasiliero, se-
nhor Monteiro Lobato.

BUENOS ANRES, 10 (A. A.) — Os
jornaes informam que tem d minuido
a agitação agraria no interior da Re-
publica. Os jornaleiros campezinos do
Cordoba, já voltaram ao trabalho.

De Santa Fé e de Pampa, os colonos
queixam-se da passividade das autori-
dades, não tomando medidas energi-
cas para réprem r 09 excessos dos pa-
redistas.

O Sr. ministro do interior communi-
cou aos fazendeiros e outros proprie-,
tarios do território de Santa Cruz, quo
as autoridades policiaes já têm as de-
vdas instrucções para reprimir quaes-
quer violências praticadas pelos tra-
balhadores paredlstas.

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — Os
ministros accortlaram na approvação
da proposta dos Srs. van Peborgh è
Wlllemen para o fornecimento de ma-
terial vitroux alemão destinado ás
obras sanitárias no valor de 362.G;iO
pesos ouro.

A' vista do accordo foi publicado
hoje o respectivo decreto.

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — Um
numoroso grupo de estudante da Fa-
culdade de Direito, sem distribiução
de cõr politica, manifestou a sua com-
pleta adhesão ao governo em face da
attitude da representação argentina na
Liga das Nações.

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — .Foi
hoje reg'strado nesta capital uni tnpyi-
mento scismlco que teve a duração,de
alguns segundos.

BUENOS AIRES, -10 (A. A.) — A
legáção do México nesta capital acaba
do manifestar a grande satisfação que
lhe causou o facto da Republica Ar"
gentina se ter feito representar na
posse do general Obregon, novo pre-
sidente da Republica do México. .,

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) —, O
Banco da Nação adquiriu um novo
cd ficio situad oproximo ao actual e
pelo qual pagou mais de dois milhões
,do pesos. . ;rt,

O Banco da Nação possue agora
quasi toda a quadra, com excepção
dos edifícios onde funecionam os Ban-•os Inglez, Allemão e Popular. f

BUENOS AIRES, 10 (A.fAAYvr O
ministro do interior, Sr. RampnfGo-,
mez, communicou ao governo da pro-
Vinca de Buenos Aires que a parede
dos empregados das minas de petro-
leo de Campana affecta os serviços
públicos e é necessário que intervenha
com toda a urgência para solução do
conflicto, para o que pôde contar com
o, apoio do governo 

'nacional.
BUENOS AIRES, ,10 (A. A.) —

"La Época" protesta contra as apre-
ciações feitas pelo jornal, "1'Hombre
Libre" a. respeito das sympatlras do
presidetne Irigoyen pela Inglaterra e
diz que o Sr. Maurício de Bunsen che-
fe ¦ da embaixada especial que ha tem-
pos esteve (na. America do. Sul, teve
oceasião de conhecer quaes eram áã
sympathias do presidente da republica
durante a guerra e quando a'nda se
não podia prever para que lado pen-
deria a victoria. .,

LIMA. 10 (A. A.)— Foi condemna-
do a nove annos de prisão o espião
chileno Phole. ...» /¦»

DUENOS AIRES, 10 (A. A.) — O
Committé da Uniâl Civica Radical des-
ta captai adheriu á politica interna-
eional seguida pelo presidente Sr. lrl-
goyen tendo por oceasião do acto de
àdiiesão falado na assembléa popular
vario3 oradores sobre o radicalismo.

BUENOS AIRES, 10 (A- A.) f^Te-
ve hoje inicio o escrutínio. ind:yidual
para a elelçtlo dos membros, doyCon-
selho Municipal desta capital. .

BUENOS AIRES, 10 (U. P.) —'. Di-
ante da gravidade que está assumindo
a campanha dos operários empregados
nas d'8lillarlas de petróleo e de na-
phta, o governo offereceu sua media-
ção entre trabalhadores e patrões.

BUENOS AIRES, 10 (U. P.) A' mela
noite de hontem sentiu-se Uni tremor
de terra sem que haja prejuízos a re-
gi3trar. Meia hora mais tarde esse mo-
vimento sísmico fez-se sentir na zona
da Patagônia, não se tendo alô agpra,
recebido pormenores a respeito. ';'

BUENOS AIRES, 10 (U. P.) — A
esquadra japoneza deve chegar, ao
porto mirtar na próxima . semana es-
perando-se que o seu commandante e
respectiva officialidade venham até
esta capital por via terresto.

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — Du-
rante a semana que terminou hontem
foram exportados 122.148 toneladas de
grãos oleaginosos, 430 de trigo, 95.014
de milho. 10.704 de Unho. e Í6.000 de
aveia; 1.838 fardos de couros, 5.774
de lã, 51.159 quartos de vacca, 11.329
quartos da mesma carne frigòr'f!cada,
18.095 capões e 30.753 ovelhas.

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — Con-
slderando-se imminente a falta de na-
phta, cerca de cem chauffeurs assai-
taram um deposito desse produeto e
pretenderam apossar-se de com . cai-
xões que iam num carro, o que não
conseguiram visto a mercadoria des-
tinar-se á municipalidade.

Devdo á falta.do produeto começara
a praticar-se os -maiores* abusos quan-
lo aos preços. Hoje chegaram a, ser
vendidas: latas de naphta pela quan-
tia de vinte pesos.

BUENOS AIRES, 10 (U. P.) — O
Sr. Pablo Torello, ministro das Obras
Publicas o actualmente ministro Iritè-
rino das relações exteriores, no impe-
d'mento do Dr. Honorio Piiyrredóni
dou ao correspondente da: United
Press a seguinte informação sobre os
contínuos boatos (espalhados de que
a delegação Argentina na assembléa
da Liga das Nações, sé havia retirado
sem prévia autorização do seu gover-no:

"O Dr. Puyrredón cumpriu exacta-
meiite as Instrucções do presidenteIrigoyen, quando declarou que a de-
legáção Argentna se retirava da as-sembléa da Liga das Nações, conti-
nu-.ndo a insistir sobre as propostasapresentadas relativamente 6. revisa»
do Convênio da Liga, emquanto tiver
qualquer connexão com a Liga,"

Ò Sr, Torello ridicularizou as in-sinuações propaladas nos jornaes eu-ropéos de qüe a aeção da Argentina
era iiispirada pela influencia germa-nica .e pela sua amizade para comaquella nação.

DO CHILE

tancia o piisscío á quinta do Sr. Fran-
cisco Undurrag.a c o grande baile na
legáção da Hespanha.

—O presidente da Republica, que-
rendo corresponder de algum modo á
gentileza do rei de Hespanha, que lhe
enviou numerosos presentes por in-
termedlo do infante D. Fernando, of-
fereceu a sua magestade uma magni-
fica parolha de éguas chilenas.

—.Foram condecorados pelo papa
os Srs. Luiz Aldunato e Antonio
Hunneus, este ex-chancell.er e aquel-
le actual titular da mesma pasta.

SANTIAGO, 10 (U. P.) — Hontem,
fts 14 horas, sentiu-se nesta capital
um tremor de terra, que alarmou a
população, sem que atê agora se eo-
nheçam os pormenores desse movi-
mento sismico..

DO MÉXICO
MÉXICO, 10 (U. P.) — O Sr. Al-

berto Pani, membro do ministério do
antigo presidente Carranai, foi no-
meado embaixador do México em Was-
hington.

DA BOLÍVIA
LA PAZ, 10 (A. A.) — Foi de-

struldo esta manhã por um incêndio
o edificio onde funecionam as offi-
cinas é está instalado o deposito da
Estrada de Ferro de Yungas.

LA PAZ, 10 (U.'P.) — Um gran-
de Incêndio destruiu o edificio da es-
tação e os depósitos du Eatrada d«)
Feriic Yungus. nesta capita,l.

LA PAZ, 10 (U. P.) — Dentro em
breve deve che.gar a e-sta capital a
delegaçlo argentina que foi a. Santa
Cruz as-slstir ft inauguração do mo-
numento erigido a Warnes.

A coin-n.ifsão de fazenda da Ca-
1 mura Municipal de Nitheroy esteve
jém conferência com o Dr. Enéas de
I Castro, ptt-feUo da vizinha capital.
|sobre » proposta, h.-i fHÃs apresenta-

da por tiiim companhia ãmcrt- *nn,
e relativa á melhora mentos na c:-

jdade.

SANTIAGO, 10: (A. A.) — Forammuito bem recebidos pela critica oslivros «Alsino", de Pedra Prado, e"Senhorita Anna", de Rafael Ma-luenda. cscriptores da moderna gera-çao literária e autores de vários li-vros de reconhecido mérito.—Entre os últimos festejos que se'realizaram em honra da embaixada1 líospanhola, tiveram

DO PERU'
LIMA, 10 (A. A.) — Em virtude

da prolongada discussão quo esta
sendo feila 110 Senado, acerca dn
projecto de lei de imposto progres-
sivo, a opiniSo publica mostra-se
contraria íi sua .saneção, baseando-
se em que num momento menos pro-
picio de crise ou de pouco movimen-
to e actividade commercial, o pio-
jecto seria rulnoso. Na sua substan-
cia, ella a ninguém favorece o o paiz
pouco poderá aproveitar com a sua
implantação.

 Foram postos em liberdade
vários presos politicos que á tempo
estavam a ferros da republica. En-
tre os politicos soltos contam-se o
Sr. Monclaos Ordonez, que, segundo
se diz, fOíà forçado a declarar a
existência de um "complot" subver-
sivo.

Fbi concedido, pela primeira
vez em toda a Republica do Peru, o
titulo de advogado a uma mulher,
A nova doutora advogado, é a"*Sra.
Rosa Perez Lle.ndo.

LIMA. 10 (U. P.) — O espião chi-
leno Pohl foi condemnado'a 9 annos
de prisão, por terem ficado compro-
vados os dleictos de que foi ac-
cusado.

Foram postos em liberdade va-
rios presos politicos.
. —O porto de Calháo continua con-
gestionado de mercadorias, faoto
esse que tem dado logar a que sejam
praticados vários roubos de impor-
tancia.

Vários deputados propuzeram a
nomeação do tres juizes "ad hóc"
para o julgamento dos presos poli-
ticos, sendo dois pela maioria e um
pela minoria, sem ter-se chegado a
um ¦accordo..'

—dEoi nomeado ministro do Peru
no Equador; •• o Sr. Manoel Freire
SanUuider. :,qua .desempenhou; .igual
cargo,110 Japão.

DO PARAGUAY
' ASSlíMPCAO, 10 (A. A.) — a casa
bancaria e de cambio da firma A. Pe-
rasso & C, cingiu-sç á lei da mora-
toria corhomedda de prudência.

A Caniara Coftnmercial pronuncia-
se contra o pedido'de alguns commer-
dantes atacadistas, a fim de levantar a
lei da. moratória geral..

ASSUÁÍPÇAO. 10 (A- A.) — O se-
nhor ministro plen'potenclarIo do Bra-
sil, nesta República, Dr. Nascimento
Fel tosa, recolheu hontem áo UVto, cm
virtude dé se sentir ligeiramente iii-
commodado, julgando-se qúe a sua
doença não seja de cuidado.

Noticias dos Estados
S. PAULO

S. PAULO, 10 (A. A.) — Vindos ff»
Rio, ch«*garam hontem á cidade da
Santos 151 trabalhadores, que so des-
tinam aos serviços das Docas.

Os mesmos operários substituirão
os sous companheiros , que estão • em
greve.

Segundo corre nos «círculos bem
infíirnindos. os Drs. Rodrigues Alves
Sobrinho, Roberto Moreira Vicente e'.•^'".•ival de Llnhar«'S •concorreão á
¦cadeira do lente substituto de eco-
nomia politica e direito administra-
tivo da nossa Fu cuidado de Direito.

Informações de fonte fidedigna,
vindas da cblnde de Palmeiras, di-
zem que naquella cidade c em varias
partes do município de Piracicaba
foram encontradas minas de petro-
leò.

Ainda as mesmas informações
adiantam quo diversos engenheiros
têm estudado o produ cto das mes-
más minas e que são. accordes em
affirmm- sói- o mesmo' excellente.

S. PAULO, 10. (A. A.) — A Asso-
ciação Commerciial de Bélem dò Pará,
teb.gríiphou á sua- congênere desta
capital, pedindo ò seu apoio nos tra-
balhos de melhoria da situação do
mercado de borracha. ,.

4-^A Câmara do.s Deputados appro-
vou hoje em primeira discussão o or-
çamento da receita e despeza para
1921.

—O "leader" Sr. 'Mário Tavares,
apresentou hoje á apreciação da Ca-
mara um projecto restabelecendo os
cargos de official dò gabinete da pre-
sidencia do Estado e mordomo do
palácio do governo.—'Noticias vindas dc Campinas, in-
forma que está' complatàmente extirt-
cta a epidemia de* yariola naquella ci-
dade, tendo tido alta do hospital do
islomamento o ultimo doente atacado
dessa moléstia.

Deverão se rassignados amanhã
os decretos de nomeação dos delega-
dós regionaes de ensino,* cargos crea-
dos pela recente reforma da instru-
cção publica.

—E' esperado amanhã nesta capi-
tal o deputado Carlos de Campos,"leader" da maioria na Câmara Fe-
deral.

—Telegrammas de-Santos, Informa
que o movimento paredista nas docas
daquella cidade deverá ser normali-
zado dentro de pouco, em vista de te-
rem sido contratados mil e tantos
operários novos.

Os armazéns continuam abarrota-
dos de mercadorias, não havendo
pessoal para carga dos navios, o que
tem causado certos prejuizos ao com-
mercio. O embarque de café, no cn-
tretanto, corre com certa regulari-
dade.

SANTOS, 10 (A. A.) — Entraram no
porto a barca americana "Daily
Madsoh", do Philadelphia, e o vapor
inglez "Kirnword" de Norfolk. Saiu
o vapor norueguez "Rio de La Prata",

especial impor- j para Buenos Aire?
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O PAIZ-SABBADO, 11 DE rjEZEMBRO DE 1920

CONGRESSO NACIONAL
SENADO

Aberta a sessão, sob a presidência
i0 Sr Bueno de Paiva, foi lida e ap-

provada sem reclamação a acta dos

trabalhos anteriores.
O expediente constou de officios do

j» secretario da Câmara, enviando
diversos proposições, inclusive a que
fWa a despeza do Ministério da Agri-
cultura do exercicio de 1921, e do mi-
nistro da fazenda, devolvendo auto-
Rt-aphos de resoluções sanccionadas e
prestando informações favoráveis ao

projecto que concedo prêmios a con-
jtructores navaes.

Foram lidos tambem os pareceres
nssignados na véspera pelas commis-
Bões de constituição e diplomaca e de
justiça e legislação.

O Sr. Mendes de Almeida requereu
í, nomeação de uma commissão para
Baudar o 

"embaixador 
Colby, em nomo

do Senado por occasião da sua chegada
a, esta capital. ,

O Sr. Pires Ferreira oecupou a tri-
buna, afim do pedir á mesa para en-
caminhar á* commissão do tarifas as
seguintes perguntas:

l." Por quo meios, dentre as chapas
Importadas para diversos fins, faz-se
% distineção das que, polo artigo 704,
das tarifas, são destinadas á constru-
cção de boeiros, a 20 rés por kilo.'2.° 

Tem sido fiscalizada a applicação
de taes chapas na construeção de boei-
ros.

3." As chapas importadas a 20 réis
(artigo 704), bem como parafusos, re-
bites e aros podem cm outra appli-
cação que não a que lhes attribue o
irtlgo 704, das tarifas, isto é, para fa-
órlcação do boeiros?"

Depois falou o Sr. Mendes de Al-
meida que fez o requerimento sobro
i embaixada Colby, requerimento que
noticiamo» em outro logar.

Passando-se à ordem do dia, o Se-
íiado approvou todas as matérias, cujas
discussões foram hontem encerradas,
conformo já nofeiámos e mais: em
2.* discussão a proposição * que abre,
¦polo JVIInisterio da Guerra, o credito es-
pecial de 43:000$, para pagamento de
vencimentos, no corrente exercicio, aos
bacharéis Thomaz Gomes Viegas o
Elias Fernandes Leite, audtores de
guerra; a 3.* discussão da proposição
que abre, pelo Mlnsterio da Guerra,
um credito especial de 8881109, para
pagamento a Leovegildo de Carvalho
de differença dc vencimento; a 3.* dis-
cussão da proposição que abre, pelo
Ministério da Justiça e Negócios Inte-
rioreft, o credito de 4:200$, ouro, para
pagamento a D. Heloisa Accioly de
Britto, do premio de viagem, a que
tem direito; a 3.* discussão da propo-
¦leão que abre, pelo Ministério da Fa-
zenda, o credito de 13:8l8f226, para
pagamento ao capitão de mar e guerra
Santiago Rivaldo em virtude de sen-
tença judiciaria. Rejeitou, em discus-
sâo unlca, o "veto" do prefeito n. 26,
de- 1920, á resolução do Conselho Mu-
nicipal que fixa o da 1." de março
para a reabertura dos trabalhos es-
colares rios estabelecimentos de ensino
profissional e approvou mais em 3."
discussão a proposição que abre, pelo
Ministério da Vação c Obras Publi-
cas. o credito de 230:01)0$, supplemen-
tar á verba 2.* do orçamento vigente.

O Sr. Euzebio de Andrade requereu
urgência para ser discutido e votado o
parecer da commissão de justiça e Ie-
glslação aceitando as medidas que a
Câmara apresentou ao projecto refor-
mando a lei eleitoral.

O Senado approvou tanto o reque-
rimento como o parecer.

CÂMARA

Importar muito e exportar pouco, O
forro já, foi entregue ao grande na-
cionalista Exmo. Sr. Farquhar, de
cujo dedicado amor desinteressado
pelo Brasil ló duvidam infames su-
jeitos que iperderam o Bentimento da
pátria. O Lloyd vai caminhando para
as mãos generosas de qualquer outro
patriota, que se resigne a perder ai-
guns milhares de contos para favo-
recer ao Brasil, por amor ao Exmo.
Sr Dr. Epitacio — o glorioso presi-
dente... veja V. Ex., Sr. presidente,
que eu desta vez, fui mais digno do
que o Sr. "leader": S. 'Ex. disse tão
somente eminente; e eu já consegui
dizer, com gesto grave, que S. Ex. 6
o glorioso. Como V. Ex. sabe, no rior-
deste não ha uma sô barragem, não
ha esboço. (Té um açude. Mas não ê
dt* S Ex. a culpa, que elle be*m andou
trabalhando o Sr. Soares dos Santos
para dar de uma vez os 2-0O.00O:0O*0§;
e, se os não teve, foi porque o
Sr. Soares dos Santos saltou <-nm
aquella inconveniência da "mórbida
vaidade" e não quiz propor a emen-
da r.ilvadora.. Quanto aos contratas
de Walker, Pessoa & C. e demais pa-
triotas e nacionalistas de Londres e
de Nova Vorlt*, tambem nada se pôde
imputar ao glorioso. So o Brasil i*?o
está amarrado aos famosos c dedi-
cados nacionalistas, a culpa não e <Io
excellentissimo. O único culpado o o
con clave de estrangeiros, que, com o
Sr Camillo Soares, Tavares de Lyra
«,*¦ Aurelino Leal â frente, estão ali.no

combatendo

a votação do requerimento do Sr. Joa-

quim Osório pedindo a audiência da

íomnfssao de marinha o W™*0*™
emenda offerecida ao projecto que
manda reverter ao serviço^ activo do
exercito o capitão Alfredo Fonseca

Annunciada a discussão única do pa-
recer da commissão de finanças sobre
as emendas offerecidas »aS.' discus-
são do projecto n. 168-B, de 1920, do
Senado, determinando que os offleaes
do exercito, que não contarem 30 an-
nos de serviços effectivos, compulsados
ao entrar em vigor o decreto n. 12.800de
1918. terão a patente o o soldo dos
posto3 immediatamente superiores, fa-
lou o Sr. Álvaro Baptista, que fez ve-
hemente protesto contra a acção da.
mesa, incluindo, sorrateira 9 irregu-
larmente ím ordetri' do dia, o proje-
cto n. 674, de 1920, approvando o tra-
tado ass'gnado entre o Brasil e a In-
glaterra sobre a creação de uma com-
missão de paz. O orador deelara que
assim classifica a condueta da mesa
por não se haver feito a devida publi-
cação do projecto no "Plarlo do Con-
gresso" e em avulsos, com a reprodu-
cção do tratado.

O Sr. Augusto de Lima respondeu,
em poucas palavras, ao deputado gaü-
cho, que voltou a insistir no que af-
frmftra. O Sr. Bueno Brandão Infor-
mou. então, que o projecto foi publica-
do no "Diário do Congresso" no dia 8,
e em avulsos no dia 9 do corrente, ten-
do o "Diário do Congresso" publicado.
novamente um resumo da sua mate-

, , r. ... .,,„i,..i,.n,in o i ria; os avulsos, acerescentou, repro-
Tribunal de Contas, com *™ ° 

duzrara o projecto na integra.
hrilhante nac onahsmo de S Es. g 

^ Baptista, depois de con-
Quanto a realizar grandes coisas, f . denutado carioca,
tos cie evidente benemerencia «¦« «° 

j voltollJa reciamar contra a não repro-
6 irnfoecüidade nat iv. T*-¦<- d* s_o do ^ tra_
nhecer. Quem pôde estran:id£ o 1£- se rt telKlo 0 se
trloM-rmo rP.i"zador do glorioso ine- i
sidente? O Sr. Carlos de Campos.
hontem. affirmou <iue as obras do

uma vez quo ella se compromette a
liquidar, administrativamente o re-
spectivo debito, que monta a réis
8:3561680.

mn» *m am
O LLOiT» NACIONAL PLEITEAN-

DO FAVORES
No requerimento do Lloyd Nacio-

nal, pedindo os favores outorgados
ao Lloyd Brasileiro, quando socieda-
de anonyma, o Sr. ministro da via-
ção exarou o seguinte despacho:
"Os favores pedidos sõ poderiam ser
concedidos no caso da companhia
sujeitar-se ao serviço exclusivo de
cabotagem e firmasse o contrato pára
viagens regulares."

***""*"

> QUE DESGRAÇADA SOU!
ESTA ÜOR ESTA' MATANDO

EXIGÊNCIAS DA EMIGRAÇÃO
ALLEMÃ

Em solução a um officio do dire-
ctor-presidente do Lloyd Brasileiro,
a propósito das exigências feitas pe-
las autoridades sanitárias do porto
dé Hamburgo para o transporte de
emigrantes procedentes da Allemã-
nha, de accordo com o regulamento
sobre emigração em vigor naquelle
paiz, exigências essas reputadas des-
cabidas pelo director daqueila em-
preza, o Sr. ministro da viação de-
clarou que se o Lloyd quizer trans-
portar emigrantes não se poderá
furtar ao cumprimento das dltns
disposições regulamentares dos re-
spectivos paizes.

é na»

A sessão foi presidida, hontem,
pelo Sr. Bueno Brandão, secretariado
pelos Srs. Andrade Bezerra e Juvenal
Lamartin*J,: A- acta foi approvada,
apôs o Sr. Octacilio de Albuquerque
ler uma carta do 9r. Simeão Leal, de
solidariedade com a bancada da Pa-
rahyba, nó protesto que fi*z contra
as expressões da tribuna da Câmara
ao Sr. Epitacio Pessoa.

Lido o expediente, foi assuthpt.o
dos oradores que occ.upnrnm, a tri-
buna a moderação da linguagem.

O Sr. Nicanor do Nascimento, ten-
do a palavra, pronunciou um dis-
curso, em que disse, em resumo, o
scruinle:

XV,' com -pezar que eu confesso a
minha pena de ter, hontem, chegado
tarde para. entrar no glorioso tor-
neio, em quo floriram as galeolas do
Si*. Burlamaqui, aa sereias doSr.Soa-
.res acariciaram ao Exmo. Sr. presi-
dente, e o Sr Carlos de Caninos an-
¦dou amaclando os' rancores do emi-
n«iitu br.-ií-.Ileíro... o eminente bra-
sileiro, Sr; presidente. 6 o Exmo.
Sr. Dr. Epitacio. V. Ex. naturalmente
vnl perdoai* que o meu vocabulário
de ndjectivos não tenha n fartura que
convém á muiiificencia de tão mor-
nn* patriota. O "leader" paulista
usou deste mesmo termo, e eu, por
disciplina, digo que S Ex. C* emi-
nent". Chegou bem a hora em que a
perfídia das fer essas sopitadus tem de
aglizalhar-se nas canas pretas dos
•coiisplr^Iores, que não supportam a
nortnifii. As palavras têm dc serapa-
radas cuidadosamente e as phrases
h-*vnni*licamenlP fechadas por que
não escape* o veneno dos P.orgias...

V. EX.. Sr. presidente, bem sabe
am* andam vozes por gazetas que in
•deveram ter sido castigadas pela fal-
lecida lei Gordo, que o senhor — o
senhor min — o excellentissimo re-
cebeu o colar do Sr. Lage c depois
outro colnr e outra "barrete".. . mas j

nrosidonte o cobriam de gloria..
mas esqueceu de enumerar as que
esteiam apenas iniciadas nos (lois
anno» do fecundo governo. Temeu.
naturalmente, que os fallidos de São
Paulo e do Pernambuco, em coro
com os moratorios d'aqui, viessem
com S. Ex. entoar o elogio do excel-
lentíssimo. A gloria de S Ex. ô naui
diariamente cantada pela maioria.
quando falam os da opposição.Quan-
ta vez não ouvimos aqui, quando o
"leader" — por consciencioso dever
de officio — contraria vagamente a
opposição, o estrepito ensurdecedor
com que o enthusiasmo da maioria
cobre de apoiados as prudentíssimas
orações suavíssimas do nosso eleiran-
te flautista... perdoe, Sr. presidente,
do noSsò experimentado conduetor ?

Ainda hontem. eu vi, com magoada
inveja, que, quando S. Ex. conrt'il'1,
mais de tres deputados o cumpri-
mentaram, depois de assombrar a
easa com os apoiados calorosos...
que ninguém ouviu...

Num ponto tem razão o "leader .
A obra do Sr. Epitacio vai adiantada. I
J't vendeu os navios, sem receber o
dinheiro. Já entregou, contra o voto
do tal tribunal, o ferro. Já tem no
bolsn a» apólices do coronel Mara-
nhão, que o advogado ganhou eom o
suor do seu rosto. Já collocou oli. no
T.lnvil," como corretor, o Sr. Mara-
nhão, a receber 2 o|o de toda a earira
do Lloyd, ahi coisa de uns dois mil
contos de rCis pnr anno... Se isto
não 6 trabalhar, agir, eu não sei í******-
o siitnificado das palavras... -Na
A..\-iti.iire. na Redo Bahiana. os con-
xelheiròs já receberam os honrados
honorários. Na Rede, a rP"Vi*".e>io do
ere-llentissimo foi tio grande, que,
fj*-nrio findado a autorização n ?.1 de
,p.zenvbro de 191!» aos 3 de abril do
192*0, o excellentissimo teve de leal- ]
mente anted-<f*ir o deer«'~ •>¦< •

vir nos amigos... o decreto tem a
data de dezembro, mas foi publicado
om nbril... Se Isto não ê a gloria
dos- intermediários, é que onsn 're-
ri "üo de agora não sabe o que é de-
di**n*iíO. 

'' ,,

Razão tem o "leader". A obra epi-
tn*>i-ina vai nváne-idn. Quasi <-•*'•'•• Os
Pessoas estão ricos ou muilo bem
nbiiMailos em gordas sinecuras. NTSo
ha Cavalcanti pobre. O uni™ Quel-
roz pobre sou eu. Mns tambem o«o
sou parente: sou queiroz poi*. cninci-
dencia Tudo está feito. A gloria 6
renl: o Brasil está nobre e sen eom-
mw.cjj» em moratória.: a irulustria
está nor uni fio, diante «li.i **•'•**'"
importação; a moeda valo menos de
i'*i e as moléstias ífii* miséria ciirnti-
iititi as coluirVrins tragieíiH ni morto
no Rio de Janeiro, quo gr-i turrou o
•nrimatb mundial da tuberculose: ju
comprámos por bom dinheiro, des-
contado os armamentos que o .Inniio
recusou? a França jfl nos remetteu
ledo o armamento "demode" quo po-
dia- dos Estados Unidos estamos im-

portando o material ele-tric rectisn-
dn pela Franca: us experiência» dos
iinMíios aviadores matam um por dia,

pela imperfeição e velhice dos aippa-
relhos. .

Não ha como fugir: a gloria irn-
mortal do presidente 6 de facto.

A Amazônia — toda a gente esta
Venttõ — jíi eHti'1 soecorrida pelos
americanos, qne estão a salvar os

povos da borracha, flcando-lhcs com
a totalidade dos seringae» por alguns

hífe--*i*à.veis dollars.
•Esta gloria ficará definitiva, im-

mortal; foi neste glorioso governo
,„e ns americanos tomaram posse do

BiVSlEx 
verá, St*, presidente, que eu

estou na norma destas Joternima-

nhor Carlos de Campos observado qué
esse tratado f "ra, opportunamente, pu-
blicado. . .

Encerrado este incidente e a discus-
são da matéria restante, íoi levantada
a sessão.

PARA EVITAR CONFLICTOS
O general Luiz Barbedo,' comman-

dante da 1* região militar, recom-
men dou aos officiaes que fazem ser-
viço de dia á região, que façam ron-
dar aos sabbados e domingos, á noite,
a rua Pinto de Azevedo, afim de evi-
tar ique praças do exercito tomem
parte em conflictos.

A patrulha rondará em horas dif-
ferentes e não consentirá a perma-
nencia de soldados nesse local, depois
das 21 horas.

RECLAMAÇÃO ÕEEICIÂL CONTRA
A DELEGACLA FISCAL NA
BAHIA
Afim de ser tomada na considera-

ção que merecer, o Sr. ministro da
viação encaminhou ao seu collega
da fazenda, o officio em que a Dlre-
ctoria Geral dos Coreios reclama
contra o propósito em que persiste a
Delegacia Fiscal do Thesouro na
Bahia, em não responder aos reite-
rados officio em que lhe são dirigidos
pela Administração Postal do mes-
mo Estado.

-—^g^xCT» *e> a»"* ¦ .. -
"O DLV DOS CEGOS"

O PAGAMENTO DAS DÉCIMAS
EM ATRAZO

Por determinação do Sr. prefeito,
os proprietários devedores do impôs-
to predial até 1919 poderão pagar
amigavelmente os seus debito» até
SI de dezembro corrente, sendo as
respectivas multas reduzidas de
50 o|o.

Depois daqueila data, proceder-se-
ha A cobrança executiva.

— «» ¦ » 
AS EXCURSÕES DO SR. PRE-

FEITO
Em companhia do director de

obrns da Prefeitura, o Sr. prefeito
visitou hontem o serviço de aterro
do lixo em Bemfica.

A seguir S. Ex. inspeccionou os
serviços de calçamento das ruas do
Retiro Saudoso.

~*..i-*i-*!H».*amm>.' * *

EXPEDIENTE DA INSTRVCÇÃO
PUBLICA

o director geral assignou hontem
a portaria designando o escriptuario
„., a.iaoxarifado Eduardo Walter
WalKon, para a Escola Profissional
Visconde de Cayrú.

 Foram despachados os seguin-
tes requerimentos:

Polo director geral: .
Elvira Benevenuto Lisboa e Mario

dn. Cunha Duque Estrada -tt Como
requer; . *. _ ...

Leonidia Martins Neves e Lucilia
Freire Peixoto — Deferido;

Elvira Benevenuto Lisboa Barbo-
sa  Dê-so certidão do que constar;

Álvaro de Souza Gomes e outros —

Não ha que deferir.
mim.

•iVs regimentaes -que V. Ex. hontem
uroelamon: Viva o glorioso c Exmo.
q? Dr Epitacio!

Ào representante carioca, respondeu
o Sr Octavio Rocha da parte da ban-
cada do Rio Grande.do Sul, que apoia
o governo sem incondicionalismo.

O Sr Bueno Brandão designou o
nffo na geme. uo enucaçao que ^-1'^-^ fl a subst*tuir o
dite em tal eo.sn O commercio hoje Sj Pereira rtc uyr P -—,-&„ de
ailda nrredlo. Atô andam a dizer que lÈgÇ^g-gPffitóS para substituir o
ni, ultima da Associação Commcrcla! «bia»^ w» « 

c om
o.Sr. Dias Tavares e o compadre 

jJ^^feíjKf delicada operação,
na commissão do finanças.

A' ordem do dia houve numero para
votação, sendo approvadas redaoçoes
finaes e considerado objecto de dei bc-
ração d» projectos sobre a mesa.

Passando-se á votação da matéria da
ordem do dia foram approvadas as se-
guintes' proposições: em 3.* discussão
— os projectos organizando a contabi-
lidado publica da União; autorizando
a promoção ao posto de segundos te-
nente» dos tres sub-njudantes machi-

Sr. Franco não arranjaram, nem uni
viva! para o excellentissimo. Mns de-
ve ser falsidaiH de ribaldos perigo-
sos: n popularidade de S. Ex C mn-
nitiipttí. (í lílorioso patriota o que teve
foi louvável modéstia, senão as pai-
m:is teriam sido um temporal, que
não lia aqui oiicm nilo sabe que o
conunercio está multo bem. Anda
muna moratória a 34 o'o para yx-
gar em ritiâtro mez**», mas S ipor luxo,
que o dinheiro anda a rodo.

CONSELHO MUNICIPAL
Nh sBísão de hontem foram defi-

nitivamente apprpyados os seguintes
projectos deste anno:

N. 281, pernvittindo o calçamento
ile* alvenaria nas ladeiras nue te-
nha.m decllvidade maior de c-.nco
por cento, e dando outras providen-
cias; •

N. 300, autorizando o prefeito a
elevar, de mais de 500 aliimi**os, a
matricula do 1" anno da Escola Nor-
mal. e dando outras providencias;

N. 313, determinando que o a.t.no
lectivo, tanto nas escolas primarias
diurnas ou nocturnas, como das es-
eo'e.s. ó institutos profissionaes mias-
ciiüno (í feminino, começará a 1" de
nia.rço, terminando a 1» de dezem-
bro; „ ,*-

N. 314, autorizando o prefeito a
entrar em accordo com o. governo
federal, para o fim de serem ti-.uis-
ferido.-;' á União, mediante aa condi-
ções que cstaibelece.os immové-ls rim-
nicipaes que mer.eiona, e dando cu-
tras providencias.

. i—i m MB» » m*. i 

USLV VIA-FEUREA ELECÍRICA
DE S. PAULO A SANTOS

Afim de serem prestadas as infor-
inações necessurias, o Sr. ministro
da viação fez transmitiu- no inspe-
elor federal das estradas a mensa-
gem do Senado Federal, acompa-
nhadã de um memorial e uma plan-
ta, copia do requerimento da -São
Plínio Railway Company Limited.di-
rigido ao Congresso, Nacional, pro-
pondo a substituição do systema fu-
nicular, empregado na Serra do Mar-
pelo dc c.remaliicira A. B. T. acclo-
nado por electricidade, e pedindo
concessão para construir c explorar
unia estrada dc ferro electrica on-
tre S. Paulo c Santos, com ramal
para o porto do S. Vicente.

A propósito de um apppello feito pela
Associação Protectora dos Cegos, escre-
ve-nos o professor cego Francisco dc Pau-
la e Souza:"A sympathia que da parte desse jor-
nal tém merecido as boas causas, dá-me a
certeza de que não recusará benevolo
acolhimento ás brevíssimas considerações
que me suggere o appello que ao publico
acaba de dirigir a Associação Protectora
dos Cegos Dezescte dc Setembro.

Neste appello, a referida associação so-
licita dos commerciantcs. dos industriaes
e de todas as classes laboriosas donativos
para a construeção de uni predio em que
se venha a instalar, definitivamente, a
Escola Profissional e Asylo para os Cegos
Adultos, que actualmente funcciona cm
predio alugado, insulficiente para abrigar
a grande maioria dos cegos necessitados
de assistência.

Se, como espero, for coroado de exito
o appello da Associação Protectora dos
Cegos Dezesete de Setembro, muito se
terá adiantado na solução do problema da
assistência aos cegos, problema cuja ini-
portancia não tem sido devidamente ava-
liada.

Enrquanto em muitos paizes da Europa
e nos Estados Unidos existem muitos es-
tabeleciiuentos de instrucção e assistência
para os cegos, no Brasil, sem falar em
uma pequena escola de Pernambuco, ape-
nas existem o Instituto Benjamin Con-
stant e a Escola Profissional e Asylo para
Cegos Adultos.

O instituto proporciona instrucção aos
cegos menores de 14 annos.'terminados os
¦estudos, os que não forem abastados, têm
de encetar a Iucta pela vida, lueta cm que
são vencidos muitos, supplantados pelos
mais favorecidos da natureza. E' por isso
que, em toda a parte, os estabelecimentos
de assistência são considerados comple-
mentos dos institutos.

Não são os cx-aluaioos dos institutos
os ttnieos cegos dignos de protecção. Ha
os que perderarn a vista na idade adulta e
que são, muitas vezes, inaptos para qual-
quer trabalho.

Dispondo dc parcos recursos, a Asso-
ciação Protectora dos Cegos ve-se forçada,
a restringir os bcne.ficios da assistência:
o predio em que funeciuna a escola, >ní(jl
accoinmoda os 45 intimados ali recolhi-
dos, o que, porém, é ma:.s lnmsntavel c
cumpre remediar çuanLo antes, i a falta
de assísU-nciá ás moças cegas -que não
tom faiuiiia. ou cujas famílias não têm
re-ursos.

O publico que não as esqueça. No'*dia
de Santa Luziaj os seus devotos, que são
niiiitcs. façam deste dia o "dia dos ce-
gos" e, praticando um acto muito agra-
davcl á grande santa, façam um donativo,
pequeno embora, destinado á construeção
do predio para a Escola Profissional e
Asylo para Cegos Adultos.

JtHw**g " ¦

CATHOLICISMO
Veneravel irmandade de Nossa Se-

nhora da Penha de França, da
freguezia dc S„ Geraldo, de
Irajá.

A administração da Irmandade de
Nossa Senhora da Penha, de Irajá.
faz celebrar, amanha, no collegio'
qúe mantém ha mais dc 20 annos, e
onde-se educam presentemente 140
meninos, a festa da, communhão an-
nualmerite levada a effeito,

A festa foi organizada com todo o
carinho, devendo ser obedecido o se-
-guinte programma: *

i A communhão será administrada
na capella aos membros da veneravel
irmandade e suas Exmas. famílias,
ros alumnos do collegio e seus pro-
fessores e bem assim a todas as pes-
soas que dignamente se aproximem
da santa mesa, ás 9 horas.

Os alumnos e seus professores se-
rão acompanhados até á capella e
desta atí ao collegio por uma banda
tle musica.

A pratica da communhão está con-
fiada ao cuidado do orador sacro^ e
2o capellão da irmandade, padre Fe-
lippe Requixa, cumprindo desta, fór-
ma tambem o voto de um piedoso ir-
mão. ,

A's 11 horas, em recinto apropria-
do, será servido pela irmandade e
suas Exmas. famílias um pequeno
"lunch" ás crianças do collegio, jm»-
tamente eom a distribuição dos di-
plomas da 1* communhão.

Ao meio dia servir-se-h.a um mo-
desfo almoço aos membros da irman-
dade e Exmas. famílias.

A's 14 horas tnstalar-se-ha o novo
collegio para meninas, que a irman-
dade acaba de crear, correspondeu-
do nobremente ao appello que em
vida lhe fez a ex-juiza e de saudosa
memória, D. Josephina Bank ler-
nandes Mataio,* declamando-se du-
rante este sympathico acto alguns
discursos allegoricos. >

A's 15 horas, distribuição de pre-
mioa aos alumnos que mais se dis-
tingwiram durante o- anno em com-,

portamento, catltecismo, historia do
Brasil, musica e applicação.

Presidirá a todos estes actos o vi-

garió geral, monsenhor Maximiano
da Silva Leite, muito digno represen-
tante de S. Em. o cardeal arcebispo
do Rio de Janeiro.

•pnra significar independência... a
esta elegante posição levou-os o
•Exmo. Sr. Epitacio: o sli n que se
ouve na praça 6 a gratidão dos com-
mereiantes num vivorio intenso no
ipr.esidente máximo nue o Brasil tem
visto i/i <me o cambio chegou ft casa
dos 7 6 coisa que certa gente indigna
•publica nos jornaes. mns isto não faz
nvil aoa americanos... pelo contra-
lio aiidain elles conij.ntes Os oestt-
enreiros — que andam cantanío n
gloria do m*t*u eminente amigo
Dr. Andrade Bezerra — atronxam nü
ares ern Pernambu-co com o vivorio
enthusiiisHco ao Exmo. Sr. "Dr. Eoi-
tacio. quando.chegou perto do then-
tro o exemplar aduaneiro Sr. João
pessoa, logo as palmas romperam e
o digno parente do excellentissimo
tev<- os passos embargados nor tal
massa de flores, aue não pôde entrar
no formoso edificio. O assucar já
elii-croii mesmo a 600 réis o não tem
<<o>nnr:id"res. mas sft os mais estu-
pld"s fnllicularios e opposicionistas
indiirno" iln nresença do acatado ora-
¦dor Sr. Hiirlamaqui podem affirmar
nue isto não é a felicidade nacional.
Af" exportações baixam vertiginosa-
niente e as importações abarrotam os
Wn-nlches, mas sõ a eretinice indi-
grn-t jiiic não IP o "Jornal do Com-
niercio" deixa de ver que justamente
a grandeza de tir.in pntila estft nisio*

T^ o não pagarem aos credores 6 I n-stas que não completaram o tempo'exigido 
pela lei n. 3.G34, de 191R; man-

dando recolher a uma caixn especial
metade do imposto sobre o sal. de pro-
ceflèncla ão Estado do Rio de .Tanci-
ro; substitutivo da commissão de obras
publicas ao projecto autorizando estu-
dos de barragem e açudagem em zo-
nas assoladas pela secca; prov'dcn-
ciando sobre as requisições militares;
regulando os contratos de constru-
cção e exploração do estradas de fer-
ro; abrindo o credito especial de
4:0S»$*I00, para pagamento a Cluilher-
mo Pereira de Mesquita, Oscar Jorge
Pereira c Miguel Souto 

"Maratlr,

em discussão ünica — 03 projectos
approvando o tratado assignadó entre
o Brasil e a Inglaterra sobre à crea-
cão de uma commissão de paz; e ap-
provando o tratado dc extradieção ce-
lebrado entre o lirasil e o Ptrfl.

cm 2." discussão — os projectos
abrindo o credito especial de l:S2[i|,
para pagamento de d árias a llerme-
lindo Ferreira Lima: Ò abrindo o cre-
dito de 47:8í»3$443, para pagamento a
Kelisberto F.rant;

em 1»* discussão —o projecto isen-
tando de direitos de importação o ma-
terial que se destinar uo laboratório
de observações, mantdo em Manaos
pela Escola de Medicina Tropical de
Liverpool.

j\ requerimento do Sr. SiÜles Filho

COMO A VIACAO INCREMENTA A
INM¦ S-TRIAL ASSUCAREIRA

Mlr-ndeudo ao que requereu a
Com*>!!!¦'iia E. F. S. Paulo-tlio Gran-
de '.*:'* visto das informações presta-
das pola Inspectoria Federal das
Estradas, o Sr. ministro da viaofto
declaiou qui* a de-elissific.-u.-ão esta-
beleeida em nota fin:>.l ãs novas ba-
ses dc tarifas da KOjíe de Viação Pa-
nuiá-Sanlii. Calhnrina. itpprgbadas
por portaria de 12 de abril do cor-
rente anno, para o assucar brujo
produzindo no Estado, que nesse ca-
so passa da tarifa 5 para a tarifa 8,
(• applicavel a esso produeto tão só-
incute em sua primeira saida da fa-
brica, e quando despachado pelos
próprios fabricantes, visto como o
objectivo dessa reducção foi o de in-
ciementar a industria assucareira
nos mencionados Estados.

m-w*.

A CÂMARA D'*: S. JOÃO D'EL-
Kl.Y EVITA CM EXECUTIVO
FÍ-SÇÀTj*
Passando ás mãos do titular da

pasta d**i fazenda, o requerimento em

que a Câmara 
"Municipal de S. João

d'Et-Rci solícita seja sustado o éx-
cculivn fiscal contra cila movido
pela União, para o pagamento de
transportes effoctuados pela Estrada
de Ferro Central do Hrasil nos an-
nos dc 138^. 1SSI, 1887 e 1S88. o
Sr. ministro da viação solicitou
Ümtellé seu collega que seja atten-

íficou-se não hr.vcr numero para I dido o pedido da rtforids »diiidaae,

O CREFE DO ESTADO-MAIOR DA
ARMADA KECOMMENDA

O almirante Frontin, chefe do es-
tado-maior da orniada,- em ordem do
dia de ho;ilo*a., recommendou. nova-
mente, oue sejam convenientemente
observados os seguinte* titulos de or-
dena do dia, reeditadas a seguir:

¦Licenças de favor — Em cumpri-
mento tio despacho do Sr. ministro
da marinha, exarado no officioi nu-
mero 70, de 5 do corrente, do com-
mando geral do corpo de marinhei-
ros nacionaes. e eni solução ao of-
ficio 11. 150, de 30 de dezembro do
anno findo, do commando da 2* di-
visão naval, faço publico as seguin-
tes disposições soibre licenças de fa-
vor:

Todo licenciado de favor 6 desmu-
niciado quando 

'entrar no gozo da
llcenyi de favor, mencionando-se no.
"nuniciador" esse motivo, pelo qual
ê de.si-iiuniclado;"Todo licenciado de favor <jue„ por.
e»-e motivo, não fizer uma commis-
-são ou parte de uma commissão. não
terá na sua caderneta nenhuma nota
referente ao periodo da ^conr.missão
ou -parte da .comniissão, em que, de
facto, nfio tenha estado a bordo;

A. praça licenciada de favor não *fe
abonado a gratificação- de caracter
"pró-labore", cuja incum-bencia ê
por outra praça exercida durante o
período da licença, e que receberá a
dita gratfficaçãó.

S. Ex. recommendou ainda que,
havendo notado duvidas sobre o
modo dc proceder sobre este mssum-
pto, quanto á rubrica do com-n-an-
dante ou chefe dc repartição, deve
ser observado o que está estabeleci-
do no livro "Modelo de livros o map-
paV, para a 'eseripturoçãc a 'bordo
dos navies, mandado adoptnr *por avi-
ac n. 9!>:>', de 13 de março de 1915.
em outros regulamentes e leis para
corpos e estabelecimcntcs, e serviços
da marinha em vigor;

Que. en, outros documentos não
incluídos nesses regulam-Mitos e leis,
seja n rubrica do commandante ou
chefe de repartições posta no alto e
á esquerda da rmgina;

Quanto á numeração e rubrica"cor-
respondente das folhos des documen-
toa, * de-veni sér postas por quem as
tiver escripto, se f<*ir officiai: não o
nendo per quem coríerjl-as;

Está r'-i'-*>!'i-1 endtiçSo não se en-
tend" com es const^iu*,; que, 

-ws!?

asiaiioptiK. já estão regujatpcíitádos:"
—— tAtf*1»m*itSt ata imi mm* ¦ —

tenedora da Infância uma assembléa
solemne para commemorar a bella da-
ta da fundação do estabelecimento cm
1&91,- onde foi lido o resultado geral
dos exames dos meninos e meninas,
em diversas matérias.

Aprovetando o ensejo foi sorteada
uma linda cruz de ouro no valor de
duzentos mil réis, favorecendo a sorte
a Sra. D. Maria Jac.yntlia Mancebo
Sampaio, n. 250. ... .

Passando todos a capella. apôs a dis-
tribuiçiio de prêmios,, foram recebi-
das como aspirantes: D.D. Hilzabella
Ouimarães, Aid*» Cardoso Ramos, Vé-
ra de Araujo, Maria José -Bayma, Ge-
ralda Macedo, Neuza C.-Bayma, Noer
mi Bicca de Gouvt*a, Maydéá Cunha,
Guiomar Garcez Ribeiro, Mnríu da
Rocha, Virgínia Pereira e Sylvia da
Penha Baptista, e filhas de Maria:
D.D. Ottlia Soares, Sielia Noronha Ne-
ves, Elza Noronha Nt-ves, Aryanna da
C03ta S. Ferreira. Adihyl de Barros
Azevedo, Cenira de Barros Azevedo,
Dirá Bicca de Gouvêa, Thereza de
Barros Sagurado, Maria da Coria, Eu-
lina Vidal, Gunjarina de Lima Tor-
res, Graziella de Lima Torres, Maria
Mafalda Figueira de Ot veira, Judith
de Queiroz, L!na Nascimento, Fran-
cisca Pinheiro, Herminia Pereira, Ad-
dyde Kego Barros e Ernestina dos
Santos Costa.

Concorreram para a compra do"Premio" para as meninas do Asylo
Isabel, as senhoras D. G'l, D. Goulart
35$, Bernardo José Lemos 100$,
D. Bernardina Tavares 10$, Carlos
Jeronymo Boa-Vista 200$, Eduardo
Dantas 200$, José 'Granado 250$, Ce-
sar A. Palhares 100$. Cornéiio Mareon-
de;-i 50$. baroneza Pinto Lima 50$.

Ste nos entroffamoa ao estudo tia sciencia, a
meama conTii-irflo Tem â noaaa mente, porquo
o encadeiamento dos plit no menos naturae» nos
mostra a emla pauso que n&o lia «Reito wm
causa, Isto ê: uni ser supremo, ile quem de-
tKiiilem todas as coisas.

Mu» esse ser supremo esti fora do alcance fle
nossos sentidos.

Vossa razão «e -confunde -quando queremos pe-
netrar era sua eneneta. Sem ihiTlda: -n'Sll*
vivemoí, »io« moicmo* c somo*. Km-tedas ¦»•

parte* yfimos as protna do ncu jioder, de sua
sabedoria e de sna bondade, inas em nenhuma*
outra podemos attrpTeheuder os demais attribu-
toa ile aua natnresa.

Era, pola, necessário qne Deus se revelasse
nõs homens para que estes podessera conhecel-o
bmqunnto 6 possível & IcinÜBda intelll»encl«
humana.

Ainda que Deus se revela pela natureza,
esta reTelnçSo nilo era sufTlclente, i»ls nilo ser-
ve para satisfazer a nosun BMe de conlicel-
mentos referentes é. divindade, senão para fu-
zel-n mais ardorosa. A lu» do sol, embora seja
tilo resplandecente, nüo 'Ilumina a nossa alma.
Kinbòni cila dissipe as trevas do mundo mn-
teriu'1, nüo dss»lpa os sombra» do espirito.

A natureza nilo nos revela o objecto dc nqs-1
sa vida, quando a nossa razão pereunta pnro
que fomos creados 1

A natureza nos revela lois pliysicas, mna
nilo leis mornos; c a nossa raíüo nos faz
i-omprehcnder-J-iue nilo estamos no 'mundo para
fnzer s8 o nosso capricho. Nada noa diz tio
pouco a natureza sobro a vidu futurn, nem
sobre o que podemos esperar duila, íwrque a
noinn rnzilo fica tilo -pouco satisfeita com a
vida presente, por ser tao limitada e transi-
toria. .Necessitamos do uma luz mais alta.
uniu Ju» espiritual, reveladora das coisas que
estfio por cium dn matéria,

Tois bem. Dous sc dignou satisfazer essa ne-
cesuldndo de nossas almas, «laudo-se a conhecer
pela-Bíblia. Elln nos mostra, nqulllo que nao
pôde mostrar as maravilhas da crcaçSo. Kita
nos apresenta Peut com todos os seut attri-
butrai de Jmtlça c de misericórdia. Como le-
glslador. como Juiz, o sobre tudo como salva-
dor, revelando-nos o qne fe» para libertar as
aua» creuturn» da condomnai.*ilo que Incorreram
pelos seus peccados.

Nesse Uvro divino, aprendemos o principio
da historia da humanidade, para que saibamos
qual foi a origem dos nossos males, "o o rc-
médio que Deus uos deu. Nüo 6 necessário re-
nctlr essa historia mas íuinca falaremos bas-
tante ila infinita misericórdia que teve em dar-
uos seu Pilho parn que no» levante an nossa
queda. Igualmente nüo falamos o bastante do
amor lmnienso do Filho, qual so entrenou em
sacrifício por nós. Porque essa .obra de su-
prema abnegaçilo supíra tudo quanto possa
«pritnlr a lingua humana. Porquo Deus 6
amar. Os amigos conhecem a Deus como seu
creador e como autor da suu felicidade. Mas
n5s necessitamos couheçcl-o ainda como nosso
Kbdemptor, nu uessoa do Uhigeuito tilho a
iiucnr enviou ao mundo-pata nos remir.

Isto nos conduz 11 segunda parte do texto.
Se nos 6 necessário conhecer o Pai que

nos creou. tambem nos é necessário conhecer ao
Filho que nos renilú. Este segundo conhe-
cimento vem completar o primeiro. Necessita-
mos eonhcecr quem nos salvou, — como nos
snlvou, — e para que nos salvou.

So tivéssemos permanecido em amisade com
Deus, mediante a obediência, nilo conhecíamos
no Pilho do Dena, romo Rcilmnptnr, porquo a
rcilemiKio nüo seria necessária, e o nosso vau-
tico seria o das creaturas cclestines que nun-
eu necessltaraurde redempcüo.

Senhor, digno és do receber glorias, honra e
virtude, porque Tu crettote todas ns coisas
e Tua vontade tem de «er íclta porque por
TI foram creadas.

Mai havendo nos caido na terrível ml-
nerin do peecado, • teudo nós um Salvador na
pessoa do Christo ,0 nosso cântico tem dir ser
este- " O certeiro que foi ím»tolu«» « dlijtio
lie 

'tomar 
o poder, riqueza*, mbctlorta, forlale.-

ia' Aunru c olaria, porque no* remiu para Dm*
com o teu saiiaue."

Proseçuindo nessa ordem de con-

siderai-ões. o orador aclarou todo o

thema, bordando varias considera-

ções e lendo vários trechos dos Evan-

Relhos, 
-principalmente o de S. Pau-

Demonstra a razão que tinlia este

ultima para dizer que o homem aó

alcança a verdadeira sabedoria

quando pode dizer como o Kvange-

lista citado "Eu sei em quem tenho

crid.o."
Concluindo o seu sermão, mostrou

que a ''vida eterna nada mais é, se-
rão a que esboçou na sua pratica."
o fruto do conhecimento bemdito —-
herança . que se alcança, sabendo
quem nos nomeou herdeiros.

ST TOM
ImÍbSB^L^j^l m*f".'-7ÍHl'fjF. m ¦ BT*fiil

ESTA 

é uma éxeta-mação que s«
ouve de infinidade 'e mulheres,,
porque soffrem horrivelmente

de dores nar.costas, e consideram-se
desgraçadas por crere 1 que esses
padeclmentos sao nati-raes de s u
sexo. : ste ê um engano muito
grande, pois nio existem taes d -es
"próprias do sexo". A dor na: cos-
tas é um dos syn ptornas mais com-
muns do mal 1 os rins, e ' um dos
primeiros indicios ne dc lidadt re>
na' Immediataniente ao apparecei
essa dor, a senhora deve oomeyar o
ajudar os rins, pori.ue, se issim não
í'/er, seus soffrimentos serão maio-
res, dia a dia. A falta d<= íiltraçaa
not rins farã que o sargue se jncha
de venenos urlcos, •> log> sentiiâo
nas juntas, museu Ios, eto., aqu-illac
dores que se denoailnain geralmenU
"rheumaTicas".

As Pilulas dc Fostcr para os Un?
tSm salvo milhares de pessoas do
mal renal. Todos os Ingredleutei
que entram na sua co.iipof.Içào sao
rt.» primeira qualidade; as pilulas
têm sido usadas e recom men da das
ha mais de 50 annos. Nilo contem
drogas de espécie algema que preju-
diquem ao organismo. Se a senhora
sente dores nos costas, dirija-se im-
mediatamente ü. pharmacia mai!
próxima e compre um vidro de Pi*
lulas de Fostcr para os Itins.

¦ A' venda om todas as pharma-
cias. Solicite nosso folheto sobre aa
enfermidades renaes, que nós lu Q
enviaremos absolutamente grátis..

FOSTER-Mc CIjEIjI-AN Co.

Caixa postal 1.002

~RIO DE JANEI HO-

Asylo Isabel.
Encerraram-se hontem, os trabalhos

do anno lectivo no Asylo Isabel, ob-
servando-se o programma constante
de um novenarlo ft Santíssima Virgem
da Conceição, com praticas e benção do
Santissmo diarimento.

No dia 8, vigésimo nono anmver-
sario da inauguração do asylo, foram
celebradas as ultimas partes do pro-
gramma. Pela manhã missa cantada,
officiando o director, monsenhor Ama-
dor Bueno de Barros. que fez o pane-
gyrico da Conceição de Mar:a ao
evangelho e communhão das associa-
ções do mesmo ásylo. Pelas 14 horas,

ESPIRITISMO

"A. B. C."
C-Jr.; este titulo rccrbeinos dos Sr;. José

Martiiij ?- Irmão, uma nova revista por-
u:2ucz::. *|U*.' iá vai ro numero iS, bon-
tem pü-ta á vinda.

E' unia interi-s::ir.'.? revista; cuja lei-
tura agrada, pelo variado siuiur.ario ülus-
trnilo ene coniiim. nío s*> sobtv ?¦ v;da

CULTO EVANGÉLICO
Haverá, escola dominical, amanhã ás

10 horns, nas seguintes Igrejas: 1.* e
2.* bapfstas, da rua de SanfAnna e
largo de Catumby,, na de Madureira,
do Piomsiic.ces.so, de S. Christovão, do
Mover, dos Pilares e do Engenho de
Dentro. Alím do culto da manhã, rôa-
liza-se íi noite 11. pregação dos pastores,
du accordo com os preceitos ovange-
Ileos. .-

Igreja Methodistn do Cattete.
Terft logar amanhã, neste templo

evangélico*; escola dominical das 9 fts
10 e das 10 1|4 fts 11 horas da manhã,
pregação» do evangolho e ás 19 1|2,
culto de' propaganda, todos os áctos
religiosos serão feitos pelo pa»tor da
igreja o rev. Henrique Ij. da Costa..

! —JKesumo do sermão sobre a Vida
Eterna, pregado nesta igreja pelo
rev. Henrique Ij. da Costa, e taohy-
graphado pela senhorita Jael Cordeiro.

"/? n rlili rfrrno r cuia: que 1c eo-
nlicçam. a ti íí, por «nico Dom vcrilaitíro,
« a JcJnis (.'ir'«fn, a quem cinstante."

(». Joio, cap. 17: vi»)
Senhores — Segundo estas nnliivras, a vldn

eterna consiste ein conliccer a Ueus verdsilei-
ro e a seu envioilo Jesus Chrlslo. Amlios ns 111-
nhcrinifcntijü funiima uma hí>. scieui-Ia, nlisulutn-
mente neressarla para a felicidade eterna do
homem.

O evaneellio veiu dar-nos a verdadeira idOii de
Deus c aprctientar-im» rhristo cumo cn vindo
«ou parn n *KnWn<.-ilo iIoh htvifèiis.

A humanlitiiile i-onliecla u muitos d:use< f.il-
sos. Inventados peln exirava&iitèli humiinu, nws
nilo conliei-lum ao Deus verilmlelro, nem podlaii'
nli-nni.ar um conheermentn t3o necessário, s»n"lo
por melo do um envliul-i .li nens mesmo.

O nos«o vcritieulo se divide em duas párias:
a primeira nos inrtlcn n necessidade de 10-
nlicccr no ver.ladeiro Ueus. V. a tesnnila nos
drclara nue â nerewtorlo tnutbom ronliet-úr a
Christo, liara alcançar esse grande beueílelo.

Trataremos e>te ussuaipto com o auxilio do
Es|ilrlti> Santo.

í"' uma verdade reconhecida pela ft1 iIiIrIS,
que a vida eterna vai uiildn com o conlieciineu-
to de Deus verdadeiro o de seu Filho. .lesus
Chilato. Se somos realmente clirlstiio. tere-
m«3 iião a* a cspcnini;a da vida eteriin, se-
111V1» i-erteia Intima ile ter jâ essa vida por
Jp ui CUristn.

• Secundo ns palavras do «imvIoIo S. João:
"o QH* tem o Filho, lem a rida", isto 6: |ms*üj-
mos da iniirtc rara a vida. e ;» reallrar3o em
n-*'sa*i puliivruri do S. Pnulo: "na* agora, li-
lin-in* ilo peeeaia.-ífiiloii. ãJ*rww; para Dtnir.,
Irn.o* fflo to**o fruto a *a.it!:f',çario e'por.fim-
a riiln eteivit.", » ¦ 1,

l'arn danlhis 'conta desta 'bchidlta poBlcao,
é ucccitsario i-aber õ iiu cDells 6 para nos, c o
que fez em-nosso favor.

O ijue EUç.jvís, promette e o qne it nds
¦qm*. , .,nido isto sabemos, nilo' por nossa» investi-
¦pi'-ÕP8 mas sim pela revelaçüo divina conserva-
da ua nlhlla para a lnstnn-(,-ao de ledas as
avrações.

Mm primeiro logar necessitamos conhecer a
U»!is, c nüo podíamos conhecel-o de um modo
silífWcntc r"r noMOS porprios merwlniente».
QThüliii riira o 1C0 o observiinilo os Inimine-
rinvR n-rrii-s que «iram },i i-.-*|-i".'<*

enofetiiplanüo a terra e os n*i*.

O Oremio Nazareno realiza, »a
avenida Goyaz n. 108; Encantado, a
süa sessão costumeira para estudo do
livro dos espiritos. Começará ás 20
horas, sob a direcção do Sr. Eutycliio
Campos, que desen-volverfi, o ponto
do dia. „• .O Abrliço Thereza de Je"iu9, a
rua Barão de Ibituruna n. 91, tran-
quearà amanhã, As 16 horas em
ponto, os sous salSes a todas as pes-
soas que sn queiram deleitar, ouvindo
o Sr. Leopoldo Cirne, um dos cam-
peões do Bsplritismo, no Kio de Ja-
neiro, e que dirigiu a Federação Bra-
sileira, por dilatados annos.

O thema dessa conferência e "A

mulher e a renovação espiritualista",
o a julgar pelas anterlorea, n5ô fi-
cará. um logar vago nessa pia insti-
tuiçao.

Uma sublime e piedosa idea e
e3sa que levaram a eífeito os inem-
bros da União Espirita Suburbana, ft
rua Archias Cordeiro n. XI6, Meyer.
instituindo uma aula infantil de ¦mo-

ral evangélica para as criant-as que
se queiram matricular, independente
do qualquer ônus. A direcção desses
importantes serviços eslil confiada ft
dedicação do esforçado pronagiindis-
ta do espiritismo Sr. Antônio Va-
rella.

Na Federação Espirita de Ni-
theroy, à run Coronel Gomes Macha-
do h. 140, haverá, hoje sessão do
concentração c amarrhã, sessão pu-
blica, ft noite, para estudo do "IA-
vro dos Médiuns" e do "Evangelho".

; Dois esplendidos livros, oscri-
ptos por mãos de -mpstrcs, acabam
de surgir no meio espirita.

S£o a "Doutrina e Pratica do Es-
piritismo", de Leopoldo Cirno, iftii
dos mais. conceitiiadii3 o tolerantes
pioneiros do espiritismo no Brasil, e
a "Nova Revelação-de Conan Doyle,
o reputado esciiptor britannico, ul-
timamenle convertido 110 Espiritis-
mo. São duas* obras, de fôlego que
i-Bfin provar a grande vantagem da
analyse religiosa seiii idéas precon-
eobidas, em vez de querer limitar a
consciência alheia.

-^ No "Ke'1'ormador", órgão da
Federação Espirita Brasileira, encon-.
tra-se' a seguinte theoria de Balzàc;
a propósito da: rfeencarnaçãó :

"Depois do ter experimentado o va-
cuo e 01 nada (a alma depois da mor-
te), vtflta cs ofhos para o bom ca-
ininho. E" então a vez de "novas
existências", para chegar ft estrada,
onde brilha a luz. A •morte é o dea-
ninço .dessa viagem e a» experiências
3e fazem, então, em sentido inverso.
E' preciso, mul*tag veuei*, "toda uma
vida" para adquirir as virtudes Ç*p-
postas aos erros em qu© ".preceaen-
temente viveu". Assim, vem a "vida

em que soffre e cujas torturas tra-
zem a s5de do amor; vem depois
"aquella" em que am» e em -que o
devotamento pela i.reatura ar*rat>ta
ao devotamlento pelo Creador, em que
as virtudes do a-rrer, seus mil mar-
tyrios, eua angélica esperança, suas
alegrias seguidas- de dores, sua pa-
ciência, sua resignação, excitam o
appetite das cou-eas divinas. A essa
e*>gunda vida segue-se "a" em que
sõ torna -humilde e caridosa. Depois
vem "a" em que se abraza em dese-
jos. Por fim chega "a" em que ora.

TÍIEOSOPHIA
A Loja Theosophica Pytliogorau,

que funcciona ft rua Campes Salleu
11. 74, realiza amanhã mais uma «es-
«ão privativa seb a preside-nola do
Dr. Juvenal Meirelles de Mesquita.

Pede-se ó com.pareclmento dc to-
dos os estudantes de th*eosõphiii, vis-
to tratar-se de divulgar as . mais
transcendentes th*eorias.

— Na eède da Associação Com-
mercial de Nitheroy farft hoje, ã« 20
horas, o Sr. João Den or-nes. jorna-
lista e redaçtor de "O E.itado", uma
conferência da s&rie que vai realizar,
subordinada uo titulo "Das religiões
ft Religião".

A entrada snrft franca, -pedindo-s»
o comparecimento de todos os theo-
so.phifitiui e .peasoas sympathlcas. ao
espirituallsmn, a quem muito interes-
ea o assumpto om foco, não s6 por
so tratar de um erudito e conhecedor
do assumpto, como porque 4 um dos
estudos que assentai ,ao>bre aa base*»
fundamentaes da Sociedade Theoeo-
phlca.

Essa* -conferência será feita sob ot»
auspicios da Academia Fluminenso
de Letras.

 Realiza-se «manhã mais. uma
das apreciadas reuniiJes •mueico-lHe-
rarias promovidas por um grupo de
theoscphistas, ft rua Sachet, n. v33(
segundo andar, fts 17 horas.

Da parte musical, que constará do
trechos clássicos eelectjps, estão en-
carregados o professor l*berê de Le-
mos e o provecto compositor patri-
cio professor Villa Lobos.

Na -parte literária, serft reeditada,
a pedido, a conferência do Sr. Gio*
vanni Leoni sobre " A magia e o oc-
ciiHismo na musica", constando
tamlbe-m do programma recitativcKí
de Olavo Eilae e Antíiero de Qüen-
tal.

BRILHOS PARA O RAMAL DB
BARRA BONITA

O Sr. ministro da viação autorizou
o Inspector federal das estradas a
piiteuder-sc com o governo do Pa-
raná, no sentido de ser aceito o offe-
recimento que fez, de entregar ao
governo federal, por empréstimo,
1.5(10 toneladas de trilhos usados,
mie deverão ser empregados nu li-
íiha férrea de Barra Bonita u Ria
do Peixe, nos termos por elle pro-
posto.
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ULTIMA HORA
Foot Bali

A RKIT.VIÃO D;*! liOXTlájM, l>0 COJÍ-
SJuLà.O .;tv;.tuoK DA 1.1«A
Mt:ntt>r*oijJTAA'A.
Cr.in a pro.iença dos conselheiros

Dr. Ãkuio l'oilu, Antônio cie Miranda,
.,,i!tJc:ito BÍtUíiêourl, Horacio Verne,
.i.i.iii.*al Pei.-.ü^u, SamiK-1 de Carraiho
e Hoiiriqu--- Plinio de Cúrwtllio. ru-
uniu-se liontcm, ft noito, ein àeassuà
iiiiliiiaria, so:o a presidimcla do Dr.
Antônio Ferreira Vianna N';tto, o ser .
cretariado pelo 1° tenente Agricola
Ltèuiiúln, o CoilKelho-Superior da Li-
jogo Rio do Janeiro x MacUeiiziü.

Na primeira parte ilos,-trabalhos,
usaram da íialavra os' çonselliúiròs
Dr. Mario Pollo, Horacio Verne, An-
nlbal Peixoto; Samuel du Carvalho e
plinio de Carvalho, tratando do va-
rio;i assumptos; Cs tres prüiiuii os'
criticaram, com vcheniencia, «.'t-rtos
aetos da directoria, e o ultimo falou
90bre os ataques quo tem -soítrlá» -
pela imprensa 0 veisialmenté, devido ¦
ao parecer que dou 110 "casu" do
jogo Rio do aJnoiro x Mapkeiizle.

Na ordem do dia, o conselho re-
solveu:

Approvar os pareceres da cornmis- ¦•¦
são de informações sobro* ts novos
estatutos do Fluminense F. O. u Kio''
Moto Club;

Rejeitar, por cinco votos conti*.
dois, o parecer do conselheiro Sa- •
çiuel de Carvalho, contrario.ao recur-*
so do jogaáor Heitor Pinheiro, do j
acto da assem*blúa do S. Christovão, '*

que o eliminou, em agosto íin dol . .
Approvar, por seis votos .contra lim,

o parecer do conselheiro Norberta
Bittencourt, contrario ao recurso . da
Associação Christã de" M0Ç03, do
acto da directoria, que negou registro
a um seií funecionario;

Approvar, unanimemente, o p-.c-
cer do conselheiro Samuel de Carva-
lho, ao recurso do acto do Conselho.
Infantil, que não approvou o matCâ.
dos primeiros teams America x Botíi-
fogo;

Approvar, unanimemente, o par-;-
Além estft o eterno .meio-dia, além as cer a0 conselheiro Norberto Bitteii-
flores, o cobiçado frueto. As quali- court, favorável ft consulta do C. "ti.

dades adquiridas e que se desenvol- IVasco da Gama. sobre a inclusão do
vem lentamente em nó» cão laços in- 1 player, suspenso, Alipio -Marius, (Ne-
visíveis, que ligam umas fts outras I grito), no jogo annullado com o Ca-

mm Ioda
portugueza. como sol*-i* os ^coi*.!irc:*:en- j * ''.'".''i^rtíiò^üra. 

podeinoi cnlu|irj;hmlrt.cr aue
los mais pálpitairtes do estransciru, so-1 ejj.^ umu coisa sobrenatural a ludo iiuanto

brctiidb do Brasil. ' *»'< *-'tc*111"*

"todas as nosaas existências" o de
que só a «lma se lembra, porque a
matéria não píide lcn..brar-se de cou-
sa alguma espiritual."

Juntamente com as do grande sa-
blo analyãta, outras citações fo-ram
trazidas a lume no mesmo periódico,

I todas, nnrini, ineficientes para con-
¦ venc -• íV-üea aue têm yontade de
| acerta

rioca V. C;
Approvar, por cinco votos contra

um, o parecer do conselheiro Pliniu
de Carvalho, favorável ao acto da ui-
rectoria, que recorreu do acto do con-
selho da 1" divisão, contra o acto tia
mesma directoria, quo mandou abri.
um inquérito para apurar ás oocr-
rencias havldaa por occasião do jo*-;*»
Botafogo x fl. Chrlstov&o.



¦ X''-f

X*

8 O PAIZ-SARRADO, 11 DE DEZEMBRO DE 1920

-.-¦¦•

m'

FORTC^J o Foot-Bali, Turf, Eowasng i

ÕUÍTÚB
FOOTBALL

Os jogos de hoje
.FEDERAÇÃO ATHLETICA

DO ALTO COMMERCIO
City A. C. X Leopoldlna Railway A.C.

No campo do Andarahy A. C, á
rua Prefeito Serzedello, ás 16 horas.

Juiz, Othelo de Souza.

Os jogos de amanhã

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO .'

Mangueira X Fluinlncnso
No cam.po do C. R. Flamengo, á

rua Paysandú, nas Laranjeiras. Se-
gundoe e primeiros quadros, ás H.M
e 16.15, respectivaiir.ento.

Juizes: Segundos quadros, Eduardo
Sibson, e primeiros, Jayme Barcelíos.
Representante, Dr. Oldemar Murti-
nho.

Palmeiras X Andnrnliy.
No ground do America F. C, á

rua Campos Salles, terceiros, segun-
dos e primeiros teams, ás 9,45, 14,30
e 16,15, respectivamente.

Juizes: terceiros quadros, Edgard
Vieira; segundos, Eduardo Gibson
(?); e primeiros, Ary de Azevedo
Franco. Representante, Guilherme
Pastor.
IíIGA SUBURBANA DE FOOT-

BALL
(Sub-Liga da Metropolitana)

Itália X Brasil
Éclnir X Modesto

União X Pcdregiilho
Frontin X Mavilles

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO
ENGENHO VELHO

Wanders F. O. x S. C. S. Paulo —
Juizes, primeiros teams, Anthero
Gonçalves Sobrinho e segundos teams,
Arlindo Monteiro. Representante, Jo-
eé dc 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.
H. Valladares x Arcos — A's íd

horas — Primeiros teams,
ASSOCIAÇÃO ATHLETICA

SUBURBANA
Estrella X Internacional

Juizes: Primeiros teams, Manoel
Faria; segundos e terceiros, Virgílio
Fontenelle. Representante, Manoel
Chaves J. Molina,

Notas do dia
O GRANDE BAILE OOMMEMORA-

TIVO DO ANNIVERSARIO DA
FUNDAÇÃO DO AMERICA F. C.
IRevestir-se-ha, ipor certo, do maior

brilhantismo o grande ..baile que se
realiza hoje, no esplendido rink do
symipathtco & valoroso centro de
sports, que 6 o America F.' C.

O campeão de 1913-1916 offerece
essa "soirée" aos seua associados e
famílias, afim de corrumemorar a
passagem do anniversario de sua
fundação .

O -mageetoso rink da rua Campos
Salles, artisticamente ornamentado,
apresentará, logo á noite, um effeito
deslumbrante, o-ndo milhares de
lâmpadas multicores, circumdando-o.
maior brilho ainda darão a. esta
festa.

Atem doa preparativos que estão
Bendo -feitos pela directoria do Ame-
rica, ha a acerescentar, reportando-
ee ás festas anteriores, que á de hoje
marcará mais uma etapa glorioaa na
vida scclal do glorioso pavilhão alvi-
rubro.

Tudo isso, e mais ainda, a eincerl-
dade de trato, que ê o apanágio dos
directores e associados do America,
para com os seus convidados, é que,
affirmarrros, a festa de hoje será de-.
Veras surprehendente.

Abrilhantarão essa "soirée", au-
ciosa.nente esperada, a magnífica or-
chtSstra do maestro Cicero e a excel-

..lente bunda de musica do sargento
Sobrinho.

O .serviço de "buffet" está a cargo
ie uma das melhores confeitarias
Sesta capital.

Aviso — A thesouraria deste cluh,
por nosso intermédio, communica
aos associados que o ingresso para
jssa fedta será co»; o recibo do mez
corrente, que é restrictumente pes-soai, e «cientifica que os associados,
do accordo com 0.s estatutos, poderão
se fazer acompanhar de pessoas de
sim fu in li ia (senhoras), rogando o
especial favor de evitarem a presen-
Ca de crianças;

Os permanentes estão suspensos
para esta festa.

Os convites para os chronistas
acham-se na Associação de Chronis-
tas Desportivos; com o empregado
Barbosa.
ECHOS DO CAM PEONATO SUL-

AMERICANO
Grave denuncia conlra n Associación

dc Foot-ba-ll do Chile—Interven-
ção do govçiUM) chileno
Lemos no "El Telégrafo", de Mon-

levidéo, o seguinte:"Cemo devem recordar-se, por oc-
oaslão do ultimo torneio sul-ameri-
;ano foi denunciado, na Câmara dos
Oeputados do OhHe, que a Asoeia-
clón de Foot-ball daquellc paiz ti-
nha pago a um agente administra ti-
vo 10.000 pesos, afim de que o mes-
lho conseguisse deput-h,. favorável
.•olutlvãmente a 100.OOu pesos, soli-
citados como subvenção Aquelle
srande certamen sportivo, o que,
mais tarde, foi concedido.

A" data da partida do ultimo cor-
reio, o Ministério do Interior se
aícupa-va em colligir o_? anteceden-
it; do facto para os remettor ao Ml-'•^(sterio da Justiça, órgão encarrega-
ío da investigação.

O sub-secretarlo do Ministério do
Interior, Sr. Luis Barros Merlrio,
forneceu á impienea os dados se-
guintes, relacionados com o anda-
mento que teve naquelle ministério
i lei que concedia o auxilio e com o
lecreto respectivo.

"Neste departamento—disse — foi
recebida a lei encaminhada pelo
Congresso, no dia 30 de agosto do
sorrente anno, tendo-a enviado nes-
so mesmo dia ao conselho de Estado.

No dia 6 de setembro, foi deval-
vida ao ministério, Já approvada por
aquella corporação, e, nessa mesma
data, foi promulgada como lei da
Republica.

A pedido telegraphico da Asoeia-
ción de Foot-ball, de Valoaraiso. o

respectivo decreto foi assignado no
dia 10 de setembro, tendo transitado
no dia seguinte por todas as repar- ^
tições, indo, em seguida, á thesoura- '

ria fiscal.
Como so vê—termina um nosso

confrade transandino—o ministério
não teve outra interferência no as-
sumpto a não ser a de ter encami-
nhado o mais rapidamente possível o
fornecimento de meios concedidos á
Asociacion de Foot-ball, isto é, os
solicitados 100.000 pesos.

Agora, o ministro da justiça en-
viará todos estes antecedentes ao
promotor fiscal.

Devido a esse escandaloso caso, o
acatado sportista Sr. Latorre More-
no Já se exonerou do alto cargo que
oeeupava na entidade mentora dos
sports chilenos.

Espera-se que, dentro em breve,
fique apurado o que ha de verdadei-
ro nesse escândalo, que muito tem
agitado o mundo sportivo trans-
andino".

O MATCH DE AMANHÃ ENTRE O
MANGUEIRA E FLUMINENSE
Será finalmente amanhã effectua-

da a prova retúrno do campeão ca-
rioca, entre as equipes do rubro-ne-
gro da praça Sahs Pena e o tri-cam-
peão da cidade.

O encontro é esperado com gran-
do anciedade nos circulos sportivos,
pois, o resultado da peleja vem favo-
recor ambos os combatentes.

Sc a victoria pender para o Flu-
minense, este firmnr-se-ha no se-
gundo logar da tabela e ficará de-
tentor da bella-taça "Vida Sporti-
Va"; se o resultado for ao contrario,
o S. C. Mangueira ficará isento de
disputar a prova eliminatória com o
Carioca F. C.

A lueta será, pois, sensacional e
os quadros combatentes não se têm
descuidado dos necessários treinos.

O Fluminense apresentará o mes-
mo quadro que vem disputando o
campeonato, e o Mangueira, manda-
rá ao gramado a sua representação
com dois novos elementos que são
perigosos nos ataques e ítos tiros fi-
naes. .

O encontro será levado a efeito,
no vasto field do C. H. Flamengo, á
rua Paysandú, que certamente será
pequeno par conter a grande massa
de povo que lá affluírá, afim dc as-
sistirá uma lueta titanica e emocio-
nante.
A DECISÃO DO CAMPEONATO DA

FEDERAÇÃO DO AI/TO COM-
MERCIO

Leopoldlna x City
Constitue assumptos predominan-

tes nas rodas sportivas commerciaes
o importante jogo que será effectua-
do hoje, entre os çlubs acima, no
campo do Andarahy A. Ci, á rua
Prefeito Serzedello. Este jogo, devi-
do ao resultado que trará para a col-
locação final do Campeonato da Fe-
deração do Alto Commercio, reveste-
se de grande Importância. O vence-
dor deste match terá conquistado
com a victoria o cubiçado titulo do
Campeão da Divisão Sabbateira.

Para que os leitores possam aqui-
latar da importância'desta partida,
basta que se lhes- diga qúe os con-
currentes atravessaram todo o cam-
peonato apenas com uma derrota.

Ambos os teams, preparam-se com
apurados treinos individuaes e de
conjunto para esto encontro, quo
constitue para ambos a oppnrtu.nl-
dade de demonstrar a sua effic.ien-
cia máxima. -.-.•,

O City possue jogadores 
' como

Claudionor, Sterling e Flavio, que
defenderão no corrente anno as co-
res do Palmeiras e Flamengo.

Do team do Leopoldlna fazem
parte os sportsmen- Flavio, Ruy c
Raul, excellentes jogadores que dc-
tendem as cores do Progresso, River
e Palmeiras.

O Leopoldina, põe a disposição de
seus sócios bondes especiaes, que
partirão do largo da Lupa, ás 14 l|2
horas. A do Leopoldina, no 1° turno,
quando vencido pelo accordo de 3x0
pelo City e este no 2° turno, vencido
pelo Leopoldina, por 3x7, que obte-
ve uma brilhante revanche;

Eis os teams:
Leopoldina Railway : Nelson, Ro-

cha, Cadinhos, Raul, Ruy, Ernani,
Lopes, Gomes, Haroldo, Flavio, Odil-
lon.

City A. C. : Álvaro. Bethlem; Sa-
vio, Sterling, Soares, Prospero. Cas-
tro, Ricardo, Nono, Pessoa e Mar-
Uns.
LIGA SUBURBANA CARIOCA DE

SPORTS
Inscrições

Acham-se abortas as inscripções
para os clubs que desejarem se filiar
as condições exigidas para filiação,
são as seguintes:

a) Depositar, a titulo de jóia, a
quantia de 30$000;

b) Ter directoria idônea, compro-
vn da;

c) Reinette.r, em desenho, o pavi-
Ihão e a cõr do uniforme, sujeilnn-
do-se se for preciso modificai-.'-

d) Remettor um offiein pedindo fi-
Ilação, corn todas aa expUcaçõos.aíini
dc facilitar os trabalhos du commis-
são dè syndicancia;

e) Remet ler, junto ao officio de
que trata a letra d), uma relação de
todos os directores, bem organizada,¦oMülunte de nomes, residências, pro-
fissão, naturalização, estado civil,
i-i.lc, li.gar em que exerce a sua
profissão e o cargo que exerce na di-
rectoria do club, tudo pela ordem.

I'>:|H'(!ienU! — Haverá hoje. dns 20
âs 22 horas, expediente na sede desta
Liga. ú rua Ferrei- n. 119, estação dc
Biiugü, este expediente será para bôa
regularidade du serviço.

TORNEIOS INTERNOS
Botafogo F. O. — O jogo dc nina-

nhã — Realiza-se amanhã, ás 8 1J2
horas, a prova decisiva do torneio in-
terno deste club. entre os teams "Dr.
Renato Pacheco'' o "Samuel do Oli-
veira".

Tciini Renato Pacheco — Reali-
za'ndò-se amanhã, o match deci-
sivo, com o team Samuel de Oli-
veira, o captain pede o compa-
iveimento dos seguintes jogadores:

Santa Maria. Zézinho, Chríülofivãó,
Romeiro, Flrniltiri; Hugo, Siqueira,
Fred.. Joppert, Mimi e .Menezes.

Amerlca F. O.— A comniissão de
foot-ball resolveu transferir para o
dia 25 do corrente, o match marca-
do para hoje, entre os teams. Raul
Reis c Jayme Barcelíos, devido
á festa que se realizará amanhã.

Hellenico A. C.—Os jogos (lc ama-
nhã — Effectuani-se amanhã, á tar-
de,a disputa dos matches decisivos
do terneio interno do Hellenico A. C,
entre os quadros Cordolino Macedo,
Lauro Monteiro e Edmundo Ciodaro.

Esses jogos serão disputados na or-
dem seguinte:

1° jogo — Edmbndo Ciodaro x Cor-
doiino Macedo.

Ia jogo — Lauro Monteiro x Ed-
mundo Ciodaro.

3o jogo — Lauro Monteiro x Cor-
doiino Macedo,

Servirão de juizes, respectivamente,
os sportsmen Thomé 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 comniissão do torneio interno
convida, por nosso intermédio, todos
os associados e Exmas. familias,
para assistirem á ultima festa que
encerra o mandato da actual dlre-
ctoria. Ao que fomos informados,
abrilhantará a festa uma banda de
musica militar. O presidente do Helle-
nlco A. C, fará entrega de 11 meda-
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 o comparecimento dos jo-
gadores abaixo, ás 13,30, na sede
social:

Jarbas, Paulo, Pimentel, Domin-
gos, Canedo, Lafayette, Zamith, Vil-
laça, Tico-Tico, Lili e Humberto.

Reservas: Carneiro, Zézé, Massa,
Jorge, Moreira e Calmon.

O captain do team Lauro Mon-
teiro, 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 Junior, José Soares,
Augusto . Penna, Euclides Pinaud,
João B. Rosas, Décio M. Soares, Eu-
rico da Motta, Jorge Beltrão, Vicente
Romulo Longo e as demais reservas.

O captain do team Edmundo Cio-
daro, pede o comparecimento dos se-
guintes jogadores, ás 14 horas: Alva-
ro Caho, Renato Silva, José Steck,
Lopo Mendes, Alberto Cabo, Joaquim
Lobato, Victor Sá, Carlos Coepteke,
Abilio Mendes, Plácido Vaz, Homero
Duarte, G. Mendes e Milton Villela.

TRAININGS
Team Tupy, do -Progresso F, O.'.x

Almeida Marques F. C. — Realiza-se
amanhã um rigoroso treino ontre os
teams acima. O captain do Progresso,
pede o comparecimento dos seguintes
jogadores, no campo do mesmo, ás
7 1|2 horas, para seguirem uniformi-
zados para o campo do Almeida Mar-
ques F. C: Waldemar; Nono o Lou-
reiro; Souza, Nêné e Pedro; Pernica,
Camlpòs; Virgílio, Castro e Leite.

Brasileiro A. O. — O captain pede
o comparecimento do todos os joga-
dores aos treinos que se renlizam ás
terças e quintas-feiras, no ground do
Confiança A. C, das 14 1|2 horas cm
diante.

Amanhã, haverá treino das 12 1|2
horas em diante.

AVISOS
Barata F. C. —Realizando-sc ama-

nhã, o jogo infantil do 1° team com
o Paris F, C, o captain pede o com-
pareciinento dos seguintes jogadores,
ús 8 horas: Eocage; Cachorrlnho o
Waldemiro; Floriano, Alfredo e José
II; Dríhgp, Oi-estino, Ratto, José c
Belmirinho.

Reservas: Manoel e .Taboticaba.
Irln F. C. — Este club avisa a todos

oa Interessados e clubs congêneres
quo mudou sua sédc da rua Bento
Lisboa, para a rua D. Luiza n. -57,
(Gloria), para onde íuturamonto dc-
verá ser endereçada toda a correspon-
dencia.

Helios F. C. — O presidonto leva ao
conhecimento dos directores quo as
sessões dc directoria seinanaes pas-
saram a ser nas terças-feiras. r

F. R. Moreira Associação A. — O
director sportivo pede o compareci-
inento dos jogadores abaixo escala-
dos, amanhã, ás 7 lioras, no campo
do Storino F. C, sito á rua Araujo
Lima, (Andarahy), afim de treinarem
com o 1° team do niesmo.

Elviro Romano, Jurandyr Soares,
Attila Temporal, Julio Barros, João
Santos, João Silveira, Azevedo Silva,
Dóraldo Calmon, João Sarabanda,
Olyntho Bugre, e José Sena.

Reservas: Armindo e Américo Lou-
reiro.

ASSEMBLfiAS E REUNIÕES
S. C. Mangueira — São convidados

todos os sócios quites para a assem-
bifa geral, amanhã, ás 20 horas, na
sede social.

Ordem do dia: leitura do relatório
da directoria e eleição para os cargos
tle membros da commissão de exame
fle contas. " -•'

Hellenico A. C. — O presidente
convida os sócios quites para. se ro-
unirem em assembléa geral ordinária,
hoje. ús 20 ho-as, no prédio do largo
do Rio Comprido n. 13, sobrado.

Ordvm do dia: leitura do relatório
do presidente e contas da directoria,
discussão e votação do parecer do
comifMhn fiscal, eleição da directoria
e interesses geraes..

A. Ca.iiiensc Club — O presidenteconvida os associados quites paracomparecerem á assembléa geral ex-
trnòrdinaria, a realizar-se hojo, ás 20
lioras.

Ordem do dia: interesses geraes ur-
gentes.

C. A. Mutonrto •— O presidente eon-
vida todos os sócios quites para to-
marem parto na assembléa geral or-
dina ria, amanhã, ás 16 horas, nn sé-
de social, para eleição da nova dire-
cíorln para 1 921.

Audax-Cliih — 'Em sessão soma-
nal. reune-se amanhã, ás 13 horas, a
directoria desto centro de sports.

Bi-islleiro A. C. — O presidente
solicita a todos os directores paracomparecerem, terça-feira, á sede
provisória, ás 20 112 horas, afim do
serem resolvidos, com antecedência,
assumptos relativos á festa do dia l1
do janeiro próximo, quando será
desempatada .? taça "Imprensa Bra-
sileira". e outros assumptos de gran-
do relevância para o club.

VARIAS NOTICIAS
O baile mensal do Flamengo — O

glorioso campeão de terra e mar de
1920 realiza hoje, em seu niagnifico
rink, ás 21 horas, a sua soirée men-
sal.

Será mais uma reunião mundnna
que nada ficará devendo ás anterio-
!•<•«.' visto como as festas flamengas
constituem hoje um acontecimento
social.

Uma esplendida orchestra tocará
durante a noite.

Não "haverá convites especiaes
sendo a entrada dos sócios feita mo-
diante a apresentação do recibo do
mez corrente.

A A«.e:nb!ía gei-nl de hoje no Hei-
lenloo A. C. — Realizou-se hontom a
ultima reunião da actual directoria
do Hellenico A. O, no corronte anno.

Após a discussão 30 arsumptos re-
ferentes ao relatório do presidente,
confecção de listas de sócios quites e
inaH actos que sé !igavafi.v.'a .'issurn-

.pios, a realizar-se hoje. ás",2(i,.l|2 ho-
ras, no largo do. Rio Comprido'n. 13,
sobrado. O sportman Armando Va-
rady. presidente do club, submetteu
á apreciação dos seus collegas de di-
rectoria, a seguinte chapn. pnra os
dirigentes do Hellenico, durante
1921:

Presidente, José Calmon; 1" vice-
presidente, Dr. Homero M. Maga-
ihães; 2° vice-presidente, José Alve3
Netto; Io secretario Octavio T,egey;

2° secretario, Aluizio Marinho; 1"
thesoureiro, Mario Carrão; 2° the-
soureiro, Eurico Cunha; Io .procura-
dor, Nourival Gaudier, e 2o procura-
dor, Frank Sauwen.

Conselho superior — Presidente,
Armando Varady (por indicação
unanime dos seus collegas de directo-
ria); secretario, Dr. Armando Ca-
rijo, e vogaes, Max Doerzapff, Jorge
Bailly e Dr. J. Monteiro Soares.

Conselho fiscal —Dr. Oswaldo Tel-
ve Faria Pereira, Francisco Carrão e
Luperclo Macedo.

Espera a actual directoria que a
presente chapa seja suffragada pelos
sócios do Hellenico e que os destinos
do club, amparados pelo esforço dos
que compõem a futura directoria,
continuem sempro prósperos, como
até hoje,

E\ pois, a presente chapa a que
Armando Varady apresenta aos seus
amigos, que são todos os hellenicos.

Nessa reunião de assembléa geral,
ao que sabemos, será feita uma pro-
posta, concedendo o titulo de presi-
dente perpetuo honorário ao distln-
cto sportman Armando Varady.

Os teams' do Fluminense F. C. que
jogam amanhã—Realizando-se ama-
nhã os jogos officiaes entre os V" e
2i°° quadros do Fluminense e do S. C.
Mangueira, a commissão de sports do
primeiro escalou os jogadores abaixo,
cujo comparecimento solicita, por
nosso intermédio, á sede social, ás
seguintes horas: jogadores do Io
team^ ás 15 horas, e jogadores do
2°, ás- 13 1|2:

Primeiro team: Gerdal — Moreira
e Chico — Lais, Sylvio e Fortes —
Mano, Zezé, Welfare, Machado e
Bacchi,

Reservas: Vidal e Othelo.
Segundo team: Affonso — Faro,

Honorio e Salles — Adamastor, OU-
veira, Ramos, Queiroz, Moura e Cos-
ta.

- Reservas: Julien, Hugo, Luiz Sal-
les, João Ignacio, Julio, Georgcs.Car-
los Augusto, Rabello, Henrique Bra-
ga, Cavalcanti, Luiz Almeida e Sá
Carvalho.

A "Vida Sportiva", do hoje — Te-
mos sobre a mesa o' n. 172 da ,po-
pular revista "Vida Sportiva", que
e.-.á um primar.

A capa representa o valoroso e in-
vencivel team do C R. áo\ Flamen-
go, que acaba de conquistar, bri-
Ihnntemente, o campeonato carioca
de'foot-ball.

E' um.i:'justiesimu homenagem essa
da querida revista.

O texto, como .sõe acontecer, está
verdadeiramente intercwuitissimo,- e.
traz o seguinte summario: Campeo-
nato. iç&riõcà eom o match Botafogo
versus Andarahy,'campeonato de re-
volver, "raid" pedestre realizado pela
companhia, de guerra da. A. dos E.
do Commercio., campeonato paulista
com os .embates Corinthians X Pai-
melras, internacional X Portugueza-
Mackenzie, o grande match entre o
can peão. de terra e mar e o querido
America, realizado 110 campo da rua
Campos Salles; as festas sportivas do
soldado, realizadas no forte de Co-
paca.ba.na e na Villa Militar; campeo-
nato dos terceiros teams entre o- Ro-
tafogo (campeão) e o Andarahy, o
match de box entre Carpentier e
Dempsey ,etc., etc.

A parte -literária.da brilhante re-
vi;;ta eslá um encanto e merece ser
lida -pelos nossos sportsmen.

O- Amigos da Pátria F. C. tem
nova. sfde — O presidente leva ao
.conhecimento, do.s ü-soclados que a

• noya eéde deste club está situada á
rua D. Eugenia n. 47, 110 Engenho
rte Dentro.

•O Americano nfio nodcrA. concor-
rer á festa, do Civil? — Segundo
consta da neta official du Liga Me-
tropolitana; publicada nos jornaes dc
hontem, o presidente da Liga negúu
licença ao Aueric.ino' para tomar
parte na festa do Civil S; Club. sob
o fundamento de quo na secretaria
da Liga não consta a. íiliação do ci-
tado club á Sub-Liga.

Hoje me.smo n secretaria, do Civil
enviou uma solicitação á Sub-Liga,

•a-f_trf.de que ella officiaséc. á Metro-
poataiKi. no sentido de esclarecer a
situação. • . ¦

Entretanto, podemos adiantar que
o Civil está filiado á Suli-LIga desde
novembro ultimo, havendo até sido
eleito secretario, gp.nii du Liga Súb-
urbana, o represenlciiite do Civil jun-
to a esta entidade.

Por certo,' o presidente da Metro-
polltana, >m face do officio da Sub-
Liga, que hoje lhe será enviado, re-
formará fia sua decisão que, alas, foi
tomada muito 3u-"í:'-mc-nte.

..A General F.leflWc Koelcdado
Athletlca vnl promover uma ícéia—
Pára o próximo domingo, 19 do cor-
rente, a General Electric Sociedade
Athletlca vai promover uma grande
festa sportiva, nò Alto da Boa Vista.

A festa será brilhante, dado o ex-
ccllente programma abaixo confec-
cionndo:

Io pareo—"General E'ectric Socie-
dade Anonyma"—-Honra —Corrida
rasa de 500 metros—Prêmios: taça
"G. E. ",. (pesse transitoriu); meda-
lha,; de prata, ao Io, e de bronze, ao
2° collocados.

2o. pareo—"H. Greenwood"—Salto
em. distancia- com impulso (para ho-
.mens)—Prêmios: uma lapiseira de
ouro, ao Io collocado.

. 3° pareo—!'R. D. Sinclair"—Cor-
¦rida. rasa de 50 metros (para moças)
—Prêmio: uma caixa artística com
bombons á :i' colloçada.

4o pnreo—"Fabrica de Lâmpadas"
—Lançamento de poso (cinco kilos),
pa.ra homens—Prêmio: um objecto
de arte ao Io collocado.

5o pareo—"J. M. Fernandes"—
Kick (para homens)—Prêmio: um
par do botões para punhos ao Io col-
locado.

6° pareo—"Adhemar de C. Jo-
bim"—Corrida de ovo na' colher
(100 metros), pai;a moças—Prêmio:
uma linda sombrinha fantasia á
1* colloçada.

7o pareo—"Presidente honorário
Van Dyck"—Corrida rasa de 100
metros (para homens) — Prêmio:
uma carteira de couro da Russia
com canto do ouro ao Io collocado.

Intervalo—Lunch.
8o pareo—"J. A. Dunn"—Salto

em distancia sem impulso (para ho-
mens)—Prêmio: uma bellissima ma-
china photographica ao 1° collocado.

9" pareo—"Adriano Le Tellier"—
Corrida de agulha o cigarro (mixto)—Prêmios: uma caneta-tinteiro de
prata e um par de jarras aos 1"° col-
locados.

10" pareo—"H. Sheppavd"—Cor-
rida de saccos. (100 metros), para
homens—Prêmio: um objecto de ar-
te ao 1° collocado.

11° pareo—"O. Meirelles da Sil-
va"—Salto em altura (para homens,
—Prêmio: uma bengala com castão
de ouro ao 1" collocado.

12° pareo—"A. Willmann"—Cor-
rida ao biscoito (para homens) —
Prêmio: um objecto de arte ao
Io collocado.

13° pareo—"A. Sabbado"—Laço
na gravata (mixto)—Pre.-nios: uma
cigarreira de prata o úhi jipto para
pó de arroz aos 1"" collocido.?.

14° pareo^-"R. II. r;:-e.-nwood"—
Corrida de trcs pernas i I on metros);
para homens- ivènuos: uu-i* vi^to-
6as piteiras ues 1 ' cL..._. ...ios

15° pareo—"A. Marques de Sá"—
Corrida de obstáculos (200 metros),
para homem—Prêmio: um objecto
de arte ao 1° collocado.

16" pareo—"Paulo Leitão"—Pega
do porco—Prêmio: o porco."Sport Illustrado" —• Foi .posto
hoje á venda o numeío 19 desta bri-
lhante revista que, além de varia-
dissimo texto, traz tambem innume-
ras e nítidas gravuras sobre foot-
bali, turf e basket-ball.

A capa ê uur.a. bella photographia
a cores do estimado- meia. direita do
glorioso Botafogo F. C, Petiot."Sport Illustrado" publica as pho-
tographias drs teams que disputaram
quarta-feira ultima os jogos de des-
empato do campeonato, de toasket-
bali, íacto 'esse que representa um
esforço de reportagem.

Os novos dirigentes do Progresso
F. O. — Em assembléa geral rea-
lizada ante-hontem, foi eleita a se-
guinte directoria para reger os des-
tinos do. Progresso. F. C. no proxi-
mo annoi:

Presidente, Amadeu Marques; lc
vice-presidente, Attilio Canton; 2"
vice-presidente, Luiz Corção; 1" the-
soureiro, Carlos Lopes; 2" thesourei-
ro, Paulino Pimenta; 2° secretario,
Antonio. Ribeiro; procurador, Rcbel
S.mõojj Branco.

Commissão de sport: Flavio Mar-
tins Sá e Roberto Ferreira.

Corr.mkssâo de contas: Julio SI-
queira, Alberto Teixeira Soares e An-
tonio Garcia.

A grande festa sportiva o social do
Magno F. O. — Effeotua-se, final-
mente, hoje e amanhã, a grande fes-
ta sportiva e social promovida pelo
Magno F. C, em sua sede e campo,
situados em Madureira, e nos salões
da R. S. Club Gymnastieo Portu-
guez.

1* parte — Hoje, ás 6 lioras —r- Re-
eeipçãa ao Siport Club He.pacaa'é pelo
Magno F. C. na estação de Casca-
dura.

A'e 19 1|2 horas, banquete; ás 21
horas, "soirée" na sede social, á rua
Carolina Machado n. 20'6-A, estação
de Madureira.

2* parte — Amanhã. — 3 matches
de foot-balí:

1* prova'— Capitão José Joaquim
Osório — A's 13 horas — Mangui-
nhos X Bloco Preto 'e Branco.

3" parte — Prova preliminar "Se-
nador Irinçu Machado" — A's 14 1'|.2
horas — Ccmbinado Magno X Afri-
cano.

4/1 parte — Prova d'e honra "Com-
mercio da cidade de Lorena" — A's
16 horas — Magno X Hepacaré.

5a parte — Á's 21 horas -—.Fes-
tívai dramático em homenagem aos
Clubs Hepacaré, Magno, Mangui-
nhos, Bloco Preto e Branco*, Africano
e Combinado Magno,, sendo levada ã
scena a ipeça em.quatro "Os 20.000
dollars".

6" .parte — Entrega das taças aos
vencedores, em scena aberta, pelo se-
nador Irineu Machado.

Os infantis do HelL-nloo A. C, jo-
liam amanhã —. Devendo realizar-se
amanhã um match amistoso entro as
equipes do Hellenico A. Ce as do
Exiles Athletico Association, o captain
do team do Hellenico avisa que o jo-
go terá inicio ás 8 horas, devendo o
quadro desso grêmio sor o seguinto:
Fiorentino; Villela e Dourado; Borell,
Ramos e Jacyntho; Aldemar, Mane-
co, Nicolino, Almir e Goulart.

Reservas; Erasto, Paim, Fiorencio
o Eduardo. . '••

O festival da A. A. de Ramos —
Para. a festa que será levada a offei-
to amanhã, no campo do Olaria A. C,
entro as tortos équ.pes da A. A. de
Ramos e as do" Combinado Riachuelo,
este ultimo apresentará o seguinte
toam: Adhemar; Brito o Oscar; .Ra-
fael, Bené o A. Moreira; Oswaldo,
Athayde, Frederico, Pinheiro e Eu--
clides.

O captain espera o comparecimen-
to de todos os jogadores acima esca-
lados, ás 12 horas em .ponto, á rua
Vinte o Quatro de Maio n. 192, afim
de seguirem em automóveis para o
campo do Olaria A. C.

• Helios F. C. — Este club tomará
parte no festival organizado pelo He-,
lios A. C. Caso seja possivol, este club
estreará o sou novo uniforme, appro-
vado em uma das ultimas assembiéas.

Notas do Lapa O Lapa F. C.
realizará, nc próximo dia 26 do cor-
rente, um grande festival desportivo,
no campo do Rio de Jaínelro, á rua
Moraes e Silva.-

Nesto festival, tomarão parto seis
club. c aos vencedores caberão como
prêmios, riquíssimas taças, as quaes
ém breve perão expostas.

—Esto club não tomará parte 110
festival do Magno F. C, por ter que
jogar no festival do Lusitano.

—Este mesmo club tomará parte,
amanhã, no grande festival promovi-
do pelo Lusitano F. C.

—O Lapa tomará parte no grande
fostival promovido pelo Liége F. C,
a realizar-se em 9 de janeiro próximo.—O presidente convida todos os
sócios quites .para comparecerem á
assembléa geral, no próximo dia 20,
para eeliç.lo da nova directoria.

A nova dlrectoilii do Arcos Rccren-
tivo F. C. —Na ultima assembléa do
Arcos Recreativo, foi eleita a seguinte
directoria: Io presidente, Francisco'
A. Magalhães; vice-presidente, Fran-
cisco Correia Alvos; Io secretario,
Francisco Thomé; "" secretario, José
Petcado: 1" thesou reiro, Henrique Go-
mer. dos Reis; 2o tliesoureiro. José
Montenegro; procurador, Bazilio de
Almeida; director-sportivo, José Fer-
reira. Conselho fiscal, presidente,
Francisco da Silva Lage, Dantas Ma-
riano e Salustiano Novoa Gonçalves.
Commissão de syndicancia: Sebastião
M. do Valle, Domingos Silva e Bene-
dicto Garcia.

O S. C. S. Paulo, nn festa do Cruz
de Multa A. C. — O Sport Club São
Paulo fará parto na festa organizada
pelo Cruz de Multa A. C, sendo o seu
concurrente o Cajuonse F. C.

Realizando-se o match amanhã, ás
12 horas, o director sportivo pede o
comparecimento do 1° team, ás 10 l|2
horas, no ground do S. C. São Paulo.

O novo director sportivo do Bru-
sileiro A. C. — Acaba de assumir a
dirorção desportiva do club acima, o
sportsman João Pereira, O novo di-
rector, que é um sócio dedicado ao
club, aceitou o espinhoso cargo dis-
posto a trabalhar para o p rogresso
do mesmo, no terreno desportivo e
social.

Uni que abandona o Helllos F. C.
Acaba de deixar, segundo consta, o
Hellios F. C, o magnífico player Ma-
noel Pinto, o qual passará a defen-
der as cores do S. C. Cantuaria, cuja
acquisição foi excellente.

Resoluções da assembléa geral do
Frontin S. C. — Os associados desse
club, em sua ultima reunião do as-
sembléa geral, resolveram:

a) eleger para secretários interi-
nos os sportsmen Arlindo Carvalho e
Serafim Reis;

b) marcar a data do 19 do corrente
para levar a effeito um festival de-
spprtlvò, em homenagem '1 imprensa
carioca, no qual tomarão parto os
novos .-luhs niiadòs á Liga Suburba-
na dc Foot-Ball.

Taça "lllo-.o Carioca" c não "Café
Ccritehnrln'.; - - Tendo, na semana
finda, saido publicado, ofi nossa se-
cção a noticia de umu í srlá sportiva

em Nova Friburgo, na qual dizia ser
disputada uma taça, offerecida pelo
Café Centenário e denominada taça
d'e honra, fomos procurados pelos
Srs. Dr. Humberto Bizzatto, Casimiro
Silva e Antonio Nicoláo, que nos de-
clararam ser a referida taça offere-
cida por um grupo de rapazes fri-
burguenses, residentes no Rio, que
constituíram o Bloco Carioca, cujo
nome deram á referida taça, a qual
será disputada no dia 25 do corrente,
entre os teams do. Esperança F. C. e
Friburgo F. C.

A Inauguração da sede e campo do
S. C. Cantuaria — Activam-se os pre-
•parativos para a grande soirée dan-
sante, que essa sympathica agremia-
ção sportiva promove para domingo,
19 do corrente, afim de solemnizar a
inauguração da sede e pavilhão.

Nessa mesma noite será levada a
effeito significativa homenagem ao
inolvidavel 'plnyer João Cantuaria,
patrono do club, com a inauguração,
do sou retrato na sede social.

Essa grandiosa festa será prece-
dida da inauguração do campo, que
tambem se fará nesse dia, havendo,
por essa oceasião, além de provas de
foot-ball, entre os tres teams do Hen-
rique Valladares, diwrsas .provas de
corridas a pé, de sacco e de agulhas
para homens e moças, respectiva-
mente, e outras provas varias.

Resolutos da directoria do Man-
guliiho.s F. C. — Os directores desse
club, reunidos, em sessão semanal,
trás-anto-hontem, resolveram o se-
guinte:

a) Leitura dn. correspondência re-
cebida, que constava de officios do
Brasileiro A. C, Magno F. C, Hellios
A. C, Bruxellas F. C. Metropolitano
A. Ce S. C. Curupaity c cartas dos
Srs. Cyrillo Nunes Vaz e Romulo dos
Santos;

b) Aceitar a procuração passada
pelo director de fnnrts, Romulo ,T.
dos Santos, ao Sr.Alexandre do Ama-
rai, bem como conceder licença de.
20 dias ao mesmo, para retirarrse
desta capital;

c) Approvar a Inclusão do Sr. An-
tonio Teixeira de Souza no quadro
social, conforme parecer da commis-
rão do syndicancia;

d) Despachar para a commissão do
nyndicnneia uma proposta do Sr. José
Ferníindes Duarte, solicitando o re-
spectivo parecer;

o) Instalar, provisoriamente, a se-
cretaria do club, no centro, nté que
fiquem terminadas'as obras na séiíe;

f) Convidar, de accordo com ás in-
«trunpf.es dn commissão de sports. o
Hellios A. C, Brasileiro A. C, Pe-
nha F. C. c S. C. Curupaity, para jo-
parem, amistosamente, nòs domingos
de janeiro de 1"921.

Notas do G. D. .Taborandy — Em
ianeiro, o Jaborandy fará uma cx-
cursai á cidade do Pirahyfi fazendo
parto da comitiva, além dos quadros
de foot-ball do grêmio, dois quadros
de peteca, que disputarão naquella
adiantada eida(Ve algumas interes-
santos partidas desse desporto na-
cional,

Assumiu a thesouraria do Jabo-
randy o Sr. João Picanço Filho, que
estará na sedo ãs terças, quintas e
s-ibbados, dns 19ás Choras, áinteira
disposição dos associados.

O director desportivo do grêmio
está orwniznndh'um campeonato ln-
torno -de foot-ball e, por esse motivo,
solicita o covnnarecimento á- sede dé
todos os sócios quo queiram sc.in-
scrover 110 referido campeonato.

A REUNIÃO DE DOMINGO PRO-
XIMO, NO JOCKEY CLUB

Para a corrida de amanhã, no Prado
Fluminense, são as seguintes as mon-
tarias prováveis e as ultimas , cota-
ções:

l." pareo — "Ferreira Lage" 1—
1.200 metros:

Príncipe, 53 kilos. D. A*az .... • 4fl
Amaná, 51 k'los, A. Rosa  50
Beduina, 51 kilos, ,T. Gomes ... 80
Atroz, 53 kilos, E. Rodriguez ..: 30
Altivo, 53 kilos, A. Fernandez. 50
.Tarda, 51 kilos,. O. Coutinho :->. 100

Mysteriosa, 51 kilos, C. fi Fernan-
dez ...'...;..'.'.'. 18

¦ Atyra,-61 kllos, D. Suarez. . '." 25
Beiluino, 53 kilos, E. Le Mener. 35
2." pareo — "Experienca" —' 1.200

metros: .. t'
Bravata, 51 kilos' C. Fernandez! 30
Machiavel, 52 kilos, A. Fernan-
dez..  . 25

Medor, 52 kilos, E. Rcdriguéz. 25
Paradoxo, 52 kilos, D. Suarez.' 18
3." pareo — "Major Suçkow" — i.600

metros: ,
Júbilo, 49 klos, S. Alves. . . 50
Zuleika, 51 kilos. A. Fernandez. 22
Indayá, 51 kllos Duvidoso' cor-

rer. . . .' 40
João, Ninguém 50 kilos, D. Vaz. 20
4." pareo — "Henrique Possoljo" —

1.200 metros: ,
Liquette, 51 kilos, não correrá.. 50
Jacobina, 51 kilos,. J. Dias. . 

'. 
80

Garimpeiro, 53 kilos, E, Rodri-
guez. . .;,-,'. .  12

Esbelta, 51 kilos, D. Suarez. 40
Atroz, 53 kilos, Montaria incer- ,
ta  40

Beiluino,- 53 kilos, E. Le Mener. 60
5." pareo — "Internacional" —

1.450 metros:
Kioslc 51 kilos, J. Escobar. . . ' 25
Tucuman, 48 k'los,. .1. Gomes. 50
Pila, -19 kilos, E. Rodriguez. . . ( 40
Wilson, 51 kilos, D. Suarez. . . 

'20

Prattlement, 48 kllos, A. Fer-
nandez.  .30

Papoula, 4C kilos, A. Rosa. ... 50
6." pareo — "Animação" — 1.600

metros:
Va Tout, 48 kilos, não correrá. 60
Marins 52 kjlos, A. Fernandez. " 50
Estoril, 49 kilos, A. Rosa. ... 10
Mrina, 52 kilos, D. Suarez. . . 35
La Marqueza, 51 kilos, C. Fer-

nandez. . . .  25
Cruzeiro do Sul, 53 kilos, não
correrá  50

Abiad, 51 kllos, D. Vaz  40
Lolsir, 51 kilos, E. Le Mener. 20
7." pareo — "Grande Prêmio Prado

Fluminense" — 1.750 metros:
Tucuman, 55 kilos, não correrá. 80
João Ninguém, 50 kilos, mon-

taria incerta  joo
Príncipe, 50 kilos não correrá. 160
Moonstone, 54 kllos, C. Fernan-

dez. 13
Las Palmas, 51 kilos, D. Vaz. 30
Caricato, 54 kilos, A. Fernan-

dez. 18
8." pareo — "Grande Prêmio Major

Suckow" — 2.000 metros:
Hygêa. 54 kilos, J. Escobar. 40Atrevido, 53 kilos, A. Fernan-
dez 20

Ipojuca, 51 kilos, D. Vaz.".' 50
Sterlina, 51 kilos. E. Rodriguez. 40Argentina, 51 kilos,. E. Rodri-
guez  30Alpha, 53 kilos, montaria incer-
ta. ...  40Lutador, 56 kilos, D. Suarez. . 35Garimpeiro, 60 kilos, não cor-
rei^:- •"  100Joao Ninguém, 49 kilos, nãocorrerá  100Princ:pe, 49 kilos, --¦., correrá. 200

DERBY CLUB
As Inscripções ile hoje

De accordo com o projecto que se
encontrará na secretaria, á disposição
dop interessados se: "o encerradas lio-
je, ás lü horas, b's :i ."';íjües para a

reunião do dia 19, no hyppodromo do
Itamaraty. de cujo -programma farü;
parte o grande prêmio "Encerra-*
mento". .. |

VARIAS NOTICIAS " "'

Contratado pelo importanto Stud
paulista de propriedade dos turfmen
Srs. Erasmo e Antônio Assümpção, se-
guiu hontem para S. Puniu o joekey
Ernani Freitas. '

O sympathico profissional patricio
somente em abril regressará á nossa
capital.

Passou hontem a data natálicia
do joekey Dinarte Vaz, que ultima-
mente se tom imposto á confiança do
nosso publico e que por essa mesma
razão conseguiu actuar com esplendi-
do exito na presente temporada.

Ao contrario do que tem sido
noticiado, a égua nacional Las Palmas
disputará amanhã o grande prêmio
"Prado Fluminense". ^

Cruzeiro do Sul, Liquette o Va
Tout, porém, não serão apresentados
no referido meeting, os do'9 prlmeros
por se encontrarem sentidos e a ultima
por ter estranhado a mudança do
stud.

Atyra, uma linda potranca pau-
lista filha de Voltige, que amanhã en-
contrará no prêmio ."Fereira Lage*
Mysteriosa e Atroz, seus mais fortes
adversários, íoi hontem mulo jogada.

A pensionista do stud Firmino Gon-
çalves anda em optimas condições o
vai ser montada por Domingo Sua-
rez.

—' De S. Paulo, chegaram hontem
quatro potros nacionaes da turma da
1921, de criação do Dr. Irineu de Pau-
!a Machado.

Um dellos é filho de ICldare II, e
os demais de Mnboul.

Já. começaram a ser trabalhados
dois potros nascidos no haras "S. Jo-
sé" e ambos filho de Novelty.

Esses animaes, que muito promet-
tsm, sendo um potro e uma potran*
ca, são, respectivamente, filhos das
éguas Piccinina e Mçichoutte.

Encontra-se ligeiramente senti-
da a égua nacional Hygéa, que ainda
ass'm tomará parte amanhã no gran-
de prêmio "Major Suchow".

Deve ser brevemente embarcado
para S. Paulo, onde disputará um
grande prêmio no dia 26, o cavallo in-
giez Marivaux, pensionista do habll
Horacio Perazzo.

Juntamento com o filio de Oppres-
sor, seguirão outros pensionistas d»
stud de Mme. Herminia Carneiro.

O aprendiz Armando Rosa, que
tão lindos suecessos tem alcançada
nestas ultimas reuniões, tem contra-
tadas para a reunião de amanhã, as
montaria» dos animaes Amaná, Pa*
poula, Estoril e talvez Atroz, no pre-
mio "Henrique Possollò".

Não é certa a presença da égua
Indayá, no pareo "Major Suckow".

A filha de Dieppe está um tanto
sentida.

Além do Ramalero, Miau e Li-
nlers, tambem concorrerá ás grandes
provas paulistas o excellente Mlnorú,
pensionista do importante stud Lopes
& Pino.

Para as grandes reun'ões do pro-
xlmos mez, no prado de Maroiias; em
Montevidéo, o Jockey-Club uruguayo
organizou vários pareôs importantes,
com prêmios elevados, os quaes serão
disputados nos mencionados meeting:

Essas provas são as seguintes:"Prêmio Ingenicro Debernardis"
—: para 1.° de janeiro, em 2.300 me-
tros, com 3.000 pesos ouro (15:000$000)
ao vencedor.

; Para 2 de janeiro — "Prêmio Là
Fléclie", em' 1.800 metros, cabendo A
égua vencedora, 2.500 pesos ouro
(12:500$000).

Para 6 ds janeiro — "Grande Pre-
mio José Pedro Ramirez", em 2.80J
metros, cabendo ao 1.". 20.000 pesof
ouro (100:OÒO$OOC).

Para 9 de janeiro — "Grand Pre»
mio Benito ViUanueva", em 2.500 me-
tros.com 15.000 pesos, ou 75:000?, ao
vencedor. '¦ •

Para 16 de jane'ro — "Prêmio Bue-
nos Aires", cm 2.400 metros, com 6.000
pesos ou 30:000$, ao vencedor.

Para 23 de janeiro — "Prem'0 Car-
Ios Pollegrini", em 2.800 metros, com
5.000 pesos ou 25:000$, ao vencedor.

Para 30 de janeiro — "Prêmio Rio
de Janeiro", em 2.200 metro«. com
3.000 pesos ou-15:000$ ao vencedor.' v

As importâncias para os prêmios:"La Fléche", 2.500 pesos, "Buenos Ai-res". 6.000; "Carlos Pellegrlni", 5.000,'o "Rio de Janeiro"' 3.000, foram of-fereeldas pelo opulento . Jockey-Club
argentino.

TENNIS
CAMPEONATO DO IXUMINEN-

SE F. C.
A- commissão de sports avisa aossócios abaixo mencionados que ama-nha se realizarão as ultima» purti-das do torneio de duplas do club,solicitando, portanto, a compare-cimento dos mcsrr.os á stède ás8 horas: Mariano .1. M. Ferraz Alva-ro Braga- Alfredo Biebeilo Valente,Souza Gomes, P. Souza Dantas,R. Souza Danlas.e Noothmunn.

TÍ.IÚOA TENNIS CLUB
De accordo com os arts. 43 e 14dos- estatutos, c presidente convida

todos os sócios para se reunirem, nasede social, em assembléa geral ordi-naria, no próximo dia 15, para trata-rém da seguinte orde.m do dia: ciei-çao da directoria o interesses sociaes.
, A secção sportiva con-
tinúa na 10" pagina.

(JHANDHS ¦TÜKNKIOS
SI>()HTIVOS DA

COMPANHIA NACIONAD
DE TAliACOS

SOU OS AUSPÍCIOS "ÜE "O PAIZ*."A GAZETA Dl£ NOTICIAS". "O
IMI'AIHiAI.'. "A rUIlHlNA» B
OUTHOS DOS ESTADOS.
Cigarros 10 (Tro.* fliniü misturas).
Ciiliimliiuu 55 (Mlxliiru flu»)
Ci.loiiiliiuo 00 M'apurai lavado)*
Pliimiu(>ii.«e (Mistura flnu).
Plutltios U (Mistura tlnn)
Piiitliioi. 88 irniHirai lavado).
Gaúcho» 20 (Mistura fina).
Gaúcho? SO (('apurai Invado).
Giiviiciiu-r (Em cnUaí de KIO).
Lnxo (Finíssima mistura).
Mnriisld < Mi-iiir. *>T.!>-> •)

I
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS"cou^oisr
----TOIIM.IO DK KIH)Ti:\!.l.

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS

cotjfojst
. - - - TOKM.U» |>E HEGATAS
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'A reunião do Banco do
Brasil

Km .1* c ultima convocação reuniram-se
hontem cm assembléa geral extraordinária
os j-.ccionistas do Banco do Brasil, para
reforma dos estatutos e cr
teira de emissão c redescontos. Alkrta a

sessão, o barão de Oliveira Castro, expon-
do os fins da assembléa, apresentou uma

proposta', autorizando a directoria a en-

liar em ajuste com o governo sobre o

modo dc crear a carteira de emissão e re-

descontos, conforme á ,Iei de novembro

próximo findo. Depois, o Dr. Agiipito da
Veiga, representante (lo Thesòuro Nacio-
nal, piriliu a palavra, c, fazendo algumas
considerações, mostrou que não era ne-

cçssario alterar os estatutos. Posta a vo-
¦tos, foi a proposta approvada, sendo en-
tüo levantada a sessão, que durou pouco
mais de dez minutos.

Acções:
Companhias ;

I>tc*rií\s Nacionaes 100 ., .. *¦ .
Idem, 100
il. S. .Ii.Tim.vino, 100
TtM\ Corcovarto, r*U » •.
Tec. .retriijTOlitaiiit, TO
DAcns ilu Santos, port., 3.

Debentures:
i„ ...,, .Docas üe Santos, 7, 10, 100 ",. ...

PREGÕES DA BOLSA

I
n$7.-.o
12*000
8i)*300

lfi.aJ-.000
270*000
-llir-fOUO

2001*000

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

Movimento do cuiiibio
liontem, tivemos o mercado inteira-

mente quieto, sem movimento de procura,
liem de offertas,. pelo menos apparente-
¦mente.

Entretanto; a marcha do mercado pas-
sou a ser de baixa, facto esse <|ti«* denota
maior aífluencia de tomadores do «jue dc
vendedores;

Dc facto. era bastante critica a nossa
situação econômica, cujo estado promette
aggravar-so cada vez mais; portanto, não
pódc o cambio funecionar na alta senão
fictlciamèntci

Com effeito, o que tem suecedido com a
perspectiva dc empréstimos imminentcs,
mas com'resultados negativos, porquanto
de positivo temos a reducção da exporta-
«,-ão c o desenvolvimento da importação.'

Todos os paizes ¦querem agora exportar
duas vezes mais do que exportavam antes
da guerra*, de sorte que a concurrencia
será enorme, e os preços de todas as Uti-
¦lidades terão de baixar sensivelmente',

Mas, nesse afan, aliás lamentável, não
'podemos levar vantagem, porquanto a
nossa vida c cara, c não podemos vender
barato; mas compraremos a baixos preços
se as tarifas permittirem que desse modo
seja'Sua visada a vida publica.

Teremos também o cambio baixo, inas
não importa.' porque embora desvaloriza-
do o pape] moeda, as condições de acqui-
sição serão tão moderadas, que o consu-
miidor set';'i largamente compensado.

Hontem, tivemos o mercado eni posição
de baixa, não tanto pela procura que era
pequena, mas pela offerta que escasseava
cada vez mais.

Na abertura sacavam os bancos a
ii -3116 d., comprando o particular a
ii 511<í d., como de véspera.

Mas, sem papeis dc cobertura, passa-
ram a comprar dessas letras a n i|.|. d.,
com o bancário a ii i|8 e ii "j|i6 d., ain-
da que sem movimento.

Nesse estado tornou-se o mercado frou-
xo a it i|8 d., mas sem procura, embora
tambem sem letras, por ultimo, achava-se.
calmo, a ii i|8 c n 3I4 d.

O. movimento (lo dia constou de letras
bancarias de ti i|8 a 11 3J iíi d., contra
particulares e repassadas a n i|4 e
11 5f 16 d., valendo as libras esterlinas dc
2i*$452 a "Ji?373.

Uniformizadas, 5 o|o.
Div erma emissões :

1917. poi*
1920, port-. *•• • •• •
Nominativas 

Apólices municipaes
1004, 0 »|», port. 
OUas noiiiliiativüft
Km., VMM noin
Kmp. 10(11), port. ......
1014, port-:, C "l"
Uuip., 1017, .port. 0,.o[° ..
XJIl.iToy, I" serie
Campos. . . . 

Apólices estadoaes:
Kstn.lo ilo Rio, 4 •(• 
Ditas, de ü »|°, 0'»]« . ...
Mina*, 1:000$, 8 »|». . ..

Aç^õçs:
Bancos :

llrnsll. 
('omuiíTclai, 
CoimnêfriÒ. '. .,
CrcUjto Itcnl Internacional.
Lavou rn
Mi-lvulltll
Portugue»*. .. í 

1'. de Tecidos :
America Fabril
Alliaiiça
t'nnfi:un;:i
Corcovado
Manufactora". . "• .......
1i.iltiKtrii.rCuini.lsta
MàgCenVé
1'rogresso. . 
1'eti-t.politunj». 
Santo Alufxo. . , . * ****

C. dt Seguros :
Rrasll
Minerva

Estradai de ferro :
MhuiH dc 8. Jeròíiynio ...
Sul Mineira
Vleturiu e Minas

Oiversnj*:
Povas «1,1 IíhIiíu ,. ,. .
Horas do tjjnrtos.
r»itits mijiiiiiaf.Hv,. ...*...
Loterias
Molliorl*-;. no Miiranhao...
Te mm. -;',','..'....... .-•

bi-bentiVrcs:
America Fabril!
AllÍHIit,il
Hum rh*3lòt*í" '. 
''M**vf|H.riiir liriiliin-1. . . ¦,
Conflnn.ra. , , .,
(.orroviulo. . . 
Docas da Bsthiii. . .......
I>nt*us (](!'• Kit II ('US. . ....
Lvj)}H.riijtyLi).''. < i*
I-MIfien.liH-a
Mfit I.iu"."; . .'
Iintustriiil ''Cuiiipisht' ¦„....
MwbiViiso
IT.iun-ssii ,i*nilu,tnjil.... ....
Murcado. . ..' . .'..'
Mnmitaotora.' . 
Melh. em l'ern(iinbiii'b'.:..'..
Sjuiti. Alcftp.. •..[,.-./.-....

TcHíolor Comprador
.. 820i*OO0 810|000

845*000 843*009
— -1 842*090

24ÜÍ000
2-10$()OO
11)0*000
170*500
177*500
172*000
89*000

200*000

98$000

200*000
200*000

112$000
270*000
2U0S000

234*000
237*000
180*000
1781000
i7«*ono
i7o$noo
87*000
190*000

07*1100
•140*000
875*000

r2.".O$0O(t
181*000
tss-51100
l.SIISOOO

20OK000
245(000

CRUZ & LEMOS
lommissões, coiisijínaçi-es

e còutí» propriü
Saccos vasio?, novos o usados,

paia café e cereaes, ania-^ens, al-
jodão e tiarbaates.
Caixa Postal 665 M. Tulegr. VAIRAO

9 Ruá Municipal 9»

i.076
44.40A
B.777

40.78»

190.087
116.085

306.772

ÜflJiSOOO
220J000
2ISSÍ)I*0
10üJ$000
170*000
220.$nil(l
Ij-.OSOOO

207*000 2O0Í0OO

300SOOO
2<0$000
217*1100
170*000
130*000
240*000

3UI)Jf00l)
285*000

811*000
03*000

81*501)0
OIISOUII
80Í0U0

70*000
470*000

. 12aS.-i00

n$r,oo

202*000

711*000

K0.?iini)
511*000

r.oíiioo
40.-1*1100
¦«112*11011

ll*."il)0
jir.íiMio
12$ .-.00

200*000
2IÍO*0U(l
2011*000
?n:ij«. ...*
200*000
111(1*000
134*000
1011*000
at)«ji*i*iio

Tabelas olílclaes
a Od-tilHi

Iaonilrci  11 1|*J Jl '11- «|10
Tarlü  .. .. *37li il *380

.0 8. (!|i*. . ."Louill-M .. .. .. .. 10 13110 ii 10 li".|1(l
Purls  *37S H *8S1
Italln  *22» a ||a-l,lí
Poi-liii'nl  $700 a *77l>
Kovii Vork  0*370 a 0*430
Hmubiirgo  «037 jl *10O-H«v.liauh« ,-', 

JS.".*.. :i *8°í()
8nii>«  $»t>5 a 1*0:10
lípSn .,  3*200
Bmvlii  1*200 ll 1*8011
>'oniej;«  J1I30 u . í!1!'.!)
Holliindu  1*117." 11 2*0-;o
Syriu  *3K2 a *384
ll.*li!i«!i  *40r, a *T412
l>inniimr(.-H  -—* $t>70
Aostrla  *O30

fioíire laxc :
Ca tf, por franco .. .. *S70 a. . *3S0

Kio d*t Prata .:¦
Bueno*. Alie» (ouro) . B*220 * 5$24il
Itlem (impei)  2*280 a 2*340
Moutovliieo 5*120 a 3*200

Piadas : visla
Por mbogranima : 

', 
,

Iai.11.lJv--  10 r.|8 a 10 8|4
Varls  .. *3S2 a *.18l
líova York  0*473 a 

' 
0*300

Itnllu  *232
B.Triu  *388

Banco (10 Brasil
l'r«n;ni : o DO d|e. a 8 i\o.

Loml.es  11 l|f c 11 13|10
Paris  ?377 • *380
Italln  *23.-i
1'orruKi.l  *7.-it)
Novn Yorlã  —. 0Í3.S0
Mesiranlm. . .  *K20
Biii-noi Alrea  2*200
Moutevlilío  5*180

r.t/i s-ouro :
Tor 1*000, ouro .... 3*310

Caniara S.vmlieuJ .
a 90 díat vistn

1/mahà  11 3|16 e U 5|0l
Pari*  *877 * , «370
ltalia  *230
Cortinai  *714
Nora Yort ..;.;,.."' ; (1*360
Moi.tcvi«l."*«> .*. .-. .. . ' S-jlCl)
Bueno.» Aires (pupel). ¦— 2*302
Mem (ouro) ....... B*2r!0
Bcipauha  *8118
Bulssa .-.../  1*005
Ilanil.n-xo  "J0II5
Suei-la ........... 1*250
Norurj-a  .. !>«i(J5
«Oioatr.jirea .. ¦ *!I05
i»l.i1«>  8*240
Bélgica . .,,'  . $4l)(Í
líi.lliiiiilii  1*972
Syria .. ..  Í384
Pnli-.-tina  . $384

Taxas extremai-
Cum. uri.triji  11 118 I 11 114
Banctirln ....;... 11 1|8 a 11 7|32

204*000
2llKjt..H.I
202Jfl"00.
2011*1100
130*1)1)0
201*000
2112*1100
ir,.-i*.ioo
•i|**$ll(IO

2fl5?0flil
17ti$0ÒO
20ii*iilir
20RÍO00
1!>:í*.iiiii
150*000
178*000 100*000

19S$(.0.'
202ÍOOO
1511*000

200*000
183*1,00

BeucUiaS fiscaes
KECÉBÈnOÜlA DU 5IIXAS

GEKAES
Arreendaçilo iti» «ila 10 10:71)8*000
Un. igual .-iicrluilo di. anno ruis-

surto. . . 1R7:B48*'I00
rie 1» a .10 180:310*500

VALORES DIVERSOS
Os .soberanos

K-sas moedas regularam frouxas, cotau.lo-se
t lllirn ouro, 29*800.

Os vales-ouro
(1 ItjiufO do Urasll fni-oecla 09 vnles-onro <

ntiia fle 3.349, pnpcl, por 1* ouro, sendo .'a m6»
dln do dollar na semana anterior de 0*132.

FUNDOS PtTBLICOS
Os negócios effectuados na bols-i ío»

ram :«inda fechados em pequena escala;
mas tornaram-se mais animadores, porque
incluíram alguns papeis de jogo.

Com effeito, foi negociado um lote das
Minas de S. Jeronymo a 8o$soo, e dois
das loterias a n?750 c 12$, ao todo 300
acçíies.

Além desses negócios, que apenas, tem
importância relativa, foram fechadas duas
apólices geraes e alguns lotes de popula-
res c municipaes, todos esses papeis conti-
(íurindo mal collocados.

Tambem a rua da Alfândega que c fre-
qtteutada por grande numero de interme-
diários, tem ficado em abandono, não só
porque tião ha ordens para negócios, como
porque o calor vai-se tornando insuporta-
¦vel.

VENDAS DA BOLSA
Apólices geraes:

•Olversaa* erosões, 1S11T. port., 2 .. 815*000

Estmloacs:
Uio, de 100*. 4 ôjo; 1. I.  97*300
Idein. 14  98*000

Municipacs:
Emp', 1900, port.. 3. 04
Idi-in

Canhenho commercial
Com o capital de 100:000$. estabelece

ram-se em nnssa pra«;a, sob a firma. Mo-
reira da Silva «t C, os Srs. Manoel Go-
mes Moreira da Silva e Joaquim Correia
dç Souza, para explorar .o-,.commercio de
ferragens, '-.'¦'"•¦¦. .7 Ç

—Com o commercio do, roupas brancas,
estão estabelecidos, .com o capital de réis
100:000$, os Srs. José de Souza, Antonio
Belmiro Rodrigues e Justino «Ribeiro de
Carvalho, sob a firma J.-dc Souza & C,

—Estabeleceu-se individualmente, com
o capital dc 50:000$, o Sr. Adolpho Jati-
novich.pára explorar o comniercio de rou-
pas brancas.

—-Com o commercio de pharmacia, es-
tabeleceram-se sob a razão social de M,
Nunes & C.. os Srs. Mario Nunes da Silr
va e D. Antonieta do Amaral. O seu capi-
tal i dc 4tooo$ooo.

ASSEMBLéAS GERAES
Estão convocadas as seguintes":
Dia n ':' 

...... ,
Banco .,, Nacjónàl de industria e Cor

lonizaci'10, ás 14 horas, para eleição da
directoria.

F. de Tecidos. AU-gria, ás 13 horas,
para assiiinptos de responsabilidade.

Dia 13':
Companhia Luz Stearica, ás 13 horas,

para ultimar o lançaniento de um cm-
presfimo.

Reserva do Futuro, ás 16 horas, para
ílcição do liquidante.

Dia 14'; á
Minas 'dc carvão do Jacuhy, ás 14 ho-

ras, para reforma de estatutos c eleição
da directoria.

Dia 15.; . .—Industriai- e" Agricola do Torreão, ás
13 horas/vpara contas e eleições.
. —- Fmpre'za'ile ConstrucçOcs Civis, ás
13 horas, para contas e eleições.

Carbonifera Riograndense, ás 14
horas, para reforma dc estatutos c elei-
ções.

Dia ifi:'
Estrada de Ferro Victoria a Minas, ás

14 horas, pára contas e eleições.
Dia 17:
Companhia C. das Docas da Bahia, ás

14 horas, para coutas c eleições.
Dia 18:
Companhia Nacio:i.il de Seguro Mu-

tuo Contra Fogo, ás 13 horas, para elêi-
ção da administração.

Usinas de Produetos Chimicos,' ás
14 horas, para eleição.

Dia 20:
A Kquitativa, em 2* convocação, ás 13

horas, para assumptos importantes.
Dia 23:
Companhia Industrial Fluminense, ás

13 horas, pata reforma dos estatutos.
Dia 2*6:
Trajano de Medeiros & C, ás 13 horas,

para prestação de contas t eleições.

Notas da Alfândega
A thesouraria desta repartição arre-

cadou hontem 431 :649$g(*7, sendo réis
2J2.9Ji:iS8 em ouro e 208 :/28$8od cin
papel. De 1 a 10 do corrente importou
a renda eni 2.90Ú :8ji$83o e, em igual
periodo do anno passado, cm réis
2.630:866$6fi.í, havendo uma differença
para mais, em 1920, dc 275 :955?'6,5-

—; Por despacho dc hontem. o inspe-
ctor autorizou as seguintes restituições
dc direitos pagos a mais ás firmas:
23$i64, a Araujo Penna & Filhos;
595.280, a Dias Garcia & C.; n $647, a
Carlos Contevillc; !24$848. á Companhia
de Rendais c Tiras Bordadas Dr. Fron-
tin; 4*foi8, a Clayton Olsburgh & C.;
i86$7.s8. a Campos Heitor & C.; I4S$*»35,
á Companhia Souza Cruz; 77$23o, a Cor-
reia Ribeiro & C.; 3$8f?-'. a Emilio Allard
& C; 5oi$094, a Francisco & C.; réis
T98$o6o. á Gastão Sr Guimarães; 57$-oo.
a Granado Sé C.; .«<>8$fiii, a Gransoe
& C.; 65^090 c i23rj-*04, a Henrique &
T.cal; I76$i05, f>5$Oi5 o i4$4>9. a Jost-

em 16 de Abril-ve, de Southampton, em
7 de junho do «rrente. anno, por falta
dc descarga de volumes.

Foram, designados para -procederem á
respectiva avaliação os escripturarios
Rocha Lima e Amaro Câmara. ,

—. Os commandantes dos vapores
Bongainvilíc, entrado cm agosto; Maicl-
Ia, em setembro; Milchell, Mandclitirian
Princc e Ditplci.r, em outubro, c Atirii/ny
c Somme, foram responsabilizados pelo
pagamento dos direitos respectivos,, por
se terem extraviado mercadorias de volu-
mes, Pasqualc Barberis & C. Ltd., R. For-
mes consignados a Lincoln Nova & Frei-'
mosinho, Dennyson & C Soares de Aze-
vedo & C. e Companhia .Nacional de Na-
vegação Costeira.

Esta inspectoria restituiu á dire
cioria da receita .publica do Thesòuro
Nacional o processo a que sc refere o
aviso do Ministério'das Relações "Exte-

riores, sobre facturas consulares exigidas
no consulado de Londres.

Informando, declarou esta repartição:
"O decreto n. 14.039; dc 29 de janeiro
do corrente anno,. que regulamentou o
serviço dc facturas consulares, determi-
nou (art. 4") -que as mercadorias expe-
didas de paiz estrangeiro, pára consulno
no Brasil, fossem.acompanhadas de factn-
ras consulares, em quatro vias. Sendo ãs-
sim. as segunda, terceira c quarja vias
devem, forçosamente, conter -as mes.inas
declarações da primeira, sob pena de não
ser uma factura em vias e sim quatro fa-
cturas differentes."

Tendo a Singer Serving Machiue
Co. solicitado, vistoria na mercadoria que
fói attingida pelo incêndio havido, ha
pouco, no cáes do porto, para o effeito
de scr-lhe concedido o abatimento, dc (li-
reitos necessários, o inspector, tomiiudo
conhecimento do pedido e depois de ou-
-vir os peritos nomeados paira tal fim.
cAarou o seguinte despacho: "Reconhe-
ço o extravio e damno, pelos quaes não
ba responsáveis, visto conto o incêndio
foi devido a curto circuito na instalação
electrica. Concordo com o abatimento
proposto de 70 °|°."
. — Esta jnspectori.a indeferiu o requeri-
inento eni que Azevedo Jardim & C. pe-
dia rclevação de multa, pelos mesmos in-
corrida, por differença de direitos ocea-
sionada por engano dc classificação de
mercadoria. , "

1 -SEUA- CONTRABANDO ? .
Na oceasião da busca costumeira, á

bordo da barca á vela Dovn làà, pròce-
dente de' Mobile, coni carregamento dc
nuideira consignado a Domingos Joaquim
da Silva, o ajudante de guarda-mór Car-
neiro da Cunha encontrou a liordo seis
caixas c tres pacotes, contendo impressos
para áquella casa commercial, serras e
outras ferramentas que não constavam do
manifesto.

Por esse motivo, foram as ferramentas
c os impressos removidos para a guarda-
moria, onde foi aberto inquérito a re-
speito. ' ..

«•• r-i— • <

Centros diversos
O CAPE*

TVi regular o movimento clc embar-
ques verificado liontem 110 nosso merca-
do dç café. tendo as entradas continuado
mais ou menos acti vas. Os centros de
consumo funecionaraim mais favorável-
mente, de fôrma jque o nosso' mercado
.apresentou algiirii.í estabilidade. No en-
l.into. os preços não encontr.w.m urirgem
para iitcIVTJir. pois, o movimento de pro-
.cura foi nii-niifj desenvolvido, cotatido-sc
o typo 7 a 11$. por arroba.

Négociarani-sc na abertura 3.507 sac-
cas c.no. correr dn dia mais -*.3(S9, no
total dc 7.816. contra 0.700 de véspera.

O njercado. fechou sem alteração apre-
ciavcl.' — Em Santos. ¦ entraram 60.ii***;- sac-
cas, foram einbaKca«l;is 43..000 c ssinjin
55.700, sendo o deposito dc 2.yj-j.693
saccas. O typo 4 corou-je a 9$ e o 7 a
7$5oo, por 10 kilos, tendo.pasjado hontem
por Jundiahy 51.000 saccas.

— Km Nova York a Bolsi* dç café
aceusou no fechamento anterior. 1:111.1 alta
de 2 a 11 pontos na .opções, e ni ••.bertura
de .hontem uma baixa de 2 a 7,

Movimento do cafú . /
O .movimento estatístico do mercado liontem

fi>i o seguinte: -'..V
Kntraias:- ¦

KKtriulji de Fepro CcBtral do'Ilrasil 312
K*i.ti';i<t;t du Forro T.t'opoli!itiH. •.. 9.0.4(1

Entradas: Baccoi
Campos . ••¦• 4.070
llliins .'.... —
Alupous. . —
Perüiinilmeo —
Santa C.illiarlmi —
Soruine '—

Tutal. . . •¦•¦

Desde o dia l" do mez.
Huidus . u 
De»dc O diu 1° do moz.

Btocl:':
F.m traplclies
Xos.ariiiuzeiiH geraca. .

Totnl 

Regularam os seguiutes preços: •

qualidades 'Par Ictlo}.
Knitico, ctlatalj . . $«80 a Í700
2» sorto IMO H . -1600
Idem, 2» jacto — — .
liemenirus *">00 a Í.140
MaScuvInllOS *3n» » Í170
MllHlllVO — —

FARINHA DE TRIGO
O mercado desse produeto regulava fir-

me, com os preços ainda em altitude de
alta. v

Regulavam, hontem, as cotações se-
guintes: Por 44 kilos
1» «inolldiidei  47*ÍI10Ó
2> iiunlidnde, . ¦ •' 40J000
il" «iiinlidiidi*.
SeinuHnti . .

455000
47$000

475500
•IIIÍ.-.OO
•15$,-,fl0
4TJ500

Pinho:

Americano. . . .. ...
Rczina i.or duzia, couc. .
Spruce. .. <••
t«e fiirnun, 1' n»Alldnde .
Idem, de 2* qualidade "...

1'hosplioros:

Marca Olho ,. .'. .. ..
Outras marcas .. ."*. *..

Frcsuiito.s:

Nacional.. .. .. .. .. '.«
Estrangeiro

Queijos:

Pulam» (caixa) .-
Sal:

Vor pé¦-; rrou
320*000

r- 2J$U00
r- tUOO—- |830

' Tor tat»
74-5000
741000

Kilo

10Ç5IIO • Í3J000

TELEGRAMMAS COMMERCIAES
(a*-*giui(Io .(lespaclws tcicgrnplioa d 09 nossos correspondentes especiaes)

MERCADOS MONETÁRIOS

1)1100 a HjjSOO
,,. 100(000 a lOiJOOO

CEREAES SIOIDOS

0"mercado desses produçtos permane
cia firme e com tendências favoráveis.

Colacüos: Por 50 leilos
1'ul.á mimoso. .- 23?OI)0
1'ul.ã iiaiiiriearcl,. 17$ ll . 18*000
KiiIjjI piintCtcávet 111*000•••ul.! espoi-lnt 14*1100
Kllbi (òmiiiiim .' 12*000
Avuiiita ':> tiS*000
Fulil de arroi ,. .... SS*000

Outros severos: Kilo).
Dosti-lna -.. .. '.*. .. 1*200
Peciiln flua *«00
Kwnlii 2" sorte $300,

O XAKQUE

Esse mercado funecionava sem alte-
ração apreciável, mas com os preços fir-
mes. "

Procctleitcias;
Jfio da Prata:

Vistos a nutnliti
Punts nmtitus

Wo QvaiulCi
l'iil(i;s o ii-.ni.ljis.. .. ..
1'utui piatttflfi

illtias lleracs:
Conforme H i|iiulidjid«i .. .

Oo norte, trotsb.. .. ¦¦
Mi.iilu
De Cabo Frio, grnaio...
Idem, lileiu, moldo......
IS-àtrnnselro. . .. ......

Sebo:

Do It. Orando e fronteira
Do Matadouro c xur.j, .
Dn Itio dn Prata: '. . .

Tupioca: ¦ . .,

De diversas procedências.
Telhas:

VrincKMa. • • «...
Nairinnaea. . 

Toucinho:

«0 kilos
0*500

Nominal
6*01)0 a 7*000

í. 'iiiinal
10*0011 'a i*!*0U(

Vm kilo

nominal
Nominal

Um klla
¦ |400 a

1*300

*000

l':200» ¦ l:40f*
600*000 a 680*000

mio

2*100 x 2*000

1SS00 a 2*200
lJfíiUO n 2-Í200

1*700 a 2*200

Preços correntes
Aguns íhinernes:

• ¦*>•••••• i(kiii.Riiim. .
De futnelro

Vinho:

D-> Kio tirando. . . .,
Kstraiiiieiro, «trgeiD ..
Idem. rcrdt , . .,.

Vm (ala
IfSUO ¦ 1Í4UU
2*000 a 2*300

OS PRÒDUCTOS E OS TÍTULOS BRASILEIROS NO
- ESTRANGEIRO

Informações diversas
TELEGRAMMA OTXAXCIAIi

Descontos:
Hoje Ant. 1019

Em Iaondres, 3 mezes :
G .-.18 B MR o r.is

Existência •
2.0.*10.1ai

NOVA VORK, 10

¦•¦•••*

Vcrmòiith:'

Italiano •
l-'r,UH-fa .. ..
t-»rl iii;ue? (V.

Vinngrc:
U.)«

Branco
Hino .

• «, •• *• *l

Jt» *Ktrrl( -

70*1101» jt B-llOOt
7UUÍUUU a I-.OIUUI)
0*Jll*0Utr a TUOIOUU
730*000 a HOliJlii

Cutra
6SJ000'» «0*000

73*000 :a 82*000
4SÍ0U0 •¦ 52ÍUUI.

-* fia»
030*000 a 700*000
6341*000 a 700(000

Cainnibu'. . • .
taliiihaij.. . . ..
Siiluturif . • ...
Çaiiihu.pilra. . .

8 f .-OU ¦¦*«.!! (.'O. , , ,

Aguardente:

(««rm «filo)

De Campos .. ..
He 1'nrnljT. . .
De Angra

Álcool:
De 10 üriios ., .
lie ns gn1i)« .. ,.
De ü0 1,'riioa .. ..

Alfaia:

37*1100 n :.S*U0i'
32*nno a
34*000 a
32*11110 a
30*000 .*.

tm litro*

21 $0111'
3II*IIIIC
34(U0U
32(000

100*000 a 200*000
•_•:;.i*,iniii » 2ti:*-i.ii(.
210*000 a 230*000

23OJ000 a 2U0?000
220*000 a 230*000
lDüíoiKi a 200*000

Vin íuiirltiniji S12

Totul. . . .. O.C70
lJc-«tle o dia Io do eorrente. .... CO.liOO
Mídln. .-¦: 7.74B
Desile o d'a 1" de Jnllio 1.313.100•alédiit. . 8.23ÍI

Embaraúcs:
Estudo» Unidos .8.0113
Kuroiiji' 3.024
Uio .In Prata ' —
(';'.'».tllKrai. . . ............... 313
frtélflèo ......... ¦ —.
Cabo .>•••' . —

*¦"«"-•

Total. í . .;  10.332
Desde o din 1» do corrente .... 51.022
l.esile o diu l» <!¦-• Jnllio  l.or.!l.74.-.
Utock no u.grendo  400.011

Colarão por arroba: -
.Typo  .. .. 12*200

Tn» 5.. .... .. -.. 11*800
Typo «.. ..  11*400
T.T|.o 7.. ll*(ÍOO
Typo 8. 10*300
Tyi» ' 10*000

Pauta Kcniannl, (770, jior kUottramniR,
Oi>criições a pra/o .

10
Id«-m. 1014, port.. 10
ld.'.... 1017, port., 20,
Nitlien.y. 1* ííric, 7
ld.*:u. 2« nfrte, 50 ..

178*.'.00
170*000
177*r>O0
170*000
87*000
80*000

O mercado dc café a termo regulou
liontcm, sem maior movimento,, não ten-
do se cffectuado a .3* bolsa.

As vendas realizadas foram de 16.000
saccas, fechadas aos preços a seguir.

Uczc8: Vcud, Comp.
De-remliro  11*050 11*430
Jnneiro (1020)  11*850 11*8110
Fevereiro. .  12*100 12*030
Março  12*400 12*300
Abril  12(000 12*400
Maio  12*050 12*500

O .ALGODÃO
O mercado de algodão funecionava

estável, com um movimento regular de
entregas. As suas tendências eram, porem,
desfavoráveis.

Entradas: Fardoi
S. Paulo —
Pernambuco  —
Xutnl  ¦ —
Ser»ipe _j_
l*nr-iliyb.i —
Ccurft. . , —
Mitr.uih.io —
Parti .  —

.VjK-ioiilll

Arro/:

ltrllliiulo d» 1"
Krllliiiili. do i' . .......

[^(MM-Ilil . . *'¦*¦'.,, . . ,*
8uporior
H9.i1, . 
IteiíitlJir  .
Jtrainro ' ,. .**
llil.lii.lo do norte .. ....
M»;«. uiTog. .« , , ,.,'','.* ¦
Sn.it**>  '

Bacnlliúo:

Diversa*) marcas ,, ..' .
I.I...H. melo caixa , ......
Peitelln. . . 

Banha:

P. Alegre, lata de 20 tlloü
Idom, dc - kilos .. ...
Í.IWi,. da !¦' ktio .
Ij.uuiia laia. da 20 kilo*
It:i.íi.lij*, lata de 20 kilos
lijiínl.í.- Inln dò 1(1 «iil-.t,
Idem. .»'» de S -clica ...

•U\20 -klli.ã ..' ..'.."
Uim-lra ..' 1'aulUta. laia

d» 2 klloa. . .......
Batutas: • )

Mineira e Paullttc. .. ..
Itio Grande ',
frjiiieezas ., .. ., .. .-

Breu:
Americano, claro .. .. .
I.ll-I.l »a«ll!,, . . ......

Cimr-ito:

Marca Dora. . . ¦ .....
Miiri-il Atlas. . . ......
üutrnr. marrai . . ......

Farcilo dc trigo:
Una ninl.ili.i9 naeli.unai ..

U*t klto
*3U0 a friso

«0 -.flo»

48*000 a .-,2*000
4-3tl.no 4A*IHI>*
40*0110 R 48*000
41*000 a 13*000
SfiJrOIIO a 38*000
82*001) a * 34*000
38*000 a 40*000

.20*000. a 28*000
22*000 a 25(000
1(1(1100 "a 20(000

"'it-tffl '" '

120*000 a 130*000
— a UM.1110

100*000 a 105*001'

Um MI»
1(050 2*000
1*900 1*050

. líiiiH* tftKMi
1(780 IÍIIIIC
l*00O 2*000
l(mil' ¦'¦ 3*1.01
ist-r.o • 2*o.w
1(000 ti 1*11.*»

1*01.0 I 2(000

¦Vm Iiiii

Noruliml
(>t«>'i.ii.at

B.iruca»
40*000 * 

'44(000

4o*(iOO a 4i|0OO
40(1100 a 41(000

r.JOOO a 6(200

Noticias marítimas
MOVI.MENTO BO POIITO

A'iiiiores entrados
_ : Norfolk e escalas, aniericatio Ro'

biii-Goo(lffiitlo;v, carga a W. Lewry & C.;
De Mjjcjío c escalas, nacional Ilalttfi&i

carga a 1-agc Irmãos;
Ue Mobile, u barca noriiegneza Dova-

•A; 10, carga a D. J. da Silva;
De Londres e eseaUis, inglez. lligltland-

Rover, cargai- á Maia Real;
Do Havre e escalos, imjlez Rapitlan,

carga a Chargeurs Reunis;
De Porio Alegre c escalas, nacional

Itagiba; carga a Lage Irmãos;
Dc Phihdelphia, americano Salvation

Lcar.1, carga á''Companhia. Expresso Fe-
deral; • #

De SiUitos, francez Aqtiitaine, carga á
Companhia Conimercial e MarifJma;

Do Rio Grande do Sul « escuias, inglez
Tltespis. carga a Norton. Megaw & C.

Vapores stildos :
Para Buenos Aires e escalas, inglçz

luiclid;
Pani Nova York c 1 escalas, inglez

Roíiinri';
Para Bahia e escalas, nacional .Sh-

maré,; .¦¦¦¦¦
'Para Santa Lucia-, iuglez Nilcmçdc;.
Para Buenos Aires e escalas, linglei;

Carlliness;
Para Porto .\lcgre c escalas, nacional

Maroim:
Para Recife c escalas, nacional Jacuhy;
Para Rio. Grande do Sul. americano

Sliríco; . '
Para Laguna c escalas, nacionaes Di-

na e Laguna;
Para Itabapoana, pataclio Competidor;

;Pai*a..Bpenos Aires c .escalas, inglez
lligíl. Rover. .

Vapores esperados
Amsterdam * esc-.., Oelrla. 
Ni»»a Tork, 'Vratrit....'
Ha»re a oses., Ceulaii .. .. .'
Ilueno*. Aires a uses., Multe, 
Ho*n Vork e escs., Tenni/soii.
Buenos Aires e esc., "TomiMO di Sotrola,,
Nora York ji esos., ftmiocníi. -. 
Rueuos Aires c ' ese., IMuIhi»
Kl».Grande do, sul e. eso„ Byron..,. t,..*
Stockolmo e escs,, ,S'u«c(a ..' ,'. 
Hutfia a escs.'.' Baitloa .. ....'..'.'...
Nora York, Acota»..
I.i Ti-rponl • usou., Orila
Hiienó» Aires o escs., Drrocrdn*. .. .; ..
Iliicno.t Aires o escs., formosa, . . .....
Ilnvn. e escs. I.utetla..
Mursclhit o escs,, Cordoba -.
Liverpool e «sKt?.. Arlanza.
Anlii.-rplit o esos., Paus da Waes .. ., ..
Itiu da Prata, Mcitdma
Iliu-nos Aires, livrou .,
nuruu-í Aires t» _ ÇK'., Liiiui ,
lliif.ios Alni» e i'ses,, Aron
lalrcrpool * oscs., Sotrates, 

Vapores » sair .

Farinha dc mandioca:

Porto Alecre, especial ..
Iil-m, flua .. .... ...
Mi-iii. cntri-titia .. ....
Id«*m, peneirada
Idem, gtissjt .. ., .. .
Lngitmt, peneirada .. ..
Idem, grussa a.

lY-ijúo:

Preto, superior .'.' .. .'•.
Idem, regular v .
lie «««res. 1'urln Alegra .. .
Manteiga
Kiix-ofre (CS kilos) . ..
Urano.  ... •'. '.
Ainel.dolni "•
Knnüiilit». . • . '..Ma>*)*>« .
M.llnll.ihn , ...........
Outra, qualidade» . .... .

Fumo:

Km corda — Especial ..
IdiMii, bom ... ,* ••>-.• ¦'•• -
Idem. baixo .. .. .. "...

K«. fr a* i

Rio Grande, amarelo, t*..
Idem, 2»
Couimuiü, de 1» . . . ...
Idem. de 2* . . . . .....
¦luli.a — Ustweial .. ..
Itj.l.la — Superior... j.
Rom. . . 

'.'.

.Uiiifirn c Paulista. . ...
Rin (iinl.de.
Prnn«(*7j(.
Prelo, .'uperior. . .....
Idem. regular. • ......
Manteiga. .. . 1 .....

Kcrozcnc:

Americano .a.a.
Ladrilhos:

Naelonocf. . 
De Cerâmica .. .. •• ..
Estrangeiros  ..

Manteiga:

Oe Minas a E. do P.io ..
S. Catliurinafõ e 10 kilos)

Milho:

Amarelo
branco
Mesclado

Pm «fi «."«o»
14$pll0 a 14«'.00
l.iitliio a
1-ííouo a
lliuoo a

'JÍ3UH a,
lflfuoo a

!)*f»oo a

lrj-IXOO
1-.11IIÓ
111300

llffOOO
HfWP

OJJ/.OO

Em Nova York, 3 mezes :
I 3|10

Cambio sobro Londres:
Nora York (t. telg,) |K>r dollars. libra• a.n.rr. :*,. 14.50 ».8r>.r.o
Not» Y-irk (S vista) d.llars por libra :

3.44.00 . 3.4?..«;5 \ .9,81. «ú
Paris (tt iislji) francos pofjlllira i

r.s.oo õs.oj 4r..ir>
Lisboa lâ vista) peiíc.* por mil rélsi

7 5|t(» 7 1(1' - 21 7|8
M.idrid (1 visto) ptscts.s por llbrii *.

27.1". 27.00, .10-27
Gcnova (i vista) ll.us pôr libra :

07.75 »7.75% , 40.80

Titulos brasileiros:
Actual Ant. 1019

Fedéraes " ¦
"Fllildlni;, 5 o|o :

or, ci -7»* ¦¦'¦'¦ •
Novo rniiding, 1014 ;

07 57 U8
ConTcrsüó, 1910, 4 o|o : * *•'.'.-

40 1|2 40 l|2 51
1908. fi o|0'J

Oli 0« 75

Estndoitcs :

Districto Federal, r. o|o :
50 1|2 50 1|2 ' -79

Bellp Horizonte. 1I10,"., 0 o|o :
65 .65 80

K. de S. Puulo, 1913, 5 o|o : '

à\'|i*otado N|«ntjido N(«*»lndo
]-:.do Uio, boinis ouro, ."• «>|o :

RS 08 , 7Í ;
E. d:. Itiil.lji, eini'.. ouro, 1018, 5 0|o :

43 *1|2 48 l|í 58

Titulos diversos:
Hoie Ani. 1910. .

Itrasll It., Coiiiinon Stock :
2 3|8 2«|8 511-4

OrnUlini. T. I.lgHI P. fo.. Idilr, Oni. I
40»|-l 41 011|2

S. Paulo lt. Co., r.ti!., Ord.:
lâl 124 183

Leopolitintt It. •>.. I.U.. Ord. :
21)1|2 2» M2 411

Diimont Coffce C, I.td., 7 t|2 olo C. Prcf. :' . 7 
7 ' 9;

St. .lolin dei Re» Mining, Ord. :
15|. 10- . 10)-.

Rio Pliiiit Mills" ft ISraiuiries.- I.td, I
G2|0. (12|0 80|-

I.omlou Sc Brnsiliau llnuk, Ltd:
ií'* ülí 2(1

Mali lteal Ingleza, Ord, :
105 105 . 18T .

Titulos estrangeiros;* .
llolé Ant. MIO

Uiiip. do (luerra Billannlco. 5 o|a; 1021.(17 :
83 83 1|8 Ú0 7|8

Consi.ls., 2 113 o|o :
44 44 50 «ÍIS

Rente Franciiisé. 3 o]6 (na Bolsa de Parla):
¦ 57.06 ."iil.DO 00.35

ltonte PTancolse, 6 o|o !
S,-..t.>0.* * 8.'..20 83.03 .'-'''

O CAFE'
HANTOS, 10 — O mereailo de caf«; disponível

hjcliwn muis estável, cotnndo-se as seguiutes

lioje Ant. 1919

Tvpo  9$000 9*000 Nleot.
'|-jpo 7 . .  7»200 7*500 N|cot.

SANTOS, 10 — O mercado de eáW para" a
entrega u termo abriu cõm., t-indciicia tirme,
mas ainda Com n..*g(.i-ln*« 'rrtfduilddii; na segiin-'
dà «hanuidii foram uiiintldos «is preço.; da aber-
lürn, mo.stnindo-se o merenda mais anli.mdo. O
niercndo de . llqiiid:i..õi's nuinture-sc . inaljcrádo
e sein vendas. Silo ns seguintes *n totilções de
ultima hora, merendo firme." '¦ '¦ Viva base.

Hoje
 9*050

.  0*250

..-.  9*450
 0J7OO

 10.000
Anlrrior

........ n*»tfi

........ 9*078
 thfeír.
 0*175

........ 12.000"
i'dra liaufdocíc

Ant. 1019
8J100 .11*000

2.939.093 1.570. $.15

Na Ilolsa Offlcliil ile
C«fr. e Assinar rigorurjam boje, A ullima hora,
.15 seçtitutea coliií.**5w de à\tá n lertuo, repre-
SCtitiiudo Ceuta por llliru :" ¦

ilofl
:. 7.10

t.... 7. r.o
 7.84
 8.10

Entrega chi marco, , 
líiítreffn eiti ufa foi •>', yt-
Kntn*(»ii oni Júllio
iíntrcgu mn Kutéiúbro
eu scj;i uniu ultii de lí it 7 ptiütii» sobre os preço*
(interiores que fnrnii. us seguinte»;:

Anterior
 7.17
 7.5:"
 7.8(1
 8.12

Kutrejín em ninn;o. . . 
Kiirre-ía am ttiilIÕ
IJiitrcirn um jullio. . 
Entrega em setVn.l.ro
Nn mesma dota do nnno passado registraram-
so as seguintes «•otiiçõe.s •

Jhmo passado
Kutrecu cm uiiiri.-o.  In. 11*
Kittrifífii cm niiíto, t ,..' ',,'. tõ.íU).
Entr«*j;ii em julho  15.15
Entrega em sctcml.rn  15.20

Ò AIiGÓb.^O
NOVA ypUK, 10 — 0 mercinio de algodj".(,

pára n oníreiíu a prazo eueerroii-se hoje em
condiijões estáveis, registrando-*;''., os seguiu-
tes vulores, que representam cent** ppr librit:

. lloit/ Ant. r íoi»

15.70... 1.-.., 72 ;i«,78

10.08 -10.00 32.25
3 a 8 pontos, (icáilt)

Aigodüo "Amerli-niro"-
entrcín om. .janeiro -

Algodão 
" "Aii.erlettuo"

entrega em maio .
Ou sejn .mu*, alta dt*

oftiyliume.Uo-u ri terior.
IilVEUl'001,, 10 — No merendo de nlgod.to

disponível as .tnalidiidcs briisIlelrUs. tnrum lioje
«.-«.tuilj.s JIS d'J'.'lmos da (ciiicé |K.r libra urj.li
hltus, vigorando os seguintes limites :

Hojo Ant. mio
Pernainbueo "fair" , 1L'.(17 12:20 32.29
.•lutei., "fair" . . . 12.07 12.21) 32.21)

O n.aodão norte-íiinerie.Tiio no inesmo nierea-
do eoíciMífInFtittdií ítúin ulta <le ;ík deeimos tio
penei por libra, cotando-ae:

lloja Ant. 1019.'*Fnll>--iiild.Illng" dls-
ponived  . 12.92 12.31 27.01
LIVUUPOOI., 10— O merendo ilo nlgo«l.lo a

termo, «As lü.30 p, nu, hoje mos Ini paru o pro-
dueto iiorte-iimeririu.o ittim altn ilo.IU ti 1'ft
pou tos, eiitaiiilo-se em penee por llbvá!

Hojo Ant. 1910
"Fully.iuiddlliis" eu»

trejtf.i cm deKemUro
"Filll.v-iuidilling* en-

trtfRii' em iii.uvo. .
PKnX.AJíIltl'0, 10

nesla praça esteve hoje ao meio dia estável
A colucão da 1« sorte foi por lõ kltos

11.07 11.29 25,20-

11.70 11.42 22.91

O merendo dò ulgotlií-o

Hojo , ., ..,
Anterior .. ,,, ,, ..
Anmv' passado..'. ,, ,

As entradas' foram:

28*000
28*000
40*000

800
1.4011.

,100

Lino & C.; i Híijzão, ao Deposito da i *Sí^g**j
Sociétc de Sucrcrics llrcsiliennes; réis i.au!i'st.,s
40$6o4, a Ironsec."i Vaz tt Ç.; 52$/ 25, i Mcliauos
Fontes Garcia & C.; iu$05,t. a Ferreira
& C.; 3Go$240, .1 Julcs Brum, e 299$.iCo,
a Bruno Barbosa 5: C,

— Por acto dc liontem, o inspector im-
poz multas de direitos em dobro aos com-
mandantes dos vapores llronle c Bírif,
eutrados, respectivamente, de Nova York.

Total
Desde o dia 1» do corrente.
Stildai. . 
Desde o dln l* du correu te
St.uk

C(./uç«í»js :
Qualidades:

8.010
(158

0.001
35.517

Por 10 1-Iio»
nomiuaes
 24*500 a 25*500
 2r.4!,liio a 27*000

.... 2'JSOOO a 23*000
o assucjVu

Esse mercado regulava mal collocado
e frouxo, não tendo os preços aceusado
nenhuma alteração de importância.

O movimento do mexeado íoi o se-
guinte:

l'm CO liilfil
24)000 -3 28*000
18*000 26*000•J2SI..HI a •.*S*inifl
40*000 42*000
24*000 27*000
18*000 24*000
3:1*000 a r,.i»oo»
18*000 a 20*11110
ii*»ihi. q t7*ooo
14*000 » 21*080

Pm tito
2*000 á 2*200

- 1(000 a 1*800
1*000 a 1*100

Vor 1» UUm
20*1100 28*000
22*1100 24*000
21*0110 23*000
18*0(8. 2ii*«imi
Siilm.o 4<)*iiiH>
28*011.0. 81*0(10
20*1100 22*IKh.

*,VIO
-: *ii6i>1720

23*000 28*000
2ii»ii(ji> 21*000
84*000 38*000

Pm tal**
25*000 a 20*000

Jlnrr, auadrada
7*000 a 15*000

21*1100 a 26*000
3sfltl>0 a 40*000

nm kílo
45.-.00 a 4(600
8*200 a 4*10O

02 Mio»
18*000 a 20*000
17*:>00 h 18*000
175.-.0O a 18*000

Itecife e esc., .Itagiba,.
Ituenos Aires e esos., Hlali-Rovcr
Jlnsiori!,' e «**«¦., Itapura
Porto» do liorte, Kio de. Janeiro
Iliienos Aires a escs., tlelrla
CatiBaea e Iiruap«*. Inln
Portos do sul, ila juba.. ., ...........
itió dn 1'rntá, Amazonas
Kiii-ihm Aires e escs., Cralan
Hareelona c Cvnuva, í'i)»i«^o di Savoiil.
Portos do norte, .traçar*;..
Souto*, VrKtriu
Santos, Tchiivsok
Havre a escs., italln. . . ...........
Ponta da Areu, Coronit. . ..............
Portos do Itio UrtiiHle, Ibianaba . . ..
Aracajl) e e.-os.. Italuava. .. .. .. .-,. .
$ova rork, Byronl  
Buenos Aires o c*e., Acor«a.. ....;.
Portos do norto, Criiní.. .. 
Mo.itevid.-fl e escí... Birlo
Uio Grande o lllo; da Pratn, Suécia. .. ..
Som Tork-e es»'. r«j(!,BH..............
Ilio dn Prata, IlalliiM  .
Partos do sul, Itatiaia
Cjillfto o eses.. Ortta
Marselha e escs., fí.rntoaa.. .. ......
Liverpuol •- escs., Ilimrritro .."..-.. *.

Itecife c ae».. Taquara a .
Portos do sol, Itaperuna. . 
Uni-nos ÀireS o c*".'. hutetla.. .:¦.'
Buenos An;i*a. c estr., Vorduba..........
llitcii.is Aires o est-,, Arltuua...
Bãcjiu.l Aires 9 escs., Pai/i dc Wael .. .
MarsVIlm e e?cs., Slnidoxa .. .. .'. ..'.
Hotilltaiiipton e «ses., A run
Nova Vork e esc., lturon
Kut-cia o ese., IAuia...
Portos do norte, João Alfredo 

11
11
11
11
12
12
12
12
18
13
13
13
13
13
14
11
14
15
15
15
15
15
15
10
Ki
17
17
17

-Dezembro. .
Jnneiro. . .
Eoveretro . .
Mnr«,*o. . .
Halo. . ...

Vendas .

Dezembro. .
Janeiro. . .
tjevereiro ,
Mnpju. . . .
Maio. . . .

Vendas.

Il.'r/.enibro.
Janeiro. ..
F«rêrcÍro.
Mun;o. .
Maio. .

Vendas.

Hoje
8*200

9*175
0*175

Nil

9*175 11*175
0*173 101725

nada 03.000

SANTOS, 10 — K' o seguinte o movimento es-
tatlstlco boje, com os respectivos confrontos :

Hoje
Kntradus :

Kuil.arqncs

Despaelisd.15

Saídas -.

40.359

18.000

32.000

23.021

Aut.

00.845

43.000

45.000

55.700

Hoje .. -.. .- :. •..'..
Anterior
Anno passado

Qu seja pnra a safra;

Hoje .. .**.,.'.'.  25.70»
Anterior-.. .... .. .. .... .. ..' 24'.UOO
Anno passado  25.700

Sendo a existência deste produeto calculada
onj: .....
Ho**;¦*.'.-.•.¦*..'..':•.''.'-. ,.' .. ., .. í.atf»
Anterior  O.úml .
Anuo passado  51,301.

A iillliua exportacSo de algodão conhecida 4
nénhiitim. -;.*.¦¦'.- '.'- • -r

O ASSVCAR
PRÈNAMBirCO, 10 — «So as seguintes a*

eotasiics officiaes de assucar, ho)è, por íi
kilos:

;, mi*
llzlnds superior c 1» .. 11*200
Ilranio cristal .. .. .. ; 8*80»
Hemeraras Sem catavio
3» sorte'.. T. ....'..  TilSlK*
Somenos .. 7*50*»
Ilrutos seccos  4*200

Xnferfih"
líülna» superior e ÍS .'.' .'  '11*200
Utanco- cristal 8»BtTO
DBníomrrhH' ..;... .. Sem cotaçii»
3« sorte .a .. ¦ 8*500
Someiios .. ,, 7*500,
Brutos scecoa .. .. .. 4*20t>

¦ . Atino imssado
irr.lnas superior il« .,' ., Sem eotaçüo
«ranço cristal 13*000
Deineraras •. .. .. .. Sem cotiiça»'
8" eorte ..rj .. ll*10t»
Somenos .... .. .. .. 9*.'00
Brutos Hcecos ....... ¦ 7*00t»

Aa entradas foram:

Hòjo ....
Anterior .. ..
Anno passado ..

Oa seja pára a safra:
Hoje .. .. .. ü ...-.., ..
Anterior..
Anno piiK-Jado ,

Sendo a existência deste produeto calculada
en.: ....
Hoje .. ,',  3B0.00»
Anterior  338.801)'
Anno passado  .. .. 121.909

A ultima cxportttclo de assucar conhecida «
nada neuhuniu. .. ... •¦'

1919

9.181

10.000

23.000

21.200
18.500
15.00»

1.034.10»
1.OI2.900

873.700

23

Madeira (lc lei:

Ucdro. . 
Peroba branca. . . .
Outras qualidades ..

Oito:
De llí.!i*!(,n r

Em barril bruto
Em lata

Dp caroço de algodão:

Nacional .. .. .. .. ..
Gstrai.cirn

Polvillio:
Oe Minas :.. 1 ft. Pa.ito.
De Porto Aleere
De Sinia Calharlua .. ..

Ilclro et*
"8I.J0O0
*J.vi»0ü0

I7li;iill(i 190*000

2*8110 a•-'íiiiio a
2*80»
2*800

Kilo
1*200 a l(4M
2*600 a 2*80»

(350 a
(350 a
«UO a

»400
(400
(400

doMovimento do cáes
porto

Acham-se atracados ao cáes do porto,
em serviço dc carga e descarga de mer-
cadorias, os vapores e embarcações se-
guintes:

Vapor nacional Helena, cabotagem, ar-
juazem r.

Vapor nacional Ibiapaba, descarregado
de carvão, armazém 2.

Chatas diversas, com carregamento do
Lima, armazém n. 2.

Clistas diversas com carregamento do
Sirio, armazém 2.

Vapor nacional Sumari; cabotagem,
Chatas diversas, com carregamento do

IVesI iV<*j-A*«T.-artn,lzcm 3'e mixto .(.
•Chatas divélsas,1 éom ¦ çarrégameiito ilo

7?ú» de Ia PlatàXfattiàzémKy&Ò ti. 8), ai:-'
mazem n. 4.''' ":' •'•"¦"'íy

Chatas diversas' coni ckfrcgahicnto do
Mendosa, armazeiií'%

Vapor hespanhõl 5i:or« 1,' (árinazem
mixto 4), afmázem 4.

Chatas divmas, com cr.rrc;rrmen!n do
Scaldier, descarregando ciir.ct*. n*. ar-
mazem 3, (armazém mixto S), armazém
n. s.

. Chatas diversas co.
A mirai ViUorrci de .' .
mixto 2), armazém 5.

Vapor inglez .A'o»a.ií*.-.ti\r, d.
do «imento no armazém 3, ::rr

Chatas diversas com carregamento do
Ansaldo Savoia I, (aiunazcm. ntixto 8),.
armazém 7. . . «.- ¦...*..

Chatas diversas com carregamento dó
Lord Ormaiid. A cevada descarregada, no
armazém 3,( armazém mixto 4), arma-
zèm 7.

Chatas diversas, recebendo minério,
armazém 8.

•Cliáitas'. diversas, com' carregamento do.
Ango (armáitem'-mixto'n. 8), armazém

18 . n. 9. ..
Chatas diversas, com carregamento do"

West Mnirhan, (armazém externo 8), ar-
mazem 9-  .

Chaliis diversas, cóm carregamento do
Sarli (armazém mixto n. 8), armazém
n. 9 (a farinha de trigo descarregada no
armazém n,."3).

Vapor americjino - Stirico, descarregnn-
do carvão, pateo io.

Vapor nacional. Diim, cabotagem, pa-
teo 10.

Hiate nacional Pharoux, cabotagem,
armazém 10.

Chatas diversas, com carregamento do
Pancrás, armazém 10.

Vapor inglez American, Star, pateo 11
(descarregando material para a Estrada
de Ferro Central do Brasil), pateo to.

Vapor inglez Trencglos, recebendo car-
ga, anmazcm 11.

Vapor inglez Sambre, armazém 11. '
Chatas diversas, com carregamento do

Tabor, (armazém externo 2), armazém
15-

Chatas diversas com carregamento ão
lialfc. (armazém mixto 8), armazém 13.

Vapor belga Gallicr, (armazém mix-
ío .*.). armazém ií. . . ,

phsíás diversas com carregamento do
I'-:-rsasiia, (armazém mixto 8), arma-
zem 16. ,

Chatas diveisss, corit carregamento do
Swiinbtíriiè (arnlaj-fcin mixto n. 8), arma-
zem 11. 17.

Armazém 18. vago.
Praça Mauá, vago.

1 do
•rem

Movimento commercial
NOS ESTADOS

SANTOS 10 (A, A.) — O mercado do
cambio abriu hoje com as cotações se-

n-icuintes: á visla, 11 i|t6, é « 90 dias,
o. j 11 !|4.

SANTOS, 10 (A. A.) — O mercado-
do café abriu hoje com as cotações sc-;¦ '•

guintes: typo 4, 9$, e t>'P» 7, 7-Í97S-
. Nesta base foram negociadas 3.000
saccas. •'-'-•' _ .

SANTOS, 10 (A. A.) — O mercado
dé cauibio; fechou hoje a to 7|8 á visla *9.;j
ti . i|8 »i 90 dias.

Francos: minimo,- 370 reis e S75: róis;-
vendas, 455.200. •; •

. Liras, 240 reis-. - 1
— O café, no'fechamento <Io"mercado,

obteve as seguintes cotações: j-para m
typo 4. 9$050,--e para-o t)jpo.-7, 7$97Sr 1A--
ratíi vendidas 19.000 saccas, liavcn«ij»:iV
pfaça tun ''stock" der 2.830.955.

BELE'M, 10 ;(A. A.) — Devido á os-
ctllação do cambio; a borracha continua
a ser.cotada a i$goo. -

PORTO ALEGRE, 10 (A. A.) — \*0
portanto firma commercial desta praça,"
fez em abril do anno próximo passado,
nos Estados Unidos, encommendas de
determinadas mercadorias, afim de rece-
bel-as em julho ou agosto passado. No

.referido prazo, a firma não obteve noti-
cias do embarque das encommendas. Jul- >

.gando que o sé upedido não pudesse ser
attendido c, tendo necessidade das mer-
cadorias, encommendou-as cm outro

;paiz.
Agora, com surpresa, soube que as

mercadorias cncommendadas nos Estados
Unidos, em abril do anno" passado, na-
viam chegado'aqui. '.

A firma negou-se a receber as cargas,-
sob o fundamento de que as mesmas não
vieram na época combinada, e tambem
em conseqüência da actual situação anor-
mal do cambio. Estava, porém, .1 firipa
resolvida a entrar em negociações com
a firma norte-americana, quando esta
lhe communicou que não fazia negocio
algum, devendo a firma portoalegrense
pagar integralmente. Além disso, fez-lhe
ver que se não fossem aceitas as suas im-
posições á firma portoalegrense seria in-
cluida na lista negra norte-americana.

Tal imposição causou aqui vivos com-
mentarios, visto a firma gozar na nossa
praça e nas praças estrangeiras da maior
consideração.

PORTO ALEGRE, 10 (A. A.) — O
vapor Itapuca, que devia chegar hoje.
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aqui, somente amanhã, entrará no porto,
em virtude de se ter demorado em san-
tos, por motivo da greve.

Ainda cm virtude deste facto, os na-
vjos da Companhia Costeira não eslão
jeoetiehdo carga para aquelle porto.

NO ESTRANGEIRO

NOVA YORK, io (U. P.) — Mercado
de câmbios: libras esterlinas, 346; fran-
cos, 5S8; liras, 352; marcos, 135 I-*2.
ílorins, 35 ; franco-belga, 6.J3.

LONDRES, 10 (U. P.) — O vapor
Arlanza, á caminho do Brasil e Rio da
Prata, zarpou de Madeira no dia 8 do
corrente. *•

BUENOS AIRES, 10 (A.A.) — Na
abertura do cambio a cotação foi dc
17,68 francos belga?, para um peso ouro.

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — O
mercado do tri^0, para fevereiro, foi co-
tado a iS,55 pesos.

O couro obteve a cotação de 9,50 pe-
sos, e a lá a de 5.30 pesos.

MONTEVIDE'0, 10 (A. A.) — O
mercado do cambio, nesta capital, abriu
hoje com a cotação de i_, para os sa-
ques á vista.

NOVA YORK, 10 (U. P.) — O mer-
cado do café esteve calmo hoje. As cota-
ções foram: março, 706; maio, 740, e
setembro 800. '

CORREIO
Esta repartlçilo èrpodlrS malns pelos seguiu-

tes paiiuetcs :

Hoje:
Blo âc Janeiro, para Bahia, Mncelí, Rc-

cife, Ccarí e 1'arfl, recebendo impressos atí a»
10 horas, objectos para renistrar atí as !),
cartas para o interior atí ns 10 1|2 o com
portu dupl" ntí- ns 11.

ltaaiba, pam Unida, Maceió e Recife, rece-
bendo impressos ntí- as S horus, objectos pura
registrar ate as IS horas d« boje, cartas para
o interior atí as as 8 1|2 c coui porte duplo
atí as il.

Denis, para Barbados e Nova York, roeu-
bondo impressos ate ns 8 hora», objectus pura
registrar até a» 18 horas de hoje, e canas
liara o exterior atí as 0.

Itapura, para Victoria, Bahia, Maceió, Re-
eife, Cabedello, Natal e Mossoró, recebendo

Impressos atí as C horas, objectos para re-
jílKtrnr atí as 18 horas de hoje, cartas para
o interior atí aa 0 1|2 e com porte duplo ale
us 7.

llltllilaiiil Rover, para o ltlo (ln Prata, reco*
bendo Impressos atí as (i. lioras e cartas-parn
o exterior atí as 7.

Amanhã :
Itajuliii, para Santos, Parauli, S. Francisco.

o Rio Grande (to Sul, recebendo Impressos atí
ns U horas, objectos para registrar atí as 18 de
hoje, cartas para o interior atí as (i 1|2, e ideai,
idem com poete duplo atí as 7.

AVISOS MARÍTIMOS

SKOGLANDS LINJE
Í3KE5_ *?JET__Í(£____»

O VAPOR NORUEGUEZ |

fillllll
neste porto em

meados do mez de Dezem-
bro, para

LEIXÕES E VIQO

Para cargas e mais informa*
ções, cotn a

SKOGLANDS LINJE
9 Rua Municipal 9

TELEP. NORTE 1S76

ÉlNflíE JUÍZOS

«I

LLOYD REAL
BELSA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
o magnífico e luxuosíssimo paquete"PAYS DE WAES"

Com magníficas accommodações pnra passageiros <lo 1", Ií' o
classe intermediária, saldo a 30 dc novembro, dc Antuérpia, com es-
calas por PERNAMBUCO O BAIUA, deverá chegar ao RIO DE JA-
NEIRO cm 25 do corrente, c sairá uo mesmo dia para SANTOS, MON-

TEVIDlõO e BUENOS AIRES.
Esperado, de volta, uo RIO DE JANEIRO, no dia 12 dc janeiro

próximo, partirá uo liiesmo dia parn a Europa, fazendo a seguinte
escala: BAHIA, PERNAMBUCO, LAS PALMAS, IJSBOA, CUER-
BURGO, PLVMOUTU o ANTUÉRPIA.

Para passageiros e mais informações com o

D 1
BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO, 19
Telephone Norte: 655

a"
Liverpool, tírasiJ and Hiver flate taners

LINHA LAMPORT & HOLT
.ui-ÕL*-...

O PAQUETE

ERSeHEL
Sairá do dia 22 do corrente, para

Esle paquete foi oxpressameate construído para transporte
de fKííVaagèit^s de 3? olasse, em camarotes cora duas, quatro
e seis ciiiuas.
iJrcço da i>nssii<fem de terceira classe **_,.-_¦ £í.-$000,

iucluiiido o imposto
Para passagens e mais informações, tratai com os agentes

Norton Megaw & C. L.
RUA DA SAUDE 29 - p R A Ç A M A U Á

TELEPHONES—Passagens: Norte 6Ü71-^Curga: Norte 47

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA SERVULO DOURADO

eju tre Ouvidor e Rosário
LINHA BO NORTE UNHA BO SUI.

O PAQUETE

Ceará
Sairá no dia 15 do corrente, ás

10 horas, pura MANÁOS, escalando
em:

Victoria, IG de dezembro.
Bahia, IS de dezembro.
Maceió, 3 9 do dezembro.
(Recife, 20 de dezembro.
Cabedello, 21 de dezembro.
Natal, 22 de dezembro.
Coará, 23 de dezembro.
Maranhão, 25 de dezembro.
Pará, 27 de dezembro.
Saiuarí-ni, :tO de dezembro.
Óbidos, 30 de dezembro.
Itacoatiara. ;il de dezembro.
Manáos, 2 de janeiro.

O PAQUETE

SÍRIO
Sairá no dia 15 do corrente, ás

10 horas, para MONTEVIDÉO, ee-
calando em:

Santos, 16 de dezembro.
Paranaguá, 18 de dezembro.
Antonina, 18 de dezembro.
S. Francisco, 19 de dezem.bro.
Itajahy, 20 de dezembro.
Florianojiolis, 21 de dezembro.
Rio Grande, 22 de dezembro.
Montevidéo, 24 de dezembro.

Em correspondência, no Rio Gran-
de, com o vapor "Diamantina", para
Pelotas e Porto Alegre, o com o va-
por. "Rio Grande", para Jaguarão e
Santa Victoria, na Lagoa dos Patos
e na Lagoa Mirim.

AVISO—a? pessoa** que queiram ir a bordo dos paquetes, levar ou re-
ceher passai**-"-»* deverão solicitar cartõee de Ingresso ja secção do tra-
fego.

CORTE D*E APPELLAÇÃO

1' câmara

Julgamentos de hontem:
Apellações eiveis — N. 2.9 58—Re-

lator, desembargador Torquato; ap-
pellante, Francisco de Souza Costa;
appellado, Francisco Bastos Ribeiro
— Negado provimento.

N. 3.185 — Relator, dezembarga-
dor Seabra; appellante, Heleno da
Costa Brandão; ^appellíVdò, o' espo-
lio do João José do Abreu — Deu-se
provimento para coiulcmnar o espo-
lio a pagar ao appellante a quantia
de 15:000$000. 

N. 3.703 — Relator, dezembarga-
dor Saraiva; appellante, Dr. Avelino
de Assis Andrade; appellada, D. EU-
sa Martins Salgado. -t-. Negado pro-
vimento.

N. 4.119 — Relator, o desembar-
gador Seabra; appellante, ex-of£icio,
o juizo; appellados, Decilio Ferreira
e sua mulher — Idem.

N. 3.397 — \Relator, o desembar-
gador Torquato; appellante, Leoni-
dio Gomes; appellado, Serafim Fer-
reira Martins.

2* Mimara

Na sessão de hontem, foram jui-
gados:

Aggravos de petição—N. 0.320 —
Aggravante Maria Emilia da Cunha;
aggravada, massa fallida de A.Cunha
& C. — Conheceram do aggravo e
negaram-lhe provimento.

N. 6.336 — Aggravantes, Leite,
& Rodrigues; aggravado, José Gon-
çalves Laranjeira — Negaram pro-
vimento.

N. 6.337 — Aggravantes, M. Ra-
mos de Oliveira o Siqueira & C; ag-
gravados, Oliveira & Couto —Idem.

N. 6.339 — Aggravante, Dr. Tho-
maz Gomes Viegas; aggravado, João
Serzedello — Idem.

N. 6.340 — Agsravante, Coopera-
tiva Popular de Credito; aggravado,.
João Serzedello —• Idem.

N. 6.341 — Aggravante, A. V.
Granja; aggravado, coronel Fran-
cisco de Andrade Mello — Idem.

N. 6.342 — Aggravante, Álvaro
Marques de Andrade; aggravada.José
Marques Dias — Idem.;

N. 6.343 — Aggravante, José Fa-
rinha Rosa; aggravado, Roque Au-
gusto Coelho de Carvalho — Idem.

N. 6.344 — Aggravante, Joseph
Richprond; aggravado, Banco de
Credito Real — Idem.

N. 6.346 — Aggravante, Arnaldo
Chaves; aggravado. Augusto de Al-
meida Querido — Idem.

N. 6.347 — Aggravante, Antônio
Martins das Neves Ferreira; aggra-
vado, João Rodrigues Loureiro —
Não conheceram do aggravo, por não
ser caso desse recurso.

PULAS VARAS

Tentou matar, resistiu á prisão e, por
isso, foi pronunciado

Manoel Pereira do Araujo já ha.
dez annos vivia em companhia, de
Zelina Pereira de* Araujo, 'de cuja¦união proveiu um filho.

Isto, porém, não obstou que, em
certo dia, os dois brigassem, indo a
rapariga jiara a casa de Helena Ca-
rolin-a Fortes, á rua Conselheiro Za-
carias n. 104. Tres dias depois,
isto ê, a 28 dc outubro ultimo, ali
appareceu Araujo, que, depois de
scientíftcar-se da ausência do mari-
do de D. Helena, o. dono da casn,
declarou que queria matar Zelina, c,
acto continuo, penetrou no interior
da casa e desfechou o seu revólver,
tres vezes, contra a amante. Manoel,
em'todas as vezes, errou o alvo, sep-
do, por intervenção-de D. Helena,
tolhido a continuar na sua attitude
terrivel.

Chamado um policial, Manoel al-
vejou-o por duas vezes, mas, mu.ito
embriagado, não logrou ferir o man-
tenedor da ordem.

Preso, foi processado por tentati-
va de morte e resistência á prisão, c,
por.sentença de hontem, o juiz da
6" vara criminal, Dr. Álvaro Bel-
ford, pronunciou o aceusado como
incurso nas penalidades daquelle de-
Meto..

Processado por apanhar ferroa
velhos

¦ Ao juiz federal substituto- da
2* vara, Dr. Olympio de Sá e Albu-
querque, dirigiu o Dr. Carlos Cos-
ta, procurador criminal da Republi-
ca, o segun'.e requerimento:

"Antônio de Souza, fundido? ao
serviço da Brasilian Coal Company,
trabalhava na ilha das. Cobras c
trouxe, dó deixar o serviço, no dia
20 de novembro próximo findo, em
um pequeno embrulho, e_- pedaços
de ferro velho, bastante enferruja-
dos, que encontrou ém abandono ria
ilha, entre mad(\,-as velhas quo es-
teve juntando, sendo, porém, detido
pelo encarregado da fiscalização, no
portão do Arsenal de Marinha,
quando sahia, trazendo na mão, sem
nenhum disfarce, esse embrulho.

Não somente o fiscal da eaida, «o
portão, como tambem aa demais tes-..
temunhas do inquérito, esclarecem
quo o aceusado não agiu de má fé,
pois nenhum valor se dá na ilha a
esses velhíssimos objectos, na sua'
totalidade destruídos já pela acção
da ferrugem. O aceusado affirmou
Isso mesmo, tendo os peritos avalia-
do num total de mil' réis os diversos
objectos que em seu poder foram
apprehendidos.

A autoridade policial que presidiu
ao inquérito salienta ho relatório a
fls. 13 a i-hnocencia* • do aceusado,"dizendo que, em seu favor, appare-
cem factos que provam não ter ello
agido com intuito criminoso, em fa-
ce do valor dado aos ferros appre-
hendidoe e ao facto de trabalhar elle
em uma caldeira de derreter chum-
bo, ondo qualquer pedaço que elle
quizesse apanhar teria muito maior
valor.".

Nestes termos, não havendo nos
autos prova de que o aceusado hou-
vesse agido de mil fé, esta procura-
doria requer o archivamento do in-
querito, para os fins convenientes.
Rio de Janeliro, 10 de dezembro de
1920".

Irregularidades cm umn fallencia

Gonçalves, Sonra & C, )>or seu
advogado, Dr. Adhemar de Mello, di-
zendo-se credores de Sam Midlin. c
considerando que esse commerciante
confessou a sua insolvabilidado, para
o pedido de fallencia, sem observar
as formalidades legues, omittindo eco-
doces ria competente lista que apre-
sentou, e considerando que grande
parte do activo do fallirio está em
poder de um agiota, á rua de S. Pc-
dro, requereram ao juiz da 2' vara
eivei que seja intimado o mesmo ne-
gociahté a prestar declarações, sob
peiia de desobediência o prisão.

Foi pronunciado o autor dc um crime
bnrbnro, praticado ha 10 annos

Em !) de setembro de 1910, appa-
receu, na Estrada Real de Santa Cruz.
nas initnediácões da estação de San-
tissimo, o cadáver de Calixto Abra-
hão, conhecido por "Turquinho",
apresentando signaes de estrangula-
mento.

Quasi 10 annos se passaram sem
quc houve? '•nor indicio do au-

tor de tão hediondo crime o que gozava
assim da mais completa impunidade.

. Um acaso, porém, veiu, em agosto
deste anno, desvendar o mysterio.
Presos por um furto de chapéos o in-
dividuo Genaro Francisco de Mattos
6 o menor Arnaldo, que em sua com-
píHihia vivia ha alguns annos, este,
livre do pavor que tinha daquelle fa-
cinora, acobertado pela policia, nar-
rou* como tinha ouvido da boca' de
Genaro, certas declarações que tor-
navam evidente a sua autoria no es-
trangulamcnto do infeliz "Turqui-
nho".

Preso, foi Genaro processado, ten-
do o terrivel bandido confessado o
seu crime.

Hontem, foi elle pronunciado pelo
juiz da 6* vara criminal.

Uma firma yankee condemnadn a pa-
gnr perdas e damnos

A firma Gaston Williams & Wigno-
re, dè Nova York, por intermédio do
sou representante, Carlos Inglez de
Souza, vendeu uma partida de mer-
cadorias a Luiz do Miranda Jordão,
negociante, estabelecido á rua S. Pe-
dro n. 42, mas não entregou a este
os conhecimentos de embarque. Esto
negociante, então, requereu e obteve
na 1* vara eivei fosse aquella firma
notificada para fazer a entrega no
prazo dp 15 dias.

Decorrido, porém, o prazo marca-
do, e não sendo feita a entrega, o ne-
gociante Luiz Jordão propoz uma
acção ordinária no juizo da 4a vara
eivei, contra a firma de Nova York,
para o pagamento de 30:000$, de per-
das e damnos.

Procedida a avaliação, o juiz da
4* vara eivei, condomnou hoje a fir-
ma accionada ao pagamento de
28:988?630, juros da mora e custas.

i— » mm m m

AMANUENSE TRANSFERIDA
A amanuense da 'directoria 

geral
de instrucção publica D. Laura
Drummond Alves Monteiro, quo ha
cerca de 18 annos vinha servindo na
secretaria da Escola Normal, ao ser
transferida para servir na directoria
geral, recebeu do actual director da'
Escola Normal, Dr. Ernesto Nasci-
mento Silva, o seguinte attestádo:

"Attesto que a Sra. D. Laura
Drummond Alves Monteiro, ama-
nuense da directoria geral de
instrucção publica, em exercicio,
desdo 1902, ná secretária da Escola
Normal, tem sido, durante todo o
tempo da minha administração, uma
funecionaria modelar, sem o menor
desuse no seu procedimento, o como
tal, é merecedora dos mais francos
louvores.

Intelligente bastante, deligente o
assídua em extremo, é uma auxiliar
do alto valor para a administração,
que sempre a encontra prompta a
executar, rápida o acertadamente,
com efficieneia máxima, quanto se
refere ao serviço burocrático escolar,
quc perfeitamente conhece e a que
com esmero dedica vastíssima capa-
cidade de trabalho.

Quando agora a directoria geral
resolve removel-a para outra secção
do departamento da. instrucção pu-
blica, cabe-me, como director da Es-
cola Normal, de onde ella se afasta,
ajuntar estas linhas á sua fé de offi-
cio, fazendo-o expontaneamente, sem
solicitação sua nem de outrem, por
ser essa a verdade o mandar a jus-
tiça quo assim seja feito."

A ABERTURA DA TEMPORADA
AQUÁTICA

A Foderação Brasileira das Socie-
dades do Remo realiza amanhã, na
enseada de Botafogo, os jogos iniciaes
do Campeonato de Water-Polo do Rio
de Janeiro, de 1920, o torneio dos se-
gundos quadros, promovido entre os
clubs Boqueirão, Natação, Vasco da
Gama, Guanabara e S. Christovão,
marcando, assim, a abertura da tem-
porada aquática.

Os jogos de amanhã, do accordo
com a tabela, são os seguintes:

Vasco x S. Cliristovão
A's 15 c 15 1|2 horas, respectiva-

mente, segundos e primeiros quadros.
Juiz, Sr. Pedro dos Santos, do Club
dc Natação e Regatas.

Natação x Boqueirão
A's 16 e 16 1|2 horas, respectiva-

mente, segundos e primeiros quadros.
Juiz, Jayme Fernandes Guedes, do
Club do Regatas Vasco da Gama,
TORNEIO INTERNO 30 BOQUEI-

RAO
Em continuação á. disputa do tor-

neio do water-polo, promovido pela
directoria do Club de Regatas Bo-
•queirão do Passeio, realizam-se ama-
nhã, nas águas dè iSanta Luzia, os se-
guintes encontros:

"Correio da Manhã" x "O Palz"
A's 7 horas. Juiz, Sr. Orlando

Amendola.
"Pátria" x "Gazeta"

A's 7 1|2 horas. Juiz, Sr. Gastão
Ladeira.

"Imparcial" x ".Tornai do Brasil"
A's 8.horas. Juiz, Sr. Antônio For-

nandes do Souza.
ANGELU' JA' REGRESSOU DE

S. PAULO
De regresso á sua viagem á* São

Paulo, acha-se, desde ante-hontem,
entro nós o valoroso "nageur" Auge-
lo Gammaro, pertencente ao Club de
Regatas Vasco da Gama.

Angela disputará, amanhã, o jogo
de campeonato contra o S. Christo-
vão.
TORNEIO INTERNO DO INTER-

NACIONAL
E' finalmente amanhã, que se reali-

zam os primeiros encontros do Torneio
Interno de Water Polo, promovido
pelo Club Internacional de Regatas,
entro os seus associados.

A directoria determinou o local dos
jogos'a praia de Santa Luzia, fron-
teira á rampa dos cl*u*bs.
TORNEIO INTERNO DO S. CHRIS-

TOVÃO
Na garage do Club do Regatas São

Christovão, realiza-se amanhã, ás 8
horas, uma reunião dos captains des-
ignados para o torneio interno de
water-polo, afim de serem organiza-
dos os teams, que serão constituídos
dos 60 associados inscriptos.

ILAWN-TENNIS

A sociedade Brasileira Protectora dos
Animaes acaba de eleger a sua nova di-
rtctorin, que deve reger òs seus destinos
a começar de i de janeiro próximo fu-
turo. ',;;

Para os cargos de presidente e vicèf
presidente foram reeleitos os Srs. coronel
Jacintho Alves da Rocha c tenente Al-
bino Monteiro. 'Para i° secretario foi
elei.to o Sr. Gastão Vieira, para o de
;° secretario, o Sr. Ernesto Ccmny Filho,
para o de thesoureiro o Sr. Felix Manoel
da Costa, e para o de bibliothccario, o
Sr. Decio Richard.

O conselho fiscal ficou constituído dos
Srs. Euthymio de Souza Jnnior, Joaquim
de Miranda Amorim e Victor Peixolo.'Ficou assentado intensificar-se, tanto
quanto possivel, a propaganda em favor
dos animaes, empregando-se para isso.
todos os esforços .necessários, no intuito
de levantar a, socie'dafle do lethargo em
que jazia, recorrendo, mesmo aos pode-
res públicos, se tanto sc tornar mister.

OBITUARSO
DIA 10

CEMITÉRIO DK fi. FltAfJÇISCp XAVICK
Iracema, filha de Isan Jloreex, rua Visconde

do Nitlicroy n. 140; JosC' da Silveira Dias,
praia Ue 8. Christovão n. 177; Josí Maelia-
do, ma S. Luiz Gonzaga n, 282, casa VIi
Mario Venancio dc Souwi. travessa Manoel Pin-
to n. 11 j Kcotlldes, flllin de ',Tos6 Francisco
Pinto, rua Visconde de Nitlicroy li. 3i Josó
da Cruz Coutlnlio, rua de 8. Chrlstovilo II. 428;
Izidro, ílllio dc Izidro ToriH-tuo dn Silva, tra-
vessa Iletlro Saudoso ii. 2; Iracema, filha do
Ângelo Ferreira ltodrlgues, rua Riáchuelo, 878;
Francisco da Cunha, hospital'dá Saude; Ame-
lia de Araujo Penna, rua Mlnns n. 103; Anto-
nia da Paixão, rua BarSo de Mesquita n. 228;
Maria da Gloria. de ' Sóúza'Lage, run da Ll-
herdade n. 48; Aurora da Gula Raptista, rua
Visconde dc Nitheroy n. .40; Guilhermina. fl-
lha da Francisco Luiz, morro dn Salgueiro
sem mimero; Dooliudo Ignacio 1'luientel, hospi-
tal dc S. Sebastião;; Alves líaums.ono, Idem;
Isaliol de Souza, rua da Alegria n. 473, casa
VIII; Thomaz Soares, hospital de 8. Sebns-
tlilo; Euclides. filio de Leopoldo Mitos, rua do
Uruguny n. 203; - Ellette, filha do llr. Itnzi-
lio Pinto de Azevedo,' run Lia Barbosa u. 31;
Moys(*s, filho de Ivo Sampaio, run límllin Gui-
marães n. III; Ottilia dn Conceição Moura,
rua Pereira Nunes n. 145; Ksmernldo, filho de
Tlburcio Florentino run Francisco Eugênio nu-
mero 302; Antônio, filho de Jonqulm Rodri-
gues, largo do Cruzeiro n. 28. - T

CEMITEDIO DE S. JOXO RAPTISTA

Carlos Itlzzo .Júnior, rua D. Anna n. 18, ca*
sa IV; Martha Louys, Casa dc Snude S. Sc-
imstliío; Altalr, filho do Esperança Rosa dn
Silvn, Sanla Casn; Elza Gonçalves Nascimen-
to, rua Coronel Figueira de Mello. n. 425; Fl-
delia dc Souza Lobo, hospital dc Alienados; Phl-
loniena Rodrigues, rua Barroso n. 32; Dolce, fl-
lha do capitão Frederico Siqueira, rua D. Cas-
toriiiu n. 14; Alice, filha dc José C. Dnntas.
ma Assumpção n. 10; A delia Josefina dc
Castro Fonseca, rua D. Luiza n.,122; Zllda,
filha de Manoel Martins Peres, rua Alice o. 13.

CEMITÉRIO DA PENITENCIA '
Antônio JosP da Cunha, rua Paula e Silva nu-

mero 34; Francisca Martins du Silvn, Casn
(le Sande Dr. Eiras. «

AVISOS
LOTERIA DO ESTADO 00 RIO DB JANEIRO

Resumo dos premios da loteria do Estado do
Itio de Janeiro, plano n. .",.!, extraída cm 10 do
dezembro de 1820.

-,G2*19
I*REM10S SORTEAPOS

(vendido na Capital) * ¦ 15:0004000
SiOOC.000

OS UI/TIMOS .TOGOS^DO CAMPEO-
NATO DE 1920

Depois de um desenrolar assás
brilhante, encerram-se, finalmente,
sabbado o domingo o campeonato de
iteniils do Rio de Janeiro.
•¦ As próVíU) que vão se realizar, se
destacam mormente pelo valor dos
jogadores disputantes, isto concor-
rendo muitíssimo para o brilhantis-
mo dessas provas.

Assim é, pois, que temos a. de dou-
files scratch, em quo tomam parte,
do um lado, Alberto Lage-Renato
RoCha"Miranda, e, do outro, Grey
Hari-iman-F. Haney, ambos do tri-
color.

Alberto Lage 6 campeão do Flu-
minense em lfllG, finalista dos cam-
peonatos annuaes, instituídos por
por esse clnb cm 1917 e 1918, e
campeão do Tennis-Club Petropolis
em 1920. Tambem é um dos melho-
res scratchmn.n que o Rio possue,
tomando parte brilhante em vários
matches realizados em S. Paulo.
Lage 6 ainda hoje um dos nossos me-
íh-oros jogadores de lawn-tennis, co-
nhecido pelos seus terríveis chopps e
smatohes, e, quando em fôrma, pelo
seu estupendo jogo de volleys na
rGdo.

Renato Rocha Miranda é uni dos
novos nesse elegante e aprimorado
sport. O seu stroke é dado com
extraordinária facilidade e 6 cara-
cterizado pelo seu admirável back-
hand. Possue um serviço bastante
firme; os seus halfs-volleye são lin-,
dissimos e optimamento collocados,
e seus volleys baixos, admiráveis de
precisão.

Relativamente fi, outra dupla, de-
vemos destacar, om primero logar, o
esplendido tennista Grey Harriman.
Jogador novo entre nós, vindo dos
Estados' Unidos, onde, nos campeo-
natos disputados, obteve excellentes
colioeações, logo se impoz pelo va-
lor do seü jogo. Possue um optimo
serviço cortado á americana, um
esplendido lifting-drive de back-
hand e um bom jogo de rede.

Quanto a Haney.apesar de não ser
da classe de Harriman, tem um jogo
intelligente, muito calmo, muito
auxiliando seu parceiro.

Vemos, pois, que hoje, âs 15 1|2
horas, no/court 'i Ao Fluminense, te-
remos -biiportunidade*-de assistir a-
uma esplendida- partida, em que- os
disputantes. hiiiíto 

'sé 
^empenharão fi

conquista do honroso título de cam-
peões do Rio de Janeiro, na prova
de duplas, para cavalheiros^.

Amanhã,. á. tarde, finalmente, no
court do Fluminense, teremos ensejo
de apreciar a mais Importante prova
deste campeonato, travada entre os
dois melhores tehnistas do Rio; re-
presentantes do dois clubs, amigos
nos laços da. amisade e rivaes nos
sports. Queremos nos referir a Syd-
n-ey,Pullen e A. Vernon Hayne, o
primeiro, do Flamengo, e o segundo,
do Fluminense.

O vencedor dessa ]>rova conquista-
rá o titulo de campeão desta cidade.

Amanhã daremos detalhada noti-
cia a respeito esse importante prelio,
o qual estft sendo esperado com na-,
turai anciedade.

BASKET-BALL
TORNEIO INTERNO INFANTIL DO

FLUMINENSE F. C.
Jogos para hoje:
Io: Tyniblra X rcry, Ha IG horas,
¦2o: Carijó X Moema, fis 16 1(2-
3o: Guayanaz X Jacy, ás 17.

Dr. Ubalrto Veiga—Clinico e espe-
cialista em syphilis, doenças ven.o-
reas e das vias urinárias. Cons.: It.
Sete de Setembro n. 81, das 3 ãs 5.
Tel. C. SOS. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Hilário (lc Gouveia, das uni-
versidades 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 IG horas,
á rua S. José n. 24.

Dr. Humberto (lc Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho--
ras e vias urinárias. Cons.: S. José
81. Das-"lí "fis 15 horas, ús segun-
das, quarta-* e sextas-feiras. Res.:
2-1 de Maio 35. Tel. V. 6165.

DENTISTAS
Dr. Oetavio Eurico Álvaro — Ci-

rurgião-dentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro de varias
associações scientificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia, etc. Instalação electrica.
Hygiene rigorosa. Trabalhos rapl-
dos o garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residencia; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ANALYSES DE URINAS, ETC.

César Diogo, chimico analysta.
Rua da Quitanda n. 15, esquina da
de Assembiéa.

ADVOGADOS
Dr. Ranuplio Bocaynvn Cunha —

Escriptorio, rua do Rosário n. 65.
Telephone n. 4.342, Norto.

Dr. Rubens Maxinilatio Figueiredo,
advogado—Commercial, eive! e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.
5.738 Norte—Das 10 ás 13 e das 18
ás 17.

Dr. nonoWo Coimbra—Civel, com-
mercial e criminal; adianta custas.
Praça Tiradentes 87, tel. 1.440 Cen-
trai.

HOTÉIS E RESTAURANTES

notei Avenida — O maior e mais
importa nio do Brasil — Avenida Rio
Branco—Magníficas accommodações
a preços módicos. A.sccnsores ele-
ctricos. ,

ARÓIÜTECTÜrA I- CONSTRU-
CÇÕES

Antônio Jiuiiuizy.l & C, sociedade
em oommanclita, por acções, com
serraria o carpintaiia a vapor; depo.
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos dc luxo, de ma*
deira, ladrilho, rp.rainica e azulejos,
etc: encarregam-se da construcção
do edifícios públicos e prédios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministração.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n. 144, !telephone» 773, Cen-
trai, e telephone particular, do ge-
rente,.774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
para quaesquer obras.

Escriptorio commercial e deposi-
to; praia de Botafo;?o n. 20 (morro
da Viuva), teleplione Beira Mar,
1.339.

FLORES E PLANTAS
Hortiilanla — Casa fundada em 1°

de janeiro de, 1885 — Telephone nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNETRO
LEÃO & C, suecessores do Fickroff,
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 jardlna-
gem. Gaiolas, chfts da índia Ram
Lal's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da Pérsia, etc.
Cestas, ramos c coroas de flores nn*
turaes, feitos com apurado gosto.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor de quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua ã.ou
Arcos n. GO.

. OFFERECE-SE um casal cora
pratica de pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumadei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251.

OFFERECE-SE uma moça par»
casa de pequ. *a familia, para aiiu«
madeira; ladeira do Castro n. GS,

OFFE. 
"OCE-SE uma senhora da

meia id.*.do, p^.ra um casal se. i fi.
lhos ou para imar conta de crian*.
C : á rua Tarcilio Dias n. 8.

OI*'FEREt-E-SE uma arruma.lei-
ra ou ama secca, para ca. ¦.ámlliar,
prestando as melhores Informações,
n.„ rua General Pedra n. 111.

OFFERECE-SE um perfeito cozi.
nheiro. limpo e' afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia de
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando do sua pessoa boa
fiança, para casa dc tratamento; or-
denado, de 60$ para cima. Rua do
Riáchuelo n. 78, casa 17.

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. 14G, casa 2.

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para dama de companhia, ou
para tomar conta de uma casa de um
viuvo; trata-se na rua Real Grande-
za ri- 252, travessa das Manguoiias
n. 2, com D. Josephina Zorelo.

OFFERECE-SE uma senhora de
Idade para serviços leves; rua Eva-
risto da Veiga n. 47, telephone
5310, com D. Maria.

OFFERECE-SE uma boa lavtulel.
ra e engommadeíra; trata-se á rua
Carvalho de Sá n GO. ,

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. — Rua Pri*

meiro de Março n. 4.

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia de lote-

terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do boceo das Cancelas.'.

DIVERSOS
Livros de leitura, de Vianna, Ko-

pke, Puigguri-Marreto, Arnaldo Bar-
reto, Abilio Mac. Epaniitiondas o
Fclisberto de Carvalho, Ferreira da
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino c
Costa e Cunha e outros autores: na
Livraria Frifiuilsco Alves, rua do Ou-
vidor n. 166, Rio do Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua da.
Bahia n. 1.0C5, Bello Horizonf.i
Minas.

OFFERECE-SE uma moça coin
pratica de ama secca e honesta, para
chsa "le família; travessa Pepe n. 34,
Botafogo.

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as inloiaea
C. C.

OFFERECE-SE uma sonhora do
idade para casa de familia ou pensão,
para ajudar no serviço doméstico;
não dorme no alguel; rua Evarislu da
Veiga n. 47.

¦ ¦ .... ¦—¦¦.¦¦ ii.—

OFFERECE-SE um menino de 12
annos, que sabe lêr e escrever, para
qualquer .serviço; prefere-se Cattete;
á rua Bento Lisboa n. 124, Cattete.

DIVERSOS

o .iiki.hu. iíi;ii>
VA.'OU \U Mll.MJO

MIDDLETOWN CIA. DE CARROS
K. r»iir,í>-i;ii.i. t<-i<;***-HAi».STv\:>

FÚNEBRES
Maria Christina

Julio Couto, Maria Fernandes Bra-
ga do Couto, Christina Fernandes
Braga, José Luiz Fernandes Braga
Júnior, Lui;: Fernandes Braga, Chri-
stina Fernandes de Oliveira, Dr. Nl-
coláo Soares do Couto Esher (au-
sente) o suas famílias, convidam
todas as pessoas de sua amisade
para acompanharem & ultima mora-
da sua filha, neta e sobrinha, hoje,
sr.ibbado, 11 do corrente, ás 17 ho-
ras, da rua S. Francisco Xavier
n. 791. para o cemitério de S. João
Baptista. Desde já, hypothecam o.
seu reconhecimento à todos os que
se dignarem assistir a esse acto..,

ALUGA-SE, em casa de familia,
um quarto a um ou dois moços do
commercio, com pensão; á rua Doia
de Dezembro n. 121, Cattete.

ALUGA-SE uma eaplendlda sala
de frente, em casa muito limpa;
avenida Mem de Sán. 79. Teleplio**»
ne C. 3355.

VENDEM-SE ternos de casimira
fjna, de paletó sacco e fraque, sino-
king e casaca, a 45$, 5.$, 60?, 05$
e 150$, e vestidos finos a 35$, 55$ o
95$, Liquidação. Rua Evaristo da
Veiga n. 69 e S. Luiz Gonzaga nu-
mero 132.

PRECISA-SE de um caixeiro com
pratica de botequim;, rua Luiz du
Camões n. 86, Café Águia.

COMPRAM-SE roupas usadas da
homom, paga-se bem; attandem-sa m
chamados pelo telephone Central
3344.

COMPRAM-SE roupas usadas d«
homem, senhora, cama e mesa, e ta»
petos; pagam-se mais 30 o|o do quo
outras casas. Rua Evaristo da Veig»
n. 69, e rua S, Luiz Gonzaga nu*
mero 132.

ROUPAS, penhores, compram-s«
as cautelas; paga-se bem. Rua Eva»
risto da Veiga n. 69, tinturaria.
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AVêSGS ESPECIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes du Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz e garganta.
Das 3 ás 5 horas p. m. Consultas â
rua S. José n. 51, Io andar. Tele-
phone 5.868, Central, Residencia:
rua Dezenove de Fevereiro n. 135,
Botafogo. Tclephone Sul 1.986.

Dr. Tamborim Guimarães ¦— Mo-
lestias internas em geral e especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residencia. rua
do S. '"'¦¦'istovã'- n 570; tcleuhone,
40 C.

DECLARAÇÕES

CLUB DE KEGATAS VASCO DA
GAMA

Assembiéa geral

De ordem do Sr. presidente, con-
vido os Srs. socios i;uites para toma-
rem parte na assembiéa geral ordi-
naria-, que ter.1 logar no dia 13 do
corrente, pelas 20 horas.

Ordem do dia:
Eleição da directoria para 1921 ©

lnteie6se« sociaes.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro

de 1921—ARMANDO TAVARES DE
OLIVEIRA, l" secretario.

COMPRAM-SE moveis usados.mo»
hilários completos ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma»
chinas de costura e cofres do ferro;
pagam-se bom; negocio decidido com
brevidade; íi rua Visconde de Itaúna
157, Tel. 1297-Norte.
__, * - r- -*

ATifiLIER de vestidos de madame
Cappuccini. Rua da Carioca n. 6,
sobrado. Tel. C. 3617.
..., —¦  ¦¦ ..i .i— »m

TERNOS a prestações, sob medi»
da, entrega-se na 1" prestação. La.»
vradio 23.
. ¦——at

BOM NEGOCIO—Vendem-Be qua»
tro caixas de vistas estercoscupicas,
formando um bloco, para exltibií
na via publica. PaTa ver e tratar, á
rua do Lavradio n. 12*2, casa 15.

,_.  . , ¦¦¦ .— ... -«
A 3$000—Pelos últimos figurinos

se reformam os chapéos de senho-
ras; beco do Rosário n, 2, largo do
S. Francisco — Casa Peçanha.

OFFERECE-SE uma machina
Siliger de pespontar calçado, perfei»
ta; venda garantida; trata-se, á
qualquer hora, á rua Marcilio Dia»
n. 8. ... . „'.

A RIFA de um argolão de ouro
com brilhantes, que corria hoje, fica
transferida ífcira o dia 24 de dezem»
bro.

Quer comprar ?
ou vender jóias de todos os valo**
res, sem receio de ser eiiga-mtd.i'.' Vá
á Joalheria Valentim, á rua. Gon»
çalves Dias n. 37, telephone 994»
Central.

ANNUNCIOS
OFFERECE-SE um rapaz com al-

guma pratica do escriptorio. Respos-
ta, por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Silva n. 1, Aldeia Campista.

OFFERECE-SE um bom caixeiro,
para hotel ou botequim. Informa-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ai'-
cos n. 60.

OFFERECE-SE um caixeiro para
casa de pasto ou botequim; informa-
se com o Sr. João Ignacio, á rua
Evaristo da Veiga n. 140, açougue.

OFIERECE-SE um cozinheiro;
escrever para João Alves; rua dos
Arcos n 60. Pôde ir para fora.

Ataques de nervos
Para acalmar as pessoas sujeitai

aos ataques de norvo». uo .onvulsõeí
ou aos iMpasinos aconuelhiuuos a*
pessoas que estáo ào redor dellas «•
dar-lhes a tomar, ínirii-edltiuiiietitei
algumas Pérolas de Ether ilo i.'!»i'"
tan."-

Com effeito, basta tomar duas <<
quatro Perolng de Ether de Clertan
para fazer cessar ihstantalieaíiierit*
os ataques de nervos e aa convuHôeS,
mesmo as mais assustadoras, o para
chamar á vida, em caso de desmaioe
ou de syncopes. Ellas acalmam ra-
pidamento aa caimbras de estômago
o as colicas do figado. Por isso, a
Academia de Medicina do Parir; teve
a peito approvar o processo de pre-
paração deste medicamento, o quo •
de subido valor para recommendal-*»
á confiança dos doentes. A' vend*
em todas as pharmacias.

P. S.:—Para evitar toda confusão.,
haja cuidado em exigir que o envo»
lucro tenha o endereço do laborato»
rio: Maison L. FKERE, 19. rue J-»
eob Paria,

&
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PENHORES
Importante e grande

JDE

MERCADORIAS
Jorge da Silva Oliveira

80
81

88
89

90
92
93

95
96
97
98

NO

BECO DO ROSÁRIO N.11
E

Largo do Rosário ri. 23
Dualniirus, Hutaos, cta

Roupas feitas, ternos «Je casimiro- «3
brins, capas de bçrracha, sobre

tiuios, guarda-chuvas, re-
vólvers, machinas Sln-

ger imra co turas,
«Jilas para escrever, machinas pho-

tographlca:-!, objectlvas, «.'alça-
dos, roupas brancas para

cama e mesa e outros •
' • objectos'de uso do-

mestiço. Ferragens, louças, crista.es,
metaes, artigos para electrici-

dade, etc. . .
Moveis de peroba e outroa

ELVIRO CALDAS
Escriptorio e armazém: & rua dos

Andradas n. 8 — Teleplione 1247-
NÕfcte-,

Devidamente autorizado
VENDE EM LEILÃO

hoje:
Sabbado, 11 do corrente

A'S lll HOHAS EM PONTO
NO

BECO BO ROSÁRIO N. 11
todas as mercadorias acima. men-
cionadas, portencentes a cautelas jft.
vencidas e não resgatadas, podendo
os Srs. mutuários resgatal-as ou re-
formal-as até a hora do leilão.

102 26413 1
10-4 26438 1
105 20413 1
10i7 26539 1
108 26548 1
10i9 26553 1
Ul '26610.1
112 26631 1
113 26638 1
.119 26668 1

120 26669

Ul 26670

l;22 2*5671

123 '-2HU72

124 266i73

1-2-5 26676

126 26677

127 
'26678

128
129
130

20137 cha,

20373
22211

22212

23259

C 2386S

7 23982

24603
24663

10 21803

11 24810
12 24812

18 24820-

14 24871
15 24902

16 24950

17 25048
18 25171
19 25291

21 25402
22 25411

23 2556G

24 25590
25 25621
26 .25631
27 25632
28 25637

29 25639

30 25654
31 25674

32 25686
33 25698

34 2570

36

36 25717

68
69
70

71
73'-
73
74

76

79

apparelho para
com 21 pegas.
3 jarros de porcelana.
6 pega-s' dò roupa' putra
cama c 5 guardanapos.

toalhas de mesa e 3
guardanapos.
1 espadim para aspiran-
te de marinha, coni bul-
nha o cinturão.
1 panno de pellucia,
para mesa.
1 vestido preto, para ee-
nhora.
1 pistola parabellum.
1 galvanometro.
1 machina Singer, gabi-
nete.
1 espingarda dj 2 canos.
1 retalho de tecido de
lã.
1 machina Singer, de
costura, com cinoo ga-
vetas.
1 ventilador electrico.
1 panno de pellucia,
para mesa.
1 tesoura, 1 lamparina,
1 nível o 1 metro.
1 panno para mesa.
1 despertador pequeno,
1 revólver pequeno, com
cabo preto.
1 relógio para parede.
1 machina para,. massa-
gem, .

revólver nickelado,
cabo preto.

calças de casimira.
revólver oxydado.
compoteiras de vidro.

1 retalho de tecido.
1 par de botões de bor-
racha.
1 espelho c 4 peças de
roupa branca. ' '
1 sobretudo de casimira,
1 par de sapatos pretos,
para homem.
1 córte de voil.
1 machina- photographi-
ca Koclack e 1 alfinete
de ouro com pedras de
cOr.

torno e 1 machina de
furar, portátil.

5713 2 camisas de mela, para
homem.

pares de esporas de
metal.
1 relógio de parede.
1 binóculo preto.

revólver nickelado,ca-
bo de madrèperola.

cautelas da casa, nu-
meros 23.848 e 23.849.
1 terno de casimira.
1 peça de morim.
1 capa dp borracha.

calças dc algodão mi-
neiro.
1 revólver nickelado.
1 córte de voil.
1 córte de casimira azul.

canecas de vidro.
1 córte de casimira.
1 terno de' casimira.
1 rovólver nickelado,ca-
bo preto.
1 carabina Winchester.
1 revólver -rrick-elado.
1 bengala de unicornio,
com caixa. ' *
1 ohapelelra de. couro.

.1 ventilador electrico
pequeno.
1 sobretudo de casimira.
1 córte de panno preto.
1 terno do casimira.
1 roupão de banho.
1 torno de casta Ira.
1 binóculo de madrepe-
rola.

,1 garrafa do vidro, uma
compoteira e 1 bandeja
de mot ai.

26QI35 1 éo.harpo preto, 1 colar
de ouro com medalha o
figa.
1 -machina de costura
Singer com 1 gavetas.
1 cautela da casa nu.me-
ro 26036.
1 terno -de casimira..
1 terno de casimira.
1 bengala coin castão de
prata.
1 colcha .de algodão.
1 peça de morim.
1 pistola Galon.
12 facas, 12 garfos e- 12
colheres dc christofle.
1 manteau de seda.
1 córte de casimira
preta.
5 objectos do vidro.
3 peçág de ferra-mentn.
1 guarda-vestidos de pe-
roba.

133 26702
134 26703
135 26704
136 - 26708
137 20709
138 26710
139 26712
140 26722
141 26726
142 26734
143 26752

144 26766
145 26770

146 26785-
147 2678'7

'i
148 26792'

149 26837
150 26S43
151 2 li S r» 4
1Ç2 '268S3

153 26895
155 26922

37 25718
38 25719
39 25737

40 25771

41 25802
42 25808
44 25S22
45 25833

40 25841
47 25843
4S 25845
49 25853
50 25868
51 25906
62 25913

53 25926
54 25929
55 25933

56 25948
57 25905

5S 2>5»66
¦59 25978
CO 26002
61 26012
62 26025
63 26027

64 26034

66 260.36

G7 26037

36046'2-6052
26054

Jit.0r.~6
26057
26062
26070

26074
26094

26102
26126
2613.5

261-55 1 terno de smocking. 231
,26173 1 revólver Smith. nume- 232

238.183. 233
82 ,26174 1 clarinette de ebano e

flautim de metal. 234
83 26177 1 talher para peixe, 1

garfo e 1 colher para 235
salada. 236

84 26180 1 calça de casimira 237'
preta. 239

85 26183 6 camisas brancas, para 241
homem.

26232 1 .bandolim usado. 242
26245 1 raquete. 243
26253 1 machina Singer, gabi-

nete. 244
26273 1 itr.ala de mão. 245

26304 1 córte de vestido. 246
26317 1 guarda-chuva de. 6eda 247

com cabo de -metal. 349
94, 26325 2 bules. 1 leltelra.l man-

teigueira, 1 aasucareiro o
1 bandeja de -metal.

26337 1 terno do casimira.
26M8' 1 terno de casimira.
26346 1 retalho de algodão.
26376 1 carretei de fio dou-

rado.
100 26383 1 terno de casimira

clara.
101 -26385- 2 calças o 1 collete do

casimira.
terno de casimira.
peça de .mousseline.
sobretudo de casimira.
ipistola automática.
pyja.me de zephir.
sobretudo de casimira.
capacho de coco.
sobretudo de casimira.
revólver nickelado.

! ferros para abrir la-
tas e 12 limas para ma-
nicure.
12 Uerroa para abr.ii- la-
tai) e 12 pinças.
12 tesouros para abrir
latas e 12 pinças e 11-
mas!. '
12 tesouras para abrir
latas e 12 pinças. 

'J. '.
12 'tesouras 

para abrir
latas e' 12 pinças.
1 escova, 1 navalha e 1-2
liti-as.
1 oscova, 1 navalha e 12
ferros para manlcure.
1 escova, 1 navalha e
12 pinças e 1 lamina.
1 estatua de bronze ar-
tistico.

26,680 1 escova, 1 navalha..
26682 1 bíiisa de seda.
26691 1 escova, 1 navalha e 12

limas para mánloure.
131 ' 26695 1 cartão com peças pára

- manicure,- 3 facas c 3
J. garfos de metal.

132 267.01 '1 Vestido com gotla fle'."'. 
seda.
1 almofada de setim.
1 costume para senhora.
1 bacia do borracha.
1: vestido talllour.
1 colole knki e 12 limas,
l.manchilo de pello real.
1 binóculo Zeiss.
1 tripC.
6 ¦camisas brancas
1 terno de casimira.
1 cofre de ferro, New
Jarck.
1 binóculo preto.
1 revólver Sirtllh "Wes-
son ii. 230.021, com ca-
bo de madrèperola.
1 ¦'¦ mlmiographo.•5 metros de flanella cre-
me.,'*'-' '"

'1 • garfo e faca trln-'diante.

écharpe de setim.
fechaduras.

1 terno de casimira.
1 machina photoRraphi-
ca com chassi, Kodack.
1 binóculo de metal.
1 'lençol dc" Unho o 2
fronhas.

156 26933 1 siila de casimira por
acabar.

157 26948 2 bengalas com castão
de prata.

158 269S9 1 .bretudo .forrado ,a
soda.

27002 1 lerno. do -casimira.
27003 1 sobretudo do casimira.
27004 1 revólver nickelado e

cabo madrèperola.
27077 1 despertador em caixa.
27021 1 ventilador pequeno.
270(13 12 colheres para sopa,

10 garfo;,, 11 facas dc
melai, 12 colheres pa-
ra café, 1 concha pnra
sopa e 1 colher para
arroz.-

166 27073 1 guarda-chuva com cas-
tão .«lo mudoira.

107 27075, 1 paletó o calça de casl-
¦ Tiiírri. "

9 metros do tecido.
1 -terno de casimira
clara.
24, garfos e 24 facas.
1 capa de borracha.
1 parborador Zenlth e
1 magneto Dix, dc 40
velas. .318
1 bicycleta 11. 365. 319
1 guarda-chuva de seda. 92»
1 calça de casimira.
1 bengala com- castão. de
pnita e 1 faca de metal.
1 terno dè flanella azul.
1 terno de casimira.
1 relógio de pafede.
1 fiépà «le nanzouck.
1 '-sobretudo forrado 'a
seda.
1 'leque de tartaruga.
1 torno de casimira.
1 leque de madrèperola.
1 binóculo ipreto.
1 revólver oxydado.
1 pasta dó couro.
1 machina para nume-
rar.
1 revólver Smith, com
cabo de madrèperola, nu-
mero 148.791.
1 frack,. 1 collete e 1
calça listra.da.
1 srhocklng e 1 collete de
casimira preta.

27354 1 paletó dc casimira.
2735G *1 pistola FVN., nlckelada.
27408 Hcapa do borracha.
27426 1 terno do casimira.
27439 8 pares de meias de seda,

e 5 de outro tecido.
1 caílça e 1 paletó de
tussor.

27442 1 guarda-chuva de seda.
27446 1 revólver oxydado.
27401 1 so'breludo para ho-

mem.
205 27465 1 tlnteiro 0o metal bran-

co.
1 llntolro de metal,
1 ohlcara de prata, para
caldo.
1 pistola automática.
1 guarda-chuva do seda,
com castão de prata.
1 pistola automática.
4 lençóes brancos.
1 par de patins. \ .
1 revólver.
1 faca de prata.-. ..„•

27-549 lcapá de borracha.
27552 1 voltimetro, em caixa.
27553 1 copiadòr, para maçhl-

na de escrever!
1 retalho de algodão.
1 lente photographica.
1 sacco de borracha.
1 guarda-chuva de eeda,
com 'cabo tle volta.

223 27592 1 terno de smocking-e
collete.

224 27597 1 sobretudo de casimira;
225 27600 1 binóculo e 1 leque- de

madrèperola.
226 27024 1 revólver nickelado.
227 27628 1 espingarda de 2 canos.
228 27668 1 estojo de .prata.
229 27668 1 gramophone "Victor".
230 27696 1 estatueta de bronze ar-

tistico.

27854.
27860.

27870
27900
27906
27921
27939

250 2795*

251 2i79-5'l

2'52 27974
253 279>92
2i54 2*m08
255 2-8027

2-50 28029
257 2i8051

258 280i5'8

${í9 2'8071
261 2-80 95
2'62 '2810O
2.63 28126

2-64 28138

2Í65 28143
2H)6 -2« 147
2'G-7 '2SM&

¦268 24430
2-69 29'848

270 18464
271 21989

272 1*955
273 11749
274 2.6514

27i5 —
276- -—-

159
160
161

163
164
165

168 27079
109 27092

170 27116
171 27129
172 27140

173 27147
174 27150
175 27153
176 2717J},-

177 27181
178 27186
1S0- 27190
181 272 Iii
182 2727.5

Í.84 2722'!)
185 27245
186- 27257
187 27269
188 27268
190 27326
191 27331

192 27340

194 27347

195 27353

196
197
198
199
200

201 27441

202
Í03
204

2717 1 vallse de couro.
27722 1 vestido.
27772 1 guarda-chuva, com ca-

bo do volta.
27787 1 par de borzeguins ama-

reios.
27793 2 lençóes usados.
27797 1 terno de. casimira.
27805 1 córte de palha de seda:
27821 5 peças de vidro.
27826 1 paletó, 1 calça e 1 col-

lete de flanela.
1 revólver nickelado.
1 garrafa thermica e 1
par de bichas de ouro.
1 calça de casimira.
1 revólver nickelado.
1 terno de casimira.
1 córte do palha do seda.
1 revólver com cabo de
marfim.
1 par de borzeguins
amarelos.
1 guarda-chuva de seda
com castão de madeira.
1 sobretudo de casimira.
1 despertador.
1 loque de tartaruga.
6 garfos, 6 faca.; e 6 co-
lheres para sopa e 6 di-
tas para hafé.
1 sobretudo de casimira.
1 hengala com castão de
prata.
1 bengala com castão de
ouro. -
1 camisa paru homem.
1 par de sapatos Neolin.
1 córte de cunlrnira.
1 par de sapatos para
homem.
1 apparelho para eáfê, 1
balde e 12 efescansos.
6 cadeiras de peroba.
1 sobretudo de casimira.
í peignoir de seda e 1
ccJiarpo.
1 capa do borracha.
1 flauta do prata Ram-
phone.. .
1 sextante.
1 espelho para cima de
mesa com guarniçào de
metal e 1 1*2 dúzias u'e
colheres <ie metal.
1 filtro patente.
1 ventilador electrico. .
1 günrda-chuva dt* seda
com castão de madeira.

motocycleta Popi-r.
dúzias dc escovas, imi-

tação marfim, para ca-
bello.
1 «luzia do lenços japo-
nezes.
1 machina Singer, gabi»
nete. . .
1 mala para viagem. .
1 iistatueta d'e bronze.
1 iilioe.

pasta do couro.
malas pnra mão,

11 pares do travessas e
potes com perfuma-

rias. , . ¦ ».
1 cache-pot bronzeado.
V terno de casaca.
1 bolsa de couro para se-
nhora. . „ ¦ 1 ¦
1 lente photogra pliioa,
Atelier.
6 pares de meias de. seda
•para li ornem.

1 capa para espingarda.
1 relógio electrico para
cima de mesa.

. 1 smocking .preto.-
1 estojo de prata para
unhas.
1' vestido rto crcpon para

. Bonhorn.
1 bolsa... de -.couro, para
senhoru,J • •
1 sobretudo de casimira
com gola de veludo;
4 ' 

poças de grelot de
seda.
1 guarda-chuva de seda.
1 «íito Idem com cabo de
marfim. .,.
1- microscópio completa-
mente novo. . .
1 ventilador electrico,

-. G.. JE. ..-,-: .
1 guarda-chuva de seda.
com castão do metal pa-
ra senhora; ;
1 sextante.
1 guanla^onsaca com es-

.pelho biselatlo,
espelho bisolado çqm

rtioldura dourada,
Í superior sextante.

chapéos <lo chuva para
senhora, com castão de
prata.
1 superior magneto para
automóvel.
1 superior sextante.
1 ventilador electrico.
1 laminoir coinplòtameii-

. te novo. .
1 tlnteiro do metal.
1 ventilador para pá-
rede.
1 relógio Cuco.
1 espelho para .parede.
1 quadro com bandeiras
alliadas." 1 estptna meio corpo.

machina para recortar.
cortes dc voil do ai-

godão.
2 cortes do voil dc ai-
godão. . , ,
2 paletós de casimira do
côr.

172-93 1 relógio para parede.— 1 espada para official.

0 maior amigo da lavoura -
Pormicida Paschoal. Escriptorio.rua
Buenos Aires 120, sobrado.

Crianças anêmicas,
Ivmphaticas,

* rachiticas
Curam-se com JUGLAN-

DINO, saboroso xarope iodo-

pbosphai.ado, superior ao oleo
' de bacalháo o ás emutsões. Re»
{ coitado diariamente peias su-
! mulades médicas.
> liu» l-rimi-ii-o do Bhirço, 17

(Vioveis a prestações
Quem quizer comprar m«>.v.is ba*

rfntJ.s mos, deve vlsir-u a CASA,
SION, â rua Senador Euzebio n3. 117.
11 o l'!l. JTeli nhoné n. 6.2 ', Nor.e,

Moveis a prestações
Visitem a Casa Sion, que vt-nde os

moveis por preços baratissimos e en.-
trega nn primeira entr.- ' **- -.'0 T.
te>ep)ione. Beira-Mar 3.790, rua do
Cattete na. 7 e 9.

Aâeveis a prestações
."isltam o gra-nrte "stock"- ae niii*

velada Casa Sion. Rua da .Carioca
n. íí.- Entrega na 1" rirestação, 20 T
Telephone 6.586 Central.

"$
¦¦'¦'-

HOJE, inauguração

JOALHERIA S
da

O melhor e mais rico sortimento de BHI-
LHANTES, PÉROLAS, JÓIAS EM CURO B
PLATINA, PRATARIA B OBJjfüCTOS OB
PINA ARTE.

COMPRA brilhantes, pérolas, prataria fina e
objectos de arte.

Tem einpreí»a<1os especialmente para attender a chama-
dos das Exmas. familias, para compras e vendas.

Pede para nao venderem suas jóias sem verem a of-
ferta da JOALHERIA SOUZA.

1
Telepb. G«e:Kxt:r»l 52SO

RUA GONÇALVES DIAS N. 14
rj*

377

278

279
280
28-1
2-82
2X-JI
284

2.8-5
2-Xtf —
287 —

288. —

283 —*

2!>0 —
2Ü1 • —-

2-Ü3 - ¦ —¦
2114 —

295 —-

21)6 —

297 —•
'hs —1

299
»0l0 —•

30*1. —•

_ 3 -ÍÍ —¦

á0i3 " —

rt.fM
Jilliõ

30-6

307
::o8

.300 —

310 -—
311 —,
312 —-

313 ..—;
314 —

315 —
316 —-
31i7 ¦**¦».

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se «. concer-

tam-se, na joalheria A Turmalina,
rua Urusjuayana n. 222, Tel. Norte
3418.

Cera para assoalho
A 4í, agua-ruz-a 2$900, olèo a

1Í800 e alvaiade a 1|800, 11a rua.
de S. Pedro n. 180. Tel. N. 4810.

José Gonçalves
Cirurgiao-dentista, .transferiu seu

consultório dentário para o- largo da
Carioca 6. .

-fJWMM •a

LOTERIA DO RIO •SIMK
linlfl-t què distribuo 15 u/„ em |»rcmioM

PAGAMENTO IMMfcl Dl ATO Ê INTEGRAL
i-mff^wlW***"**

SEGUNDA-FEIRA, 13
IOO

Inteiro....
O O O $ O O O

apíOOO | Décimo. 39000

NATAL
Sexta-feira, üé de dezembro de ,1930

l.ooo:ooo$ooo
Inteiro... 3<>!or#000 -- Vi|j;eíiiim<i.. ISS0ÕQO

JOGAM IS MILHAKKS ., „ J
... .-.', ¦'. '. '.".'*¦¦ . "ii SiiV ,-

¦VVM**W*WV**^*'^*»^VV**t/**i/VVVS^***rfV*M*^^

A vossa sorte estft no

CAMPEÃO DO SUL
••». Loterias, commissôos e descontos

BADL C. BKIIIÂO, e*-gcicnte du Cas» (ísuinho
Rua Kodrijg-o Silva n. S,esquina da tií. ***». José, 86

CAIXA POSTAL SiOS-Tel. C. S5«« -*- Entl. tele. CauipeAo —
Bio de Janeiro

32>3
324

260'6!)
23-633

3,21 23>6i34

322 23238

Engenhos^ combinação de diversas
ferramentas ani uma só

>^*<^**Í^*iH**^*i+***

Uma maravilhosa machina combinada
para fazendas, garages, officinas de

concertos, etc.
Peçam catálogos, preços e mais

informações a

TELLES, MÃO IC

piWM

Rua Boa Vista 30
CAIXA POSTAI. 1)21

S. PAULO

Rna Senador Dantas122
CAIXA POSTAI. 1358

RIO DE JANEIRO
Depositários do "CURSINOL", poderoso espe-

cifico contra diarrhèas dos bezerros

ALEXANDRE
I t) MAIS PODEROSO T0NIC0: DOS CA8ELL0S!
Kxtincuv a caspa om tres dia-*, «ü chImíIIom. Iiramo» ficam

prulo». Não tjiicimii, não uiaiicha » polic.
A JIVKNTLIU'. «lá viíçOr, iiioi'i(l»ü« e cre*<c»iiieMlo aos

ciilinlios. Ilvilai imilaçõií-, pmlindo HOiiipro
JUVENTUDE ALEXANDRE
Freço, SSOOü; peio correio, 5.fwüO. Ma» boas

portu munas o <i romarias

Deposito GAS A ALEXANDRE - Rua do Ouvidor 148

Casa urgente
• -Precisa-se com dois quartos, duas

sala», tanque e quintal, atô 150$..
Prtde' ser Mangue, Mattoso, S. Chrl-
•jtovfio ou Andarahy. Perto de bon-
Ae. Resposta, por escripto, 'para a
pharmaeia Souza, Barão de Mesqul-
ta 464. Tel. V.4959.

Piano Violino
dolim

Ban-

Vendem-se um plano allemão,
quasi novo, um violino para princi»
plante e um bandolim hespanhol.
Barão de Mesquita 843.

Objecto perdido
. Perdeu-se hontom, num dos bon-
des da Unha Estrada de Ferro, um
envbrulho. Pede-se, por obséquio, a
quem o achou, entregal-o no 3o regi-
mento de infanteria.

206
207

20S
209

210
211
212
214
215
216
217
218

219
220
221
222

274116
27467

27483
27493

27501
275.11
27519
27539
27547

27554
2TO58
27561
27570

UasíTlsó os Sabonetes

SALUTAR
CABOCLO

-ujiy bem perfumados
,r i* MONTEIRO

A MORTE DO OUE:
IMTO SOFFRER

-#

Dinheiro
EMPRÉSTIMO, sobre penhores de

jóias moveis e tudo que -represente
valor. Avenida Passos n. 2.9 A, ao
ladu do Thesouro Nacional. Tclepho-
ne, Norte 6922.

QUEDA, 
CASPA, CABELLOS

BUANCOS--A loção Juve...
qua: sera taniem! 8' maravilha;
Gonçalves Dias n. 69 (Drogaria
A. Gestoira & C).

FANY KAHAN
91 JRUA SEUADOR, DANTAS

Chegada pelo vapor "Siérra Ven-
tana", Fany Kahan traz os ultimo»
modelos de vestidos, chapéos, "man-

tèaux lingerie" o lindos pyjjamas de
forma exqulelta e suggestiya. As ca-
sas Grandjan, Bennett e Lewis fo-
ram as insplradorae das maravilhas
que se acham expostas no magazi-ri
da rua Senador Dantas 21j hoje,
sexta-feira, 10 do corrente.

A elegante'e distineta "elite." ca-
rioca corra a admiral-as.

F AI_L-.iljose:' i»ox-,iszóxjrcfic
IMPORTANTE LEILÃO DB

JÓIA S
EMPENHADAS NA CASA DELGADO SILVA & C"E-tu-si Sete de Setembro l*"?"»

formando um csplenditto e. variado sortimento de joalheria. relojoarii* flo
ouro e platina, com brilhantes, diamantes e outras pedras pro-: ciosas,'Jdestacaivdo-so algum-as de fino gosto e de alto-valor

A. Í3E F»IlNHO *
(ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO)

Escriptorio, rua da Quitanda n. 31. Telephone, eeiUral, n. 884.
Autorizaifo pelos Srs. Castro, Araujo* & C, liquldatarios da referida

fallencia,
Venderá cm.leilão, seguuda-fdra, 13 de dezembro du 1020, ás 12 horas

(iiii'i«* «Uu), á
r-ívxa, Sete de s?»etenniJtoro i'J?'*-=>

cujo catalogo será dislriliuiilo no local indica«fo o no éscrjjjtiírln -'o an-
nunciante, e as ròíéridas joiua p.oiier ão ser vistas desde o dia ll.

Slsnal de -0 „¦;.

í o que se ouve de
milhares de doentes

Um individuo o#araatlienioo tèm inwmnia»,-ioree dè cabeça,

palpitaijõea. prisão de ventre, doreç no peito, falta de At, itid&pó-
Bicão para o trabalho, irrita büidnde, doreee eneliiraento no eeto-
mago, gaxes, falta de toemoria, medo de tudo e dè todos. No en-
tanto, tudo isto corre por conta do systema,nervoso. Nas senho-
ras, então, este cortejo mais se «.voluoa, trazendo innumeras per»
turbações no utero» ovarios e annèxos, enfraquecendo estes órgãos

- dando logar a dores, corri mentos, inchaçõua e muitos outros
soffrimentoíi, e a causa é sempn a mesma, systema nervoêo.

Este* doentes principiam por usar, para s* dures de cabeça,

milbami de cápsulas, para a prisão dc ventre purgativoe, que,
•caía dia mais, os enfraquecem, para o estômago eÜrires e appe-
ritivos. que i. -: lhes relaxam -ste órgão, enifun, nsun mil e
uma drogas '••¦¦ curai estes syaiptomas, dcsBuiando a causa de
todo o mal.

E' por demaii conhecido <> i,xioma curada a causa sessa o
effeito; assim semlo.. e$tes doentes devem tomar somente.Dyna»
mog.nol -—na dose de tres a quaJ.ro colheres por -di»-* .e ei

.curto lapso de tempo estes ine.ommodos desapparecém, voltando7
n muilo, ale{.Tia, b.»as cores, augmento de peso, socego; de espi-
nro e o.itima voptãdi na eterna lueta pela vida. ... i -.

Ém fodas as moléstias nervosas o álcool é nm vtheno; no
jsnf.*ito,':iji::,iiiii.i.' a ilii&.rçmedios; aconselhados oeoutSib;-o Dynap
mogenoi íüm^tíórpo-phósplioiêiycerinador isento de álcool e que
os diMt^]^^ ao vosso medier a óiia"
opinião sobn; este produeto ,e elle1 -erá o primeiro a aconselhar-

Deixai ile usar dn-gas, tomt.i somente Dynaniogt*nol e encon
trarei, nelle Samit Força e gu*

Em 16 ào corrente

«igmn aos Sri. mutuárias re*»
iiirtiiitrem, até » vi*.spi*ri 4» leilão,
ns huuh r.uutclM» «eiicirfas.

¦¦
Erecslo Souzt

BRONCHITE

%m\mnm

LEILÃO DE PENHORES
leilão em 14 de dezembro de 1920
GUIMARÃES & SÂNSEVERINO

5 Travessa do Theatro 5
£

1-A Rna Luiz de Camões 1-A
das cautelas vencidas, podendo ser
reformadas ou resgatadas até a fcora
4o leilão.

¦ m.
y *



VI O PATZ-SABBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 1920

I LEITE CONDENSADO "MOÇA" 
j

1 Garantiio «PK38B8 í)BI**i,l*í I
i/| uui uiniuu *, milkmaio bWhh '. m

1 puro! ISrvfrr mbihtiri I
ia *<^**^!£üw \s^*$ 11

Huma lata aberta póde ser usada duran- 1
ite uma semana inteira sem alteração 1
m do leite. a' venda em toda a parte! g

jj BJRA25ií^i5iKA ferragista intelligente il
PATENTE N. .- . „%T P„ „„__. __°. . gf
5««a 5««S' dlra a V EX' <-Ué eSta e §

|i j| MELHOR MACHINA 1
]!. j: A^M\ 

'¦'¦ -para íazer o nielhor café-|
^»^ EM ^ MINUTOS §

ij lÊÊÈÊr '' FABRICA! I

i NL Iiüi S. lá teip, 181
-: Marca retjistrada TELEPHONE VILLA 1347' 1
\^/VSAA^^*VV\*V**.*VVSii»VwJ g

i Álvaro do Castro Carvalho
BIO OU IANKIKO

A «IA iEHA OE PAftIS-A KOTRE-DÁME DE PARIS
DESCONTO 2 IO

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
toiBettes e chapeos, véos, roupa branca finíssima para senhoras, meias, sedas e mui-
tos outros artigos de fantasia.

¦RUA DQ OUV8DOR, 182
A'S RESPEITÁVEIS FAUILIÂS

Vendem-se a varejo bellissimos brinquedos, como:
grandes automóveis, trens, animaes,

carros de assento, cavallos, etc, a preços de fabrica
aitamente reduzidos.

RUA VISCONDE DE ITABORAHY 47, Io andar

RIO DE JANEIRO

N. 0 -4 Chicaras O ~ 9 Chica-as A' VÔIída Cíll toda â
N. 1-6 Chicaras N- 3 — 12 Chicaras j. |

N. 1% 16 Chicaras Dcl I* te 1PUmVmluniwuWWSmmmutmmmmu^

sV caridade publica
Jaclnlha, S. Brandílo, velha, alei-

Jada e sem recurso, roga uma esmo-
la. Deus recompensara. Esta reda-
«ção so presta a receber qualquer es-
portula, ou rua Joaquim Pinheiro
n. Dl, Parada Lucas.

paru eira.i <¦ baixo de mesa
iiarn l.-rrnr «aiaajprntoleira*.

OA3A SEGURA
Fabrica de Moveis de Vime

RUA SETE DE SETEMBRO. 84
(Kiitru -tvmilili. u Uou-aIvoe nènsl

m
CÁPSULAS

CREOSOTADAS^
iDr.FOURinEE1
Únicas "Premiadas

, Us Exposição do Parlz tm WS

iONCHlTE.S
P or

mi B8 üj iiii i
Extracçõcs publleas sob a fiscalização do governo rederal. úe 2 l|2 horas,

Jt^^^!!?!!^^!^^!"'"8' "*-'¦¦ ¦'"*' v*S!'0,l-,e dé It-tborali**, 45

H! © J E— (A's 3 horas da tarde) - QHIQJ gr
30Í) - 124'

50:0001000 Por4$00°

IXIJÁ-SB A
MBiKTIi

1UKDA OI

&ÍWUU€lt^

fiC-MHIH DÁ ClIU.

e qu2^c;i«jer
affecções pulmonares
estão immediatamente alliviad&s

e em seguida curadas pelas
Cã/jsuias Crènmaüas

no Doutor mmm.
EssasGapsulas são receitadas pelos principaesmédicos do mundo inteiro.

DEPOSITO BH TODAS AS PHARMACAS DO BRASIL.

1 MOTORES
eleetricos

ÂEG
¦¦¦%-.:

P^^S^gg]
ANEMIArEoncs.DniUO^Dc

ü tnataactivot mouccononucv •
o imiro innlirrautl.

• liiíiftSílliii-Unlo.iJiiFtórícanls'
Somte,Forca,Energia

peto maravilhoso «"

FERRO QOEfflML
um lnjirii»lii{il*i'«-'.*4 j.BíJj**í-ArljJ>Síi''..^

Depois de amanhã

20s000$000
Por 2$400, em terços

Em quintos
Quarta-feira, 15 do corrente

297 - 15J?

20: OOOSOOO
Por 1$600, em meios

Choréei
HYSTERIA

AIIítío progressivo
ató curar com a

au*vi=*aerro8a

Soberana contra-qualquer fôrma da

fteiTAÇÃQ «ERVGSA¦ 60 annos 4e exito
DéposIíoISeiiai:'

DÜBEL, PhiVftgtíiflilcó*]
7, boul. Den8ia,4? ÀM8

todas ufi^Üiarniaciai

MACHINAS PARA PAUTAR
o ri-ícar com penuas. Vendem se
dua3 na

Papelaria .Kibeiro
10 íiúa do Ouvidor *78

SABBADO, 18 DO CORRENTE
Crrande e extraordinária LOTERIA DO NATAL

Novo plano — A's 3 boras da tarde-» 362-2?

500:000
Por 41 $000 cm vigésimos

Esto iiiuioilanle plinio, além «1.» premia niai.ii*, «listiilme mais:1 de 1«0:<10«$_ i do ."".¦(:«»>«$, ',t <le 10:1100$ 10 ile 5.000$, 85 de3:000$, (IO ilo IMIOOÜ* c ÍOO dc fi00$OO0. ».»»»9, 
.« uo

$000
Os pedidos do bilhetes do Inie.rlor devem vir neoiíipanhhdos de mnlsiOO reis, para porte do correio e dirigidos nos ngeiucs geraes: NA/A-RE1B & O., RUA DO OUVU)OK N »4, Viiíxí, n. 8I7..IJÜUKleg.MISVIX,

e na^easn I'; OIUSIarãiss. ma do ROSA1UO n. 71, esquinai dO^Beo<odas Cancellas, Caixa do'Correio n. 1.278. £¦%&>

99
Um so frasco»-cui"a, em poucos cíias, os oorílmentos para homens esenhoras. O GONOR"lIElMO é o unico especifico que cuia radical- qual-quer go.norrhéa. O fabi-icante garanto o seu resultado e dít provas Deoo-

reio* 
rvidroeiBSr<0 PCd''a "' 88' phannaola" Vi*"r0* 3;-" Remette-se pelo cor-

Companliia. Brasil Cincinatograpliica

O •'film" do hoje ha já tres dias
que vem veiic-cndo um suecesso bem
raro, lille tem cm si o bello e o iu-
«edito.

AUUS LEfUT
Drama poderoso. Romance magni-

fico, em que o enredo, o desenrolar,
as scenas, tudo è novo, esquisito,
fino, delicado. 

'..
•>*"-

• .Pyoducção extra da fabrica G.AU-
MONT.

Apresentação de

Mlle. SÉ VÊ
^A.*.--^^AAA..^^A«<^>^.^^S^«^«^^^<>ii.^.^>,^.<.^<).^<^<*<)j^iI^^<V\«VN>/>i>/V\: MUOT e JEPP admiráveis om

VIOMXO DESAFINADO
e o ultimo numero de QAUMONT-
ACTUALIÜADES.

SEGUNDA-FEIRA — O '1° episo-
din de DARRAlíAS e um "film" quotodo o brasileiro deve ver — l'V.-
DRO II — Um apanhado de todns os
actos sobre a revogação do banimen-
to da familia imperial, o volta dos
ilcspojos do grande imperador,

i!*'-**-*-*--»**^^
O ponto ]irei«prido

das famílias
Proprietários
.1. II. Si'AFI*'&

Companhia Alexandre Azevedo
VESPERAL AS A HOI-ÍAS

HOJE - A's 7 3|4 e 9 3|4 - HOJE
Represontavõcs tla comedia burlesca, cm tres actos, original dc GON-

ZAJMEZ 1>Mj TORI e ANDR 1*1' DJ3 lu\ PRATA, tia

iA

ulaptat/io <lc REGO BARROS:
traducção o

ARTISTAS : Alexandre Azevedo — Au-riiBto Annibal — José
t( Soares — (,'ervaslo — Judith Rodrigues — Davina Fraga — Paimyra

.Silva Peplta de Abreu — Lucinda Lopes.
linsçèhiiçaó de AIjKXANDR 13 AZEVEDO —« Jlobllario da Casa

Nunes, rua da Carioca íi. «5.

A mm.hi — Wsp ral ns a horiia — *-*uaafliJ3 ás 7 Iiii o 9 ;t|4 -O AMIGO
CARVALHAL."*i«','iiiiila-f«)irn, 13 — ISonclioio do actor G.ivnsio Giiiiuarãcs —A I^OI I-
LIXA l».K UOTAKOfiO;

Toiçn-luira, 14 —*'KSTA DA FL01I — lí reiircsonUçrio da peça IIOOAS
DE Ot-ICO, oiiginal do SiiuóuiiCoelho.

¦^•X'**"»-*!-*-'''-^^

Oine:i^s^ Central.
Avenida Rio Branco n. 1«68. Telephone n. 4.218. Empreza PINF-ILDI

*tac o j ej
POLA NEGRI (A Dominadora) em

CONDESSA DODDY

HOJE—Dia. "chie"—Suecesso unlco
o sem precedentes—A mais popu-lai* das estrellas do cinema—A ral-
nha da arte o do gesto:
POLA JS3~^iGm=mX

(A DOMINADORA)
so apresenta em mais uma modali-
dado do seu talento de comediante:

Meio
oxx

milhão por
marido

im»

Cinco actos, em que a fulgurante
estrella, num elegante '''travesti",
coiuiiietlc as mais infantis diabruras.
HARRY LIET1ÍE, o galã preferidoda genial actriz, toma parte no des-
empenho do "film".

|:Coíhpletaiqfprogramma —- SEMANA ^lESSTER, n. 17, informaeõea íuiindiaes.
SI«:GÜNnA-FÍíJKÃ— SANGUE DE LADRÃO—Producqão da Uiiioii^i^íTni, dc J'crlii.i™BKEVl*:-0 COM-""J1ISSARIO DE POLICIA—Comedia dc costumes portuguezes, de autoria dn iiiiinoital Gcrvasio LobatoPROXÍÀIA SEMANA—MAC1STE CONTRA A MORTE.

**í*-íl*-í*;**-:^^
THEATROS DA EMPREZA JOoÉ LOUR.^1kü n

PALÁCIO THEATRO
Companliia Portugueza de

Oneretss
8ATANELLA-AMARANTE

Dirccçâò musical d» maestro
*vkac«:«lao PJ\10

HOJE — A's 8 3/4 - HOJE
Lstrúa da actiiz «10Si:i!lli\X

¦ ¦ IIA lltO
Reprise dn operela em » aetas

THEATRO REPUBLICA

U Mííí
A operela i|uc diiianle 3 horas

faz rir os èspeçtailõres
mais sitriimiiiiticos

llinah - I.LIZA HATA.\1CLLA
Diirand- KSTK» AO A.'lAUAi\Ti;

Am .ulm, iia a l/z h it, 8 3/4 — lluis
{;i*:uiiles ospcelaciiios.

liieveinoritu — líaprísa do .leão
Ita lá o.

Companliia Portugueza úe Operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

«le (pia fazem parte ilLuiu Abran.
elles o Almeida Criix

Grande orcliestra sob a diíece-lo
do maestro Assis Pacheco

HOJE - A'S 8 çft _ HOJE
Ultimas representações

da tpüicta em ires actoa

A km do Dal biui
1'ioii-liiiti _ CIUCMJLIM. OE

01.1 V Kit; A
Uiilhante dcsenipenlio do tinia

a eitiiipiiiiliiiV

DUQUU/A OO KAI, TABAIIIiV.
Segumla-leira, 14 - 10* récitidc asa yi-ivur; - Nonlio de Vulsa.

A seguir—Moinhos que cantam.
(NóVlilüd* para o Kio)

1'nltriina. 0$00O.
.,. *"* - — — - -vi"» ¦*» m-ar^rm-urTrmrmrmfiryr^rirur^ua^m^Uma^^iI illiuiçsi A v.tíudn Diis liillieuiiius «I i tl.u;,t.o-, ili.ã 10 luras em diante e aacisa Up.., l'oniai)ile»,Avc*iiiila U8 d ia 11 á, 17 li nua

¦P*-***»—*¦'»-»¦'**¦»'¦• ¦ - ¦ m mrmmm&mmmmxmmcm^jw^rmmmi.mm^mmmmmaamvmf^mvmzne ~*i r*iir ur Tir-|fTl«TTnni T«nrTT i jn jj>i»rpruilliWglprj'lt>mH lL*i"IOWM

I THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO - D.recçáo: João Segreto jm FOX-FILM _~™_ ^___ mmmm _ ___ „„ a 
^ CLEMENCEAU &

Grande Conipaiiliiu Naoiuuul do Operetas «- Meludruraas (gonero do thoiil.ro
Clmtf.lol, d« Pana) - Diri*c.;:iu urlianca du EDUAUUO VllilRA — lie-
genlo du urchcsira, 1'niiliuu Òiieiiíiu'.íú'tò.

HOJE -¦> duas Hiússõisiâ ••:«- HOJE
jíSl-S t s;/-* «e €> S5/-4

Kepresantações da üpoteta em troa actos, do Abbadie Karia Bosa, com
musica de Pi nlinu Sacramento ,,

I pp II • II

i:.\tralda peln autor «la comedia do mesmo titulo, cora
l«0 representaeôcN no TrianonI CINEMA MODERNO A OHAt A» IIA KÉ (P. llylaml) o A

CASA líOS MV.SI ICICIO*-* (13' e U").

•SSff ¦ tz3 C«# -*^5* u£m
R **°™> ^» TH J^

— — — *- 7 — —,— ¦- -m ¦* -m r -r -m »-m-wttm-wm•mur^^-mm-m-rm¦rrif .^.rm-v-w^u^ur-wu^^^^rmr^y^^f^^f^^^^^^^^^^^

Companhia Nacional fundada em i dc julho de 1911 - Direcção artística de ISIDRO NUNES- Regente da orchestra, BENTO MOSSURUNCA
Tres sessões-A's 7,8 3 4 e 1012 "H*

5 acíos Fox Film
PATHE' NEWS

a cmiMo BC|f cmmhKio i
A r«vi«>ta (juiiniltt uai fjíiíiiliaa, ornjinui .103 mituies iia inoJa CÁliLOS
BKTTENOOUKT eCAUHOSO IU:, AIliNliZKS, m*.sica de SÍNI10

HOJ \m% — O unico thema de íilm escripto por — HOJEÜÍGEORGES OLEIVieiNaOE^U
(O FASIOSO TIGUIi Of*: I llAl\«CA)

^^|^ftil||-S|^Ífe %M • "m- *»""'»""-"-
CI.NCO ACTOS do technica, ambiente e arte, dirigidos pòr R. A. WALSH:

QUEM E BOI JA NASCE FEITO)
.^^^«^«^«^^¦^^VN^t^V-N/S^!.'*1*^^.,.^.^/^''!^*..^..^..^'^^'^.».^^^.*'!-.^^^./****^^^^^^AAM^* • ' ¦ ^-* *~**J>^sj*^SSSSmU^+a>m***m*iJ>S^^

eom o seu quadro novo de grande liílat i.ladc

Um romance do amor mais resistente do que o aço
THEMA : r«»DK A VONTA DB DK UMA MÜMIEU (UJIAR O M U.VDO ?

FORTE
O CAFE' o

pessoas assistiram, até hon-
tem, ás suas representações

.A SEGUIU — (Vs CA«>vAv;i*.iiKO,'S, burleta ..e J. iMir«iiul«a,
music.de Paulino Saci amputo.'

| THEATRO CARLOS GOMES- J°, ??„£ - Kttiva di comp mina do dramas e c« me«lii.s. dirii;nln pelo actor Mãrzulfo, da
KM MA DK SOUXA:

MAOAQÜICES
I:>0»3 «ctos ^unshines Fox Rilm

9Ê*mt^mmmmmam*mtmmmmml*amWmmM*aÊÊ^^

M'iíTIl^lgm m&m*&m04&!mm9*P&&tm&n&&m9ml&GmÍ
mmx-,.,, nmiruMiWll ir-inriu

Electro-Ball-Cinema Empreza Brasileira
de Diversões

51 - Kua Visconde do Rio Branco •- 51
A mais popular e quçrida casa de diversões

desta capital
V%*VV'V'VV\/VV''"«»A/V%^^

__ ?...-¦.

HOJE"Programma novo-|bJQ if

é um drama em seis longas partes por M1LDRED
HARRIS e Sra. CHARLES CHÀPLIF

Ping-Poiig*, Bilhares e outras diversões
Arlistiea e aluiu l:in»«* illiiiuinueã» eleetriea

NOA DE lí^l3í«f>^^r,^SL.ITAP^
Ao Euwtro-Bali, ' íiiVwÁrÀ !

A* livjpjjii iDjnV-jàVljj i* 5 Í5Í.-J.3 ii tarde
-&T-5tnHfS3BP|Br -*?*:*-**¦'¦"**-*:.•';- f:..."^>S3S3ZSm

"¦"- — - ¦- ¦ ¦ 
.'".._.._.. ¦.— ¦™.*™'.»..¦.¦¦ ¦¦¦ w.*Miui«irnriii it ii im i mi iwpwmw n in~ 1 Tn—¦¦¦WW*«»riTMTaM]TlIJWJLMJBUlMj___^j__>__________^_xM__^_,^j^^

jp**?»-?****^1**''^^

.CINEMA IDEAL8
SUí.„„a,„,ra-„ sra,,,, ''^^^^^^ oes C.n.as „„ Passado, ed,ya. Patl^oiv Yurl,J5

OBiMEieViA OL.YIVIRIA
HOJE — Num só programma ditas obras de inexcedivel valor! — HOJE

Da grande FOX FILAI apresentamos nm trabalho originalíssimo, extraído oo unico romance ouepara a cinematqgyaphiii, escreveu o notável estadista ' '

(O celetoi-e tig*:E'*e de 'Ef-reixiçea) AKJ
Um bellissimo romance de amor, desenvolvido, admiravelmenU', sobro uni bem detalhado enredocujo thema ê demonstrar a força! indestructivtl do verdadeiro amor!. ..Vencerá sempre...

Trea partos agradabilissimas, luxuosamòrite enscenadas, e impee cavei descinpenlio, como o sãosempre as'grandes producções da' famosa FOX.
No mesmo programma um ".film" sensacional, interpretado pelo grande artista

•VS7TTT 
iT iIA.3\<g: DE^^-fOMD

o mais apreciável dos Interpretes da insui«cravei Triangk* Film :

A^£A«M*E3 E DESAFIAREI O ^LUJSTIDO
Cinco actos de extraordinárias emocõSs, dosonrolados, magniüca mente, sob o mais intenso e d. li-caio dos enredos! «,

d: O lh/K IVt tJ im sT"

Rna Visconde do lUo Branco n. 53 Telephone, Central, n. 5.657
>A^^.^^'*«^*V*i|^^*'*«i^^l***./l*»V\|I/-vTf-l 1t ^,n,wr*ni»1,^Vli«^«MA«A^AMrtM«^.^^

cSr-lSV° P0"--'^.*' DE INCONTESTÁVEL BÜC-
Apresentado pela famosa FOX FILM, exhibimos um drama sen-sacional, mterprotado pelo extraordinário rival de TOM MIX-

((BUCK JOIMrSJES
perfeito «caw-boy» e adestrado cavalleiro, magnífico em

LENDA TORTUOSA
eioS0sÍnfeí'tofrtlelne,StU,P0n,í!l3' rePl0*aB & ousadaa «píoe-as e auda-ciosos reitos de valentia <• corag unu!

H\

Vft Q-PH&n -r"rli,'*Vv\~- programnia de .- acesso: l,iui "reprise*-* deseja.k.-Willia.i, Rirmin enNO. SERTÃO AFRiaVNO, cinco.'pterlea e.xtra-sensa-eionacs* HOMENS AMARELOS; cinco aetós emocio- Vi
cantes, pelos irmãos Ka.vava, e ainda SCESAS DA ROÇA, doi** actos Hilariantes da inimitável Sunsliin^ g1

-^¦ÍN^^^A-o - ^^\^\^*\*^JmJ%^m^^a

n1on^.entCara0eI-Jle0e''anU,,a' & COntlnu^"í°. *°» ™™ epteodloa da

O PACTO INFERNAL
' cpsodo - O AMOU MORTAL. Duas partes'" -r-isodio - Rica Qti fO.-.Ri.;? puaij partc8_

SI*Xil'XÜA-FRlRA - -«írN >. r:i:„,dt arama allemão« Neçrii em ses aotos t)n* i ,Vz, , ,,,„ ..,, acU)S» ÇaprlQV, «- on-KPAS E í'\ b«,..o. m> fà 1 AKA.MOUN*
(( actos.
.•-••¦- a<v* '%*'\r<2&£íy££i*)^£y*l" -,• S&teC ***-¦* **" ***»X^ '¦_

•íl
(«¦

•íl

, por Pola <«
por June í

T, em dois >

¦m
¦.


