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0 Brasil no
estrangeiro

A PARTIDA DO "S. PAULO" PARA
A FRANÇA

ANTUÉRPIA, 9 (A. A.) — Retar-
a.M:o — o couraçado brasileiro "São

Paulo" partiu, com destino a Cher-
boürg, às Pi horas. .

Muito antes da hora do largar,
todo o extenso cães se encontrava
apinhadò de personalidades de des-
tqlie e da alta socie,d'ade belga, que
foram apresentar as suas despedidas
ao comonandante e officiaes, bem co-
mo ú marinhagení do grande navio
de guerra brasileiro.

Milhares do lenços brancos e de
bandeiras brasileiras agitavam-se no
ar. durante o tempo em que o "SãO

Paulo" fez as manobras para sair cto
«anal. Uma enorme multidão de po-
vo se via por toda a parte onde. )>ú-
desse estar uma pessoa, estando tudo
coalhado de cabeças, nue se moviam,
como um largo mar agitado o irre-
quieto. No meio de todo o'ruid'o, que
as vozes c as pessoas faziam- fez-se,
de repente, um pequeno siloú-cio', no
momento em que o general Cabra fez
ouvir a sua voz, para soltar um lon-
go viva ao Brasil.

Kste -viva foi correspondido ,nor
milhares de pessoas, rompendo logo
os hyrhríos brasileiro e belga, tocados
pelas bandas que so encontravam a
bordo e em terra. A marinhagem do
"S. Paulo" respondeu ao viva ,do ge-
nei-al Cabra e da multidão bp.lçn ¦" -vi

calorosos vivas fi, Bélgica, ao rei Al-
berto e a rainha ElisabòtH. Toda a
ínarinhagem que não estava oceu.pa-
da nas manobras de lanças, se encon-
trava formada no largo convés do
forte couraçado brasileiro, corres-
pondendo a todas as saudações cie
despedidas quo lhes eram feitas pelo
povo belga.

A's 3 hòrás da tarde, o Dr. Barros
Moreira, ministro do Brasil na Bòl-
gica, o o cônsul do Brasil em Antuer-
pia o outras autoridades civis e mili-
tares belgas .seguiram pelo canal, a
fooixtp de um torpcdbi.ro da marinha
real belga.

grande banquete, em honra, do com-
mandante Gomensoro e da officiali-
dade do "S, Paulo».

Amanhã, provavelmente, os offi-
ciaes brasileiros irão a Verdun o sò-
gunda-feira visitarão Reims, onde
sei-íio recebidos com honras espe-
ciaes.

0 commandante Gomensoro e to-
dos os officiaes que o acompanham
mostram-se muito penhorados pelas
Obsequiosas nttõnções de que têm
sido cercados ,dcsde a sua chegada a
Cherburgo,

AGRADECIMENTOS AOS SOBERA-
NOS BELGAS.

BRUXELLAS, 11 (U. P.) — O
commandante do "droadnought"
brasileiro "S. Paulo" radiographou
hontem á sua magestáde Alberto I,
roi dos belgas, agradecendo a sua

se passa na

OS PONTOS DE VISTA ALLEMÃES
NA PRÓXIMA CONFERÊNCIA
DE BRUXKLLAS — TUDO, ME-
NOS A PERDA DA ALTA S1LE-
SIA.
BERLIM, 11 (U. P.) — 0 Minis-

terio dás Relações Exteriores informa
que os representantes alleinâes, na"
proxiiu:i reunião dos peritos aluados
em questões de reparação, a lealizar-
se em Bruxollas, levarão instrucções
terminantes, no sentido de não entra-
rèm em discussão do qualquer pro-
poUa que possa acarretar a perda da
Alia Silesia. 0 Ministério, das Rela-
ções Exteriores declarou que seria
impossivei á Allemanha fazer qual-

t , ... quer concessão que eqüivalesse a per-magestáde ipelas gentilezas.-das quaes | da da gÓlSèvàníà sobre a referida re-
os officiaes e marinheiros da unida-
de da armada brasileira tinham sido
alvos durante a sua permanência em

OS OFFICIAES DO "S. PAULO" EM
PARIS

PARIS, 11 (U. P.) — Os officiaes
tio '-droadnought" brasileiro "S. Pau-
ln" chegaram aqui, de Cherbourg,
hoje de manhã. Foi elaborado um
grande programma do festas em
honra dos mesmos.

A CHEGADA DO COURAÇADO
BRASILEIRO A CHERBURGO

CHERBURGO, 11 (U. P.) — O
porto aélha-so lindamente embandei-
ra-do; em honra do "dreadnought"
brasileiro "S. Paulo", o qual chegou
aqui, de Antuérpia, hontem de noite.
0 almirante Grassct, em nome do
governo francez, deu as boas vindas
officiaes á unidade da armada brasi-
leira. O almirante Grasset veiu de
Paris acom.panhado pelo addido na-
vai brasileiro naquella -capital, Sr.
Paulo Guimarães, o qual deu as boas
vindas ao navio de guerra do Brasil,
em nome da embaixada brasileira na
capital da França.

Quando o "dreadnought" brasilol-
ro ancorou no porto, foram dadas xis
salvas da ipragmatica .pelas fortale-
zas cherbui-iguensas, fia quaes o navio
de guerra brasileiro respondeu. 0 ai-
mirante Grasset o o addido naval
brasileiro foram a bordo. Pouco de-
pois desembarcavam, acompanhados
polo commandante TancredV) de Go-
mensoro c mais 11 officiaes da uni-
dade da armada brasileira. Todos
partiram corri destino a Paris.

As autoridades de Cherburgo ela-
boraram um grandioso programma
de festejos em honra da tripulação

•do "S. Paulo", em cuja honra será.
dada hoje, á noite, uma recita de
gala num dos lheatros da • cidade.
SerS, levada a effeito amanhã uma
festa sportiva. Segunda-feira haverá
um banqueto. Terça-feira um passeio
de automóvel, e quarta-feira uma
festa artística na Prefeitura.

0 "S. Paulo" deve zarpar <Te Cher-
burgo, eom destino a Lisboa, no dia
16 do corrente.

PARIS, 11 (A. H.) —Telcgrapham
de Genebra, em data dê hontem:

"O "dreadnought" "S. Paulo" teve
nnui uma recepção cnthusiastica c
calorosa. A entrada <JÒ navio brasi-
leiro. por entre salvas de artilheria e
"luirrahs" da ínarinhagem, dos na-
vios francezes ancorados no porto,
foi um espectaculo bellissimo. O cães
estava aquella hora apinhadò de
«ente.

Depois das visitas officiaes, a quo
presidiu a maior cordialidade, o com-
ínaiKlante c a officialidade do "São
Paulo" partiram para Paris, acom-
ipanhados do addido naval- brasileiro
o dos representantes do governo
francez e como convidados deste."

PARIS, 11 (A. H.) — Acabam de
chegar a Paris o commandante Go-
mensoro e 12> officiaes do "dread-
nought" brasileiro "S. Paulo".

Na plataforma da estação oa offl-
ciaes brasileiros receberam as prl-
meiras saudações, em nome <ío go-
verno francez, do vepresentanto do
ministro da marinha, do encarrega-
do do negócios do Brasil Sr. Castello
Branco Clark, do pessoal da ombai-
sacia e consulado do Brasil e de gran-
de numero de compatriota*.

A' noite, o almirante Ralaun, chefe
dó estado-maior da marinha, da um

guas belgas. Sua magestáde respon-
deu ao radiogramma fazendo votos
pela feliz vlngom ,do "dreadnought"
brasileiro.
AS EXÉQUIAS SOLEMNES PELOS

EX-LMPERADORES DO BRASIL
LISBOA, 11 (U. P.) — Por ocea-

sião das exéquias solemnes por alma
dos ex-imperadores do Brasil, ceie-
brará o patriarcha de Lisboa, can-
tando um coro numeroso e tocando
uma orchestra de cem executores.

O logar de honra será executado
pelo conde D'Eu o o principe D. Pe-
dro, tendo á sua esquerda, o prosi-
dento da Republica e os ministros e
á direita o cabido,

OS ÚLTIMOS DIAS PASSADOS NA
BÉLGICA PELOS OFFICIAES SlO"S. PAULO"
ANTUÉRPIA, 9 (A. A.) — Retar-

dado — Os officiaes do couraçado
brasileiro "S. Paulo" visitaram esta
manha as tumbas dos soldados mor-
tos durante a grande guerra. O com-
mandante do vaso de guerra brsl-
lelróa de.poz uma rica coroa com
uma sentida dedicatória sobre o tu-
mulo dos que tombaram no campo
do -honra, ,

Os soberanos belgas offereceram a
toda a officialidade do couraçado
brasileiro os seus retratos com' dedl-
eatorias muito amáveis.

O 'Commandanto do couraçado"S. Paulo" fez as seguintes declara-
ções ao representante da Agencia
Americana na Bélgica: "De mim, ao
ultimo marinheiro do navio que com-
mando, todos nos sentimos muito
emocionados, pelo gratíssimo acolhi-
mento que nos tem sido feito. Desde
os reis dos b"lgas ao povo em geral
eu tive a prova dos mais sólidos sen-
timontos de amisade para com o
Brasil. A amisade da Bélgica, mais
do quo pelas razões diplomáticas
existentes, tem a sua base no senti-
mento nacional belga. Por^muito que
esperássemos, nunc pensamos em
tantas manifestações c em tanto ca-
rinho. Peço, disso ainda o comman-
danle do "S. Paulo" A, Agencia Ame-
rieana para que seja o porta-voz na
Bélgica da nossa gratidão e commu-
liifltlQ á imprensa do Brasil as de-
monstrações de amor e carinho do
que nós todos fomos alvo.

O "S. PAULO" ESTARÁ' A 20 NO
TETO E ZARPARA' NO DIA 22
CONDUZINDO OS RESTOS MOR-
TAES DOS EX-ÍMPERADORES

LISBOA, II (U. P.) — A ombai-
xadu brasileira cm Londres commu-
ninou ao Di>; Belfórt Ramos, encaiá-c-
gado de negócios nesta capital, que o
couraçado "S. Paulo" clicg-ai'& ao
Tejo a 20 do coiu-ente, salvo caso lm-
pi-i-visto.

As cercnionlas da trasladção so
cficctuai-ã-o a 21. O "S. Paulo" zar-
pai-á no dia 22.

Officlai-á nas exéquias por alma
dos cx-impei-ndoi-cs o bispo de Mltli-
line, presidindo o patriarcha de Lis-
boa. acompanhado do arcebispo do
Évora c do alto clero lisboncnse.

Os catafalcos serão col locados na
nave central da cathedral, guardados
por um contingente de marinheiros
do couraçado brasileiro.

Terminada a ccrcnionla, as urnas
serão transportadas ao "S. Paulo"
eni carretas militares, fornecidas pe»
Io governo.

No momento do salda da cathedral
o representante do poder executivo
entregará solcinncmentc as urnas ao
encarregado de negócios Sr. Belfort
Ramos.

A' frente do cortejo ira o alto ele-
ro. seguido do presidente da Rcpn-
bllca, Dr. Antônio Jo<!í d" V-
c dos membros do ministério, mem»
bi-os do Parlamento, do corpo diplo-
mntico o consular e as autoridades
locaes oecupando as antigas oarrua-
gens reaes.

No couraçado "S. Paulo" armar-
se-ba a câmara ardente, abi deposl-
tudo coroas o presidente da Repu»
bllca. Dr. Antônio José de Almeida,
os membros do ministério, o Dr. Bel-
fort Ramos e a colônia brasileira e
os amigos do Brasil.

O governo do Brasil concedeu ao
jivlnclpc D. Pedro e ao barão de Mu-
rltlba autorização paia acompanha-
reni os corpos, na qualidade de hos-
pedes do Estado. .

Esperam-se diversas personalida-
des i>or via terrestre, as quaes se hos-
podarão cm vários boteis.

Devido a seu estado de saude, n
eondessa D'Eu não tomará parte na
comincmoracão.

gião. O governo allemão está agora
preparado paia apresentar informa-
ções completas sobre a situação fi:
nanceira do paiz o sobre a sua capaci-
dado, para satisfazer as indemniza-
ções, mas esses cálculos são baseados
na probabilidade dn Allemanha con-
hervar a Alta Silesia.
A ALLEMANHA PRETENDE CUM-

PR IR LEALMENTE O TRATADO
DE VERSAILLES.
BERLIM, 11 (U. P.) — O Dr. von

M. Simons, ministro do exterior a.,
mão, respondeu ao general Nollet,
eitoefo da commissão interalliada em
Berlim, declarando que as propostas
organizações, as quaes os auliados fa-
zem objecções, não são de caraütè.
militar. A Allemanha, explicou- o Sr.
Simmons, tenciona cumprir lealmeu-
te o accordo de Spa, porém, tem .->
ctado com. diftlculdadcs, devido á °n-
trega vagarosa das armas na Bavária
e Prússia Oriental. Esta demora foi
motivada pelo perigo de um levante

locer o antigo estado de coisas e pre
parar a desforro, de' que estão an-
ciosos."
\ CAUSA DA SUSPENSÃO DO TRA-

FEGO DAS ESTRADAS DE FER-
RO.
BRUXELLAS, 11 (A. H.) — Fala-

se nos circules bom informados, que
a suspensão do trafego nas estradas
de ferro da Allemanha visa apenas o
transporte das encommendas postaes,

- AS INDEMNIZAÇÕES
BERLIM,' 11' (A..H.)-— O governo

declarou ú imprensa desta capitai
nao ter ainda escolhido definitiva-
mente o recurso de que lançará mão
afim de apressar a fixação das in-
demnizações que a Allemanha tem
de pagar aos alMdos.

O governo aecreseentou que não
sabia por emquanto qual dos- dois
alvitres seguiria: se o lançamento de
um iposto sobre o capital, ou a
emissão de um empréstimo nacional,
de curso forçado.

4 sâtuaívi® no oriente

A EXCHANGE INFORMA HAVER
A INGLATERRA HEATADO AS
RELAÇÕES COMMERC1IAES COM
A RÚSSIA.
LONDRES, 11 (JJ. P-) — Um des-

piicho da Exchange ITelegraph, pro-
eedente de . Coiistantinopla, informa
cpic a Gran-Bretanha reatou o com-
mercio com a Rússia bolsbcviste.

A base naval brltannica nesta ei-
dade autorizou os navios mercantes
Inglczes a seguirem para os portos
russos. Dois vapores já partiram dos-
te porto, para Ôwíssa. .
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socialista na Eavaria e ao perigo de
uma invasão estrangeira na Prússia
Oriental. Acredita-se que o general
Nollet respondera, permittindo a
existência daquellas organizaijõ-.-a,
provisoriamente.

A OHANCELLARIA ALLEMÃ DES-
MENTE A NOTICIA DE HAVE-
REM OS ESTADOS UNIDOS PAR-
TICIPADO OFFICIALMENTE DO
PROTESTO AIjLIADO CONTRA
OS DISCURSOS DOS MINISTROS
ALLEMAES NO RHENO.

BERLIM, 11 (U. P.) — Ministério
do Exterior da Allemanha, hoje, des-
mentiu a noticia dizendo queos Es-
tados Unidos tinham participado offi-
cialmento no protesto da "Ententc",

contra os discursos ««os ministros x\-
lemães na região do Rheno. O Minis-
terio do (Exterior allemão admlttiu
que os Estados Unidos tinham dado
providencias, não officiaes, afim do
demonstrar a sua approvação da no-
ta aluada. Acredita-se que o sentido
do desmentido do Ministério do Exte-
rior é que os americanos fizeram re-
presentaçõos, não officiaes, a respeito,
ao Ministério do Exterior, e que se
recusaram autorizar a missão aluada
íí incluir os Estados Unidos no pro-
testo.

A QUESTÃO DOS GUARDAS BA»
VAROS

BERLIM, 11 (A. H.) — Os jarnaes
da direita approvam a resposta que o
governo allemão deu á nota dos allia-
dos a respeito dos guardas-civicos da
Bavirea. Os da esquerda, ao contra-
rio, atacam violentamente o governo
e dizem que na referida resposta ti-
nba sido adoptado o ponto de vista
dos reaccionarios. Accusam ainda o
governo de pautar a política externa
pela opinião dos Srs. Hellferiek e
Ka'hn, os quaes — aecrescentam os
jornaes da esquerda — são os orien-
tadores da actual diplomacia allemá.

O "Freiheit", com, especialidade,
considera a resposta uma capitulação
do governo federal diante dos re

OS REMANESCENTES DO ANTI-
BOLSHEVISMO

ROMA, 11 OU. P.) — O jornal
"Época" publica um telegramma de
Trieste, dizendo que um grupo de
soldados do general' Wrangel, des-
embarcou em Buecari, e outros, ves-
tindo o uniforme servlo, chegaram a
Spalato.

AS DESORDENS EM PETRO-
ORADO

HELSINGFORS, 11 (U. P.) —
despacho de Petrogrado, hoje, diz
quo desordens irromperam na fa-
brica de armas Sestriorezk, perto de
Petrogrado, no Arsenal de Poutiloff
e em outros estabelecimentos.no dis-
tricto de Petrogrado.
O GOVERNO SOVIÉTISTA OO-

CUPA MILITARMENTE AS PA-
BRIGAS DE MUNIÇÕES.
PARIS, 11 (U. P.) — Despachos

de Petrogrado, declaram quo o go-
verno bolshevista foi obrigado a oc-
cupar fabricas de munições em Pe-
itrogrado, com grandes forças boi-
shevistas, como resultado das arrua-
ças levadas a effeito pelos operários.
Aecrescentam os despachos que 150
operários foram fuzilados.

NA FRONTEIRA DA ESTHONIA
HELSINGFORS, 11 (U. P.) — O

Jornal "Dagensnyneter", noticia que
o governo bolshevista' está concen-
trando tropas vermelhas na frontei-
ra da Esthonia. Accrescenta a folha
que o governo de Moscou esta con-
siderando o envio . de oito divisões
vermelhas &s regiOes de Pskov, a
sudeste do Petrogrado; uma divisão
& Luga, e tres divisões ã Patchina.
Disse mais o dito jornal que o go-
verno de Moscou declara que as tro-
pas estão" sendo meramente aquar-
teladas para. o inverno naquellas
localidades, mas tudo indica que os
bolshevistas estão se preparando
para uma campanha de iaverno.
AS NEGOCIAÇÕES DE PAZ RUS-

SO-POLACO

em algumas capitães, dizendo que as
hostilidades entre a Polônia o a Rus-
sia dos soviets, serão renovadas nu
primavera próxima vindouro..

LANÇA FERROS EM DANTZIO
. UM NAVIO DE GUERRA PO-

LAÇO.
DANTZ1G, 1.1 (A. H.) — Ancorou

hontem neste'porto, o primeiro-na-
vio de guerra polaco, construído
pelo governo do general Pilsudiski.

Esse navio desloca 500 toneladas
o tem uma tripulação de 50 ho-
mòns.
PARA QUE SE ULTIMEM AS NE-

GOCIAÇÕES QUE TRAZEM O
REGIMEN DA PAZ NO ORIEN-
TE EUROPEU.
VARSOVIA, 11 (U. P.) — Chegou

aqui, de Kovno, a delegação com-
posta de menibros da Dieta da Li-
thuania, afim de ultimar as nego-
ciações de paz entre a Lithuanià e
a Polônia.

£k assembléa
de Genebra

O OHTLE E A BOLÍVIA AMEAÇAM
ABANDONAR A LIGA

GENEBRA, 11 (A. A.)—Reuniu-
se bojo a assembléa d» Liga das Na-
ções, a- cuja decisão foi subineltida a
questão do Taciía o Arica, O facto
Ueu ofígèjh a violenta discussão.

Nos meios da conferência encara-
se a inabilidade da retirada de uma
Uns delegações—chilena ou boll-
viana.

GENEBRA, 11 (U. P.)— Consta
aqui hoje- que so ameaça a retirada
da delegação do Chile, e, possivel-
mente, também a da Bolívia, como
resultado da questão de Tacna e Ari-
ea. O boato não fõl confirmado.
O BLOQUEIO ESTABELECIDO PE-

LA LIGA
GENEBiRA, 11 (U. P.) r- O bio-

queio econômico da jyíga das Nações,
é agora uma reitlidiWlW-tera *mme-
diata^appücaçãò enúeàso de declara-
ção, d,e guerra. , . ; ¦' 'O relatório àpprovado liôjé pela
Assemlbléa, 

'determina a creação, de
uma commissão de bloqueio interna-
cional, que deverá, apresentar um re-
latorio sobre o assumpto em 1921.
Entrementes, a secretaria geral da
Liga das Nações fica incumbida de
communicar ao Conselho Supremo as
violações do, artigo 18, do pacto da
Liga, afim de que todos os membros
d&m immediata execução ao dever
imposto pelo pacto, de romper rela-
ções diplomáticas etommerciaes com
as nações que se deseje punir.
A LITHIUANIA AINDA NÃO PÔDE

SER FILIADA A' LIGA
GENBBTJA, 11 (U. P.) — A com-

missão, de admissão rejeitou o pedido
da Lithuanià, no sentido de ser con-
siderada membro da Liga, mas a
adanittiu' nas organizações technicas
da mesma.
AS EXIGÊNCIAS DA CHINA SOBRE

SHANTUríG
GENEBRA, 11 (U. P.) — O Dr.¦VVellington Kop, chefe da delegação

chineza, declarou hoje que, tenciona,
na primeira oceasião favorável, apre-
sentar a questão de Shantung -ã- As-
sembléa. O Dr. Koo, acredita que a
attitude doa sócios da Liga, em geral
é favorável ãs exigências da China.
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RIGA, 11 (U. P.) — O Sr. Dom-
bski; chefe da delegação da Polônia
na conferência do paz russo-polaca,
actualmente em sessão aqui, dccla-

Irõu hoje que as negociações de paz
accionarios bávaros, e constata que, j deveriam ser finalmente concluídas
emquanto os operários entregam as 1 antes do Natal,
armas ao governo, os redcelonarips as j O rtiesmó delegado deparou sem
conservam, na esperanei de rógtàbc* | fundamérito os boatos que circulam

UM GRANDE MOVIMENTO EM
FRANÇA PELO GESTO PUEYR-
REDON.
PARIS, 11 (U. P.) — O Sr. Au-

trWi>d. prefeito do Departamento do
Sr hoje visitou o Dr. Pueyrredon,
informando-o haver, na França, um
forte movimento em favor da attitude
da Argentina.

MAIS UMA DECLARAÇÃO DO SR.
HONORIQ PUEYRREDON

PARIS, 11 (U. P.) — O Sr. Hono-
rio Pueyrredon, ministro do exterior
da Argentina, ao ser interrogado hoje,
respondeu:

"O Sr. pôde 'declarar que endosso
plenamente a entrevista concedida á
United Press, pelo Sr. Pablo Torrelo,
ministro das obras publicas, e minis-
tro do exterior em exorcicio."
UM DELEGADO URUGUÀYO E'

ELEITO VICE-PRESIDENTE, EM
"SUBSTITUIÇÃO AO SR. PUEYR-
REDON.
GENEBRA, 11 (U. P.) — (Urfren-

te) — O Sr. Blanco, da delegação do
Urujroay, na Assembléa da Liga das
Nações, foi eleito vice-presidente da
reunião da Assembléa. da Liga dns
Nações, substituindo o Dr. Honorio
Pueyrredon, da delegação da Argen-
tina.

GENEBRA, 11 (A. H.) — O dele-
gado do Uruguay, Sr. Blanco; foi elei-
to, por 24 votos, vice-presidente da
assembléa geral da Liga das Nações,
em substituição do Sr. Pueyrredon,
que -pediu demissão.

Ao abrir hoje a sessão, o presiden-
te da Assembléa, Sr. Hymans, foliei-
tou o Sr. Léon Bourgeois por lhe ter
sido concedido o prêmio Nobel da paz,"merecida homenagem ao homem,
cuja brilhante carreira, honra a
França e a própria humanidade". O
Sr. Hymans- rememora a obra civili-
zadora do Sr. Léon Bourgeois, antes
o durante a guerra, c sento-se feliz
em dirigir nos precursor da Liga das
Nações a homenagem de affeição c
admiração.' A Assembléa, de pé, ap
plaüdo, calorosamente'; as palavras
do presidente.

O representante do Brasil, Sr. Gas-
tão da Cunha, entrega ao Sr. Bour-
geois, no meio de verdadeira teinpes-
tade de applausos, uma linda cesta
de flores naturaes.

O Sr. Léon Bourgeois agradece
commovido os applausos de seus col-
legas o diz que a honra que lhe acaba
de conferir a commissão, do prêmio
Nobol, cabe antes ã. França, quo, pelo
triumpho do Direito o da Liberdade
dos povos, supportou pesadíssimos sa-
crificios.

O" Sr. Bourgeois manifesta a sua
immensa satisfação por lhe ter sido
conferida.semelhante, honra, justa-
mente no momento em que está ro-
unida, a Assembléa da Liga das Na-
ções, porque esse facto ô um incita-
mento precioso, para constituir, em
bases sólidas, o ddificjo da Paz e da
Concórdia internacional.

OS PROGNÓSTICOS DO "ECHO"
. DE PARIS SOBRE A LIGA
PARIS, 11 (U. P.)—O jornal

"Echo de Paris" prediz que a Lifia
das Nações baqueará brcvcmerite,co-
mo resultado da falta de êxito em
solucionar devidamente os nroblc-
mas iiiternaoloriiics ria Armênia o LI-
thuaida, e também devido ao não so-
lucionamcnlo da controvérsia poi»-
co-litliuanu. Acei-cscenta a folha pa-
risiense que decisões taes, como as
que dizem respeito ao bloqueio eco-
nomico, o qual o "Echo de Paris"
chama do tolice, também contribui-
rão para o desmembramento da Liga
das Nações. ;

"Parece que a Liga das Nuuocs vi-
rá a ser simplesmente .o órgão ex-
ecullvo do Tratado de Vorsailies",do-
clara o "Echo do Paris". "Os Esta-
dos Unidos talvez formem um gru-
po antagonista, ao anal não faltarão
adhcsões".
FELICITAÇÕES OFFICIAES AO

SR. PUEYRREDON
PARIS, 11 (U. P.)—O Dr. Hono-

rio Pueyrredon, numa entrevista
concedida & United Press, declarou:

"Entregarei todos os' documentos
relativos ao- caso do Genebra, logo
quo -regresse â- Argentina. Recebi
um telegramma official de Buenos
Aires, felicitando-me pela minha at-
titudé « annunciando que os sócia-
listas radicaes se associam fie ditas
felicitações, hypothecando-mé o seu
apoio".

A PROVÁVEL RETIRADA DO SE-
NHOR VIVIANI DA LIGA DAS
NAÇÕES
PARIS, 11 (U. P.)—O jornal "Le

Matin", hoje, declara insistente-
mente que o Sr. René Vivianl, da
delegação da França, na reunião da
assembléa da Liga das Nações, tal-
vez se retire da assembléa, como re-
sultado da'differença de opinião com
o governo francez, relativamente aos
programmas confrontando a assem-
bléa. Accrescenta a folha parisiense
que, talvez, o Sr. Vivianl regresse
hoje a Paris.

Disse mais "Le Matin" que o se-
¦nhor Vivinni escreveu ao Sr. Ley-
gnes, presidente do conselho de mi-
nistros da França, fazendo ver que,
apesar da Conferência de Londres
ter esboçado as fronteiras da Arme-

*

hia, a Liga tinha a necessária auto-
ridade para, finalmente, modificar o>
problema. Declarou ainda o senhor-
Vivianl que o governo da França
deu-lhe instrucções no eentido do
apoiar* a admissão da Armênia na
Liga das Nações. O Sr. -Vivia ni deli
a entender que não existo base- para
a modificação dessas Instrucções.

Disse mais a. folha parisiense qua
o antigo presidente do conselho da
ministros da França queixou-se ao
Sr. Leygues, presidente do coiiseüi»
de .ministros da Trança, que os de-
crétos lmprovlzados, do mesmo, ti-
nham uin/mao effeito -pej-chologico
nas pequenas nações, as quaes, fri-
zou o Sr. Viviani, estão, na maioria,
na assembléa da Liga dás Nações.
O Si*. Viviani também se queixou.nai
sua carta, que, apesar do facto deli»
ser antigo ministro da França-, o go-
verno do Paris o tinha tratado coc
rnijjji 66 fosse de categoria inferior..
A NOTA ARGENTINA COMMEN-

TADA EM LISBOA
LISBOA, 11 (U. P.)—Qs jornaea

publicam, integralmente, a nota do>
Dr. Pueyrredon,niinistro do exterior
da Argentina, explicando os .motivos
da" retirada da delegação . argentina
da Liga das Nações, e apoiando a
attitude do Dr. Pueyrredon. •

O TRIBUNAL PERiM-ANENTE DE
.JUSTIÇA MILITAR

GENEBRA, "11 (A. H.)—Estão-
quasi terminados os trabalhos da ter-
ceira commissão, incumbida da re-
dacção definitiva do projecto da
creação do Tribunal Permanente de
Justiça Internacional. Segundo se
presume, a assembléa geral iniciará,
na sessão de terça-feira, a discussã»
do projecto.

Hoje foi discutida e rejeitada ai
proposta da delegação argentina,,
mandando supprimijr o Tribunal
permanente do Arbitramento, com
sede em Haya. E' crença geral que
esse tribunal pôde ainda prestar
grandes serviços, em certas contem-
das de ordem taternacional, susce-
ptiveis de serem resolvidas com maia •
facilidade por meio do arbitramento
do que por julgamentos baseados
estrictamente .nas regras do direito.
Considera-se igualmente impossível
annullar uma convenção que tem a
assignatura de vários Estados que-não fazem parte da Liga das Na-
ções.

A mesma commissão decidiu qut
o tribunal não.poderá reunir-se en»
outro logar que não seja a cidade dt
Haya, quando tiver de resolver so»
bre questões que digam resepito ao
trabalho e ao transito, o rejeitou a
emenda da delegação argentina, que
mandava limitar os poderes que de-
vem ser conferidoa ao tribunal, -para
crear precedentes em matéria jurldi-
ca. E' opinião da commissão que a
tarefa maia lmpotante do tribunal
será a de contribuir, pela sua júris»
prudência, para a elaboração do co
digo internacional.
AS NOTAS OFFICIAES DO INCI-

DENTE PROVOCADO PELA DE-
LEGAÇÃO ARGENTINA
BUENOS AIRES, 11 (U. P.)—Oa

jornaes publicam as diversas notas
trocadas ontre a chancellarla • o
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Sr. Pueyrredôn, e outras anteriores,
entre o ministro das relações exte-
riores e as embalxados em Paris '•

Washington, todas referentes a- ln-
strucções que Justificam a aetual
attitude da Argentina, retirando-se
da assembléa de Genebra.

As referidas notas foram dadas a
publicidade sem commentarios. A
•ultima nota, enviada hojo a Pueyr-
redon, diz:

"Kespo.ndendo ao telegramma de
V. Ex., cumpre-me confirmar-lhe,
em nome do Sr. presidente da Ke-
•publica, que a attitude da delegação
argentina, retirando-se do congresso,
ajusta-se'a seus deveres, visto n&o
serem tomadas em consideração as
propostas fundamentaes, evidente-
«nente Indispensáveis para a realiza-
ção dos magnos propósitos que mo-
tlvaram a convocação da assembléa.

Se o governo argentino tivesse du-
ivldado a respeito, V. Ex. o teria
dissipado, fazendo-o- saber, com os
conceitos que emitte, quo ali existia
•espirito de reacção contra as grandes
e nobres aspirações. A permanência
da delegação argentina teria indica-
do o desvio dos princípios sustenta-
¦dos, e seria verdadeira profanação e
attontado á dignidade dos mesmos,
quo nenhuma saincção posterior do
governo argentino poderia ter justi-
ficado."** 

A Argentina, nascida íi existência
com tão justos titulos, como as ou-

deno, collocando-os sob a ameaça
uma possivel exautorâeio futura.

Depola dessa nota o Sr. Puyrredon
explica a sua attitude á asaeniblêa da
Liga « annuncia a retirada da delega-
çâo argentina, o que mereceu enthu-
siasüco telesframma de approvação do
aetual chanceller.

A nova phase de
Fiume

JUSTIFICATIVAS PARA A RE-
BELDIA

ROMA, 11 (XI. P.) 
'•—. 

D'Annunzio
trata de justificar os actos de indi-
sciplina da armada, com a necessi-
dade do executar o seu programma
sobre a Dalmacia.
OS AVIADORES ITALIANOS LAN-

ÇAM PROCLAMAÇÕES PÁTRIO-
TICAS.
ROMA. 11 (XI. P.) — A situação

de Fiume continua sem alteração,
Os aviadores do exercito voaram so-
bre essa cidade, lançando uma men-
sagem, em que se lamenta que Ga-
briel d'Annunzio fomente a indisci-
plina.

Em circulos officiaes affirma-se
que o governo está resolvido aman-
ter a disciplina entre as classes ar-
madas.

COMO A "ESPERO" PASSOU
PARA D'ANNUNZIO

FIUME, 11 (U. P.) — Soube-se

da retirada, pela França, de todo
apoio financeiro á Grécia, no caso- da
restauração ao throno ,do ex-rei Con-
stantino.
DECLARAÇÕES DO PRÍNCIPE NI-

COL.VO
ATHENAS, 11 (U. P.) — O -prin--

cipe Nicoláo visitou o *Sr. Rhallis,
presidente do conselho de 'ministros
da Grécia, hontem. Sua alteza decla-
rou que todas as difficuldades que
actualmente confrontam o povo gre-
go; desapparecerão quando, o ex-rei
Constantino regressar ao throno, O
principe foi alvo de uma demonstra-
ção de agrado ao entrar e sair da
residência do Sr. Rhallis,

O RESÜI/rADO OFFICIAL DO
pi_EBiscr.ro

ATHENAS. 11 (A. H.) — O resul-
tado official do .plebiscito para a vol-
ta do rei Constantino ao throno, è o
seguinte: a favor, 999.954 votos;
contra, __0._>83. em branco, 1.062;
nullos* 1.190'.
O GOVERNO NÃO EXPULSAR*'

OS OFFICIAES QUE COMBATE-
RAM EM 1914 O REI CONSTAN-
TINO
ATHENAS, 11 (A. H.) — O gover-

no communicou ás autoridades •mili-
tares que não tencionava absoluta-
mente expulsar do exercito os offi-
ciaes -que tinham <iom!bati-do id|ryif>
1914 a 'política dos partidários do
rei Constantina e militado naa filei-
ras venezelistas.

Por outro lado, sa.be-se que a com-
missão de inquérito nomeada pelo go-
verno do Sr. Rhallis se .pronunciou
favorável á reintegração, nos respé-
ctivos quadros, dos officiaes de *u'a-
rinha que ee tinham demitido quan-
do foi da ascenção do Sr. Venizelos
ao poder.
A CÂMARA REENCEJTARA» OS

SEUS TRABALHOS
ATHENAS. 11 (A. H.) — Está an-

nunclndo.-que a Câmara dos Depu-
tados reencetaâ om seus trabalhos no
dia 5 de janeiro próximo.
CONSTANTINO FIRMA O DIA

CERTO DE SEU REGRESSO A'
PÁTRIA
LUCBRNA. 11 (U. P.) — O ex-rei

Constantino recebeu hoje um convi-
te official dft parte do governo gre-
go, de regressar íl Athenas e ao thro-
no da Grécia. Sua majestade annun-
ciou officialmente hoje, de noite, que
©Ue partirá ipara a Grécia terqa-fei-
ra próxima. O governo da Grécia in-
formou ao antigo soberano que u-m
cruzador ficará á sua disposição, pa-
ra levar sua majestade & Grécia e
que outros navios de guerra serão
enviados, afim de esceoltar o cruza-
dor. Acerescentou o convite do go-
verno grego que o cru-«.dor chegará á
Veneza no -dia 16 do corrente, afim
de esprar o antigo monacha.

Os interesses
italianos

tras, não está com «*„ nem - --^ - "a 
talhf do acto da

tripulaç^p da torpedeiracontra, nnguem
ido assistido ao congresso sem pre-
juizos e Inclinações, levando a defi:
mição dos conceitos e a uneção da
mova vida universal que sente e pre-
féssa, encontrou-se na hoira das de-
(liberações sobre ps uiteriores desti-
mos da paz humájha, não procurando
íidhesões, até declinando as que gen-
tllmentc lhes foram offeréc.ldas, por-
que não desejava comprometter nin-
guem, em defesa de postulaiios, por
sagrados que sejam, mas sentindo-se
iorte para levar ao seio da humani-
dado o 6eu concurso, que não devia
poupar, estando convencida de que a
da suprema justiça ee imporá no
•mundo—-P. Torello".

BUENOS AIRES, 11 (A. A.) — O
Ministerio das Relações Exteriores en-
viou aos jornaes uma extensa nota so-
bre a Liga das Nações, comprehen-
dendo as notificações de 21 de dezem-
bro do 1918 até 11 do corente mez.

As communicações inieiaes demons-
tram que o governo argentino sempre
se referiu á Liga das Nações, sem
distineção de belligerantes ou neu-
tros, procurando não intervir em as-
sembléas particulares.

No dia 16 de outubro do 1920 o go-
verno argentino informava â Colom-
bia. em resposta a uma consulta, que
a delegação argentina apresentará 4
Liga varias questões que decidirão da
assistência ou retirada da delegação,
em razão do que não foi tomada era
consideraejão a possibilidade de um
procedimento commum das nações
americanas. E no dia 20 do mesmo
mez communicou á embaixada em
Washington que a Argentina concor-
ria á assembléa da Liga sem precon-
ceitos e unicamente animada do dese-
Jo da paz universal, apresentando
propostas fundamentaes completa-
mento próprias das resoluções do
Congresso, das quaes dependeria a
sua solidariedade oü não solidariedade
aos actos a realizarem-se.

Referindo-se á questão do Pacifico,
sobre a qual foi consultado antes do
inicio da assemb' íi, o governo deu in-
strucções approvando a attitude da
delegação e declarando ser propósito
do poder executivo não comprometter
a Argentina em qualquer questão par-
ciai emquanto não se resolverem os
assumptos previamente propostos.
Acerescenta que, caso se trate da que-
stão do Pacifico, a delegação argenti-
na deverá sustentar a these de que
compete ás nações compromettidas
resolver as divergências existentes en-
tre si, porque a Argentina não inter-
virá senão como um amistoso media-
dor.

O Sr. Pueyrredôn observa, «rn nota
de 20 de novembro, que as questões
apresentadas na sessão preparatória
devem ser entreguus ás commissõs de
estudo, não podendo a asembléa pro-
nuncar-se sobre ellas sem o parecer
daquelias.

O governo, nesse mesmo dia dá novas
nstrucci.es ao Sr. Puyrredon e esclare-
ce o pensamento do governo argentno
ordenando á sua delegação que não
comprometia 6* seu voto em qualquer
assumpto, sem quo seja previamente
resolvida a questão fundamental apre-
sentada pela Argentina, devendo a
representação argentina manter uma
attitude radical.

, Em nota subsequente, de 24, ainda
de- novembro, o Sr. Pueyrredôn infor-
mou ao Sr. presidento da Republica
que, reaffrmandò a sua opinião já
expressa em Buenos Aires, entendia
que o governo deveria manifestar for-
.nalmente a ma adhesão ou a sua re-
tirada da assembléa, segundo fossem
ou não àpprovadas as propostas de
admissão de todos os paizes á Ligadas
Nações. Nessa mesma nota o Sr.
Pueyrredôn asgnala a inconveniência
de alguns membros da delegação con-
tinuarèm a fazer parte de commis-
soes de estudo, facto que diminuiria a

, uniformidade do pensamento argenti-

italiana
Espero", adherindo a D'Annunzío.

Os officiaes recusaram annuir á
exigência da tripulação, a qual que-
ria entregar aquella unidade da real
marinha italiana a D'Annunzio. Em
seguida, a tripulação amarrou o
commandante a um canhão e seguiu
viagem em dlreoção do Fiume. Ao
chegar naquelle porto, o comman-
dante da torpedeira italiana, censu-
rou asperamente Gabriel d'Annun-
zlo, aceusando-o de promover a ln-
disciplina e ,a traição. O poeta-sol-
dado respondeu que o acto dos ma-
rlnheiros foi bello e heróico. Em se-
guida, D'Annunzlo deu a quantia de
.5.000 liras á tripulação da torpedei-
ra italiana.

CONSELHOS DA IMPRENSA AO
GOVERNO

ROMA, 11 (U. P.) — A imprensa
romana aconselho insisetntemente
ao governo para agir com rapidez,
afim de rehaver o "controle" da
torpedeira "Espero", recentemente
entregue, pela sua própria*" tripula-
ção', a D'Annunzio.
TERIA ENLOUQUECIDO O ALMI-

RANTE MILO? A UNITED
PRESS O DA' COMO RESTÁBE-
LECIDO.
GÊNOVA, 11 (A. A.) — Commu-

nlcam telcgraphicamente de Fiume,
que o almirante Milo, que se encon-
tra em Zara, está possuído da ma-
nia suicida. Accrcscentnm os mes-
nios despachos què sua esposa e fi-
lhos não o abandonam, vigiando'-o
assiduamente, afim de evitar qual-
quer àcto de loucura, que possa ter
um triste desenlace.

ZARA, 11 (U. P.) — Achando-se
completamente restabelecido, o ai-
mirante Milo reassumiu o comman-
do das forças navaes italianas.
O GOVERNO ITALIANO DISPÕE-

SE A MANTER A DISCIPLINA
NO SEIO DO EXERCITO E DA
MARINHA
ROMA. 11 (U. P.) V versão of-

ficial sonre a dcsmoblllznção dc 500
legionarios dc Finnir, diz que estes
exigem a sua libertação. D.Anhunzio
arengou á tropa, prometlendo-lhc
ílOO lirns por cabeça durante tres me-
zes, por serviços ndclirionnes. Duzcii-
tos legionarios aceitaram, sepumn-
rto-se o resto.

Após nina conferência entre os
ministros, o general Bndogllò, com-
iiiiinl(i)ii que os membros do gover-
no estavam resolvidos n manter a
disciplina .no exercito e na- marinha,
c a dar execução no tratado dc Ra-
jiallo, eliminando, assim, as causas
clc agitação decorrente da fufta de
disciplina que desacredita a Italiu uo
estrangeiro.

OS CAMPONIOS PROVOCAM
CONFLICTOS

ROMA, 11 (U- P.) — Na localida-
de de Canneto os camponezes pene-
traram e* assaltaram o local onde se
effectuava uma conferência, produ-
zindo-se sério conflicto entre os po-
pulares e os carabineiros. Morreram
duas pessoas, ficando duas outras em
estado desesperador.
O PROTESTO CONTRA AS NOR-

MAS SOVIETISTAS
. ROMA, 11 (U. P.) — Quando no

Conselho Comunal de Rava se reali-
zava uma sessão em que se pronun-
ciaram patrióticos discursos, aliudin-
do-se a Lenine e á Russia, o publico
que assistia ao acto gritou "morram
os assassinos da Polônia".

A ALTA DO PREÇO DO PAO NA
ITALIA

ROMA, 11 (U. P.) — Na Câmara
dos Deputados o Sr. Soleri pronun-
ciou um discurso alludindo ao pro-
jecto de encareclmento do pão, de-
monstrando que a alta será apenas
de 25 centimos, vendendo-se o leilo
a duas liras.

O TRATADO DE RAPALLO, NO
PARLAMENTO «"

ROMA, 11 (U. P.) — O presidente
do conselho, Sr. Giolitti conferenciou
com o presidente do Senado, Sr. TIt-
toni, ficando resolvido que na sessão
de terça7feira; da Alta Câmara se dô
inicio á discussão do tratado de Rap-
palio.

VICTOR MANOEL ORLANDO
CHEGA A GÊNOVA

GÊNOVA, ir(U. P.) — Chegou a
esta cidade o Sr. Vietor Manoel Or-
lando, ex-presidente do conselho de
ministros. O illustrç. viajante fará
uma conferência na próxima soma-
na, afim de expor as impressões de
sua excursão ã America do Sul.

O Sr. Orlando foi recebido pelas
autoridades locaes-

Respondendo aos numerosos tele-
grammas de boas vindas.recebidos, o
Sr. Orlando allude ã excellente via-
gem que acaba de realizar á America
do Sul, manifestando-se encantado
com as manifestações de sympathia
de que foi alvo, especialmente no
Brasil, onde recebeu sinceras provas
de amisade.
REALIZA-SE TUMULTUARIA-

MENTE A PRIMEIRA SESSÃO
DO CONSELHO MUNICIPAL
ROMA, 11 (A. A.) — Realizou-se

a primeira sessão ordinária do Con-
selho Municipal, quo foi tumultua-
ria, provacando grande escândalo as
scenas que ali se deram no correr dos
trabalhos.

Apresentada e feita a leitura da
moção autorizando á mesa a telegra-
phar ao governo da Russia, envian-
do-lhe felicitações, a minoria, com-
posta de conselheiros fialidos ao. par-
tido socialista prorompeu em ap-

suecessão
hellenica

A FRANÇA RECEBE COMMUNI-
CAÇÃO OFFICIAL DE QUE
CONSTANTINO FOI JA' CON-
VÍDADO A REGRESSAR • A
ATHENAS

¦PARIS, 11 (U. P.) — O ministro
do exterior da França annuncia ter
recebido Informações de' Athenas
dizendo que um telegramma foi en-
viado á Lucerna, dirigido ao- antigo
monarcha Constantino da Grécia,
convidando-o a regressar a Athenaa.
O ministério do exterior francez de-
clara ainda esperar-se que o antigo
monarcha chegue a Athenas no fim
da próxima semana.
UMA NOTA DO MINISTRO DA

FRANÇA AO PRIMEIRO MINIS-
TRO GREGO
ATHENAS, 11 (U. P.) — O minis-

tro da França nesta capital* apresen-
tou uma nota ao Sr. Rhallis, presi-
dento do conselho de ministros da
Grecja, notifioando-o formalmente

de úm -billião e 7Q2 milhões de liras
sobre igual periodo de 1919.

Portanto, globalmente, verifica-se
que, nos nove primeiros mezes do
corrente anno, ha uni augmento de
dois .bilhões o 388 milhOes de liras
sobre o anno de 1919.

. MAIS UM TERREMOTO
é(ROMA. 11 (Á.' H.** — "II Tempo"
publica um telegramma de Valona,
Informando que violento terremoto
destruiu todas as aleias do di6tricto
de Tepelenl, no Epiro.

Segundo o referido telegramma, a
cidade de Tepelenl tinha ficado cam-
pletamente arrazada e mais de du-
zentas pessoas haviam morrido, es-
tando sem abrigo"cerca de quinze mil
individuos.

Os tremores de terra continuavam.
AGGRAVA-SE O CONFLICTO EN-

TRE D-ANNUNZIO E O QUIRI-
NAL
ROMA. 11 (A. A.) — Segundo- re-

ferem os jo-rnaes, aggrayou-se nota-
velmente o conflicto entre o regente
de Carnero- e o governo italiano. Se-
gundo alguns jornaes dizem, ha va-
rios symiptomas, muito visíveis, que
farão co- mque o governo- da Italia
se veja na necesidade de proceder
com toda a energia, afim de submet-
D'Annunzio.
ter o libertador de Fiuni-e Gabriel

Oa mesmos jornaes dizem ainda
que a veriflear-se este caso,'isto dará
motivos a produzirem-ee aconteci-
mentos multo desagradáveis.

Noticias de Portugal
A "SARMIENTO'* EM AGUAS

. PORTUGUEZAS
LISBOA* ,10 (U. P.) (Retardado)

A legação da Argentina recebeu
um novo radlogramma informando-a
que devido ao temporal a fragata ar-
gentina "Sarmiento •*"¦ sõ niente che-
gará no dia 12.
AUDIÊNCIA A' OFFICIALIDADE

LISBOA, 11 (XI. P.) — O presi-
dente da Republica receberá o on-
carregado de negócios da Argenti-
na, o qual vai pedir á S. Ex. dc con-
ceder uma audiência á officialidade
da fragata argentina "Sarmiento".

POR OCCASIAO DE SEREM TRAS-
LADADOS OS DESPOJOS DE PE-
DRO II
LISBOA, 11 (U. P.) — No dia da

trasladação dos restos mortaes dos
antigos imperadores brasileiros for-
mará toda a guarnição militar desta
capital, incluindo a guarda republi-
cana.
O COMMISSARIADO DE ANGOLA

LISBOA, 11 (U. P.) — O general
Norton de Mattos, alto commissario
na província de Angola, assumirá o
seü cargo no mez de fevereiro pro-
ximo.

PARA OS VETERANOS HESPA-
NIIÓES

LISBOA, 10 (U- P.)'(Retardado)
A colônia hespanhola entregou ao

ministro da Hespanha nesta capi-
tal a quantia de 5.000 escudos, des-
tinados á comprar presentes de Na-
tal para os soldados servindo ria
campanha em Marrocos.
O CONGRESSO' CATHOLICO DE

BRAGA E O MOVIMENTO RE-
LIGIOSO
LISBOA, 11 (U. P.) — O Congres-

so Catholico em Braga reconheceu a
necessidade de imprimir uma feição
pratica ao movimento religioso.

CORDIALIDADE IBÉRICA
LISBOA, 11 (U. P.) — Os offi-

ciaes portuguezes da guarnição do
Elvas visitaram os seus collegas hes-
pannoes de Badajoz. Houve banque-
tes, nos quaes foi advogada a apro-
ximação entre Portugal e Hespanha.
O GOVERNO DE PORTUGAL E AS

HONRAS QUE TRIBUTARA' A'
MEMÓRIA DE D. PEDRO II
LISBOA, 11 (U. P.) — O governo

de Portugal prestar&Vas 'honras de
soberano aos restos mortaes dos an-
tigos imperadores do Brasil e assis-
tira officialmente ás exéquias em
honra dos antigos imperantes brasi-
leiros.
AS PROPOSTAS DO-MINISTRO DA

FAZENDA AO PARLAMENTO
- LISBOA, ll (A. A.) — Realizou-
se hoje, na Associação Commercial
desta cidade uma reunião paia apre-
ciar as propostas apresentadas ao
Parlamento pelo ministro das finan-
ças, Sr. Cunha Leal.

A reunião esteve muito concorrida.
APOIO POPULAR AO GOVERNO

LISBOA, 11 (A. A-) — Está mar-
cada para amanhã uma manifesta-
çfio de apoio ao governo, para a qual
os jornaes de hoje publicam convi-
tes ao commercio, á industria e á
população.
ANALYSANDO OS ACTOS DO GO-

VERNO E OS PROJECTOS ULTI-
MAMENTE DEBATIDOS EM
PORTUGAL
LISBOA, 10 (Ret.) (A. A.) —- O

Sr. Leotte do Rego, tratou hoje, na
sessão da Câmara dos Deputados de
alguns assumptos de administração
geral, e bem assim do assumpto do
Portugal e 'os estrangeiros.,

Declarou que a acquislção de na-
vlos que se pretende fazer á ingla-
torra, para já, dá ao Estado um pre-
juizo quo pelo mínimo dever ser cal-
culado em 1.200 libras esterlinas.

Atacou todas as despezas julgadas
dispensáveis e ainda' a despeza feita
pelos nossos representantes no es-
trangeiro.

Insurgiu-se contra a idéa do esta-
belecimento de uma carreira entre
Portugal e o Brasil, visto não termos
os navios sufficientes hèm carvão em
absoluta abundância que, permitte o
desdobramento desses serviços.

Terminou elogiando o operariado
portuguez, qué se encontra no es

plausos e exclamações, victoriando a j -trangeiro, o qual segundo noticias
Russia. | recebidas pelos delegados portugue-

I zes dado boas contas de si e dos-ser-
i viços que lho têm sido commettidos,

As manifestações da minoria pro-
vocou acto continuo uma reacção por
parto elos conselheiros dos demais
partidos politicos, representados na
Assembléa Municipal, os quaes de-
ram vivas ás victimas de Lenine.

O publico, que enchia as galerias,
apoiou os conselheiros constltuciona-
listas, exclamando: — Abaixo os as-
sassinos !

Os trbalhos, depois deste incidente,
foram suspensos.
ESTA' TERMINADA A GREVE

DOS ELECTRICISTAS

especialmente os que têm. sido dis-
tribuidos pelas diversas cidades da
França, que se mostram artífices
hábeis, morigerados e activos. Tam-
bem pediu as mais severas economias
aos Srs. ministros das finanças e da
marinha, os quaes lhe prometteram,
na mesma sessão *da Câmara dós
Deputados, que farão, emquanto ge-
rirem as respectivas pastas e ma-
xima economia. O discurso do Sr.
Leotte do Rego, predispoz toda a

tamente necessário estabelecer a lei mar-
ciai em certos districtos, afim de, rapi-
damente, desarmar extremistas que esta-
vam perturbando a paz de todos os habi-
tantes da Irlanda.

Acerescentou o/ír. Lloyd George que
isso é o unico objectivo visado pela dita
providencia."No oeste da Irlanda, os elementos
terroristas, obrigados pelas autoridades a
sc refugiarem nas montanhas, organi-
zaram bandos de salteadores", declarou
o primeiro mi.-istro britannico.

Os salteadores atacaram a policia e in-
timidaram outros elementos irlandezes
qiie desejam evitar a violência.

Estamos todos cançados do terrorismo,
e isso tem que ser eliminado. Deve-se
admittir que ha difficuldades a serem eli-
minadas, afim de restaurar proinptamen-
te a boa ordem publica, difficuldades es-
tas devido ao facto dos salteadores an-
darem vestidos á paizana, c isso obriga
a policia a agir com muito cuidado ao
enforcar a lei. E' muito necessário, ten-
do em vista a aetual situação, para o go-
verno agir com energia. "

O Sr. Herbert H. Asquith, "leader"
da opposição, ao falar, declarou que a de-
cisão tomada pelo Sr. Lloyd George de
declarar a lei marcial, era tão grave que
era necessário para o Parlamento conce-
del-a a mais cuidadosa consideração e
discussão possivel.

0 Sr. Lloyd George respondeu dizendo
que.o assumpto poderia ser discutido mais
tarde — se assim o desejassem, porém
era absolutamente necessário providen-
ciar immediatamente, afim de fazer face
aos actuaes acontecimentos na Irlanda.
LEI MARCIAL EM TERRITÓRIO

IRLANDEZ
DüBLIM. .ii (U. P.) — A admini-

stração brihhnlca na Irlanda proclamou
a lei maivial na cidade e no condado de
Cork, cidade c condado de Limerick e
nos condados* de Tipperary e Ketry.

A embaixada yankee
ao Brasil

EM TRANSITO PARA O.RIO
BRtDGETOWN, io (U. P.) (Retar-

dado) — O ministro das relações eicterio-
res, Sr. Baimbrtdge Colby, chegou a esta
cidade em transito para o Rio dc Janeiro,
a bordo do couraçado Florida, sendo hos-
pedado pelo governador geral da ilha. O
Sr. Colby negou-se a fazer qualquer com-
ínentario sobre a retirada da delegação
argentina da Assembléa da Liga das Na-
ções, declarando que não acreditava que
o incidente da delegação argentina em
Genebra, tivvse o menor effeito no itine-
rario da sua missão á America do Sul,
visto não haver nenhum relação entre a
sua missão e a situação geral interna-
cional.

A politica européa
O ESTADO DE SITIO NA CAPITAL

RUMAICA
BtICAREST, 11 (U..P.) — Como

resultado da recente explosão de um
petardo no Senado da Rumania, foi
declarado o estado de sitio nesta ca-
pitai. Os ânimos ainda se acham mui-
to exaltados. O petardo, explodiu pa
oceasião da abertura da sessão do Se-
nado, matando o ministro das obras
publicas, Sr. Greceau, e o bispo Ora-
dia Radu. O ministro Salcanu, gene-
ral Coanda, dois bispos e diversos se-
nadores foram gravemente feridos.
Um certo numero de senadores fo-
ram ligeiramente feridos. ,.
AINDA O ATTENTADO DE BUOA-

REST
'PARIS, 11 (A. H.) — Têm chega-

do de Bucarest noticias mais precisas
sobre o attentado de. ante-hontem,na-
quella capital.por oceasião da reaber-
tura do Senado.

A bomba de dynamite fora colloca-
dá detrás da cathedra do presidente
e, ao explodir, matou o bispo Radu e
feriu o ministro da justiça, o bispo
Nifon, o general. Coanda, o presidente
do Senado e mais dois .senadores. O
estado dò ministro"da justiça ê consi-
deradô grave.

As noticias accrescentam.que o at-
tentado tinha sido vigorosamente re-
provado na Câmara dos Deputados
por todas as bancadas partidárias, in-
elusive a socialista.

Pela diplomacia
A EMBAIXADA INGLEZA NO

BRASIL
LONDRES, li (A. H.)—-Na ses-

são de hontem, da Câmara dos Com-*
muns, o sub-secretario dos negócios
estrangeiros foi interpelado sobro a
designação do novo embaixador da
Grã-Bretanha no Brasil.

Em resposta, o Sr. Harmsworth
disse que a designação ainda não
havia sido feita, mas esperava,poder,
dentro de pouco tempo, fazer á Ca-
mara qualquer declaração a respeito.

A Hespanha
DEIXOU-SE ROUBAR E DEPOIS

QUEIXOU-SE A' POLICIA"
MADRID, 11 (A. A.)—-Commu-

nlcam, por telegrammas procedentes
de Barcelona, que um viajanto que
chegou aquella cidade, hontem, '. se
queixou de que lhe .tinham roubado,
durante a viagem, a sua maleta, on-
dè tinha guardada grande quantida-
dc de jóias, que elle avlia. em um
milhão de pesetas. O roubado, é um
cidadão estrangeiro.

ARMAMENTO CLANDESTINO
¦ MADRID, 11 (A. A.)—-A policia
__tá averiguando o paradeiro de 800
pistolas e abundantes munições, que
desappareceram, sem se saber para
onde foram. Desconfia-se que essas
pistolas estão de posse dos syndlca-
listas.

A GREVE SOLUCIONADA
MADRID, 11 (A. A.)—As ultl-¦im noticias que aqui têm chegado¦ interior do,paiz, dizem que todos

. conflictos paredistas que têm- es-
tado em actividade, so encontram
completamente solucionados,com ex-
cepção de Gijon, onde se estão reali-
zando as necessárias diligencias para
que o conflicto termine ainda hoje.

Notas diversas

ROMA, 11 (A. H.) — Terminou I Câmara que o escutou com muita at-
a greve dos electricistas, cujas rei*
vindica.ções serão resolvidas por uma
commissão ar.ixsta de arbitragem, sob
a presidência do ministro Labrlola.

Os dias da g.reve nâo serão pagos.
OS ITALIANOS EVACUARAM SE-

BEN ICO E ZARA
ROMA, 11 (A. A.) — Comunicam

pe Bolonha:  ... , ¦
"O correspondente da "Idea Nacio-

nale", telegraphou para esta cidade
informando! que as guarnições italia-
nas evacuaram a maior parte dos dis-
trictos Interiores de Zara e Sebenico.
AS IMPORTAÇÕES E EXPORTA-

ÇÕES ITALIANAS
ROMA, 11 (A. A.) — Segundo as

recentes estatísticas organizadas pelo
ministério das finanças, verificou-se
que as taportações feitas pela Italia,
nos primeiros nove mezes do corren-
te anno, se elevaram á quantia de 11
bllliões e 911 milhões de uras, ha-
vendo uma differença para menos, de
57G milhões de liras, em comparação
com as importações feitas em igual
periodo do anno de 1919.

As exportações, subiram a cinco
billiões e 317 milhões de liras, apre-
.sentando unia differença, para mais,

tenção, muito favoravelmente, sen-
do multo apoiado e cumprimentado
por todos os lados da Câmara dos
Deputados.

O "AD-VALOREM*' SOBRE OS
OBJECTOS IMPORTADOS

LISBOA, 10 (Retardado) (A. A.)
— Foi hoje approvado, na sessão da
Câmara dos Deputados, -o projecto* de
lei,, que autorizando ;os municípios do
paiz a cobrarem os impostos "ad va-
lorem", -em todas as mercadorias im-
portadas para o estrangeiro. *,

A questão irlandeza
LLOYD-GEORGE F£LA A' CAMA-

RA DOS COMMUNS SOBRE A
QUESTÃO DA IRLANDA
LONDRES', u (U. P.) — O Sr. Lloyd

George, primeiro ministro britannico, fa-
lando na Câmara dos Com-muns, respon-
deu á pergunta do Revdo. Michael
0'Flanagcm, presidente cm evercicio da
chamada republica Sian Fein da Irlanda,
a respeito da proclamação da lei marcial,
pelo governo britannico, em certos loga-
res na Irlanda.

O pritneiro ministro britannico decla-
rou que o governo adiou que er:i absoiu-

A CONFERÊNCIA DE CHICAGO
CHICAGO, 11* (U. P.) — Centenas

de -banqueiros, fabricantes, exporta1
dores, e outros commerciantes, estão
assistindo á Conferência Financeira
Commercial Estrangeira, a qual foi
Inaugurada nesta cidade .honte<m.

O PRÊMIO NOBEL
OHRISTIA*NIA, 11 (U. P.) — O

prêmio Nobel de medicina, foi con-
cedido ao 'Dr. Kregh, da Dinamarca.
O .prêmio No,bel *de physica foi con-
cedido ao. Dr. Guillaume, da Belgi-
ca.. A distribuição dos prêmios foi
«anunciada pelo rei Haaken IV, da
Noruega.
OS HÚNGAROS EXTREMISTAS NA

ITALIA
BOLOGNA. 11 (U. P.) — Quando

a policia levou a effeito uma busca
na residência de quatro 'húngaros
aqui, encontrou provas de que os re-
fugiados radicaes húngaros, aetual-
mento nesta cidade, têm estado co-
operando com cs extremistas italia-
nos, nas suas tentativas -de crearem
desordens .politicas na Italia. Os hun-
garos a que se refere são refugiados
politicos e fugiram para a Italia de-
pois da queda do governo sovietista
húngaro. A policia, depois de termi-
nar o raid, prendeu-os.

OS FUNERAES DO CARDEAL
NKTTI'.

LtSBOAj 11 (U* P) — O •iVcrbis-
po do íirr.L* i presidiu "s J.ervieos fu-
neraes du f'U:c:do c?-0K'i_ J>Js'.i?, _in

Tuy. Sua 'majestade o rei Affon-
'so XIII. da Hespanha, foi represen-
tado pelo governador de Ponte Ve-
dra.
MERCADO CAMBIAL EM NOVA

NOVA YORK
NOVA YORK, 1*1 (ÍT. P;) — mer-

cado de cambio. Libras esterlinas,
34'5 1|2; francos,. 587; liras, 351;
marcos, 135 l!2.
CONSEQÜÊNCIAS DA INFILTRA-

ÇÃO SOVIF.TISTA NA ARME-
NIA

LONDRES, 11 (A. A.) — O "Man-
chester Guardian" publica um tele-
gramma do seu correspondente em
Reval, dizendo que as relações entre
os turcos, de um lado, e os armênios
e russos, d.e outro, se complicaram
consideravelmente em vista da ines-
perada resolução da Armênia .de es-
tabelecer a republica soviet.

BRASILEIROS EM TOURISMO
SAN SEBAiSTIAN. 11 (A. A.) —

Procedente de Madrid, de passagem
'para Biarrite. Lourdes o Paris, pas-
saram por esta cidade, eni compa-
nhia de suas familias, os Srs. Souza
Soutello e Marinho Monteiro, grandes
capitalistas e industriaes brasileiros.
O BOLSHEVISMO NO TURKJESTAN

LONDRES, 11 (A. A.) — Com-
municam telcgraphicamente -de Ber-
lim, ter chegado aquella capital a
noticia do que o general 

"russo Sr.
Solonlkoíf. chefe das forças maxi-
iralistas da Russia dos soviets no
Turkestan, tinha dado todas as or-
deus ipara que as tropas sob o seu
,comima-ndo se esforçassem por oc-
cupar aa.estradas dè ferro e posições
de Pamir, bem como as suas mon-
.tanhas, especialmente as da frontel-
ra do Áfghanistan. . ¦:

Â ordVM do general Solonlkofr, ac-*
creecentam os despacho», dta-que nas
montanhas!; de Pamir, árfléfi. o.aroho-
te revolucionário que Ve 'ha de ver
om toda á Asi». onde -flamejará a
bandeira vermelha da liberdade do-s
povos da índia, -para que todos sal-
bam que a ajuda fraternal dos rus-
sog sovietistas não está longe.' 

A alludlda ordem diz ainda: "de-

vemos unir-nos. não sõ pelas pala-
vras, como pelas acções, pelos factos
aos povos da índia que luetam pela
sua Hberda"de. '

Noticias da America
DOS ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON, u (U. P.) — Foi
declarado em circulos autorizados desta
capital, esta noite, que o governo dos Es-
tados Unidos tem ainda a esperança de
chegar a uma solução rápida e satisfato-
ria da disputa sobre a distribuição dos
antigos cabos allemães, tomados pelos ai-
liados durante a guerra.

O Sr. Norman H. Davis, secretario de
Estado em exercicio, na ausência do
Sr. Colby, expoz a situação ao presidente
Wilson explicando a gestão dos delegados
norte-americanos na Conferência Preli-
minar Internacional de Communica-
eões. . , . 

'

Os delegados estrangeiros a conferen-
cia-explicaram a seus respectivos gover-
nos a situação dos Estados Unidos. Acre-
dita-se que o governo norte-americano,
em circumstancia alguma, transigirá de
sua attitude exigindo iguaes direitos que
os outros alliados e associados na distri-
buição dos antigos cabos allemães.

. WASHINGTON, n (U. P.) — A com-
missão do regimento da Câmara dos
Deputados recommendou a rápida ap-
provação das moções que estão sendo to-
madas em consideração pela Câmara dos
Representantes no sentido de ser repe-
lida toda a legislação approvada pelo
Congresso sobre o regulamento do tempo
da guerra. A cantara começará a discutir
esse parecer ainda esta noite.

WASHINGTON, n (U. P.) — O se-
nador Wãlsli de Montam*.: apresentou
uma moção na Senado propondo que o
Congresso solicite do presidente da Repu-
blica que considere aJ- súa resolução de
njio enviar um representante á commmis-
são do desarmamento da Liga das >; Na-
ções.

NOVA YORK, u (A. A.) — Os jor-
naes referem que o senador Lodge leve
uma longa entrevista com o presidente
Wilson a respeito da Liga das Nações.

Ao que se assegura, o Sr. Wilson man-
tém as suas antigas aspirações e continua
favorável á Liga das Nações.

O correspondente do The IVorld, em
Washington, registrando a visita do se-
nhor Lodge -á Casa Branca, descreve com
tristeza o aspecto que 'apresentava o pre-
sidente Wilson.

NOVA YORK, 11 (U. P.) — O Sr. E.
de Cartier j dc Marchienne, ministro da
Bélgica nos Estados Unidos, e sua* Exma.
senhora, chegaram aqui, procedentes de
Antuérpia. Estavam em visita á pátria
durante cinco inezes*.

MARION. ii (U. P.) — Presidente
eleito Warrcn G. Hardng convidou o
Sr. William Jennings líryan, o leader de-
mocrata*. para particupar numa conferen-
cia, aqui, no dia -7 do corrente, a re-
speito ele um proposta para nova socie-
dade das nações.

WASHINGTON, 11 (U. P.) — Mem-
bros da commissão de meios,-da Câmara
dos. Deputados, declararam hoje ser pouco
provável que o Congresso creará embar-
gos contra a exportapão de produetos
lanifcros e carne, dos Estados Unidos.

WASHINGTON, 11 ' (U. P.) — Sou-
be-se que o presidente eleito, Hardinf, foi
informado pelo grupo de senadores irre-
conciliavelmente opposto á Liga das Na-
ções, que o mesmo grupo fará opposição
á qualquer Liga ou Associação das Na-
ções, que assumir a fôrma de uma allian-
ça politica na mesma medida', que as-
sumida pela- aetual Liga das Nações.

Deçlara-se yue ¦ dito grupo ainda não
chegou-a um accordo relativo ao pro-
gramtna que adoptara, para com a situa-
ção internaciol, sob o novo governo.

DÒ URUGUAY
MONTEVIDÉO, 11 (A. A.) — O

Sr. Juan Buero, ministro das rela-
ções exteriores, fez um discurso na
Câmara dos Deputados, encarecen-
do a importância do tratado de com-
mercio com o.'Brasil o demonstran-
do a necessidade quo ha de conti-
nuarem ,as respectivas negociações.
As palavras do chanceller uruguayo
causaram excellente impressão.

MONTEVIDÉO, 11 (A. A.) —Par-
te amanhã para o Chile, a embaixa-
da especial que vai representar q
Uruguay na ceremonia da posse do
novo presidente daquelle paiz, se-
nhor Arthur Alessandrl.

Da embaixada, que 6 chefiada
pelo Sr. Eugênio Garzon, fazem par-
te o general Ramnslo, q comman-
dante Vlgil, o Sr. Sampognaro, secre-
tario, o a officialidade do cruzado,'"Uruguay".

MONTEVIDÉO, 11 (A. A.) — Os
jornaes desta capital salientam a ai-
ta significação da homenagem qui o
chefe da divisão . naval japoneza,
actualmente fundeada no nosso por-
to, ¦ resolveu prestar ao Dr. Bãltriá--
zar Brum, presidente da Republic-i,
ordenando que um destacamento de
marinheiros daquelles' navios desfile
hoje, â tarde, diante do palácio do
governo.

MONTEVIDÉO, 11 (A. A.) — A
imprensa põe em relevo o brilho que
tevo a manifestação feita em home-
nagem ao Dr. Eugênio Garzon, em-
baixador extraordinário do Uruguay
á posse do novo presidente do Chile,
e á qual assistiram' personalidades
de todos os partidos politicos.

Respondendo ao discurso do dou-
tor Juan Antonio Buero, que o sau-
dou, offerecendo :i manifestação, o
homenageado pronunciou uma in-
spiradni oração, na qual fez um es-
i* 'o da alma uruguaya e dos seus
prpgressos na política; recordardo
phrases quo com ««ferencia ao Uru-

guay, pronunciaram grandes lio-
mens, como Clemenceau, Wilson a
outros.

O embaixador Eugênio Garzon
tambem fez rasgados elogios nn n.l-
nistro do Uruguay em l':iris, doutor
Bianco, que ali tem sabido conquis-
tar geraes sympáthias.

MONTEVIDÉO, 10 (A. A.) — O
Senado approvou o projecto do ki
que rogulamentji os honorários dos
advogados e escrivães ilo .iuslii:;i

MONTEVIDÉO, 10 (A. A.) — Ob-
teve o mais brilhanto exito,* a festa
do juramento á bandeira, pelos alu-
mnos da Escola Militar, quo so :-..a-
lizou hontem, á tarde, naquelle e.;-
taboleciniento do ensino, com a ns-
sistenciá do presidente da Romii-
blica. Dr. Balthazar Brum, '.ministros

de Estadpf commandante do oourn-
çado italiano "Roma", principe Ai-
mone e officiaes do mesmo e.-.ui-
çado o dos comniandantes o offi-
ciaes dos navios da divisão japone-
za, fundeada no' nosso porto.

Á's 17 horas, chegou á esool:, o
Dr. Balthazar Brum, acompanhado
dos ministros, da guerra, relações ex-
feriores, interior e chefe do estado-
maior do exercito, sendo recebidos
com as honras a que têm direito.

Em seguida, no grande palco da
escola, formaram os alumnos, pas-
giindc-lhos revista o presidente ita
Republica, acompanhado do capitão
de mar o guerra Augusto Capou,
coirimiinilante do couraçado "Roma"
e do principe Aimone de Saboya
Aosta e do chefe da esquadra jiípo-
neza.

Uma companhia da marinha ila-
liana-formou*durante o juramento á,
bandeira.

O presidente da Republica, em
breves e eloqüentes palavras, salien-

-tou a importância 'da ceremonia, o
teve conceitos cheios de enthusias-
mo para com os nosso» futuros mari-
nheiros.

A concurrencia de numerosas fa-
milias da nossa melhor sociedade,
deu maior realce com ã sua presen-
ça á bella festa. Depois da ceremo-
nia do juramento todas as pessoas
presentes percorreram ás varias de-
pendências da escola, sendo-lhoa oi-
ferecido um "luneh" pela respectiva
directoria.

MONTEVIDÉO, 11 (U. P.) _ Um
contingente de 300 marinheiros da
esquadrilha japoneza, que se aeha
actualmente neste porto, desfilou ho-'
Je diante da casa do governo, entro j
as acelamaçõès do publico. Nessa oc-'
casião, o aviador Borlsso realizou uni
voo sobre a cidade.

DA ARGENTINA
¦BUENOS AIRES, n (U. P.) — Cou-

tinua- sem solução a greve dos trabalha*
dores nas regiões patroliferas.

O conflicto não parece estar prestes a
.erminar, visto continuarem os patrões
c os 'operários mantendo com intransigín*
cia o respectivo ponto de vista.

Sente-se grande escassez de.naplita. .\
Sociedade dos Chauffeurs adoptou diver-
sas medidas fixa.ndo o preço do referido
trtigo. '^

BUENOS AIRES, u (U. P.) — Ter-
minou a greve dos empregados nos ca-
minhos dc ferro de Entre Rios epie co-
meçou ante-hontem.

O trafego foi reencetado.
Tannbeni terminou o conflicto entre 03

cperariios da Fcrry-Boats, devendo sair
hoje o primeiro trem para Concórdia c
Uruguay.

BUENOS AIRES, u (U. P.) — Con*
Clima a crise no mercado dc lãs. Affir-
ir.n-se que no interior á vendido o typo
grosso a dois pesos io.kilos.

As cotações no mercado central são
de $ 3.50 a $ 4.50, segundo as qtiali-
dades.

BUENOS AIRES, í_ (A. A.) — O
famoso esgrimista barão Athos de San
Halato respondeu tckgraphicamente ao
Club Universitário, aceitando o repto qm.
lhe foi feito, de.se vir medir, nesta ea-
pitai, com o esgrimista conde Lancia di*
Brolo. •

O barão de San Halato pede a quantia
de 15.000 pesos em ouro e as respectivas
passagens de ida e volta pagas e unv
adiantamento oomi a garantia do Sr. mU
nistro dá Italia. ,

BUENOS AIRES, 11 (A. A.) —No
banquete que foi offerecido ao em.baixa-
dor da América do Norte, Sr. Stimson,
110 American 'Club, o mesmo referiu-se
á oscilação do dollar, attribtiiudo-a á_
muitas -operações de arbitragem, que per-
mitteni que os commerciantes que fazent
constante uso dellas, e que têm créditos,
possam escolher para a realização dos
seus negócios as praças que elles julgam,
lhes poderão dar maiores resultados.

Nestas condições, a oscilação é in-
evita vel. •

BUENOS AIRES, 11 (U. P.) — As-
segura nos meios melhor informados que
a chancellaria entregará brevemente á
publicidade os telegr;!in'mas relacionados
com á retirada da delegação argentina
da assembléa da Liga das Nações, re-
unida em Genebra,

Accresccnta-se que, possivelmente, essa
publicidade se fará ainda hoje.

BUENOS'AIRES', 11 (A. A.) — 0
prefeito desta capital, Sr. Cantilo, fer,
.-iiinunciar que somente se tem recebido •
offcrccinientos para um empréstimo dos
lanqueiros norte-americanos, não se ten-
do, comtudo, chegadto a um accordo sobre
a importância do dito empréstimo, nem
dos interesses correlativos. . •

DO PERU'
LIMA, 11 (A A.) — Segundo re-

ferem os jornaes, foi nomeado minis-
tro plenipotenciario, lunto do gover-
no da Republica do Equador, o Sr.
Manoel Freyre Santander, que aetual-
mente está exercendo o mesmo cargo
junto do governo da Japão.

LIMA, 11 (A. A.) — No proces-
so que condemnou o cidadão allemão
Sr. Kohl, aceusado de exercer a es-
pionagem, conjuntamente e de cum-
pllcidade com o cidadão chileno, Sr.
Mispireta, concedeu a este ultimo a
absolvição.

Esta resolução do tribunal a que
estava afecta a questão de espiona*
gem, deu margem á várias manifesta-
ções, mais ou menos tumultuosas,
tendo sido organizado um grande
grupo do manifestantes, composto, na
sua maioria, de populares, que per
correram as ruas, dando mostras dt
grande descontentamento, pela ma*
neira porque o tribunal se pronun-
ciou, absolvendo o Sr. 'Mispireta, de*
pois do já ter condemnado o Sr. Kohl.

DO PARAGUAY
ASSUMPÇÃO, 11 (A. A.) — Deu-

se um choque bastante violento en-
tre os paredistas marítimos e os ma-
ritimos que Já foram officiaUzados,
do qual resultou -ficarem dois pare-
distas feridos por golpes dc arma
branca.-A capitania do porto vai pro-
ceder"energi-camente contra os pare-
distas que pretendem perturbar os
trnbnlhos dos maritimos ordeiros.que
oe acham officializaidos, por não con-
cordarem -oom a orientação dos seus
collegas. * . . •

i—; Esta manhã, o Banco da Hes-
panha e o do Paraguay abriram-se,
para, de accordo com a lei, pagar os
depósitos da caixa econômica, em
conta corrente, que não excedam a
quantia de 4.000 pesos em papel e
1510 pesos em ouro.

— Embarcou hoje; com efestino a
essa capital, o ministro do Paraguay,
Sr. Guggiari.

A secção telegraphica
continua na 4' pagina..
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õiiii
te não caibam em lei do orçamento. I j-MO.';-'io 

— .^presento.a.y.-Ex. .des-
rkmWri I culpas por nao comparecer ao. ac.to,.üe as-
*-"¦¦•••••¦- signaturá dos decretos quetão grandes ne-

Devolveu o Senado á Gamara o
primeiro projecto de orçamento da
despeza para o exercicio vindouro—
o do Ministério do Exterior. Em
vésperas de regressar ao -Monroe es-
tá o projecto de orçamento do Mi-
nisterio do Interior, que soffre, em
ultima discussão, no palacete do Con-
de dos Arcos, os derradeiros retoques
da sua commissão de finanças, da-
dos ainda pelo respectivo relator, o
Sr. Gonzaga Jayme.

A sessão legislativa está a findar.
Pouco mais de quinze dias restam pa-
ra a sua ultiritação, ou sejam precisa-
mente quinze dias uteis. A Câmara
ainda retém o projecto de orçamento
da receita, que,- provavelmente, en-
viará ao Senado depois do dia 20.'
• Emquanto, pois, a Câmara popul.»r
teve quasi toda a sessão legislativa
para a elaboração orçamentaria, ao
Senado coube apenas alguns dias pa-
raa sua collaboração pessa obra,
Bem verdade que a sua acção ahi é,
ou melhor, deveria ser, apenas re-
visora.

Pela Constituição da Republica é
da competência exclusiva da, Cama-
ra a iniciativa de todas as leis de
impostos e de fixação das forças de
terra e mar, assim como dá discussão
dos projectos offerecidos pelo poder
executivo'.

Por dois motivos, pois, os proje-
ctos de leis orçamentarias são da.ex-
clttsiva iniciativa da Câmara* pri-
meiro, por ser a' lei da receita geral
da Republica a.lei por excellencia dos
impostos, isto è, o conjunto de todas
«as disposições sobre a renda do paiz;
segundo, porque, como os das leis
de fixação de forças, os projectos de
leis orçamentarias são offerecidos á
consideração do Congresso pelo po-
der executivo'.

A'offerta do que se chama, a pro-
posta governamental dos projectos
de lei orçamentaria dever-se-hia cin-
gira acção do executivo em rela-
ção ao legislativo sobre a elaboração
orçamentaria. A missão de organi-
zar o orçamento é essencial ás ca-
maras de representação popular.

Não se tem, no entretanto, assim
entendido entre nós, principalmente
nos últimos tempos, em que a inter-
venção do executivo na feitura das
leis orçamentarias tem absorvido e
annuliado a acção do poder legisla-
tivo e, principalmente, da Câmara, a
que a nossa magna lei conferiu a
competência de iniciativa dessas leis.

Não ha na Constituição de 24 de
fevereiro nenhum dispositivo que
autorize o governo, pelo poder ex-
ecutivo, a intervir na elaboração das
leis orçamentarias, nem ,'
remessa da respectiva proposta tu <^n-
mara dos Deputados. O regimento
interno dessa casa legislativa, no en-
tretanto, regula a materia, qtiaudo' dispõe que a sua commissão de
finanças apresentará á Câmara,
dentro dos trinta dias seguintes ao
do recebimento da proposta da re-
ceita e despeza e tabelas e::plicati-
vas, organizadas pelo poder executi-
vo, os projectos de lei de orçamento
— um, para a despeza de cada mi-
nisterio, outro da receita.

A Caniara pôde, porém, prescindir
dessa proposta' do poder executivo.
Sc a sua commissão de finanças não
apresentar, dentro do prazo de trin-
ta dias, acima referido, os projectos
dc orçamentos da despeza e da rc-
ceita, enteiuler-se-ha haver adoptado
os mesmos offerecidos no anno ante-
rior. Da mesma forma, se a commis-
são não houver recebido até o dia
vinte de maio, as propostas e t.ibelas
a serem remettidas pclo poder ex-
ecutivo, baseará o seu trabalho so-
bre as do anno antecedente.

Como se vê, a Caniara pôde dis-
pensar a collaboração do executivo
ria missão, de que lhe cabe a inicia-
tiva, de organizar os orçamentos.
Essa competência, de sua exclusiva
iniciativa, é, pela essência do regi-
men c pela exacta comprehensão dos
textos constituelonaes, absolutamente
suai

Tem ise verificado, porém, que,
contrariamente ao espirito do regi-
men c á clareza das disposições con-
stitucionaes que regem a matéria, a
Gamara vai se annullando quanto á
feitura dos orçamentos, absorvida as
suas funeções pclo Senado e, sobre-
tudo, pela intromissão indébita do
poder executivo na elaboração dessas
leis;

À culpa dessa situação é, cm parte,
dá própria Câmara, embora justi-
íicavel a sua condueta. Foi ella pro-
pria quem- sc impoz restricções na
discussão c votação das leis annuas.
Ella, aliás com os intuitos os mais
elevados e plausíveis, vedou a admis-
são nos projectos de leis orçamenta-
rias, quando em andamento em suas
commissões, ou no seu plenário, de
disposições, ou emendas, — que nãò
tenham relação immediata com a ma-
teria do orçamento annual, .011 das
finanças publicas; com o caracter de
proposição principal, que devam se-
guir os tramites regimentaes dos
projectos de lei; que, de qualquer
modo, importem cm delegação ao po-
der executivo de attribuição privati-
va do Congresso; que, de qualquer
fôrma, augmentcni vencimentos, or-
deiiados, 011 gratificações de funecio-
nario;, ou modifiquem a natureza c o
titulo dos que elles percebem; que au-
torizèni, ou consignem, dotação para
.serviços, ou repartições, não ante-
riornunte creados, .ou previstos cm
]c'ú ordinárias permanentes; que
não mencionem e não limitem o quan-
tuv.i cia despeza", bem como o quan-
tum, à natureza e, tanto quanto pos-
sivel, as cond:çòes da operação de
credito, que ordenem, ou autorizem;
que. ciii geral, directa e precisamen-

E o regimento interno da
observa que as leis de orçamento de:
vem apenas indicar, especificada-
mente, com .precisão e clareza, o
total das receitas cuja arrecadáçãose
autoriza e o das despezas a' reali-,
zar dentro do exercicio financeiro'.'

A Câmara tem sido inexorável,
nos últimos tempos, na elaboração
das leis orçamentarias quanto.^ á
obediência desses preceitos. Toda a
matéria que nellcs incide é estirpa-
da dos projectos para constituir pro-:
posição independente.

Já o Senado não entende da mes-
ma fôrma que a Câmara o que seja
uma lei orçamentaria. E, com o Se-
nado, o poder executivo infringe,* por
sua vez, todas as disposições restri-
ctivas da Câmara, enxertaudo, por
intermédio dos relatores, nas commis-
sões de finanças, tudo o que quer,
tudo o que deseja, nos projectos de
orçamento, oppondo-lhes as famosas
caudas, a que o Sr., Ruy Barbosa
denominou, còm. felicidade, de rabi-
longas. ' • . .-'¦-.

A necessidade de rcgularizar-se a
elaboração orçamentaria entre nós é
a mais imperiosa. Da sua confecção
sem.maior cuidado advem a maior
somma dc males econômicos e finan-
ceiros do paiz. As nossas leis de
meios têm sido, até hoje, uma ver-
dadeira miscellanea de disposições as
mais variadas e da mais remota rela-
ção com a receita e a despeza pu-
blicas. ,':,.-.'

Lei orçamentaria é, como define o
regimento interno da Câmara, aindi-
cação, especificada, coin precisão e
clareza, do total das receitas cuja ar-
recadação-se autoriza e ò das despe-
zas a realizar dentro do exercício fí-
nanceiro. Tudo o (|ue excede esses.
limites só pode nella ser incluído por
extravagância, pela' nossa incurável
falta de methodo para legislar e para
agir em vida publica, pela nossa au-
sencia absoluta.de senso para sys-
tematizarf O que Se tem feito nes-
se sentido entre nós.é obra.de anar-'
chia legislativa e de loucura admi-
nistrativa. ! '

O dia em que as nossas' leis orça-
mentarias forem o que devem ser,
registrando as receitas e as despezas,
ordinárias e extraordinárias, do paiz,
teremos caminhado sens.velmmte no
terreno da publica administração,
preparando-nos para o nosso fortale-
cimento econômico é para o impre-
scindivel e reclamando vigor, das fi-
nanças nacionaes.' - •

Esta obra parece superior aos hos-
sos homens de governo. Sel-o-ha,
talvez, hoje; mas não o será — não
o poderá ser — sempre. Ella se im-
põe e "ha de recommendar ao apreço
da Nação o estadista que a.realizar.

neficiqs trarãof a Pernambuco. Copio
brasileiro e pernambucano, envio a V. Ex.
sinceros parabéns — Aitstregesilo." 

'

As. commissões do Senado. 
'•

Reuniram-se hontem as de finanças e
especial de tarifas,

Aquella,- entre outros assumptos, tra-
tou da reforma dos correios. Esteve pre-
sente o Sr. ministro da viação, quê pre-*
stou as necessárias informações sobre as
bases em que deverá ser feita a melhoria
dos serviços postaes. S. Ex. declarou ser
inadiável tál reforma.

A commissão de tarifas proseguiu nos
trabalhos ps-ra que fora constituída.

Tendo terminado o prazo para á en-
trega" das representações, por parte dos
interessados, foi marcada a próxima re-
união para amanhã, quando deverão scr
apresentados os relatórios parciaes.

O Sr. presidente da Republica assignem
mensagens ao. Congresso Nacional sobre
a necessidade.da abertura dos créditos ¦
especial de 11 *344$4'*6, para pag»imento
de pensões .a guardas civis . inutilizados
em serviços, e de 22:000$, supplementar
á verba 18* do orçamento do Ministério
da Fazenda.

dá á guarda e reforço para o'palácio do
Cattete.-. y 

'-:. ' '• ''"" [3'"'] *¦'
Uniforme,.6. .-. '..'.•: '

Ministério dn Fnzcnrta.
• Estiveram hontem em conferência -com

o Sr.- ministro, no Thesouro Nacional, os
Srs..Monteiro de Andrade C Daniel ¦ de
Mendonça, presidente do Banco do- Brasil
e director da carteira de redescontos! :f

Nçssa conferência, informaram* ótitu-
íar daquella pasta- sobre o resultado da
assembléa de ante-hontem no Banco do
Brasil? • 

' ¦ .,,,',
¦ Na procuradoria geral da fazenda pu-
blica esteve hontem, á tarde, sendo la-
vrado o termo do accordo;entre aquelle
instituto de credito ie a União pára. á in-
stituição da carteira de-redescontos.

 Pelo Sr. ministro foram mandados
declarar sem effeito os titulos nomeando
Palmyro Rodrigues de Oliveira despa-
chante aduaneiro dá .Mfandcga da Bahia,,
e Joaquim Espinheiro- -da Costa Pinto

-despachante aduaneiro da mesma alfan-
dega, por não terem prestado fiança no
prazo lejal. „.. , ,— Foi nomeado o 20 official aduaneiro
da Alfândega do Rio Grande do Sul Wal-
demiro Stellfeld para idêntico logar na
Alfândega de Sant'Anna do Liyramento,
no mesmo Estado. . . #

 p0i nomeado Flausino Rodrigues de
Amorim para o. logar, -de collector . das
rendas federaes em Pitangueiras, no Es-
tado de S. Paulo. . < . ¦, "

GRAVE ACCIDENTE NA LIGHT

privada de energia electricacidade
A paralyfcação do trafego de bondes gj A falta de

[iluminação |- Âs providencias do ^o^erno—
O aspecto áii cidade ^Outras notas. í

Os directores da Companhia Brasileira
Manufactora de Borracha foram hontem
ao palácio do Cattete pedir- ao Sr. pre-
sidente da Republica que lhe sejam con-
cedidos os mesmos favores de que goza a
sua congênere a Good Year.

&*$M*
O tom 110.
Probabilidades do tempo atê as 16 horas

dt hoje:
Estnclo do Rio {previsão geral)—Tempo,

instável, chuvas e trovoadas; temperatu-
ra, ainda bastante elevada;

Distrieto Federal e Nitheroy — Tem-
po, instável; chuvas c trovoadas (i-).-j
temperada, ainda elevada (1); -ventos, va-
riaveis, predominando a componente oés-
le, frescos (:).

A temperatura média da capital ante-
lionlem foi 24o,' 011 o°,4 acima da nor-
mal. .'¦•'•

Escala de probabilidades :\.
1) muílo^provavcl;
2) provável;
3) algumas probabilidades.
Nota — Serviço tclcgrapliico, em geral,

bom. .

Attitude Intolerável.

A séria crise que a população hontem
soffreu com a paralysação dos serviços de

viação da Light, tão perfeitamente;organU
zados, deu mais uma vez ensejo a que os.

chauffeurs assumissem uma attitude into-
leravel, pretendendo praticar os assaltos
de que se vão tornando, uzeiris e ve-
zeiros. ¦. ¦ ¦ -.

E se os cariocas hontem não forani es-

poliados .. era dezenasfe dezenas de contos
isso se deve ao serviço para a cmergen-
cia organizado pela fiscalização dc vehi-
culos.

De certo, em. todos os abusos forani

impedidos, c muitas, viçtitnas haverá por
ahi. A'acção dá policia, comtudo, foi dás
mais extensas e uteis. Sem ella, os chauf-

feurs teriam transformado hontem o Rio
de Janeiro num campo de exploração in-
admissível, orçando pelas raias do bandi-'
tismo».

Não negamos que haja na classe ele-
mentos bons. Entretanto,, como os factos
ultimamente se têm encarregado de mós-
trar, parece que esses elementos, vão fi-
cando em minoria.

Honteni,'a intervenção enérgica da po-
licia aos próprios chauffeurs valeu, pois
a mais justa das indignações alastrava-se
e,' se os abusos continuassem affróntosa-
niente, muita gente reagiria de modo fu-
nesto. •

A acção desenvolvida pelos chauffeurs
está se tornando, adias, um dos problemas
policiaes da cidade, porque elles não se li-
mitam a -querer explorar os freguezes; e-
ainda procedem, freqüentemente, 

"com

uma insolencia, que é simplesmente de re-
voltar. Esse procedimento de tantos mem-
bros dá classe.,começa a' cobril-a da áhti-

patina publica. E está exigindo que a poli-
cia aja, todos os dias, como * nas cir-
cumstancias anormaes de hontem,

Edição de hoje, 12 paginas
Sobre assumptos que interessam de

perto o intercâmbio commercial rumeno-
brasileiro, esteve hontem conferenciando
com o chefe da Nação o addido com-
mercial da Rumania junto ao nosso go-
verno.

O director de instrucção municipal
convidou honteni o Sr.. presidente da
Republica para assistir á -inauguração da
exposição de trabalhos da Escola Deo-
doro, na próxima terça-feira, á tarde.

Uma commissão dc 'operários do cáes
do porto, recebida hontem, em audiência
pelo chefe da Nação, pediu a intervenção
de S. Ex. no sentido de conseguir a
readmissão dos companheiros dispensa-
dos do trabalho.

Esteve hontem no palácio do Cattete
uiu.i commissão de funecionarios da Cai;

.xa Econômica do Rio de: Janeiro,'qué foi
solicitar o seu aproveitamento na reforma
daquella repartição.

Ministério da Justiça.
O Sr. ministro da justiça communicou

ao director da Casa de Detenção ter sido
autorizada a despeza de 6:000$ com a
construcção de dependências destinadas a
prisões dc -mulheres.

Reiommendou-se ao. director da Fa-
ciild::dc de Medicina do~ Rio de Janeiro,
que seja feito o recolhimento ao Thcsouro
»\'*>. cional da quantia de iSo$, para at-
tender ao pagamento do acerescimo de
vrneimentos concedidos ao Dr. Julio
Afranio Peixoto, professor da referida
íiiõuldadc; .

O Sr. ministro remetteu ao chefe
de policia, para scr informado, o reque-
ri.mehto em que Adelaide Gonçalves pede
cancelamento dc notas existentes no Ga-
binete de Identificação a respeito de seu
filho Theodorico Gonçalves.

Communica-nos o gabinete do Sr. mi-
nistro da agricultura:

"Não existe contradição alguma entre
o acto do governo que mandou regis-
trar, sob protesto, o contrato Farquhar
e a. mensagem dirigida ao Congresso
Nacional solicitando autorização para
favorcc.er as grandes industrias de car-
vão e dc ferro, representadas nas peque-
Tias e modestas companhias que as ex-

pioram no paiz.
Seriam-, antes, duas medidas comple-

montares e demonstrativas da isenção de
qualquer idéa de monopólio.

O governo aclual não se julgaria, em
caso algum, desobrigado dc cumprir .as
promessas solemnemunte assumidas pelas
administrações precedentes.

Na hypothese, considerou-as effic.v
zes e necessárias, e, por isto, promoveu
a continuação da mesma politica, pedin-
do a prorogaçãò do regimen dos decretos'
ns. 12.943 e 12.944, de 30 de março dc
1918,' limitados, tão somente, os possi-
veis compromissos, pelas condições fi-
nanceiras do momento.

Ninguém até hoje, com direito aos
favores dos referidos decretos, declarou
ao Ministério da .\gricultura que os não
aceitaria: aliás, não são elles impostos
obrigatoriamente a pessoa alguma."

O i" tenente da armada Attila Ache es-
teve hontem no gabinete do Sr. ministro
da marinha, a quem foi solicitar, cm
noiwe do Club Naval, a devida licença

para officiaes, sócios daquelle club, fa-
zerem parte da guarnição do galeão
D. João VI, que transportará de bordo
do couraçado 5*. Paulo para terra os cor-
pos do ex-imperadores do Brasil.

O Sr. ministro da marinha concedeu a
licença solicitada.

No Club Naval acha-se á disposição dos
officiaes da .armada uma lista para o»
que queiram inscrever-se.

Moflèrando a lluguageni... 
"

A linguagem"politica,-parlamentar ou

éxtra-parlamentar, foi, ' nestes últimos
dias, motivo de debíites e de apreciações,
no Senado, na.Gamara e fora do Con-

gresso. • •• '

1N0 Senado, o eminente e austero se-

nhor Soares dbs Santos repelliii com uma

grande sobranceria ataqvies que lhe 
'pare-

ceram eivados de mórbida vaidade. A

attitude-do illustre .representante.do Rio

Graridédó Siil foi'conseqüente á lingua-

gem extra-parlamentár, de quein se viciou'
no Parlamento a dizef da*, tribuna, coin
emphasc e eloqüência, os seus peiisainfçn-
tos desassombrados.

Hontem, na Grupara,, 
'p Sr. João Elysio

.oecupou por'largo tempo a tribuna, para
justificar aclos da' familia Pessoa dc

Queiroz, levada ao pelourinho da Gamara
em represália á sua linguagem extra-par-
lamentar contra os congressistas que'di-,
vergem do Sr. presidente da Republica.

Razão tínhamos, pois, quando registra-
vamos, com louvores, a iniciativa do sc-
nhor Bueno Brandão, no sentido de obter
dos deputados qué. não persistissem no

propósito de usar linguagem iinmoderada,

por demais vehemente, desprimorosa, des-

cortez e injuriosa, ná apreciação de ho-
mens e coisas publicos, de personalidades
politicas e de actos politicos ou admini-
strativos do actual governo.

Os frutos que colhemos com o regis-
tro desse facto foram os. mais opimos.
Rasgaram-sé sedas entre os deputados da
opposiçao e os do governo. E-os repre-
sentantes desse, rio Congresso, juraram
não ter havido, jamais, de sua parte se-"
não o propósito de aceitar a collabora-ção
dos legisladores para a solução dos pro-
blemas que houvessem de defrontar.

O executivo abstem-se de intervir na
vida parlamentar e aceita a intromissão
do Congresso nos seus actos dc governo.
Nem só na diplomacia as palavras são ,o
melhor meio de esconder o pensamento;..

Mlntstci-lo dii Vtítç-ão.

Por solicitação do Sr. ministro, deve
ser paga no* Thesouro Nacional á Com-
panhia E. F, S. Paulo-Rio Grande," em-
preiteira da construcção do ramal de Pa-
rapanema, de S. José a Oürinhos." S
quantia de 9-**38<>$855, relativa a .traba-
lhos «xecutados cm agosto do corrente-tio
trecho de Colônia Mineira a' Oürinhos.

 Respondendo a uni officio do se-
nhor prefeito do Distrieto Federal, rela-
tivo ao damno.que á arborização da ci-
dade vêm causartdo os cscapatnentos dc
gaz nas vias publicas, 0 Sr. ministro
fransimittiu-lhe hontem, por cópia, as .in-
formações• que a respeito prestou a'In-
spectoria Gera! de, Illuminaçào..

— Tendo Waldemar Roberto Oscar
Koscky, 

"aposentado 
da Repartição Geral

dos Telegraphos, pedfdo revisão • dé seu
processo dc aposentadoria, para o effeito
dc receber mais 10 "I" de gratificação a
que tem direito, o Sr. ministro, por des-
paeho de horifem, mandou que o mesmo
se dirigisse ao Ministério da Fazenda.

 Pelo Sr. ministro foi ratificado o
acto do 'inspector federal das estradas
ppprovando a proposta feita pelo eng4"-
nheiro-ohcfe da 6" fiscalização, no sen-
tido de serem transforni.-tdos 30 dos 40
vagões para animaes, existentes na Es-
trada de Ferro Bahia e Minas, om outros
tantos vauões para mercadorias e pran-,
chás coni fuciros, na proporção dc 22 'dos

primeiros para oito dos segundos.

«Ministério da Marinha.
Apresentou-se honteni ás altas autori-

dades navaes o capitão-tenente Antônio
Augusto Short, por tet revertido á activa.

O almirante Heleno Pereira, inspe-
ctor do Arsenal de Marinha, conferen-
ciou com o chefe do estado-maior da ar-
ir.ad.i, longamente.

Forinni transferidos: o 1° pharolei-
ro Sérgio Octuvio Cornado, dc pharolei-
ro de hacolomy, 110 Estado do Maranhão,
para o de S. João, no mesmo Eslado; o
j" pharoleiro Agostinho Felix Pacheco da
Çosra, do pharol du illn-da Paz, em Sun-
ta Catharina, para o de "Arvoredo, e o
3" pharoleiro Tercncio Josc de Oliveira,
do pharol de Arvoredo para o tia ilha da
Paz;'o 3" pharoleiro Antonio I.opes Mello
do pharol de Recite, cm Pernambuco,
para o dc Olinda, no mesmo Estado; o 3°
pharoleiro Francisco José Santos, deste
ph.irol para o de Recife; 02° pharoleiro
Domingos Ferreira de Souza, do ph.irol
de S. Marcos para o de Itacolomy, e o
2" pharoleiro Isolino Ramos Villar, do
pharol dc Itacolomy para o dc S. Marcos,
t.o mesmo Estado.

— Por ter sido nomeado auditor de
marinha, apresentou-se hontem ao se-
nhor ministro o Dr. Mario Cardoso de
Castro.

O Sr. presidente da Republica assignou
os seguintes decretos:

Na pasta da guerra:
Appfovando o regulamento para o ser-

viço de remonta;
Na pasta da fazenda:

Exonerando. Vicente Ferreira Lins, Al-
berto Pinto de Magalhães e Maximiano
dos Santos Marques, respectivamente, dos
logares de presidente e directores do còn-
selho administrativo da Caixa Econômica
da Bahia,- e jiomeando par.-i substituil-os
os Drs. Thomaz Guerreiro de Castro, fPe-
dro Luiz Celestino e Eutychjo da Paz
Bahia..

 ai i»i»
VISITA DO MINISTKO DA .lüffW

ÇA A' COLÔNIA DK .\DIENA-
DOS DE JACAn-ÊPAGUA

O Sr. presidente da Republica n-cebeu
os seguintes telegrammas:"RIO, 10 — Deixo, por doente, de
comparecer hoje á assignatura dos decre-
tos sobre a terminação das obras do porto
de Recife c prolongamento da linha do
Rio Branco a Petrolina, na Estrada de
Ferro Central de Pernambuco, dois ser-
viços da maior relevância que o beneme-
rito governo de V. Ex.S presta á nossa
terra. Saudações cordiaes — Balthacar
Pereira.''

Ministério da Guerra.
Serviço para hoje:
Dia á região, capitão Alfredo- Fon-

seca; dia .-«o posto medico da Villa, 1" te-
neaíe Jayme Villas Boas; auxiliar do
official dc dia, 3" sarwnto Cicero Gomes
dc Carvalho; a 1* brigada de inf:irt-ria
dá as guardas deste • ministério, Inten-
dencia da Guerra, Hospital Central e Es-
cola Militar, patrulhas para o novo Ar-
scnal de Guerra c á disposição do offi-
ci;.! de dia, corneteiros para o Co!l.'gio

• Militar c pnra o quartel.general e quatro
iordcnar.ças tâíllbom para a divisão; a 2"

O Dr. Alfredo Pinto, ministro da
justiça, acompanhado do Dr. Julia-
no Moreira, director'geral -du Assis-
tencia a Alienados; Dr. Alfredo Nie-'
meyer, Borges do- Oliveira, enge-
nheiro da Prefeitura; * Dr. .-Yrtliui'
Peixoto, director da Casa do Concei-
(fio; Dr. Armando de Carvalho, cn-
genheiro do obras do Ministério da
Justiça, e do Dr. Almano Cardin, of-
ficial de gabinete do Sr. ministro, vi-
sitou hontem, peln manhã, a colônia
de alienados de .Tacarópaguu.

Ali.chegando, por volta das 9 ho-
ras, S. Ex., acompanhado da .comi-
tiva, visitou primeiramente :b barra-,
cão destinado nòs presos quo vão
trabalhar na construcção da estrada
de rodagem que ligará Covanca a
Villa Isabel.

O Sr. ministro, depois de detida-
mente examinar o local e o barra-
cão, achou-os em boas con dh^ões sa-
nitnrias e dc segurança. •

D4ahi, S. Ex. partiu para a colo-
nia de alienados, onde percorreu o
examinou todas as obras que ali so
estão executando e que já se acham
bem adiantadas.

O Div Alfredo Pinto, ministro da
justiça, e sua comitiva, almoçaram
na colônia.

Apôs o almoço o um pequeno
descanso, S. Ex. regressou, fazendo
a volta pela Uúvca. aproveitando
paru visitar, em caminho, a gruta
da Viiprensa, «

A cidade acaba de passar pelas longas
horas de. uma crise inteiramente impre-
vista; absolutamente, sem precedentes na
sua historia,

.Segundo a nota fornecida pela'própria
Light and Power, e que os leitores en-
contrarão um pouco miais adiante, violen-
to temporal determinou a queda de duas
torres que sustem os cabos que descem
da usina de Ribeirão das Lages. Isso foi

perto da èst«tção de Anchieta, na Central
do Brasil. A dupla queda abalou e ar-
rastoit outras torres, ficando, em conse-
quencia disso, os quatro cabos de tran-
smissão lançados por terra, numa distan-
cia de cerca de dois mil' metros.

Da gravidade do incidente se avalia por
esta simples dcscripçâo. Desde düa6 horas
é'cincoenta da tarde, a energia faltou
completamente, e o serviço de bondes e
todos os outros, particulares e públicos,
dependentes de corrente electrica, fica-
ram de todo paralysados.' Houve apenas
alguma illutninação nas~ruas. _ ; . _

Isso aconteceu, como sc vê pela' hora,
num dos momentos em que a-vida: urbana
começa á adquirir a sua' Inaior intensi-
dade. Nó^ceritro,' pouco depois dessa para-'
lysa.ção, caiu uma, chuva ligeira. A in-

quietação, entretanto, fòi grande, porque
os horizontes,* do lado da serra.xdós Or-
gãos, sé mostravam escurissini.os, coin. o
mais ameaçador dos aspectos. Esse aspe-
cto do céo e o calor suffocante que fazia
deixavam entrever a possibilidade de uma
dessas tempestades diluvianas, freqüentes
no verão, e que não raro inundam a ci-
dade. 

' 
.

Quando, porém., começaram a se desva-
necer as esperanças de que os bondes vol-
taSsein a circular, firmou-se a certeza de

que a tempestade não chegaria, até o cen-
tro urbano. E a circulação- das ruas tor-
nou-sc intensissima. Era sabbado, já mui-
ta gente havia saido de casa, e.os cine-
matographos não davam sessões...

As casas de chá, os cafés e as calçadas
regorgitavam. •

Com o caminhar da tarde apresentou-se
o problema do regresso aos lares, Quem
morava mais perto ia a pé. A pé, a vasta

população dos subúrbios procurava as.es-
tações da Central e da Leopoldina.

Para os'demais bairros havia o recurso
dos automóveis, de que a principio muita
gente' evitava lançar mão, devido á im-

pudente exploração dos chauffeurs. A

policia, porém, desenvolvendo enérgica
acção, cohihiu os abusos tanto quanto
possivcl. Ao nvesmo tempo, os caminhões
da força policial e dos bombeiros, partin-
dó das esquinas da Avenida, inauguravam
linhas pára todos os pontos*'e seguiani
atopétadós., Os serviços 

'¦ 
que. assimf presta-

ram foram incalculáveis.
A inspectoria de vehiculos immediata-

mente permittiu que quaesquer caminhões

particulares fossem empregados no trans-

porre' de passageiros, desde que não co-
brassenv por pessoa, preço excessivo.

E logo appareceram diversos, com cai-
xas vasias de gazolina á guiza de bancos.
e trafegaram com exito enorme. Por mil
réis viajava-se' até ao fim da Avenida
Beira-Mar, por exemplo.

O policiiímento foi logo reforçado.
Viam-se patrulhas de cavallaria por toda
a parte.' 

E' tudo quanto ha demais justo salien-
tar que as providencias do governo, para
attender a essa situação tão imprevista

quanto anormal, foram as mais completas
e efficazes, contribuindo'para rçstiíúir a
tranqüilidade ao espirito publico.

Tambem o moral do carioca é admira-
vel, e não se deixa facilmente abater...

Toda a gente, marchando a pé, tomando
em alegres assaltos os grandes caminhões,
ou enfrentando com. energia a revoltante

ganância dos chauffeurs, logo sc adaptou
ás circumstancias. -^

A ' ordem permaneceu inalterada e a

população enfrentou ás • difficuldades da

grave situação com perfeito bom humor.
A' noite, já a cidade estava desconges-

tionada, e a illuminação publicai funecio-
nou soffrivelmente. Nas casas, porém,
voltóu-se ao antigo regimen do kerosene
e das* velas. Estas alcançaram preços es-

plendidos, e em alguns pontos, desde cedo,

já não eram encontradas nos armazéns.
Houve, decerto, quem ficasse dc todo ás
escuras. .. ;

Os bondes, parados por toda a parte,
por muito tempo permaneceram cheios dc

gente paciente. Tainbem havia quem en-
trasse nelles para descansar. Na praia,do
Flamengo havia um, cheio de moças do
bairro, illiiminado com balões venezia-
nos...

Os jornaes da tarde não circularam..
Appareceram exemplares da Noticia,, mas
cm pequeno numero. Esse vespertino ape-
nas.começara a sua grande tiragem, quan-
do-o accidente se produziu. :•••

Appareceram tambem . exemplares' de:
A -Noite; uma rápida edição, adequada ás
circumstancias, e cuja impressão, scgr.hdo
corria na Avenida, fora feita numa typo-
ííraphia de Nitheroy. *

Os jornaes, aliás, ' foram' os 'grandes

prejudicados pelo accidente dos cabos da
Light. Porque.' como-fica patente do que
já escrevemos, apesar de não funeciona-
rem as casas de diversões,', a- vida da ci-
dade manteve-se brilhantemente.

Eram 19 horas e 5 minutos quando bri-
lharam as primeiras lâmpadas da illumi-

nhgr chefe dé poIiciá'e aos commandan-
tey.da brigada policial e corpo de bom-
befros.

A ambos determirsou S. Ex. q»*c fizesse
sair para a rua todos os vehiculos de que
pudessem dispor, afim de transportar
para os arrabaldes as pessoas que se
achavam, na cidade sem conducção.

Mais tarde, o Sr. chefe de policia
«cientificou S. Ex. das medidas postas em

pratica para evitar qualquer perturbação
da ordem.

As informações da Light
tüm dos nossos rednetores esteve

nof «Bscrlptcrio da Dlgitt, onde falou
a um dos* encarregados dá estação,
qüe o attenden, oom muita gentileza.

Interrogado sobre o! qúe" se "fiavlíi

passado, declarou que,i*cóin o fonnl-
davel temporal de hontem,, dcsnbi*.-
ram duas torres, das que supportam
os cabos conduetores da energia ele-
ctiüca, determinando a queda de
mais algumas dellas e vários cabos,
na extensão de 2.000 metros.

Dogo qúe ii directoHa'da Light te-
ve sciencia do desastre, partiram pa-
ra o local, cin Anchieta, o Sr. Hun-
tress c ò Sr. Sylvestre, diretores, que,
juntamente com o Sr. Bowcr, enge:
nheiro encarregado do serviço cm
Ribeirão das 

"Lages, tomaram as pro-
vldcncias mais urgentes, para iinpe-
dir que a cidade ficasse sciu illumi-
nação. »

Para o local foram mandadas va-
rias turmas dc operários, cm numero
superior a mil, .que, desde as 14 ho-
ras e 50 minutos de liontem, traba-
lham, com grande actividade, para
restabelecer os,serviços.

No Ministério da Viação
A's 18 horas, o Dr. Adolpho Murtinho

foi ao Ministério da Viação communicar
ao.Dr. Pires do Rio a occurrencia'veri-
ficada e as providencias que tomara no
sentido de f ser bcnii distribuida a ener-

gia, para que não faltasse a illuminação

publica.

Na Inspectoria de Illumi-
.r nação

Á um nosso companheiro foi infor-
niado, na Inspectoria de Illuminação, que
a occurrencia verificado hontem., no for-
necimento da electricidade para esta ca-

pitai, fora motivada pelo desmoronar das
duas torres que* supportam os cabos con-
duetores da electricidade da represa de
Ribeirão das Lages, para as estações' dis-
tribuidoras instaladas no Rio, o que mo-
tivou.arrebentarem todos os cabos. Para
o local, próximo a Anchieta, seguiram
logo perto de quinhen,tos operários, que
começaram desde logo a trabalhar activa-
mente para reparar o dainno causado.

Para' a' illuminação publica, então, foi

posta a trabalhar a officina reserva, mo-
vida a vapor, que para esse fim a Light
é obrigada a manter, officina essa que se
acha instalada na antiga usina do.gaz.

IFiiuinfeutc, a inspectoria informou-
nos que, considerando as- circumstancias

que cercavam o facto c a situação em que
ficaram, as torres, não parecia provável
tratar-se do resultado de uma faisca ele-
ctrica, nio sendo de desprezar a hypo-
these da propositalidade da occurrencia.

iPotioo depois das 19 horas, o Sr. mi-
nistro da viação esteve na Inspectoria de
Illuminação, assentando com o Dr. Adol-

pho Murtinho as providencias a serem
tomadas para não cessar a illuminação [lu-
blica.

Quasi ás '22 horas, o Dr. Pires do Rio
voltou 'novamente aquella repartição.
S. Ex. foi então informado que a ele-
ctricidade produzida exclusivamente para
a illuminação das ruas c praças, fora tam-
ibém desviada, casualmente, para algú-
mas casas particulares no largo do Ma-
chado, Ipanema, parte da. rua S. José e
outros logares. Dfahi ter-se esgotado a

producção, resultando a interrupão da
illuminação publica, por alguns minutos,
em varias ruas.

O Sr. ministro da vi.ição resolveu, por
isso, ir ás officinas da Société Anonyme
du Gaz,-o que fez cm companhia do inspe-
ctor dc illuminação, afim de providenciar
nó sentido de ser empregada exclusiva-
mente nos logradouros publicos a luz qué
fosse produzida. Depois, S. Ex. esteve

.ligeiramente ha sede;da Ligl^t, á-rua Ma-
rechal Fioriano, onde se inteirou do an-
damento dos trabalhos de reparação dos
cabes arrebentados. ... .

A illuminação publica
Verificado o desastre que privou o for-

necimento á cid:-.de da electricidade, pro-
duzid.icm Klbeirão das Lages, o Dr. Adol-
pho' Murtinho fez íunecionar, immtdiat.i-
mente, a officina de r«.'s«irva, movida a
vapor, e instalada nas juítigas' officinas
do gaz. c destinada a.piodit/.ir a.electnci-
dade neçèsiaria á illuminação publica.
Assim, pouco depois das-17 horas, .todas
as ruas - e praças da capital puderam ser
illuminadas. . '

A inspcctoria.de illuminaçào destacou
quasi todos os seus funecionarios para
fiscalizar a distribuição de illuminação
publica, limitando-se nisso as providen-
cias por cila tomada.

a illuminação particular seria sacrificada,
sendo que a illuminação "publica, emboraf
reduzida, seria fornecida pela usina a va-,
por do cáes do porto.

Mais tarde foi de novo o desembarga-
dor chefe de policia procurado por outro
emissário daquella empreza, que commu- .
nicou a S. Ex. ter sido causa do acciden-,
te a queda de uma faisca electrica nosj
cabos conduetores -de energia nas proxi-
midades da localidade denomitwla An-
chieta, prejudicando quatro torres dé
ferro e queimando cerca de dois mil me»'
tros de cabo. . *

O Sr. chefe dc policia determinou me»'
didas urgentes, de ! prevenção, afim de
manter a ordem.:

Assim é que da policia militar.;! foi re-
quisitada força sufficicnté.para dobrar o
patrulhamento da 

"cidade, sépdo desde
logo guardados por cavallerianos os edi»

• ficios da Light, suas usinas e_ estações,
¦bem como as varias dependências da em»
preza. ; ,

Cincouenta praças de cavallaria, sob «'
commando de um officfal, foram manda»'
das para a policia central, onde se con-
serva o desembargador chefe de policia. \

Po'r ordéhí transmittida do gabinete dof
Sr. chefe de policia a 

"todas as delega»;,
ciaes !districtaes, os.dclegadqs.dos.f39 dis-f
trictos ,bém como seus còiiímissáriós fo-'
ram prevenidos de que deveriam se con-
servár em seus postos, vigilantes para a
manutenção dà Ordem. f 

' '¦*¦)

Os motoristas dos -automóveis,. cult>
maior empenho é atropelar os transeun-
tes, fugindo á acção da policia, porfiatni
sempre em abusar da paciência do publico,' -
augmentando os 

"pi 
ecos descricionaria*

mente nos dias anormaes. ';.'-".:.¦:'..
Hontem. tambem,. assim, que o trafego

dos bondes ficou paralysado e o povo»
teve de recorrer aos àutomovcis,«t»os mo-'
toristas, num inqualificável abuso, co-
meçaram a exigir preços exorbitantes,
sendo que os taxis se recusavam a fazer
o serviço pelo reiogio marcador de per-
curso, cobrando assim 12$ e 14$ por cor»
ridas, que, pelo taximetro, não attingiria.
a 3$ ou 4$. Outros exigiam com desfá-
çatez 20$, quando o local a'que sé desti-
nava o freguez era distante da cidade. .

Prevenida a chefatura dé policia desso
abuso, foram niandádos para, o centro da.
cidade cinconénta guardas-civis auxiliar
os'-.fiscaes de vehiculos, c (n ordens'sei
veras de appréhender a carteira c con-
duzir o automóvel á inspectoria de vehi-
culos, afim de serem punidos os degabu-
sados motoristas,

Taes providencias fizeram que, ent
pouco tempo, se enchesse de automóveis
a rua da Relação, sendo os motoristas
compelidos ao pagamento dá multa

Forçado pela falta de conducção com-
rnuín, dos bondes, um cavalheiro subiu
para um automovel na praia de Botafogo,
determinando que o conduzisse á Avenida
Rio.Branco. Ao chegar.á esquina da rua
Sete de Setembro, o passageiro.mandou
parar íe sé dispunha a saltar pagando O
qué o reiogio marcava, quando o moto-
rista lhe declarou que,o taxi não funecio-
nava e o serviço custava 20$ooo.

Aos-protestos razoáveis do passageiro,
vários populares se agglomeraram e era
poucos instantes era o motorista arrati-
cado do vehiculo é esbofdoado pelo povo.
Com'a intervenção, da policia, os ânimos
serenaram'Vo chauffeur -foi conduzido a
inspectoria de vehiculos.1 •

nação publica, e 1 c 25 da manmWe hoje,
quando começaram a mover-se os bondes
encalhados nas proximidades e até no
meio da Avenida Rio Branco.

As providencias do Catlete
¦ 

/ 

'' ' 
•' ¦ 

.

O Sr. prcsidfntc da Republica teve in-
formação do accidente oceorrido nós ca-
bos da I-ight pelo Sr. Carlos Sampaio,

que se communicou com S. Ex. pclo tele-

phone.
tair.bcr.i pelo telephone, o chefe da

**-';-.c."»n lrans!»''itin <l"""-=*»« ordens on c«.

Na policia
Um.dos directores da Light'foi .ao ga-

binete do Dr. Geminiano da Franca, che-
fe de policia, ás 15 horas, communicar.
que, em conseqüência de um grave acci-
dente, que partiu quatro linhas condu-
ctoras de energia electrica entre Ribeirão
das Lages e a-usina de Frei Caneca, fi-
cara interrompido todo o trafego _ dos
bondes, bem como suspenso o fornecimen-
to dc força á industria particular..

Accrescentou o director da Light que
a empreza, providenciando, mantinha na
reparação das linhas partidas innumeros
operários.

Instantes depois de se retirar do gabi-
nete do Sr. chefe de policia, nova com-

nicacão era feita a S. Ex. — éra que

O'bonde n. 230, da linha Engenho de ,
Dentro, parou mesnio no meio da Aveni-
da Rio Branco, no cruzamento coin a rua
da Assembléa! v ,.., ..- -,

trambolhó impedia o trafego, ja eit-.
tão -muito augmer.tado, dos automóveis,
chegando os vehiculos que desciam a ta-
zer uma curva forçada sobre o lado do
subida'. '':':'¦: •

Para tiral-o d*ah foi preciso que nu-
merosos populares auxiliassem os guar-
das civis, fiscaes de vehiculos e pessoal
da Light.

A' noite, como medida providencial
para reconduzir ás suas residências o

povo, que ainda retardara na cidade, fo-
ram determinadas ás corporações que
possuem autos-transportes, a pol-os á dis-

posição do povo em viagens constantes
para os bairros mais distantes c para 09
subúrbios não servidos pelas estradas de
ferro Central, Leopoldina e linha auxiliar.

Os autos-transportes oecupados nesse
serviço eram os do corpo de bombeiros,
da policia militar, da Limpeza Publica «
da Saude Publica, tendo todos prestado,
relevantes serviços.

Varos populares, que se agglomeraram
na Avenida Rio Branco,, formando gru-
pos vaiavam os automóveis que por.acaso
por ali passavam, coiíTo protesto a attl-
tude dos chauffeurs: -

"A Noticia" _f •
•Communicam-nos os nossos coUcgas tíe )

A Noticia que, eni virtude da inesperada

falta de energia electrica em toda a cU

dade,- hontem, á larde, açiuella folha den

xou de circular regularmente, tendo ape-

nas tirado 200 exemplares a mão. ,f
• Pedem, por isso, desculpas aos seus as« '

signaníes,' annunciantes e leitores eni ge-
ral.' ; .'. ' t •

Ultima hora
Pela .madrugada, ainda-permaneciam na

ehc-fuluradc policia o Dr.^ Geminiano da
Franca, os delegados auxiliares e o ca-,
pitão Júlio Rodrigues» *- -, 

; 
*-¦¦¦¦*..

S. S., a todo momento, era informado,
pclo telephoiie, dos acontecimentos.

Apesar da escuridão' reinante em pon-
tos diversas da i*jdade-e-o atropelo veri-
ficado na dis«vita'dos vehiculos, não ia-;.
ram registradS roubos. \ ¦

O inspector Julio Rodrigues, para, evi-.
tar que Os larápios *se aproveitassem, da.
situação, diitrf-igiu turmas de agentes,
com ordens severas, em pontos -longin-
quos, nos arrabaldes, para auxiliarem O.
policiamento.— Os " chauffeurs". como sóc aconte-
cer sempre cm taes oceasiões, abusaram
a valer. As boas providencias, porém, to-
n-.adas »pela policia, arrefeceram-lhes O
animo.

Muitos delles, como é sabido, foram
presos e levados para a inspectoria de
vehiculos, sendo, porém, soltos, hor;*s de-
pois, devido ás explicações que deram.

As multas applicadas contra os moto-
ristas hontem renderam cerca de 54*oíooo.

Prefeitura.

O Sr. prefeito conferenciou hontem, re-
servadamente, com a commissão dc or-
çaniento do Conselho Municipal, compôs-
ta.do» intendentes Alberico de Moraet,
AzúrcBi Furtado » -i^-i-edo Lima.'

.*¦
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Eêstà&
'lealiza-sc hoje, no saI5o"nobre da As-

sooiação dos Empregados no Commercio,
o festival promovido por senhoritas bra-
siieiras, damas* de caridade da Associação
Protectora dos Pobres, cm favor das fa-
Uiiltas de Cabo Verde, na África Portu-
gueza, e quc por uma deferencia dc sym-
pathia á pessoa dc João do Rio, resolvera
a commissão organizadora dessa festa de-
diear-lhe. .

. A julgar-se pelo progranima, que abai-
xõ publicamos, é de se esperar uma tarde
brilhante para a Vesperal Luso-Brasi-
leira.

Eis o programma:• :a parte _ L'ina saudação a João do
.-_ pelo deputado federal Nicanor Nas-

cimento; Boas festas, palestra literária,
nela senhorita Porcia .Mello Netto;
R. Correia, A'<iín/ tios febres e monólogo,
sçnhdrità Maria de Freitas: Schumann,
á) Chant du soir; Wienianski, li) Lcgcn-
de violinista Lucia Faria de Castro;
I: Albeniz a)-_..i7_: H. Oswald b) 2°
Estudo, f/uiista senhorita Amélia Fer-
nandez Lorenzo; II. Oswald, a) Elegie;
David Podder, b) Arlequim, vioioncello,
senhorita Carmen (lc Andrade Braga,
1" prêmio do Instituto Nacional de Mu-
Sica.' -»• parte — Chá dansante por um sex-
feto.- A excellente banda de musica do Lcn-
iro Musical Portuguez abrilhantará o
festival com alguns números dò. seu vas-
tissjmo repertório.

• 'or oceasião do encerramento das au-
las do Collegio Franco Brasileiro S. Car-
Ios, de Nitheroy, se realizará uma re-
união litcro-musical, em torno de que
vem sendo feita boa espectativa.

.
' Realiza-se hoje, no Exterhato Santo
Ignacio, a solemne distribuição de pre-
•iiios, ás 19 horas.

Foram convidadas as familias dos alu-
tnnos para abrilhantarem com sua presen-
;a a solemnidade.

Aos alumnos é- determinado que com-
oan-eçam com o uniforme branco ou azul
¦ratinho.

Bailes. "
'. A directoria do Lusitano Club orgauoti-
para huje um baile intimo, offerecido
aos seus associados e familias.

A reunião terá inicio ás jo horas, ter-
;. inando ;'.s 24 cm ponto.

; Commemorações."
Transcorrendo no dia 17 do corrente o

_o:> anniversario da collação de gráo dif
turma dc bacharslandos de lyio da Fa-
culdade de Sciencias Jurídicas e.Sociaes
do Kio de Janeiro, resolveram alguns ba,-
charcis a ella pertencentes tomar a
iniciativa de uma commemoração con-
digna dessa data.

- Ficou então resolvido fazerem celebrar
missa em homenagem á memória do pa-
ranympho da turma, o saudoso juriscon-
sitlto Dr. Inglez de Souza, e dos mestres
e collegas fallectdos e depois reunirem-se
em um almoço intimo.

A lista dé adliesoès se encontra, por
especial obséquio, em mão dos Srs. Hono-
rio Ribeiro & Fontainlia, á rua Sete de
Setembro ri. 86, — ¦ ¦¦¦',

Viajantes.
Afim de cumprimetvtar seu prçgçnítor,

cuja data natalicia passa-ihaje. o.Dr.. l'i-
rès do Rio, ministro da viação, segue no
rápido paulis*a para Guáratinguetá, dc
{illde pretende voltar ama.hã. ¦

. Deve chegar hoje, pelo paquete Ves-
„is, vindo do Canadá, o Sr. II. K. Wi-
.•kuteed, engenheiro em chefe ih Canadian
National Railway, uma da.; mais imper-
tantes estradas de ferro do mundo com
uma extensão de 15.200 milha.-* cm ira-
fego, dos portos de Haltg-.x, St. John,
Sidney, Quebec e Montreal, no ,_í!;>ntico,
e- Vancouver e Victoria, no Pacifico.

O Sr. W.icksteed vem conhecer o Brn-
sil c examinar vários negócios referentes
á sua profissão.

?

Embarcou hontem, no llajHira, para
Pernambuco, onde vai visitar pessoa de
sua familia, o padre Arthur Carneiro.

Ao seu embarque compareceram uma
commissão representando o Centro Per-
nambucano, collegas e amigos de sua re-
verendissima.' Baptizados. .
' Será baptizada hoje, na igreja de Nossa
Senhora do Parto, a menina Nadyr, filha
do coronel Silva Campo., cujo.anniversa-
rio natalicio passa também amanhã, e dc
D. Maria Silva Campos. Serão padrinhos
da baptizada o Sr. Sebastião Silva Cam-
pos, funecionario da pharmacia da briga-
da policial, e D. Adelaide Silva Campos,
professora municipal.

Anninersarios.
Faz annos hoje o Dr. Sebastião Bar-

roso, facultativo muito conhecido nesta
capital e no Estado do Rio. que exerce
actualmente cargo, dc relevância nos
serviços de prophylaxia rural de Minis]

O Dr. Sebastião Barroso desempenhou,
por algum tempo, incumbências de eonr"fiança 

no norte do Brasil, havcndojSi
em todas ellas cem a intelligencia e scgl^
rança,quc caracterizam o.istm tempeiti-
mento. .'7 , l
.-Moinem integro e*de grande capacidade

de trabalho; o Dr. Scba.ílão Barroso, qji.
por varias1 legislaturas representou o 3"
distrieto fluminense no Congresso Esta-
doai, prtssue um largo circulo" de amigos
e admiradores, què se servirão desta data
para lhe testemunhar o apreço em que o
têm. .

Ft'. teja hoje a sua" data natalicia o
ür. Coelho Rodrigues.

*
Faz annos hoje a Sra. D. Maria Me-

drado Dias. esposa do Sr. João Joaquim
Fernandes Dias.

.
Completa auuos hoje o Sr. Abel Loha".

corrector nesta praça.*
'Completa annos hoje o Dr. Nelson de

Barros Vasconcellos.

'Passa hoje a data natalicia da senho-
rita Herminia Rios, filha do Sr, Henri-
que Rios.

*
Faz auuos hoje o capitão Carlos Bran-'dão. • '• - ¦ 77

Passa hoje o anniversario do commer-
ciante 'Sr. Agostinho Co.ta, sócio da
firma Rebello, \ .Hiena, Costa & C.

*
Faz annos hoje o Sr. Antônio Ferreira

Dias, thesoureiro- da- Sociedade Exposi-
tora de Canários-. . '- .

*
R.gistr.vse hoje o anniversario mtv

licia do coronel Bernardo-de Assum-pção;
pai do nosso collega de imprensa capi-
tão Clovis de Assumpção.

Faz annos hoje a menina Haidine, filha
do ür. Mario de Albuquerque Lima,
lêntè da Escola Naval.

*
Faz annos hoje a senhorita Maria de

lourdes Nobrega.

Casamentos.
Realizou-se hontem, na maior íntinii-

dade,- o eiilace matrimonial da senhorita
Amélia Pires, filha da viuva D. Alice tia
Costa Pires, com o Sr. Augusto Gigante.
do nosso alto couimercio. O acto civil
teve logar na 5" pretoria eivei e o re-
ligioso ua matriz de S. Cliristuvão. tendo
servido de padrinhos o Dr. Milciadcs
Mario de Sá Freire, ex-prefeito do Dis-
tricto Federal, e o Dr. Sylvio Pellico dc
Abreu e Exmas. esposas.

*
Realizou-se hontem o casamento da sc-

nhorita Olga Nunes Meyer. filha do nc-
líocianlé desta praça Wcrner Eugênio
Meyer," com o Sr. Francisco Carauta dc
Souza, funecionario da justiça local. Fo-
ram padrinhos, por parte da noiva, o
Sr. Vasco Marques Nunes e senhora c,
pelo noivo, o ür. Custodio Dias Nogueira
e senhora.

Enfermos.
Tem experimentado sensíveis melhora*

no seu estado de saúde a Exma. senhora
D. I.cosinha Figueiredo Magalhães de
Almeida, esposa do Dr. Magalhães dc
Almeida, e nue foi victima deum desastre
quando passeava a cavallo, na manhã (lo
diu 7 do corrente, em Therezopolis.

*
Encontra-se quasi restabelecido o com-

.mendador José Rainho da Silva Car-
neiro.

O 'distineto commerciatvte, quejierma-
necc cm sua residencia, á rua José Chri-
itir.-o, tem sido muito visitado.

Fallecimenlos.
Falleceu hontem, á tarde, a Exma.

Sra. D. Virginia Coelho Tinoco. esposa
do tenente Ar-naldo Tinoco e nora <lb al-
mirante João Baptista Gonçalves Tinoco-,

O sen enterro realiza-se nujé; ••¦» ., . -
ras, saindo de sua residência, á rua do
Cassiano n. 67, para o cemitério de São
João Baptista.

PELO INTERESSE
DO PUBLICO

A Casa Vieltas roortém na sun
secção de óptica, _ rua da Quitanda
íl», uni gabinete pnra exame da vis-
ta. o qual é gratul'o.

_RTES EJRTISTAS
THEATROS

Os THEATROS HONTEM.

A falta de luz fez com que tlicaJro* s
cinemas estivessem dc portas cerradas.
Foi uma folga inesperada para os artis-
tas, que bem necessitados delia estavam.

I Poucas tánibem eraih as novidades que
os" espéctaculos de Iiontem nos offere-
ciam. Apenas a estréa no Palácio Thea-
tro, da actriz Josephina Barco, que' ia
substituir Rachel de Barros, no scu papel
-dã opereta Amor perfeito, que se repre-
sentava pela 

' 
primeira vez nesta tempo-

rada.
Simples adiantamento de 24 horas.

Essa estréa se fará hoje.
Está marcada a rrimeika da " Casa' 

DE TIO PEDRO.
'Alexandre Azevedo marcou o dia 20

«o corrente para a primeira representa-
ção da comedia de Oduvaldo Vianna in-
titulada A casa dc tio Pedro.

Até lá os espéctaculos do Trianon
constarão da comedia O amigo Carvalha!
e de festivaes artísticos. O amigo Car-
valhal continua a dar boas casas ao gra-
cioso theatrinho da Avenida.

TRIANON — O amigo Carvalhal, cm
vesperal e á noite.

PALÁCIO — O amor perfeito, em ves-
peral e á noite.

REPUBLICA — A diiqueza dc Bai
Ttibarin, em vesperal e á noite.

S. PEDRO— Longe dos olhos..., em
vesperal c á noite.

S. JOSE' — Quem é bom já nasce
. feito, cm vesperal e á noite.

VARIAS
A actriz Lucinda Lopes, elemento de

valor do Trianon, realiza a sua festa
artistica no próximo dia 17, com uina
peça dc Viriato Correia, e um acto va-

, riado.
_ festa é dedicada á Associação dos

Empregados cm Bancos.
**- Ketir.e-sc na próxima segunda-feira;'*}3 do corrente, :'-.:• 16 horas, no theatro

Municipal, em assembléa geral ordinária,
para eleição da nova directoria de 1921-
32, a Sociedade Brasileira de .Autores
Theatraes.

Trata-se de um assumpto dc interesse
geral.•?•O programma da Festa da Flor. que
se realiza depois de amanhã no Trianon.
constará das comédias Por causa do rei,
e as Bodas dc ouro, esta em» i* representa-
ção com Apolonia Pinto, Simões Coelho e
Branca de Lis. que estréa esta noite. Ná
1* sessão, o intermedie será organizado
com interessantes crianças, e o da segun-
da com alguns dos melhores artistas dos
theatros do Rio.

*** Sáo tres os números de attracções
contratados pela nova empreza do Re-
creio, para entrarem na revista Sc a bom-
ba arrebenta..., com que vai estrear a nova
companhia de revistas organizada para
dar espéctaculos por sessões. Os números
são os seguintes: A Transmontana, catiço-
netista e fadista portugueza, que está fa-
zendo uma "tournée" pela America do
Sul, e as parelhas dc baile Zara Del Mas-
tro c Les Demos, números de agrado se-
guro.*** Rcaliza-se amanhã a festa artistica
do actor Gervasio Guimarães, do elenco
do Trianon, subindo pela ultima vez á
scena nesta époce, naquelle theatro. a
comedia de Gastão Tojeiro. A inquilina
dc Botafogo. Haverá tainbeiui um acto va-
riado. cm que tomam parle os seguintes
artistas: -Margarida Simões, na balada do
Gtitirany, de Carlos Gomes; Edmundo An-
dré. nos Ltuiadas, em vários idiomas;
Augusto Alencastro (o Gancho), nas 1110-
(linhas ao violão; o actor Machado no
Luar de Santa Catharina, e o festejado,
recitando versos de poetas brasileiros.

*** A despeito do agrado ein que ainda
está a revista em scena no S. José .acti-
vam-sc os ensaios da peça de J. Miranda.
Os cangaceiros, que suecederá, naquelle
cartaz, opportunamcnte, Quem c bom, já
nasce feito.**• li' depois de amanhã, que estréa. no
Carlos Gomes, com O homem do gnc, a
companhia de dramas e comédias dirigida
pelo actor Marzullo, da qual faz parte
Emma Souza.

*** Foi entregue í empreza Paschoal
Segreto, hontem, uma nova revista de
grande actualidade. intitulada, Sac, Bcluíl
de autores de nomeada.

A musica de Sae lichii! foi escripta pe-
Ios principaes elementos dos "Oito bate-
tas ". que tem á fieutc Ernesto dos Santes
e Octavio Vianna. ,

GINImMATOvÍKAPIIOS
CENTRA'!. — Condessa _._.-, 011

meio milhão l>or um ináridò.
ODF.O.N' — Almas icvaniihas e Mittl

e Jcff.
PATHE' — O mais forte e Pathé

News n. SS.
IDEAL — O mais forte e Ama-mc c

desafiarei o mundo.
OLYMPIA —:§enda tortuosa e O pa-

cto infernal.

Guarda-Moveis
Sub j pair .cuuu du indimnnl Liuil Ir.

Martins)

Chama Ios: Ourives 41 •
IVIopli. N-nte 1.500

A H__l'_llNAOÃO DA AVENIDA
NIE.MEY1CR

O Sr. prefeito, em vista das con-
stantes depredações que vêm sendo
praticadas nes postes é lâmpadas da
illuminação da avenida Niemeyer,
estü resolvido a supprimil-a' naquel-
le trecho. ,

KXPKDIJINTK DA IXSTIIUCÇÃO
PUBLICA

Foram, despachados os seguintes
requerimentos:

Pelo prefeito:
Julião Manhães Teixeira—Aguar-

de o voto ou parecer do 2" procura-
dor dos feitos municipaes;

Herminio Duque Estrada Costa,
Manoel Duarte Moreira .lunior, Au-
rora Dias Moreira-, Graziela -de Bar-
cellos Pinheiro, Maria Stella Lobo,

Carlos Alberto Franco e outros-r-In-
deferido. "'

—Peto director geral: •
Arminda. Ainerica Correia de Aze-

vedo—indeferido;
Maria Loreto Cunha de Oliveira

Machado—Prove o allegado: .
Débora .tumoré Nobre de Olivei-

ra e Gasparína de Nall Pires—inde-
ferido, por iucpportuno;

Oleâario Tavares—Ja foi prpvi-
denciado;• Maria Amélia de-Albuquerque Di-
nlz—'Prove a srua allegação,. relativa
ao decreto citado;

Rita Maria da Silva—Não ha vaga;
Oscar de Freitas—Deferido.
—Pe'o secretario geral: •
Urya.le de Aguiar Romero—Pague

o imposto de expediente.
¦ ¦ m ¦ —

VnUNA KX.XTBO '

Realiza-se hoje, domingo, ¦ ás 10
horas, na residencia da. associada
D. Adéle Duarte Souza, a 42a reunião
do Virína Klubo, conhecida associa-
çüo de senhoras' e senhoritas espe-
rantistas.

Para essa reunião intima, foram
convidados os sócios da Brazila Ligo
Espernnlista e do Brazila Plubo Es-
perantista.

OS DECRETOS MUNICIPAES DE
HONTEM

O Dr. Carlos Sampaio, por aotos
de horttem, sanecionou as -resoluções
do Conselho Municipal autorizando
a vender em hasta publica o terreno
da avenida Gomes Freire, pertenceu-
te á 'Municipalidade^ e a construir
na Ponta do Cajii um mercado para
feiras livres, idêntico aos que Jâ. ex-
istem em outros pontos desta capital.

TELEGRAMMAS
Noticias dos Estados

S. PAULO
SANTOS. 11 (A. A.) — O mercado

de cambio desta cidade abriu hoje
com as seguintes cotações: A. vista,
11. 1|10, e á (I dias, 11 5|J6.

O mercado de 
"café desta cidade

hoje abriu com as cotações seguin-
tes: café typo 4, 9$, o typo 7,7.975.

Nesta base foram negociadas 0.000
saccas.

O mercado de. cambio fechou
hoje, a 11 cl. á vista e 11 l';-l á 90
dias.

Francos, minimo, .108 e máximo,
$373; vendas: 1.838.750, Liras, $340.

O café, no fechamento do mer-
cado, obteve as .seguintes cotações:
para o tvpA.4, 9 .050 e para o typo 7,
7$U75- Foram vendidas 7.000 saccas,
havendo na praça um "stock** de
2.845.35!", ditas.

•S. PAULO, 11 (A. A.) — O Sr. S.
Alve.s, dirigiu uma carta íi impren-
,sa. dizendo haver descoberto U'r. ap-
pníeHio para evitar os desastres ae-
rcoa. O autor desee inveiitii' declara
que prestará qualquer intruc-.ção ou
inf.niiação que lhe seja solicitada
pelos aviadores ou Iníeçessadoe,

S. PAULO, 11 (A. A.) — Regres-
sou de..sa cidade o aviador capitão
Hoover, que foi tratar do estabeleci-
monto do uma Hnh-i. postal aérea en-
tre o Rio de Janeiro, Estados Cen-
traes e Sulinos.

S. PAULO, 11 (A. A.) — O Senado
Estadoal daí-a .provimento ao recur-
so intei-posto i)or vários negociantes
em drç-gas, contra a lei da Camaru
Municipal, elevando a cinco vezes
maiis o imposto de industria e pro-
fiiião.

Alle„am cs recorrentes que paga-
vau- 350$. 500$, 500$-e 1:000$, eendo
agora elevodo o imposto para 1:500$,
3:000$, e 5:000i$, por anno.

S. PAULO, 11 (A. A.) — A Cama-
ra Municipal a.pprovará hoje a ulti-
ma discussão, do pro-jecto conceden-
do o auxilio dc 10:00.$ para a crea-
ção do um monumento aói failecido
soient_t.11 Dr. Arnaldo de Carváliho,
dii-fctot- e fundador da Faculdade de
Medicina desta e-idae.

8. PAULO, 11 (A..'A.) — O Sr. se-
cretario • do ' interior -comparecei-A
hoje, á tarde, n festa da: entrega dis
ili.ijlomu.s ás alumnas da Escola Pro-
fissional Feirinina, que terminaram
o eur.so.

S. PAULO, 11 (A. A.)--Felo pri-
meiro nocturno, partiram para c.-aa
capital os Srs. Paulo Azevedo, Raul
Jardim, tenente-coronel Liber.ito
Bittencourt e família, Salvador Scaf-
fnrann. LuiZ Alberto Arrequl, José
Pinlo de Queiroz, E. dc Oliveira
Queiroz c senhora, Abrnhão Cohen,
Dr. Hcnriqu? Campo., EuUvdes Mi-
rarida ç seithora, Sebastião 

"de 
Faria.,

Carlos Mcnteiro, J. Campos, Dr. A.
Botelho, padre A. Ferreira, padre
Erancàscn dc Albuquerque e padre
Álvaro de Castro.

Pelo 1:1 MboíD de luxo, seguiram
mais os Srs. Thohia_ Schlythler, Jo-
sô Loureiro, .Roger Gua.ndin, doutor
H. Mattarazzo, Barros Sodré e fa-
milia, Ren. Clarat. Dr. Armando"T.
Pereira, Affonso Marinati, Alberto
Archanjo e senhora, Afranio V. Fer-
reira. José Thomaz dã Silva e se-
nhora. J. O. Wishart. Paschoal Oo-
mes, F. GÍfa.làè; Benedicto Jardim,
Antônio Correia, J. V. Falcão e fa-
milia. e Conrado Favilla.

S. PAULO, 11 (A. A.)—No ex-
. ufivn fiscal, movido pela fazenda
do Estado contra a S. Paulo Nor-
thern, o juiz dos feitos da fazenda
proferiu: sentença julgando procér
dente a açção, condemnamlo a ré
ao pagamento dc 738:250$590, juros
de mora e custas.

S. PAULO, 11 (A. A.)—O secré-
tario do interior submetteu hoje á
assignatura do presidente .do Estado
os decretos de nomeação do.s 15'dê-
legado.») reglonaes do ensino e 35
districta.es, creados pela lei que re-
formou a instrucção publica de São
Paulo.

Eis os delegados regionaes que fo-
ram nomeados: da capital, Gullher-
me Kulhmann; dc Santos, Zenon
Cleanthes de Moura; de Taubaté,
João Alfredo dos Santos; de Guará-
tinguetá. Armando dc Araujo; de
Campinas, Sud Mennucei; de Piraei-
caba, .luio Pestana; dc Itapetininga,
Julio Penna; de Botucatú, Joaquim
Thomaz de Aquino; de Casa Branca,
Theodorico de Oliveira; dc S. Car-
Ios, Octaviano de Mello; de Baurfi,
Ezequiel de Moraes Leme; de Santa
Cruz do Rio Pardo, Plinio Braga; de
Ribeirão Preto, Antenor Romano
Ba.rreto; de Araraquara, Fausto hes,
e do Catanduva, Oscar Leme Bri-
zola.

S. PAULO, 11 (A. A.) — A "Pia-
téa" de hoje publica uma carta do
Sr. S. Alv.es, dizendo ter descoberto
um apparelho para impedir os con-
6tan.tes desastres aéreos, em conse-
quencia dos motores ilão funeciona-
rem regularmente, devido á grande
velocidade que lhes é preciso impri-
mir.

O Sr. Alves lembra os desastres já
oceorridus, especializando os dos avia-
dores que tentaram inutilmente o"raid" Rio dc Janeiro-Bnenoa Aires.
Acha quc essas tentativas continua-
rão a ser infrutíferas, emquanto os
nossos aviadores nSo se convencerem
de que <: impossível realizal-o com
os pesados motores de suas machinas.

dizendo: "Não se Mludam os ¦ cai.i-
peões do espaço com os seis ou 12
cylindros, o,_ com os 100, 200 e 300
H. P., de força de seus motores, por-
que. tiuanto mais cylindros tiverem,
mais facilmente haverá, um desarran-
jo, visto cada um ter de trabalhar de
per si; quanto mais cavallos possui-
rem, mais provável será uma expio-
são.

Mas agora, graças áo bom Deus,
creio ter descoberto o "Rubicon" da
arte de voar, som _ 7minimo perigo.
O apparelho por mim descoberto,
póde-se adaptar a qualquer marca de
aviação, e é o mais apropriado, po-
á bélico de superior marleira).á2|ko
dendo fazer o "raid", não a
Buenos Aires, mas sim até a. Eu-
ropa, (sendo a helice do supcri.r
madeira). Movida por um peque-
iiri motor de 2 HP, poderá alcançar
5(in kilometros por hora. isto ê, sõmen-
te com duas rotações do motor; caso
houvesse probabilidades, poderia al-
cnn.ar até 1.000 kilometros, mas para
isso seria necessário quo a helice re-
sistisse, pois teria que fazer 9.ROO ro-
tações por minuto, somente com lfl
do mofor.

Para avaliar a superioridade dessa
irivenção, é necessário notar que, com
duas rotações do motor, a helice fará
1.200, o oue dá para voar.

Mas, o Rubicon ainda não está nsto,
porque no caso do motor falhar não
haverá' o- menor perigo n registra 1*.
Uma vez o motor parado em pleno
vôo, o piloto não tem mais nue fazer
do que a "desembraynge" como é, por
meio de um proceso especial e por ou-
tia faz funecionar a helice com 1.200
rotações até ò logar• onde possa ater-
rar. -..,.¦

E para bem da aviação nacional, es-
tou prompto a dar quaesquer 

'nforma-
ções a todos os aviadores que, por
melo da imprensa, rrie pedirem auxi-
lio. poi- emquanto. não me quero dar
a conhecer ao publico."

S. PAULO. 11 ÍA. A.) .— A Asso-
rincão Commercial tolegrnnhou ao
D>». 'Holio Lobo, .'>nn. 11I do Brasil em
Nova Torlc, declurando acompanhar

:. im sympathia a sun .?"3ç8.? f*. b"U0,-
ficio dos importadores brasileiros,
manifestando n.iiplausqs e agradeci-
mentos do commercio de S. Paulo.

A mesma associação telegra.phou
também ao senador Lauro Müller
pe(7'indo-lhe pmpenhar.-se pnra quo
as nnvns tarifas nlfar- .ogariaR só en-
trem cm vigor em julho vindouro.

A direetiiria da CoriTpnnhin üo-
".is do Snntns offioloi» A A""A'*lT*i'ri
Commercial rie S. Paulo .explicando
n raso nno originou n greve dos ope-
rni-ins _flr.ti.Hii cnlpreza portuária, e
iiiformandii nue já ostão trabalhando
1.185 rvnernripB novo . sendo nuò esse
mimcrn aueftieiita diari. mente eom
a entrada de. novos tj.iabn.Jh.T-(loros.

A .uolla ri.ii-e.ctn.ri_ conclue dccln-
rando quo, nU"ndondo no pedido do
compiercin dn R. Paulo, nho cobrará
armazenagem ás mercadorias retidas
nos arm .zeii";. par motivo- dn parede.O.. ')ffi .i-i»'R dn recimentn de.
envall.rin dn..'-forra publica realizam
amanhã uma interessante. rn'rndn á
raposa, nffereeldn fi. missão franceza
instrurtnra dà mesma .milícia.

S. PAULO. 11 .-(A; A.) — A Liga
Naclooallst. telègraphou a todos os
jornaes do. Rio pedindo o seu apoio
pnra o projeeto" Sobre o ensino pri-
marlo de autoria, 'do deputado Salles
Junior. ; . . .

Esteve hoje nq palácio do go-
verno. tendo conférenciado com o Sr.
presidente dn Esfiidd';'o dpetado Cnr-
Ios de Campos, "leader"- da. maioria
ná Câmara teUerrit.

SANTOS. 11 (A, À;) — Entraram
no porto oa seguintes vapores: o ja-
ponez "Penag MariV_.de Yokohnma;
d japonez "Tosa"M. rfl". de Yokoha-
ma; o hespanhol "Bálmes", de Bue-
nos Aires. Saidas: oHityclez '^Manchu-
rlan Prince",- para-":"Nova .York; o
francez "Ango", para Buenos Aires;
o japonez "Penág Marú", para Bue-
nos Aires. : .

CORITIBA, 11 (A. A.) — Sepul-
tou-se hoje, com grando acompanha-
mento, o industrial Sr. Guilherme
Withers. hontem failecido nesta ca-
pitai.

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE, ÍA. A.) — O va-

por Itapuca, entrado hontem, ás 20 ho-
ras, trouxe a missão sportiva do Grêmio
Ideal de Pelotas, a qual vem disputar um
matche de foot-ball com o Grêmio Porto-
alegrense, amanhã. Reina grande enthu-
siasmo por. este match, pois ambos os
teams contam com elementos bons, quc
os põem e miguaWade de forças. Terça-
feira, o team pelotense jogará com um
scratch acadêmico.

—• Está sendo esperado ,na cidade de
Rio Grande, o vapor allemão Bussuni, que
na sua viagem de Hamburgo para os nos-
sos portos, traz para esta praça 1.400 to-
neladas de mercadorias, para Pelotas, 120,
e para o Rio Grande, 730.

Realiza-se amanhã, ás 16 horas, a
festa de encerramento do anuo lectivo do
Instituto dc Parobé.

A Associação Protector.- do Turf
realiza amanliã a disputado grand'.* parcoI.inneu Machado, cujo prêmio c dn réis
.1:000$ e distancia dc 2.40o metros. Es-
tão in.criptos os seguintes an-anc. :
Uluff. com -57 kilos; Zuavo. rnm ;'¦';
Alerta, com 57. c Ura_o, com .te.

CONGRESSO HlIlS
SENADO

Na sessão de hontem, o Sr. Irineu Ma-
chado discursou longamente sobre a pro-
posição da Câmara estabelecendo zonas
francas em varie, portos do paiz. S. Ex.
analj-sa os termos da proposição, estuda
os seus aspectos politico e econômico,
para mostrar' varias disposições do pro-
jecto que. a seu vèr, devem ser modifica-
das. S. 'Ex. faz duvida quanto á constitu-
cionalidade do projeeto, para requerer que
a respeito fosse ouvida a commissão de
constituição e diplomacia.

Em seguida falou sobre o mesmo as-
sumpto o Sr. Vespuciò dc Abreu. S.- Ex..
lambem tem duvidas quanto á constitucio-
nalidade da proposição tal qual está. Por
isso concorda com o requerimento do ora-
dor quc o antecedeu, para que fosse ou-
vida a comniissão competente para se pio-
nunciar a respeito. O senador riogranden-
se apresentou em seguida algumas emen-
das, tendentes a abreviar a-marcha dc
tão importante projeeto, c uma outra para
que fosse fixado o quantitni para a ex-
ecução das zonas francas.

Falou também o Sr. Mendes dc Almci-
da. S. Ex. advoga a volta da proposição ás
commissões, e apresenta uma emenda in-
cluimlo o porto de S. Luiz entre os que
deverão possuir zona franca. .

Posto a votos o requerimento do
Sr. Irineu Machado, para que a proposi-
ção voltasse á commissão de constituição
e diplomacia, foi elle approvado.

Depois foi y.otada a matéria constante
da ordem do dia.

GAMARA
A sessão da Câmara dos Deputados foi

aberta, hontem, á hora regimental; sob a
presidência do Sr. Bueno Brandão, secre-
tariado pelo Sr. Juvenal Lamiiarrtine c
Octacilio de Albuquerque, presentes 08
representantes da Nação.

Lida a acta, o Sr. Salles Filho recia-
mou contra a approvação, em redacção fi-
nal, de um projeeto, sobre naturalização,
que não fura votado em 3» discussão. O
Sr. Bueno Brandão explicou que se tra-
tava de equivoco, que a mesa já não pro-
curara sanar, declarando insubsistctitc a
votação em redacção final. O Sr. Joaquim
Ozorio defendeu a attitude da mesa. cou-
trariiido, em apartes, pelo Sr. Salles Filho.
O Sr. Bueno Brandão poz termo á injusti-
ficada reclamação, declarando que submet-
teria, opportunamcnte, a questão á consi-
deração da Câmara.

Approvada a acta e lido o expediente,
falou o Sr. João Elysio, que esgotou a
hoi-a do expediente com a defesa da fa-
milia Pessoa, no seu ramo pernambucano.

A' ordem do dia houve numero para vo-
tações, sendo votadas, por urgência, as
emendas do Senado ao projeeto do Sr. Al-
fredo Ruy, concedendo aos estudantes a
que ialtent um só exame preparatório
submet.crem-se a essa prova final. Votou-
se. depois, a matéria da ordem do dia,
sendo approvado . um requerimento do
Sr. Joaquim Ozorio pedindo a audiência
d.i conim,issão dc marinha e guerra sobre
lima emenda' ao projeeto dc reversão a
activa do capitão reformado do exercito
Alfredo Fonseca.

Para a votação de um veto presiden-
ciai. relativo á melhoria dc reforma de
dois voluntários da Pátria, não houve nu-
n_ro: 93 votos a favor do veto, e tres
contra. ! .

Encerrada a discussão da matéria a isso.
destinada, depois do Sr.' Joiio' Elysio prò-
seguir-nas-considerações (ju*è adduzira a
hora do expediente, foi a sessão levan-
tada.

mm o»
ST7. REMO TRIBUNAL FEDERAL
O tíasb:tiô "EsrtóimitH" 177, Nüo copçti-

Mie extorsão o' requerimento, cih
juízo, com patente, dç medidas
iiV-aiiteladciM-í da i)n>p.*io.laili; ln-

dwstrlal. .
O Supremo Tribunal Federal, em

sua sessão de hontem, julgou o
"habeas-corpus" impeti.i(Jo im favor
do-artvogado Dr. Antônio Pinto, qüe
foL.recentemente n. ontw.hida |>'*';o
juiz da 4* vara criminal, desta capi-
tal, por crime de extorsão, no conhe-
cido cas. do»"'Estomatil''; ...--••;;...-. ...

Allegava o impetrante, Dr. Alfredo
Lopes "da Cruz, que o paciente reco-
bern dc Alfredo Rocha-mandato, me-
diante procuração, por instrui.-.ento
publico, para defender a n.arca de
industria e o preparado- phavmaceu-
tico denominado "Estomatil", devi-
damente registrado na Junta Cem-
mercial, .que tli*zia contrafeito c ex-
posto á venda em grande numero dc
pharmacias desta capital. Applicando
toda a sua intelligencia na execução
do mandato, e porque .0 seu consti-
tuiiite, a par de uma relação nominal
dos infractores, lhe demonstrasse ter
já feito diligericlas.no sentido da ave-
rigiiação da existência da contrata-,
éção, entregando-lhe recibos de com-
pras que havia feito de produeto?
éontrafeitos, requereu então ao juiz
da • 4" vara criminal mandados de
busca e apprehonsfto desses produ-
ctos. nas pharmacias de Correia do
Lago, Epldlo Duarte dos Santos, D.
Barbosa & C., Manoel do Nascimento,
A. .1. Ceraucira & C„. I. Moura & C-,
.T. M. de Oliveira, José Barbosa Fran-
ç.\, Eurico Crespo Peretra de S. íza,
.1. C. de Paula Freitas. Floriano Stof-
fei, J. Freitas & C. E. de Ramos &
C, o J. Cerlco & C. ,

Procedidas, as diligencias, com to-
das as formalidades legaes, entraram
11 dessas firmas em transacçüo ou
aceordo, por escriptura particular,
em que os transigentes reconheciam
a sua incidência noa dispositivos pe-
naes o se obrigavam a não mais ven-
derem o produeto contrafeito d a in-
demnizarem-as despezas judiciarias e
honorários do advogado, operando-se,
assim, cm relação a esses, coisa jui-
gadà sfimente rescindivel por dolo,
vloleiicla oü erro essencial, mas sõ-
monte nnnullavei por sentença em
acção , dos prejudicados que nella
intervieram, não podendo ser pronun-
ciadas "ex-officiol, nos termos do
Código Civil.

O mesmo não se dou com relaç-3,0
.!< firmas Correia do Ijigo, Elpidio

Duarte dos Santos, e D. Barbosa & C.
quo, se tendo recusado a reconhecer
oh direitos do autor, foi offerecida
queixa-crime. assignada pelo próprio
Alfredo Rocha, no juízo da 4* vara
criminal, queixa que seguiu os tramt-
te» legaes. até o encerramento do
sumario de culpa.

Logo após fts primeiras diligencias,
D. Barbosa & C, requereram na 3*
delegacia auxiliar, um inquérito para
demonstrar que elles haviam sido vi-
victimas de uma tratantada de Alfre-
do Rocha e seu advogado. Procedido
a este c remettido com relatório fa-
voravel ao requerente ao juizo da 4'
vara criminal, offereceu, então, o 1*
promotor publico, Dr. Renato Tava-
res, denuncia, não s6 contra Alfredo
Rocha, como, contra o advogado An-
tonio Pinto, polo crime do art. .362,
ríaragrapho li, combinado com o ar-
tigo 6G, paragrapho Io, todos do Co-
digo Penal.

A denuncia diz que no dia 26 de
dezembro de 1919, foram varias -phar-
macias desta cidade visitadas por uni
individuo desconhecido, (-"ue, dizen-
do-se propaçnndista, pleiteou e obte»
ve it collocação do preparado "Esto-
matil", para ser vendido fi consigna-
ção: que antes que fossem procurados
por alguém, foram requerida», por
aquelle advogado, buscas e apprehen-
sõ<_. snido presos os Infractores e av-ii-yi-i-i ''n? nuaes 9 Di*. \n-»'-io Pinto

coagiu, pot essa forma e sob pretexto
de aceordo, a dar-lhe somma>. em cli-
nhoiro o om notas promissórias, som-
mas qúe ascenderam a 5:000$, e que
elle partilhou 000$, com Alfredo Ro-
cha. ,

Essa denuncia foi processada ie-

gularmente, sendo os aceusados pro-
nunciados pelo juiz da 4* vara cri-
minai Dr. Galdlno de Siqueira.

Por'esse facto, o impetrante .reque-
reu uma ordem de habcas-corimi _.a
3« Câmara da Corte de Appellação
sustentando que os factos narrados na
denuncia, em legislação crimma ura-
sleira ou de qualquer paiz civ.üzailo.
jamais constituíram figura dp ertme de
extorsão, classificar como tal o exer-
ciclo, o iVreito incontestável de recor-
rAr ft. justiça e considerai-, como vip-
iencia capaz de estorquir do outrem
vantagens illicitas, é grave erro •'le/«-
reito para quem o faz. mas para o juiz
nuo o recebe e processa, ó manítesto
abuso de poder. Negada a ordem pela
3.' Câmara, o impetrante recorreu pa-
ra o Supremo Tribunal Federal.

Relatou o feito o ministro Viveiros
de Castro, considerando não concordar
o caso dos autos, em absoluto, a cias-
sificação de extorção, concedeu o na-
hàai-còrtnís. impetrado.

De aceordo com o relator votaram os
ministros Pedro' Lessa, João Mendes,
Leoni Ramos c André Cavnncantl. Os
mnistros Hermeneglldo e Godofredo
Cunha julgaram a ordem preliminar-
mente pela existência do despacho de
pronuncia. Os ministros J. Natal, S.
de Lacerda e Pedro dos Santos, ne.ga-
ram a ordem, por terem duvidas quan-
to á existência de um outro crime que
não o de extorsão. Verificado, assni,
o empate, decidio o presidente a favor
do paciente.
O crime de Crnvinlios — Foi neiíndo

"lmbeas-corpns" aos seus manda-
tarios.
Praxedes da Silva e outros, presos

na cadeia de Ribeirão Preto, Estado
de S. Paulo, pronunciados como man-
datarios do crime de Cravinhos. oc-
. orrido na fazenda do Pô.0 Alto, im-
petraram, originariamente, uma or-
dem de "habeas-corpus" ao Supremo
Tribunal Federal, allegando, entre ou-
tros motivos, que.. as declarações por
•elles prestadas foram resultantes de
violências moraes e physicas que, lhes
infring'u a policia paulista por ocea-
sião do inquérito., e. ainda, que. eram
aceusados como mandatários de um cri-
me de que não havia mandante, yisto
como D. fria Alves Ferreira e Alexan-
dre Silva foram 7 despronunciados
pelo Superior Tribunal de Justiça da-
quelle Estado.

Depois de apontarem as principaes
contradições dos seus depoimentos e
das declarações de varias testemunhas,
ns pacientes pediram, finalmente, que
o Supremo Tribunal Federal requisi-
tasse sua presença, no dia do jui-
gamento ,<lo .iabeas-coi*pua", por-
quanto tinham graves e sénsacionaes
declarações a fazer. »-

O. Supremo Tribunal Federal, na sua
sessão de hontem, attendendo a que
os -pac!entes já se achavam . pronun-
ciados por juiz competente e que, com
o pedido do "habeas-corpus", preten-
diam o procedimento de- um novo
summario de culpa, e não sendo, o tri-
óunul, como não é, juiz ou tribunal
preparador, resolveu denegár unani-
mente, .'á ordem Impetrada. '

O -jidvógado -.Fredrico Marques
falou, defendendo o -peddo.
Uma ucção dc iiocldeiiitc cm trabalho

contra a Light.
J.oão Dutra da Silve'ra, operário da

Light, quando trabalhava em Ribei-
rão das Lages, collocando isoladorcs
¦nos fios conduetores" de electricidade,
rícebeu, por ter Sido ligado' a cor-
j-çnte, num forte choque, vindo a fal-
lqcer duas horas depois.

-¦ Por esse .facloi foi, no ju'zo federal
-da „l"...yara, proposta..uma, .acção dc in-
¦dèiYinizSção conlra ri Light' 'pela 

pro-
gènitora e os dois irmãos menores cia-
quelle operário, dos quaes era elle o
unico arrimo.

. O juiz julgou não provada a acção,
pelo facto do medico da companh'a
ter attestado eomo "causa-mortis",
per.itouito traumática. Interposta ap-
•pellaçãb pelo advogado N. .Tolçntino
Gonzaga, para o Supremo Tribunal
FCderal, foi, julgada hontem, tendo
essa c.rte decidido,'de aceordo eom o
voto do ministro relator Guimarães
Natal, pela procedenca da nação;

Ò PORTO DE RECIFE E A CON-'! 
.._IUrCtlAO FERROVIÁRIA EM
PERNAMBUCO ..

Os fliotoa dc hontom no .Mini._o.io
«Ia Víím-ão

. Foram assignados hontem, no Mi-
nisterio da Viação, ãs 17 horas, os
termos de transferencia ao Estado do
Pernambuco da exploração do porto
de Recife, e de additamento ao con-
trato firmado entre o governo fede-
ral e a Great "Western, 

pai-á a cen-
strucção po-r expréiUtda, .pela mes-
ma companhia do prolongamento- da
E.Mrada de Ferro Central de Pc.nam-
buco, do Rio Branco a Petrolina e
do ramal que partindo de Limoeiro
ou La.gca do Ctrro. n. citado Esta-
do, vá terminar em Bomr.jardim, ou
ponto mais conveniente entre' esta
cidade e a divisa norte do referido
1'Mado.

Estiveram presentes fi solenunida-
de, aesignando os referidos termos,
os Sr.s. ministros da viação, da fa-
zenda e da justhja, marechal Souza
Aguiar, representando a Great Wes-
tem; Dr. José Bezerra, governador
de Pernam bueo; Drs. José Elysio,
Gervasio Fiorovanti, ' iAléxandrino
Rocha, Pessoa de Queirós-, Eurico Sá
Pereira, Arruda Bcitrão, Correia de
Brito, Turiano Campello, Aristarchò
Lopes, Estacio Coimbra, Pereira de
Lyra, Tobias Moscoso, Epitacio' Pes-
sea de Queiroz.

O Centro Pernambucano esteve re-
presenta.dp pelos Srs. Ulysees Bran-
dão e Victorino Maia Junior..

CONSELHO MUNICIPAL
Na sessão de hontem, foram vota-

das definitivamente as seguintes
resoluções:

- A que autoriza o prefeito a em-
«'regar, no pagamento da divida
fluetuante da Municipalidade, cor-
respondente aos exercícios anterio-
res, até 1919 inclusive, a quantia de
10.000:000$ do produeto liquido do
empréstimo interno de 50.000:000$,
a que se refere o decreto- legislativo
n. 2.22S, dc 23 de agosto de 1920;
e a quo autoriza o prefeito a, me-
diante condições que estabelece,
vender em hasta publica o terreno
e predio de propriedade municipal
da rua do Passeio n. 82, onde fun-
ccionou o Pedagogium, e dá outras
providencias.

mr t mi m —1
UM DESMENTIDO DA SUPER-

INTENDENCIA
São completamente destituídas de

fundamento as noticias divulgadas
por alguns jornaes, sobre apprehen-
são, por parte da Superintendência
do Abastecimento ou da officialida-
do do • "José Bonifácio", de peixefresco depositado nos frigoríficos.

Mantendo sempre a mesma norma
de proceder, rigorosamente pautadanas leis em vigor, a Superintendeu-
cia do Abastecimento torna a de-clarar que as suas providencins, emrelação ás feiras livres de peixefresco, .têm consistido, unicamente
em facilitar, da melhor fôrma pos-sivel, a Instalação e organização dasalludlda. feiras, nenhuma interfe-: rencia tendo tido no qUe diz respei-I to ao fornecimento do peixe frescovendtdo ao publico pelos nroürios, pescadores,

Noticias do Foriiiga
NEM SO' POLÍTICA NEGATIVA —

TRABALHA-SE CO.M ARDOR I.
pj,»- — ANGOLA S_RPREHi;Xi>l.
DE PROSPERIDADE — MAGNl-
FICAS ESTRADAS CORTAM V
PROVÍNCIA — DE NORTE A.Sll,•EM AUTOMÓVEL — ANGOLA E'
A PRINCIPAL RIQUEZA Db'
PORTUGAL.

tLitir.OA — novembro.

A par. da confusão desta geração p*
litica' negativista. quc _ só tem sen id;
para emperrar a iniciativa dos governo.-.,
ha legiões de homens que, isentos do mi»
crobio polfrico, trabalham com ardor,
clieios de fé na restauração-da pátria e
nó èngraridêciincnfò das colônias, de que
tejn sido moda falar no scu atrazo. >.'u
estrangeiro, por csirutc(iiti. No paiz. pnr
snobismo. A estes, a absoluta ignorância
das coisas de África não ds impede dc
criticar, decretar e legislar... nas inesiis
dos cafés.

Mas quem quizer ajuizar da situaçãfl
d*vs colônias deve guiar-se pelas iiuprc-
sões daqueiles que por lá andaram, da-
quctlcs que por iá deram e estão d-mil. a
corpo ao trabalho.

Aqui na Sociedade'de Ceographa, onde
se segue com fanático interesse a sua
evolução, e se palpita o seu viver,
colliem-se as mais amplas informações,
firmadas em optima documentação, map-
pas, traçados,. etc... que nos mostram ;i
evidencia a prosperidade quc última-
mente se vem accentuando nas colônias.
Angola, principalmente. Essa restiscitou
de scu pesado letargo de 400 annos. 1).:
dia para dia transforma-se e caminha,
numa vida de actividade c dc progresso,
apoiada nos vastos recursos que encerra
em seu seio. s

A verdade é esta: Angola entrou numa
phase de actividade que excede todas as
previsões. Os antigos colonos, os velhos
residentes, que viram sueceder-se os an-
nos, os governos e alé os regimens, sem
uma manifestação (...ria , de progresso,
acllam-se maravilhados e surprehendidos.
com que se está passando.

Não é que os regimens ou os governos
tenham conseguido, com. sabias. medidas
ou honestas reformas, operar a transfor-
mação que se registra. Os particulares
é 'nue, cansados de esperar a intervenção
messiânica do Estado, sc resolveram a
trabalhar- valorizando os extraordinários
recursos que por toda a parte a natureza
lhes offerece.

Digam õ que disserem, Angola é. neste
momento, uina colônia rica e prospera.
Por toda parte ha riqueza,-filha dc um
trabalho intelligentc e porfiailo.

A' actividade dos colonos c á acção
intelligcnte e patriótica dos administra-
dores dc circnmscripções, é que se deve
o impulso quc teve a "revolução quc vem
de operar-se .na .vida,, ila .colônia. A'
custa de mil contrariedades lucftefairt
hombros á tarefa e triumpharam.

Hoje vai-se do extremo norte ao i_-
treino siil da província ein automóvel,

Por mais; extraordinário que .-.pareça o
facto, é elle verdadeiro. Vai-se dójtuvo,
forte fronteiriço .na linha dc penetração
do Sangolobo (Congo Belga) a S. Sanii-
dor e a Maquclla dc Zombo, c d'hqui ile
Ambriz c a Loânda, petó licmbe c pelo
Ambrizete.-DeTassoalalrj vai-se ao Dou-
do ,e d'aqiii passa-se a Bailimdo c ao
Huambo, onde já temos uma cidade flu-
rescente, embora muito nova ainda, com
meia dúzia de annos dc existência, para
seguir depois através de., tinia das .terras
de mais antigas tradições, Gaconda, ao
Lubango,-dó Húmbe e ao Sudoeste Aí ri-'
cano, li destç tronco principal, quantas
e quantas estradas irradiam já.'através
de todos os districtos I F, este enorme
percurso de alguns .militares dc kilonii-*
tros faz-se em poucos dias". J-Iòjc muitas
estradas do planalto de Benguela são mei
lliores que as-melhores estradas de Por-
tugal. A rede já construída couta muitos
milhares de. kilometros e a sua extensão
e melhoria proseguem sem desfalleci-
mentos.

Para construir o leito das estradas des-
cobriram os. administradores um material
que fófma um pavimento duro e unido,
que se encontra abund-intomente 110 sub-
solo de quasi toda a região planallica, ..e
absolutamente resistente á acção destrui-
dora d:is chuvas que naquella região são
abundart s.- Esse material é- a lalcritc,
tjue se exitrac. com grande facilidade.

Ha ainda outro elemento, poderoso
factor da prosperidade dc Angola: são-'os
capitães-mores. .

A par da actividade manifestada p;»
Ios administradores das .'circumscripçõef
civis desenvolveu-sc também a activida-
de militar de.oecupação. Ç:\.i punhado de
militares, rapazes novos, cheios de vida.
atiraram-se de alma e coração ao pro-
blema da oecupação e resolveranl-no por
fôrma superior a todos 05 elogios poni:c
a fizeram sem cffusão.de sangue! Onde
paira essa resistência da Quissama, a
opposição dos Dembos, ou o papào do
Selles? Tudo desappareceu diante do es-
forço desses soldados corajosos que íc (.
resolveram a acabar dc uma vez para,
sempre com situações que nos envcr&. .
nhavam. * ^

Quem havia dc dizer ainda lia meix
duzia de annos que a Quisania se eoúe-
ria percorrer completamente desarmado
ou que os Dembos haviam de ser fran-
queados á nossa oecupação podendo já
tira'r-se d'ali, com toda a segurança, as
riquezas dc que a natureza lá é pródiga,
c de que o indigena não sabiá nem podia
tirar proveito?! Ainda não ha meia du-
zia dc annos, os. potentes negros que im-
peravara ria margem direita do rio Zen-
za, impediam, com.-tuna simples ameaça,
que empregados do caminho dc ferro fi-
zesseni um . reconhecimento na margem
esquerda daquelle rio, ilizcivdo-lhcs qu»
seriam trucidados se lá A-oltasseni.

Dembos. o Encoje, • o Nije e tanta»
outras regiões ao noite do Quanza, com»
a Quisania, Amboim, Selles e quantas ou-
trás ao'sul. preparam-se, neste momento,
para campos de actividade commercial. e
agricolal que muito contribuirá para o
progresso econômico da provincia, e
para o abastecimento da metrópole.

Ora esses mesmos capitães-niórcs, ar-
htmada a espada por ter terminado a
sua aeção guerreira, dedicam-se agora
com todo o afan á abertura das vias de
communicação procurando pôr cm-con-
tacto com a nova civilização os pontos
mais remotos onde haja riquezas a expio-
rar ou indígenas a .proteger. Também ei-
les estão rasgando com estradas as sitas
capitanias, "construindo pontes, e fazendo
obras que uma oecupação regular exige.

Em Angola está a. principal riqueza de
-Portugal. Mas aquelles a quem -ós seus
destinos foram entregues, .têm que sc
acautelar dos perigos que a ameaça,
cada vez maiores, porque quanto mais
prospera mais cobiçada.

Um Portugal maior faz-se com.portu-
guezes! Porque é que aquelles quc se ar-
voraram em nossos detractores, que nos
aceusam de nada fazermos, de manter-
mos a. colônia em atrazo, etc," etc., que-rem introduzir-se ali ?

A grande provincia de Angola, é pe-
quena dc mais para conter todas as am-
bicões que sobre ella se esboçam.

PARA A ESTATUA DO BARÃO DO
RIO BRANCO

Em vista de ter caducado a auto-nzação do Conselho Municipal, quefacultava ao Sr. prefeito auxiliar aerecção, nesta capital, de uina esta-
tua ao barão do Rio Branco, o se-nhor prefeito, em mensagem, de
hontem datada, solicitou a renova-
ção da autorização para o exercicio
próximo, até a miantia de rei»
100:000*000
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O PATZ--DOMINGO, 12 DE DEZEMBRO DE 1920
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Para Festas

os

lliUIII Buli f
têm em exposição MI-
LHARES de brinque-
dos, bonecas, bébés
e artigos para pre-

sesiües
PREÇOS DE REGLÂ-
ME, com IO°/„ (dez por
cento) de desconto, que
correspondem a 20 ou
30 °/o-em outra qual-

quer casa

Assembléa 104
Gonçalves Dias 6
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RELIGIÃO
CATHÓlÍCISMO

12 DE DEZEMBRO -— SANTOS PO
PU — S. JUSTINO, ..1AR.TYR.
6. SYNESIS, MARTYR,: SANTAS
A5LMONAIUA, V1UGBM, EMF.R-
OURIA E PIONYSIA, MARÍTY-
RES; S. FERNANDO, REI — PO-
MINGA Ul PO ADVENTO.
AS FESTAS DB HO._. BJM HO-

MENAGEM A N. S. DA CON-
CEIÇAO.

Capela de N. S. da Conceição, do
Engenho de Dentro — Essa devoção
íaíá celebrar hoje, oom o máximo
brilhantismo, em sua capeis, na fre-
guezia do Engenho de Dentro, a fes-
ta em homenagem da titular pa-
droeira, precedida do um novenarlo.

Ser.1 officiante o capelão.
A festa constará de missa sole-

N. S. da Conceição da Gávea —
Realiza-se hoje a festa da. padroeira
da matriz da Gávea, com o seguin-
te programma:

A's 10 horas, missa solemne,
achando-se encarregado da parte
musical o maestro Luiz Pedroso, que
executará a - brilhanto "ouverture"
"La Couronne d'or", do maestro A.
____-mar_n, seguindo-se a missa sole-
mne denominada "Corpus Christi",
de Th. de Ia II.. che;

"Gradual de Nossa Senhora", mu-
siea de monsenhor G. Gagliero;

"Credo", do maestro Fellce Rossi,
sendo, pela elevação, o "Salutaris",
de Luiz Pedroso.

A's 19 horas haverá "Te-Deum"
e sermão, por monsenhor Fernando
Rangel. Será executada a "ouvei-tu-
re" "La Croix d'Argent", de Her-
mann, e solemne "Te-Deum". do
saudoso maestro Anacleto de Meílei-
ros. Ao orador será cantada. "Ave
Maria", da maestrina Marieta Netto.

O pê de altar estará sob a dire-
cção de monsenhor Paulino Petra.

Matriz de lrajft — A festa da pa-
droeira, a realizar-se hoje, obedece-
rá ao seguinte programma:

A's 5 1|_ horas, missa parochial;
ás 11 1|2, missa solemne, cantada, e
ás 18, benção com o Santissimo Ra-
eram.nto e cânticos sacros.

Excellente banda de musica ex-
ecutará escolhido repertório, em co-
reto ao lado da igreja, onde haverá
.leilão de ricas prendas.

Igreja do Cafnplnlio — A festa da
Immaculada Conceição realiza-se
hoje, com missa cantada, ás 11 ho-
ras, e ladainha ás 19.

O sermão será, feito pelo padre
Carlos O. Manso, estando o caro en-
tregue a distinetos amadores.

Os festejos externos terão Inicio ÔS
17 horas.

Devoção do N. S. da Conceição —
A festa do hoje, em louvor da pa-
droeira desta devoção, que tem sede
na capela de Santo Antônio, do mor-
ro de S. Carlos, terá inicio ás 1-1 ho-
ras.

CULTO EVANGÉLICO
Haverá hoje, ás 10 horas, reunião

de oração, nas igrejas baptistas da
rua dê SanfAnna, do largo de Ca-
tumby, de Maduréira, dc Bomsuc-
cesso, de S. Christovão, do Meyer, dos
Pilares e do Engenho do Dentro.

Em todas officiarâo os respectivos
.pastores, na ¦conformidade do ritual
evangélico.-

Durante a noite, das 19 ás 21 ho-
raa, haverá iprégação, em todaa as
igrejas evangélicas, com entrada
franca para toda a gente.

Igreja iMiptlsta, cm Boinsuceesso
—- "A qi?e é semelhante o reino de
Deus", ê esse o assumpto da lição do-
minical, que se estudará nessa igreja,
á estrada da Penha n. 775, ás 11 ho-
ras de 'hoje. Ao meio dia pregará o
Evangelho o • evangelista Theodulo
Nunes. A's 19 1}2 horas oecupará o
púlpito o evangelista da igreja, que
falará soforc "O banquete de Belshas-
sar". Nas quartas-feiras pregação do
Evangelho, ás 19 1|.2 horas: "Exami-
nai as escripturas, que conhecereis a
verdade, e esta vos libertará".

O Evangelho nos snlrarhlos da Doo-
poldina — Em quasi todas as esta-
ções dessa zona já ha igrejas evange-

.passeio campestre na Ilha do Gover-
nador, saindo a barca ás 7 horas.

A igreja baptista, no Meyer, le-
vara- a .effeito grande festa; nesse dia,
por motivo do anniversario de sua
organização, ás 19 horas.

A igreja em Catumby terá uma re-
união festiva, á mesma hora, á .rua
de Catumby ri 114. A igreja baptista,
á rua do Engenho de Dentro n. 112,
terá, no dia anterior, á mesma hora,
uma festa, em .commemoração ao
Natal de Jesus.

Culto de vigília — Como de eos-
tume, no dia 31. ultimo, do anno, as
igrejas baptistas, nesta «Idade, farão
na noite do mesmo dia um culto de
louvor e pregação, passando-se o
anno velho e entrando-se o novo com
louvores e supplicas ao verdadeiro
Deus.

União da Mocidade Baptista da
Igreja Baptista, no Meyer— No sa-
Ião .dessa igreja, hoje, ás 18 horas,
haverá uma reunião da mocidade ba-
ptista, a qual executará o seguinte
programma:"Culto devoclonal", pelo unionista
Lúcio Cruz; "O leão e o rato", poe-
sia, pela joven Albertlna SUva; "Ale-
xandre Magno", fciographia, pela se-
nhorita Alzira Falcão; "Como tratar
as crianças", discurso, pela educado-
ra Herundina Nery Tavares; "Eplso-
dio de Ignez de Castro", lido e com-
mentado, pelo uhiònista Antônio Ar-
mindo; "A primeira volta ao mun-
do", narrativa, pelo presidente da
UnlSo, e "Hymno e encerramento".

O salão da igreja, á rua Dr. Dias
•da Cruz.n. 185, estará- franqueado a
todas as pessoas que desejem assistir
a esse programma.

Igreja mcthodista do Cattete—Te-

V EX. PRECISA CALÇADO?
VEJA AS VITRINES DA

CASA ABRUNHOSA

nidade e es artes", "A fraternidade
pela sciencia", "A fraternidade e as
questões sociaes" e "A fraternidade
e as religiões". *

Comichões? ;SABÃO RUSSO.

Homens e mulheres fracos, meu-
rasthenieos, infecundos, tomai, por
alguns dias, os Comprimidos Picard,
fórmula do notável professor francez
Dr. Ed. Picard, e fazei' feliz' a vossa
vida. Sua fórmula 6 vegetal e 4nof-
fensiva, e os resultados nunca fa-
lham. São sempre efficazes o pro-
duzem

RESULTADOS
SEGUROS

ná falta de vitalidade, debilidade
genital em idade avançada, perda
parcial ou total da potência sexual,
perdas seminaes nocturnús,. fraqueza
cerebral, esgotamento . nervoso- e
physico e neurasthenia. Represei-7
tam a ultima palavra'da' therapeu-tt-
ca moderna no que dia respeito a
um tônico reparador nervino e geni-
tal. A' venda nas drogarias. Unico
depositário: Oecar A. Villaíán©—
Quitanda 50, 2o. Rio de Janeiro.

FRAQUEZA
SEN.TAL

VAI GOZAR FÉRIAS

O capitão João Freire Jucá, Inspe-
ctor regional dè tiro, vai gozar as
férias a que tem direito. Durante a
sua ausência, responderá pela inspe-
ctoria . o Io tenente Nereu Moraes
Guerra.

- UM OFFICIAL QUE SE APRE-
SENTA

Apresentou-se ao general chefe do
departamento de 2" linha o capitão
J. J. Franco de Sá, por ter sido, pelo
Sr. ministro da guerra, mandado ser-
vir, ru. departamento do exercito da
mesma linha.

RELAÇÃO DE OFFICIAES
O general Luiz Barbedo recom-

mendou ás brigadas que reniettam
até amanha a relação dos officiaes
que sorvem nos seus quartéis gene-
raes, com discriminação! de suas fun
cções.

#'
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BRINDESDE I
I NATAL!

PRECISA ©E 80 DIAS DE LICENÇA
Na Inspecção de saude a que se

submetteu, o 2o tenente do 3o regi-
monto de infanteria Gustavo Rama-
lho Borba Filho foi julgado precisar
de 30 dias de licença.

Charutos de Havana
IMPORTAÇÃO DIRECTA

LOPES SA' & C.
RUA SANTO ANTÔNIO NS. BE

IM

A.O
Liquidação

A CASA YORK communica que fez uma
n©va remarcação de todos os artigos de CA-
MISARBAE ROUPAS DE CAfôlA EIYÍESA.
22 - 24, %UA ASSEMBLÉA
mne, ás 10 horas, pregando ao
Evangelho o distineto orador sacro
conego Olympio Alves de^ Castro.

A's 19 horas, ontoaf-se-ha sole-
mne "Te-Deum", com sermão, pelo
erudito orador sacro conego José
Antônio Gonçalves de Rezende.

No fim dar-se-ha benção do San-
tissirno Sacramento. Junto á capela

A?* PAULICÉA "
(VMVVVi^^AiNVNAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^*^^

DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS...
A mais sensacional das Bonificações de Fim de Anno

.. é

TODOS OS AMIGOS REMARCADOS COM

ABATIIVieiMTOS COLOSSAES
Vestidos, Tecidos em todos os»gêneros,

Sedas, Roupas Brancas, Artigos para crianças, Roupas de cama e meza
Morins, Cretones, Meias, Leques, Carteiras, etc, a

PREÇOS DE CAUSAR .PASMO I!
VISITEM TODOS A' PAULICE'A

LARGO DE S. FRANCISCO, 2
(JUNTO AOS FENIANOS)

llcas, que trabalham para levar a
mensagem da cruz a toda a creatura.
Brevemente se abrirá, uma nova con-
gregação na estação da Ponha, fi-
cando aos cuidados da igreja ba-
ptista, em Bomsuccesso.

Igreja baptista, á rua I>. Anna
Nery n. 21» — Nessa igreja haverá
hoje escola dominical, ás 10 l',2 ho-

VESTIDOS para SENHORAS
VESTIDOS para SENHORITAS
VESTIDOS para MENINAS
ENXOVAES para BAPTIZADOS
LHXOVAES para RECBMNASCIDQS

GRANDES ABATIMENTO;

a

As melhores easimiras inglezas, os melhores
aviamentos, o mais bello corte

PREÇOS OS MENORES
GRANDE EXPOSIÇÃO EM SUAS VITRINES

l RUA URUGUAYANA 1
(CANTO »A CARIOCA)

O TOriBO DO RIO

ilin um
1 OUVIDOR N. 169 I

Banhos de mar em
casa

Vendem-ee a 500 réis—Primeiro
de Março n. 151, e nas boas phar-
macias o drogarias—Exijam a mar-
ca registrada onde se lê: "Banhos
do mar em casa". Únicos analysa-
dos e recommendádos por distinetos
clinicos.

tocar.., á tarde, uma banda de mn-
siea militar e haverá leilão de pren-
das o fogo de artificio.

imunidade dc S. Pedro c N. S. d»
Conceição do Encantado — Terá lo-
gar hojo, na capela dessa irmanda-
de, imponente festa em homenagem
ft N. S. da Conceição.

Haverá missa cantada ás 10 ho-

ras, onde se estudará importante li-
ção.

A's 11 1(2 horas pregará o Evan-
gelho o professor, J. Souza .Marques.

Pregação do evangelho ás 19 112
horas, hojo, e, ás terças c quintas-
feiras: "Crê no Senhor Jesus Christo
e serás salvo". s.

O Ala dc Natal nas igrejas evan-

O O RT I OIT E
M aterlal _pí*k--* isolamentode câmaras

frigoríficas
Fabricas : tS. I»aUI_.«0 e «IO

JOSÉ' CONSTANTE & Oo.
Avenida Jrlio Branco, OI - RIO

«ua S. Bento. Sâ,l« - S. PAÜt_,0

rá legar hoje, nesse templo evange-
lico, escola dominical, das 9 ás IO- e
das 10 1(4 ás 11 horas pregação do
Evangelho e ás Ii9 1}2' culto de pro-
paganda; todos os actos religiosos se-
rão feitos .pelo ipastor da igreja, o
Kev. Henrique It. da Costa, qu'o dis-
sertará o thema "A vinda de Christo",

ESPIRITISMO
JFunccionarão hoje as seguintes as-

aociações espiritas:
Federação Brasileira, avenida Pas-

sos n. 2%, ás 14 horas e 30 minutos;
Centro Antônio de Padua,. rua Se-

nador Pompeu n. 162, fis 20-horas;
¦Núcleo Amor á. Verdade, rua Oli-

veira Andrade -n. 26, Encantado, ás
12 horas;

lünião Kiopedrensie, rua Mario
Teixeira n. 31, Oswaldo Cruz, ás 12
horas;

União Iguassuense, estação de Mes-
quita, ás horas e 30 'minutos;

Sociedade Humildade, e Caridade,
rua D. Flora, Andrade Araujo, ás 15
horas ;

•Na Federaçâ*. Espirita de Nithe-
roy, á rua Coronel Gomes Machado,
140, haverá sessão nocturna para es-
tudo dos evangelhos; no próximo do-
mingo esse estudo será feito por
Ignacio Bittencourt, ardoroso'propa-
gandísta da doutrina espirita.

—Terá Iogar hoje, ás 16 horas, a
conferência publica que oconceitua-
do espiritista Leopoldo Cirne vai rea-
lizar no Abrigo Thereza de Jesus, á
rua Barão de Jbituruna n. 911, VlMa
Isabel.

vãmente religioso, como mos annos
anteriores, no próximo tratar-se-iia
da, fraternidade á lua de varias ma--
nife6tações do pensamento humano.

Assim, pois, falarão em) urnia ses-
são solemne, em um dos iprlncipaes
salões de íestas desta cidade ou em
algum theatro, e com o concurso de
um, brilhante concerto, em que tio-
marão parte alguns dos nossos dis-
tlnctos artistas e professores, vários
oradoree.sobre os seguintes themas:

"A fraternidade e a mulher", "A
fraternidade e a philosophia", "A
fraternidade no trabalho", "A frater-

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, relógios,
prataria e objectos de arte.

RUA DO OUVIDOR 139
... Provisoriamente

IVI
vários 'ypjs para ohíl e ohiuiarrão. CASA
RIST unica aspeoialiata no artigo.—Hu»
Sele de Setembro n. 77.

CASA DUO RANGEL
83 - RUA DA ASSEMBLÉA - 85

PerfamnriM flu»» e produetos pliar.
umceutico», nacionaes e estrangeiros

mT

ras e ladainha ás 19. Das 17 horas
em diante, tocará, em um coreto ar-
mudo ao lado da igreja, uma banda
militar, havendo leilão de prendas.
A devoção pede auxilio para conclu-
são das obras da torre.

O trlduo começará hoje ás 19 ho-
ras.

gelleas baptistas — Todas as igrejas
baptistas nesta capital comniemora-
rão solomnemente o nascimento do
Filho de. Deus, no dia costumado.

As igrejas na rua de SanfAnna,
na Tijuca, nas Laranjeiras e em Ri-

1 cardo de Albuquerque farão grando

c>.
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Saude é a unica coisa que
todo o mundo deve de

sejar e até invejar,
diz o Dr. Fournier

Qual é o prazer que tem a vida
ouando falta saude 7 -— Nen-
hum I ...Pois bem, o COMPOSTO Ri-
BOTT (phosphato terruginoso or
ganico) é o unico tônico que de^
volve a saude rapidamente, como o
tem feito a milhares de pessoas, o
que podemos provar com os milhares
de attestados que possuímos das pes-
soas curadas. O COMPOSTO RI-
BOTT supera qualquer outro medi-
çamento porque sua formula é o re-
sultado de longos annos de estudos do
grande clinico francez, nos quaes pro-
curava á fórmula, finalmente obtida,
do COSPOSTO RIBOTT, n&o sô para
melhorar o sangue e tonificar o« ner-
vos, como tambem para curar toda
especie de dyspepsia, como poderoso
anti-dyspeptico que é. ' Mais de
20.000 médicos na Europa e na Ame-
rica prescrevem còntinuadamente o
COMPOSTO RIBOTT. Tenha cuida-
do com as imitações. Exija o verda-
deiro COMPOSTO RIBOTT. Cada
vidro é acompanhado da fórmula A'
venda em todas as pharmacias e dro-
garias.

sss

£*-3_Hi Os Grandes Armazéns de Paris
r«M^_M____i-__M_fe^_M_-^_fe^_l^_>^_)^_l^_IA Iii.xíam •--V_n_->Vin o (1119.

IMLQfl M mk

deliciosa cerveja leve
e de excellente paladar

i^/V**^V**"^^SAA/^r^A^/**

Optimo refrigerante para os
dias de calor

QonPdNniA Ceryejaria BRfllinfl

O assumpto da conferência será "A
mulher e a renovação espiritualista".

THEOSOPHIA
Em reunião de 9 do corrente, con-

vocada pela Secção Brasileira da So-
ciedade Theosophica, com a assisten-
cia de membros das tres lojas desta
capital, sob a presidência do coronel
Raymundo Pinto Seidl, ficou resolvi'-
do ò program-ma a seguir-se na com-
memoração em V de janeiro da feeta
da fraternidade.

Em vez de se solem nizar a frater-
nidade sob o ponto de vista exclusi-

Por motivo Ae obras
Gr*ra*r-.c3le ven-cle»,
com abatimentos

CASA CAVANELLAS
OUVIDOR, 498

Continua o enorme suecesso da nossa

formidável venda de OCCASIAO !

Brindes em todas as secções, a todos

os nossos distinetos freguezes que
adquirirem mercadorias de

valor acima de 40$000

Os brindes ficam á livre escolha do

comprador e são proporcionaes
ao valor da compra, a saber:

¦-...-

Cowasile.
40$ a 100$ .

100$ a 200$ .
200$a 350$.
350$ a 500$ .
500$ a 800$ ,
800$ a 1:200$ .

1:200$ a 2:000$ í
2:000$ a 4:000$ „

Iniciam amanhã a sua

Grande venda annual
Formidáveis abatimentos

em todo o stock de mercadorias. Confecções para
senhoras e mocinhas, cm seda, voil e mais tecidos
modernos, executados pelos últimos figurinos.
Roupas brancas, roupas de cama e me-
sa, cretones, morins, tecidos de toda a espe-
cie para vestidos em todas as cores. MeiaSyle-
quês, etc...

% Enxovaes para noivas e baptizado
Visitem os

GRANDES ARMAZÉNS DE PARIS

21 e 23 Largo de í Francisco de Paula 21 e 23

3RINDES
JNO VAJLOJK

M>1*

10$
20$
40$.
60$

100$
150$
200$
350$»: .?

Muitos milhares de freguezes se têm
aproveitado desta

Oceasião sem precedentes
Dezenas de contos de réis em merca-

dorias, temos distribuído

EM

Brindes
/. '*

defiatal
A bonificação terminará, impreteri-

velmente em 31 de dezembro

Visitem estás quatro cms\
.;-.

fl DM5ILE_Rfl
8. Francisco, 38-42

0 BAR1TEIR0
AV. RIO BRANCO, ÍOO

OUVII

fORTUHfl
Praça 11 de Junho

Sede f

¦x
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Os preços do café
O Centro do Commercio de Café des-

ígnou pari avaliar os preços desse pro-
dueto .nu, semana entrante uma commis-
tão composta das firmas Thcodor Wil-

lé & G, F. Octaviano Gomes e Ccrqucira
Soares & C. Como suppientes servirão as

firmas Ornstein «Sc C, Monnerat Lutter-

bach & C. e Rodrigues Queiroz & C.

Mercado monetário
CAMBIO E BOLSA

Movimento do cambio
•Hontem encontrámos o mercado bem

impressionado, não porque o cáes do

porto não possa mais comportar os vapo-,

rés que chegam pejados de cargas, nem
assim porque a remessa de nossos pro-
duetos tenha ganho incremento, deveu-
dó-se, pois, attribuir a outroa factores,
«ao econômico-», esse importante pheno-;
•ncno.

¦¦Com effeito, vinha o cambio funecio-
nando na baixa, tendo caido a 11 i.|8,
naturalmente porque se tem aggravado a
nossa situação econômica; entretanto,
hOntem, sem motivos declarados, regu-
lava na abertura a u 1J4 e u 51 j-tS ban-
cario contra letras particulares a 11 318.
havendo destes papeis a prazo a 11 1 j-:,
mas'sem negocies viáveis.

.Presumia-se .então, que resurgira o em-

prestimo a S. Paulo, que teria logrado
obter, nos Estados Unidos, o desejado
acolhimento.

•'Se assim fora, veriamos o cambio em
alta despropositada, além de serem aber-
tas as portas daquelle grande cenlro mo-
«etário a novas tentativas de credito.

•Mas, ainda cedo, o mercado declarou-se
nft baixa e caiu a 11 3(16 e 11 i|8, contra
o'particular a 11 i|ii, voltando, pois, á
situação da véspera.

Xogo, esse empréstimo, que tanto tem

perturbado o cambio ainda é um proble-
ma, lanto podendo ser realizado, como

podendo fracassar diante de condições

qye sejam inaceitáveis.
.Assim, tivemos o mercado oscillante,

tendo aberto a n s|i6 no máximo, è fe-
chado a 11 i|8, no minimo, podendo os
bincos realizar melhores trabalhos de
compra e venda de letras.

As operações constaram de letras ban-
cirins de 11 5(16 a 11 i|8, contra parti-
ciilari-s de n 3)8 a u 1 [4, sendo o valor
da libra esterlina de 2i$_«i5 a 2i$57J. ,

Tabelas officiaes
a 90 d|v.

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL
CAPITAL...... 5O.OOO:OOO$0OO¦'

'í..«.'!'i'.'

li: lie ic tairo f^fe a I Pai i Mr
wm mmnÉimw-wiiiMmm

Por contrato com o «overno português o
Banco assumiu no Brasil funcções cie

Agencia Financial dn Portugal
Aire c/c de nHJfimento, G G LIMITADAS COM TALÃO SE

CHEQ0E8, c/c a prazo fixo e c c ei moeda estrangeira
nas metoores condições do mercado

- E
encarrega-se de administração de propriedade

ROA DâIÜÉSIA 24-RIO BE JMEIHO

.ficando em deposito 2.056.431 saccas.
Cotou-se o typo 7 a 7$20o e o 4 a

9$20o por 10 kilos, tendo sido a passa-
gem, honiejn, por Jundiairy, de 45.000
saccas, .

-r- Em Nova York, ai Bolsa desceu, no
fechamento anterior, de 11 a 14 pontas
nas opções, e subiu, na abertura de hon-
tem, de 3 a 4 pontos.

Movimento do café
O moTlmento estatístico do mercado hontem

tol o seguinte: . . ..
Entrada,:

Estrads di Ferro Central do Brasil
Entrada do* Forro I,eo|ioldina. . ..
Vi» maritima

1.087
6.473

19»

Lojiilres  11 1|3 a lt 1|4
Patis  %m a %m

3 d|i>.
Xooillrr-i  10 19|1B a 10 1.1|10
Tarls  -S377 a 1380
ltalla  püiii a íáíO
Nova York  0?8li> a 0*100
IIuK-ianha  •»!)•!:> a ÍS.IO
Jmi.ii  3$JI)I) a 3J-130
Buccla .. .. .. .... -.$200 a «illlú
No-tiu-bii  fl)-.") a $l).".u
Jlolliuiilit  lJjliliO a L'.ílKi0
Byrín  $.130 a $38*1
li*!lili-n  muo a $110
DiuuiiiHrca  joiio
•.itvlrla  .. . $030

Sobre taxa :
Ca», por rrniieo .. .. $370 a $377

j ttln d*i Prata :
Buciiii* Aires (ouro) . 5$1!)0 a R$2111
Idom (papel)  2$270 a 2$340
ltuiit«.-i«loo .. ... .. . 515130 a S$200

. i'«ui,*«j : vltta
Por cnboj-ramnia i

Londres  10 11|10 a 10 13|t6
Pnrl»  $SSÍ
Niitii York  Cs>lli0 a 6$51ll)
Italin  $232
B.v-ia  $333

Banco do llrasil
ilVacm : a 00 dli«. a 8 dl».*-*

- ttondreu  11 ü|10 e 11
Piítiü  $375 t) $378
ttnliii " $230
PortiiR.il "¦ $7õU
Sova Yorlt  C$3110
Ht-«|i:i;ilui  $840
Jiiis.ms Aiies ....... '.'—- '2$3i>0

lul.ii>YiiK*o  —. DJlsiO
ValiH-ouro :

for 1$000, ouro .... 3$340

Ciiniurii Syndical
a 00 dias á vltta

Uiidres  11 13|lll c 11 13|32
Parts  $375 • $377
ltalla  $22!l
Portuual  $70!l
NoVa York  C$3110
Uoiiteviilí-o  5$'Hii
Buònos Aires (papel). 2$2!*li
Iiloiii (ouro)  B$2IO

. Hüsúiiiiiiii  $s:it
Biiif-a  l$li(il
Ilii«iit'U«-go  jiiOS

;v,'*s Bueiiin  1$*1H0
;'] Noriii-s;  $!il(i

."). Diiiáiiiurca  $.M5
tnifii - 8$2lo
Üi-llíiru  $3!l!l
Ilollauda  l*.ll(i2
Byriu  $;is 4
Palestina  $,1K1

Taxas extremai

Onsá matriz  11- Ü|8 a 11 õ|10
ífgi^ Baiieniia  11 B|lfl a 11 1(4

VALOUES DIVERSOS

Os soberanos
üssiis moedas regiiluiain fromas, eotuniio-se

¦ libra ouro, 29$300.

Os vales-ouro
O (•mico do MniiHii fitrnifiMii oi ¦wles-nuro I

DizAo de 3.349, papel, por 1$ ouro, dendo a riií-
•lia «Io doliar na s.tiimun aulerior de U$132,

FUNDOS PÚBLICOS
Ainda hontem foi de nenliuni interesse

A tunriiiipnln rln Rn ten iiiitc -nnii-ll.iiin,),*

mas as geraes mostraram-se firmes, con-
tinuando sem alteração as municipaes *
tendo-se declarado fracas as «cções do
Banco do Brasil.

Rendas fiscaes
KEOEBI3DOHIA DE MINAS

GERAES

Arreendacilo do dla"lt. .;..... 18 :81Ü(300
"e 1» a 11 205:1G,-|$800
Eni Igual periodo do anno pa*-.•.««lo. . , . ............... 200*,»89|30»

8emana.de 12 a 18 de decembro de 1920.
íiodlflcagao mio Koffn-u a pauta na parte re-

latira ao» «¦ph-tos abai» mencionados:
Caf6, kllo  $07CO
Ouro, gramma  2$C9U

Canhenho commèrcial
Sob a firma Narciso & Campilho. coin

o capital de 40 :ooo$, estabeleceranKse os
Srs. Adolpho dos Santos Campilho e Egy-
dio Antônio Marrico.para explorar o com-
mercio de café, etc.

—iCom o capital social de 20:000$. esta-
be!eccrim-se com r> commercio de produ-
ctos dhimicos, sob a firma José Alves de
Oliveira «5* C, os Srs. José Alves de Oli-
veira íí C, os Srs. José Alves de Oli-
veira e 

"Bencvenuto 
Arantes de Paiva,

Notas da Alfândega
A thesouraTÍa desta repa,rtiçâo arreca-

ilcu 486:*.o2$S3Q, sendo 247:402*11016 em
ouro e 238:7So$S23 em papel.

Ue 1 a 14- do. corrente, importou a ren-
da em 3.393 :oi4?jo9, e em igual periodo
do anno passado em 2.917-.Oyi^Si^ ha-
vendo umà differença para"máis em Í912
de 47.Í *34>-*$55o.

—'Esta inspectoria, por acto de hontem,
autorizou as restituições abaixo, de direi-
los pagos a mais, ás seguintes firmas.
43*-í\U.l e i68$4oi, ,-1 Costa Pereira & C.;
64*í-73.a Carvalho & Ferreira; 1 :i8i$soo„
a EtaWÍ9se!Ments Atnericains Graty; réis
37$o~7. a j\lroe. Geraldo Borges; 27$452,
a J. Teixeira de Carvalho & C.; 59^419 e

232$820, a João Reynáldo, Coutinho; réis
65$489 a Joaquim Nunes; 83^100, a José
Bouças Gonçalves; 73$(>79, a J. F. Santos
& C.; S4$95o, a Lahborn & C.; i*93$59i
e 67$sâ9, a Lincoln Nova & 

'Fieitas;

.1 :oi3$434, 9«S$8i3, 432$564 e n8$t)98, a
Luiz Hermany Feln & «C.; sa$39o, a Silva
•Barbosa & C.; 32i$373, á viuva Monteiro
& C, c i6o$o49, a S. Keronas.

. 7—O commandante do vapor noruearuez
Sarke, entíado em julho ultimo, íoi re-
sponsabilizado pelo pagamento dos direi-
tos respectivos, por se terem extraviado
mercadorias de volumes importados par
Marino Conti & C.

—Esta inspectoria restituiu á directoria
da receita publica do Thesouro Nacional
o processo .referente á petição de Eze-
quiel de Araujo Pereira, escrivão de paz
do 5° districto de Macahé, recorrendo da
administração da mesa de rendas daquella
cidade, que . lhe impoz a multa de 200$,
por infracção do arti 23, do decreta pu-
mero 12.437, de ti de abril de 1917.

Centros diversos
O CAFÉ» -

O mercado desse produeto funecionou,
hontem. regularmente movimentado, per-
manecendo. assim em boas. condições de
estabilidade. Nessas condições, comquan-
to lhe fossem desfavoráveis as alternati-
vas da Bolsa dos Estados Unidos, o mer-
cado apresentou boas tendências, rc^is-
triinilo-se um movimento animado de em-
barques e moderado de entradas. Além
disso, houve negócios realizados mais in-
tensos, lendo os preços accusailo alguma
melhoria, embora alguns ,-ompr:i-lores ti-
-vessem se opposto á alta, que só nno íoi
mais efficiente devido mesmo a essa c:r-
cumstancia.; Regulou sobre o typo 7 o
preço de n$ioo, tendo sido fechadas na
abertura 3.640 saccas e:no correr do dia
mais 2.76S, no total de 6.408,:.-contra
7.900.de véspera. O m.ehcaii.o fechou sem
alteração apreciável, mas bem cbllocado.

— .Ein Santos, entraram 7.699 saccas,
foram embarcadas 18.000 e sairam 23.621,

Total
Desde o dia l» do corrente.
Media
Drcirto o dia 1» de Julho.'™*!.'
Mfdla

Kpiiarquet:
listados Unidoe ,,.
Europa 
Ki» ila Trata. . . ..'.;''
RaboUigeni. . , 
l--.i-.fk» ...... .. .. ..
O»*»  .. ..

Total
De-ire D dia 1» do corrente.
Desde o dia I» de Jiilli». . .
Stock aoncrcaiJo

Cotaçiet por arroba:
Tjpo 
1*TP» 
Tr**» o . ,. . . ;-.;,,
Ty!» 7 . '. •..', i-f'.-*.•
Typo 8•.'.'¦.;. .;i.>.;*....

. Typo 9 .... ./.'.•>*.,
Fauta semanal, $770,

7.699
77.389
7.739

.320.7L>»
6.235

8.255
1.38S

1.10
400

• .190
61.112

1. (MIS. 1135
4114.150

 12$30O
 11*000-*?«,.- 11J500

ir.-... ii»ioo
;'.  ioshoo
Vs*...i ,jio$ioe
por kilorrauiiua.

Operações a prazo
O mercado de café a termo funecionou

hontem mais activo. E' que os vendedo-
res estiveram mais accessiveis, de sorte
que os negocio» se fizeram, eni maior es-
caila. Com effeito, foram vendidas a
prazo 34.000 saccas, fechadas nas seguin-
tes condições:

-sfeiWi: Vend, Come.
Deacnibrp  n$300 11$400
.Tam«tofl920) ...-.-. .*.:.. 11$750'*11$700
Fererelro  12$000 11$950
taarsa.  12$250 12$200
Abrtl. .-;• . *•. ¦',...;......'. 1 ' 

12$400 T2$250
Ml110- • • • .  12$5G0 12$300

O ALGODÃO
Funecionou esse mercado liontem sera

alteração apreciável nos preços, ma» ain-
da com tendências poiico favoráveis*. Em
todo o caso, o movimento de «entregas foi
maiis activo e as entradas careceram de
importância.

Entrailat: Fardai
8. Vmlo  _
IVmninbiii-0 _______ __,
Matai ... . . ....... vb*.*',"...!...' • 1Ò0
Sergipe  ,•
1'nrrtlijrlw .-. 124
Ceuríl _
MíimiitiÜo , .«
fur» _

Tolat. 244
Deáde o dia l» do corrente . ....... 8.2.14
Saidna 759
Desde o dia 1» do corrente  7.390
Stoclí . . . . ,.' , 82.972

Cotações:
Qualidade,: ... Por. 10 Itlltt

Sertões nomlnaea
1«« sortes  24$500 a 25$300
l'nullsta  20$.-00 a 27$000
Mcillunos  22$000 a 23$000
í **' ' •-¦•.¦"¦-¦-"" '—.— • .AAZZ==Z3

CHÜZ& LEMOS
0111 missões, cmisto-nac es

e c nia própria
Saccos *í*usioí«, nuvos e oaados,

uma uafé e eere-ics, aniagena, ai-
:)'M'iâi e "víib-idie».'•.',/'':",. 

,-
Caixa Postal 685" ' ; S End. Talngr. MIRAO

9 Rua Mqíiicipal 9

O ASSÜCAK

O movimento de procura para novos e
maiores negócios sobre .esse produeto
continuava reduzido, limitando-se os
compradores a adquirir o gênero neces-
sario para attender ao consumo interno.
Não- 'havia, 

pois, negócios para exporta-
¦ção, mesmo porqne «os mercado* ctímpra-
dores -estão retraídos.

O movimento do mercado (oi o se-
. guinte:

Parruda»:' sa-coi ¦¦
Campos  9.83»
Mina» —
Alajtoaa. . . j....,,.. . —
1'crnanibuco. , •—
Santa Catharina . -—

ToUI. . 9.839
Deade o dia 1» do b-m B4.248
Snlda» 4.055
Desde o dis l» da rue* 44.844

Btook:
Em traplclies 190.338
Noa armazene geraes 123.218

Total . * . "812.5M

Regularam os seguintes preço».-
QuaUtaiat: Per kilos.

Branco, cristal. » . ..... $080 * $709
3» Mi-te $360 a $609'deia, 2» Jscto — 

' —
lleineraraa $501) a $540
Haacavinhi)* $300 a $470
MaseaTo — ' —

FARINHA VE TRIGO . (
Não aceusou alteração o mercado desse

produeto, cujas cotações foram mantidas
pelos moinhos, que continuam firmes no
propósito de elevar os preços ainda mais.

Regulavam, hontem, as cotações se-
guintes:

Por 44 Mios
1* finalidade  47$000 • 47$500
2» qualidade  411*000 a 4fl$590
8* qualidade  46$090 « 4fi$õ00
Semolln»  47$000 a 47$300

CEREAES MOIDOS
¦ Fnnccionava firme o mercado desse
•produeto, cujos -preços conservavam ten*.
dencias de alta*.
Ootaçõct: Por. 50 Mio»

Fubá mimoso ' , 23$000
I.'nM paniílca»el, 17» .*'. 18$000
Pubi p»ultk*»Tel ..- 19$009
Pnbt especial  14$000
Fubá com-num  12$000
Araruta ; 38$000
Fobâ d* arroa *. 83$00O
Outrotgmeron Kllot.

Dntrlni  1$209
Fecula flua  $1109
Fecula 2« aort*  $509

O XARQUE

. ¦_ O mercado desse • produeto. regulou
firme,' quasi inalterado.. Durante á sema-
na entraram 6.576 fardos, e sairam
3.579. ficando em deposito 8.500, com
765.000 kilo».

Os preços foram os seguintes:
Proijedenolats. 

'•'' :. 
JKWp

. ^JWó.do Protoz.'.'.,'
Patos é manta» ...... .. —
Puras manta» .... ., .. 2$100 a 2$300

81o Oronde:
Paios a mantas... ,, .. ... 1$800 a 2$200
Pura» mantas .... .'. .. 1$800 a 2$200

J/ina» O-raoa:
Conformo a qualidadt  1$700 a 2$200

Noticias maTitimas
MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados -

De Marselha e esc.., francez Mont Kem-
mel, carga á Companhia Commèrcial é
Marítima} * ¦':'.¦•'

De Recife e escs.,'nac. Almifantt Ja-
ceguçy, caiga a,p 

'Lloyd 
Brasileiro* .

De Norfolk, ingliíz CarisbroCk, carga
•a Norton Megaw &C.;
- -De.'Porto.Alegre'è esc, nac. Itauba,
carga a Lage Ii-máos; ,-'i;

De Trieste e esc, nac. Mame, carga
ao Lloyd Brasileiro;

para a redueção de seu movimento; o fa-
cio de serem os sabbado meio feriados.

Em todo este mez funecionani a Bolsa
nes.se eslado de decadência, porque tão
cedn não resurgirão os trabalhos de es-
penilação.

Gum effeito, parecem definitivamente
retirados esses papeis, ao. mesmo tempo
que os legítimos não são procurados, re-
guiando por isso prejudicados nos preços.'

Foram poucas as apólices negociadas

IVISOS MARÍTIMOS

SKOGLANDS LINJE
•O VAPOR NORÜICSUEZ

j
\ EIT

curregirá neste porto em
meados do mez de Dezem-
bro, para

LEIXÕES E VIQ0
Piira-cargas e mais informa-
çõ' s, com a

SKOGLANDS LINJE
9 Rua Municipal 9

FÊLEP. NORTE 1676

Linha regular de cargueiros Noruegueses
liUASIL-NEYV YOHK

VNA11*>l11Mr,^»V,l^»,**l^S«^lvis/vrv^

Liverpool. lirasi) and HiTar ilate l\mm

LINHA LAMPORT & HOLT
PAQUETE

TAURÜS SeHEL
eiro

<"*:ine*«ríir*n na I » 
quinv-.ejia cie H/íiii

THODE FMSEUIND
Carregará na -Jí quinxeiin de Janeiro

Cancsiuá na 1,? <|uinzcu:i <|e i^everciro

JETHOU
Carregnrá na «í qnin-«ena «Ie |i*ci>ei eiro

i m i to. i
6ü, AVENIDA RIO BRANCO, 65

I
Telephone Norte 240

¦s»
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The Booth Steamship Co.
BHASIL, • ¦BlA.VkO.^XJ-Fl.G-O

Entes paqiiitpii r Otíbrni «.ómente 
pijj, «-ein» di Ia classe.

O l»A.QtÍ.K*l*li 1N11LKZPanora
sairá para ANTUEKPIA, líOiriiliOAM

e HAMBUK-UO. uo fim de dezembro
Aceitando cargu pan. jutros portos, com l-iil-ijafl.-.-ioi

,,.. vE^^TVl™*"" 
0ü.".* ° C0•'r8t•-', J-> (•¦«mpaohin, Sr. Luii Campur,, 4rua Vucooilo de luliaiima ti. 84.

Para passagens c mui.*. i-il»raiai-òes, cum us agentes

Wilson Sons & Co. Ltd.
37 AVENIDA RIO BRANCO 3>

."olep.iuiiüs: Norte IHO» « 1310

Sairá no dia 22 do corrente, para

LEIXÕES
Este paquete íoi uitpressameDtB ooàstruido para fcrauaportele ii•«¦aajreii-os de 3? olaase, em camarotes com dua*-, quadro9 sois üiiuas.

i»rev«> da ^assa-rera de terceira classe A-irJíjiOOO,
incluindo o imposto

íJai a passaj-etis e mais informações, tratar cotn os asrentes

orton IHegaw & C. L.
RUA DA SAUDE 29 - PRAÇA M AU Á

TELEPHONES-Pásstigens: Norte 6671—Gurga: Norte 47
m

LLOYD REAL
BELGA

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
o magnífico e luxuosíssimo paquete"PAYS DE WAES »

Com magníficas acconunodnçõcs para passageiros de 1», 2* e
classe intcrmediaiia, saldo a S0 de novembro, de Antnerpiii, com es-
calas por PERNAMBUCO e BAHIA, deverá chegar ao RIO DK ,TA-
NEIUO em *« m «;» do corrente, e sairá no mesmo dia para SANTOS

MOXTEVIDÉO c BVEXOS AIRES.
Esperado, dò volta, no RIO DE JANEIRO, no dia 12 dc janeiro

próximo, parti iii no mesmo dia para a Europa, fazendo a se-nlnte
escala: BAHIA. 1'ERNAMBÜCO, IíAS PAIíMAS, LISBOA, CHER-
BURGO, PLYMOUTH e ANTUÉRPIA.

Para passageiros e mais informações com o

LM HL IL!
-BIRASIIL

AVENIDA RIO BRANCO, 19
i'elephone Norte: 655

De portos do sul, nac. Itaipava, carga
a Lage Irmãos;

De Victoria, nac. Carangola, carga á
Compatvhia S. João da Barra;

De Montevidéo, •oriental Salto, carga á
ordem.

Vapores saldos

Para Recife e esc., nac. Itapura';
' 
Para Barcelona, aimericaao Lorraine-

Cross; -
Para Buenos Aires e esc., americano

Amcross;
Para o Pari e esc, -nacional Rio de

Janeiro.;
Para Buenos Aires e esc., francez

Mont ÀVwmrf.

Vapores esperados
N»t» lork, Feafrt».... .,",
ílar-e a ate»., Cepla»
Buenos Aire» a euea., llallc,
Nora Tork e «««., Ttnnytrm
Buenos Airci • tu:.. Tomate di Savoia..
¦Non Tork ,o esca,, Comoeii». 
AiiiHterdara e «cs.,- Gelrla . . , 
Bueaoa Aires, jBlela
Stockolui» • eacs., Succd* ..
Suécia e escs., Baltoa"•Jora Tork, Acolui
Rio Oranije do 8ul, Bi/ron
Urerpoul 4 «ses., ON(a. 
Bueuos Aires, r escs., Demerara .. -.. ..
Buenos Aires e escs., formata. . . .....
Buenos Aires e «ses., Vauban. 
Portos do sul, fl. Paulo
Lirerpoel, Axaste
Havre e escs. Lutttia
Marselha o «cs., Carilodo..
llrèrpMl • esc., Artanta....;;...;....
Antuérpia e escs., Payt ia Waet
Rio da frita, Jfondosii
Buenos Aires, Huron. ; .*
Portos do norte, J*a*ií
Buenos Aires a esc., lima..........
Buenos Aires o escs., Avon
IjTerpool • e*>»., Bocratet

Vapores a sair
Cansnía • Iguape. Iraty.. .-
Portos do ani, Itajubá
Rla da Pratl.' Amazona, .... 
BaeoiM Aire» e escs., Cnt/laa ....... ..
llarceloni e Gênova, Tomato tti Hcuoia..
Portos do norte, Aracaty
Santo», Vettrit
Havre * escs., JfaH». :.¦•...„¦..¦,.¦*,¦....«¦
Santos e Bio Grande, !Pi*iifi|«on. .' *....*.
Buenos Aires • escs., Qalria
Penta da Ares», Coronel ,,
Portes do Kio Gramle; Iblaroba* . 

'. 
...

Aracaju e escs., /(•ipsia
Bueno» Aires e esc., Avolut
Partos do norte, t7rarif
Montovldío e «scs.j Sírio ;
Uio Grand» » Bio da Prit», flurola
Rio da Prata, Dulboa • ., .. ,;
Portos do sul, Itatinga
CalIAo o escs., Orita A.
Marselha « escs., J-ormosa
Liverpool • escs., Demerara
Kecife e esci., rm-Har-/ .. .. ,,
Portoi do sal, iíejii-nino
Nova Tork e escs., Vonion
Buenos Aires o esc Littetia.. ,',
Buenos Aires e esc., Oortfiia.v...'•.-....*,
Bueaes Aires o esc, Arlanza
Buenos Aires e escs., Paus ie Waet ....
Marselha e escs., lleniota
Snutliainpto» e escs., Avon
Nova Tork e esc, Huron
8u«l« • esc., Lima.. ....;,., , •'
Portos do norte, João Alfredo .. .. ..'¦].Nova Tork e escs., S-h-o-i

12
12
12
12
13
18
13
14
14
15
13
15
10
17
IT
17
17
17
18
1»
19
19
20
21
21
22
22
26

13
12
12
13
13
13
13
13
13
14
11
14
14
15
U
15
IS
18
10
17
ÍT
17
18
18
18
19
20
20
20
20
22
22
23
25
25

Movimento do cáes do
porto

Acham-se atracados ao cães do porto,
em serviço de carga e descarga de mer-
cadorias, os vapores e embarcações se-
guintes:

Vapor nacional Ibiapaba, descarregan-
do carvão, armazem n. 2.

Chatas diversas, com carregamento d»
L/rua, armazém n*. 2.

Chatas diversas, com carregamento d»
Sirio, armazem a.

Chatas diversas, com carregamento d»
West Noska, armazem 3 e mixto 4.

Chatas diversas, com carregumento do
Rio de Ia Plata (armazem mixto n. 8), ar
mazem n. 4.

Vapor hespanhol Suarez I, (armazém
mixto 4), armazém 4.

Chatas diversas com carregamento do
Mtndosa, armazem 4.

Chatas diversas), com carregamento «Jo
Soaldier (armazém mixto 8), armazem
n. s.

Chatas diversas com carregamento do
Amiral Villaret de Joyeuse, (armazém
mixto 2)j armazem 5.

Vapor inglez Monanesses, descarregan-
do cimento no armazém 3, armazém 6.

Hiate nacional Coral, cabotagem, ar-
mazem n. 6.

Chatas diversas com carregamento do
lord Ormand. A cevada descarregada no
armazem 3,( armazem mixto 4), arma-
zem 7.

Cbata9 diversas com carregamento do
Ansaldo Savoia I, (armazém mixto 8),
armazém 7.

Chatas diversas, cem carregamento do
Western Hero (armazém mixto 8), arma.
zem n. 7.

Chatas diversas, recebendo minério,
armazém 8.

Chatas diversas, com carregamento do
Ango (armazem mixto n. 8), armazém
n. 9.

Chatas diversas, com carregamento do
West 'Munhem (armazem mixto 8), ar-
mazem n. 9.

Chatas diversas, com ca-rega-nento do
.Sare, descarregando farinha de trigo 110
armaiem J (armazem mixto 8), armazem
r.\ 9.

Vapor americano Surice, descarregan-
do carvão, gateo 10,

Chatas diversas, com carregamento do
Pancras, armazém n. 10.

Vapor inglez American Star, déscarre*
gando material para a Estrada de Ferro
Central do Brasil, pateo 11.

Hiate nacional Leão do Norte, cabota-
gem, pateo 11.

Vapor inglez Troneglos, recebendo car-
ga, armazem 11.. 11.

Vapor inglez Sambre, recebendo carga,
armazem n. 11.

Chatas diversas, com carregamento do
Tabor (armazém mixto 2), armazem nn-
mero 15.

Chatas diversas, com carregamento do
Balfe (armazém mixto 8), armazém nu-
mero 15. ,__-.

Vapor bclgra- Gellier (armazem mixto
4), armazém n. 16.

Chatas diversas, com carregamento d»
Ecresapa (armazém mixto 8), armazém
n. 16.

Vapor inglez Highland Rover (arma-
zem,mixto 8), armazém n. 17.

SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI
Kio «le Jandross.S. Paulo>-Hanlos e Oenova

Agente das Companhias
de Na?egaçâo:

Lloyd Real Hòllandez
Lloyd Naeiooal
TiansatianLica Italiana

«Cosutioh» :
Sociedade Trieatina de

Nav-efração
Sociedade Nacional de

Naveyaçãi
Coinpaohi!; Oriental de

Navegação

Sobre ; Portugal, llhus,
H«H|>uuhn, Il-slin, II ull uu-
ila, Franca, |n<;lalvrru e
.\ova Tork. •'.>'

As tinas maia moiliru: iluimu-
¦ndo, «1111 -<i-itiiiiti.su us, Uirw-
«niiufliliaiuiiiente.

CAMBIO
V.iU'lr eciiiprii de mos-.1i i-

iiipai-inoiilu li t «ilo* - .ai/".-.

Unica cou*'
cessionária úo
afamado ape*-
ritivo dlges-
tivo:
"FERNET

BRANCA"
Avenida Rio Branco 106 e 108

Companhias Francezas
de lavegaçâo

Sud-AH ant ique. a thargaurs Reunia
SERVIÇO IíÜTtaSSAG El HOS

JP.£fcq£*uet©i%
1>A EUROPA t PARA A EUROPA *•

LUTETIA
Esperado da Europa no dia

18 do corrente sairá para

Montevidéo e
Buenos-Aires

Sierra Ventana
Esperado do Rio da Prata em

28 do corrente sairá para

Bahia, Pernambuco,
Dakar, Lisboa,

Vigo e Bordeaux
no mesmo dia ,

I aepois da indispensável demora.
Passageiros de 1*.classe, 2" intermediária e 3- classe.

Avenida Rio Branco 35 A. Telephone 905 Morte. Caixa Pastai 346
Rio ae Js-a-rneii-o

LLOYD BRASILEIRO
PHAQA SERVULO DOU-RA..DO

E5-atro Ouvidor e Rosário
UNHA DO NORTE)

O PAQUETE

Ceará
Sairá no dia 15 do corrente, ás

10 horas, parn M.1NÁOS, escalando
em;

Victoria, 16 de dezembro.
Buhia, 18 de dezembro. ;
Maceió, 19 do dezembro.
Recife, 20 de dezembro.
Cabedello, 21 de dezembro.
Natal, 22 de dezembro.
Ceará, 23 do dezembro."Marahhão, 

25 de dezem.bro.
Pará, 27 de dezembro.
Santarém, 30 de dezembro.
Óbidos, 30 de dezembro.
Itacúatiára, 31 .de dezembro
Manáos, 2 de janeiro.

T.1NHA DO SUL

O PAQUETE

SIRIO
Sairá no dia 15 do corrente, t*us

10 horae, para MONTEVIDÊO, ee-
calando em:

Santos, 16 de dezembro.
Paranaguá, 18 de dezembro.
Antonina, 18 de dezembro.
S. Francisco, 19 do dezembro.
Itajahy, 20,de dezembro.
Florianópolis, 21 de dezembro.
Rio Grande. 22 de dezembro.
Montevldéo, 24 de deaembro.

Em correspondência, no Rio Gran-
Ae, com o vapor "Diamantina", 

para
Pelotas e Porto Alegre, o com o va*
por "Rio Grande", para Jaguaráo e
S.tnta Victoria. na Lagoa dos Pato»
e na Lugoa Mirim.

.«hll^~Aa .pes30?9 <*ue inelr-am ir a bordo dos paquetes, levar ou re<•fsber passageiros, deverão solicitar cartôea de inir&o aa «c^uu du Ja-

-!•«•-.. \
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jà Çliiiuioa 6 um ramo <Ie conhecimentos qne tem graandissimo valor tíieorico .por nos fazer .penetrar nos ae-
credos-da constituição da matéria; afora isso, porém, esteve sempre íigada a «pplicações. praticas: industriaes. da
maior importância ma vida social; nos últimos tempos, essa importância augmentou extraordinariamente,, e aa:
preparações chimicas tendem a tomar pi papel cada vez maior em todaa ea. fôrmas da actividad* industrial1,

,obtendo-se por meio dellas substitutos .para muitas-substancias que outrora se iam extrair das plantas e ao
seio da terra. Por isso esta sciencia mereceu attenção-muito especial nos organizadores da. "E- D. L", podendo;
afoitamente dizer-se que esta encycdopodia é, de todas as, obras de consulta do mesmo typo, aquella em. que a Chi-
mica rcecheu mais cuidadoso, systematico e desenvolvido- tratamento.

Escusado 6 dizer quo nos artigos referentes á Chimica se seguiu o mesmo metíiodo-de pratico ft rigoroso en-
cadeamento o concatenação das matérias que já exemplif ieámos a propósito dos artigo* da "K Di I."; relativos á-
Agricultura, ao Oommercio e á Historia,—metíiodo que' permitte ao consutttaate começar a sua investigação no
ponto esacto que o interessa e prosegui-la até aó. gráo dc minúcia que desejar e na direcção aue mais. II» convenÜa,,

Bem perda alguma de tempo. Cada substancia é descripta
composição; os processos de preparação laboratoriais •
caçoes, a. importância industrial e commercial do produc
sciencia ¦—compreendendo as leis, os hypotheses, a pi
é tambem «Iara e .precisamente tratada. -u

Como no» anteriores annuncios, cumpre accentuar
dioar o systema de organização e «oncatenação doe assu
uma pequeníssima parte das rubricas sobre Chimica exis
tam- uma reduzidíssima parte do artigo respectivo ibasta
W palavras; o artigo "Chimica" contém cerea de «OOü;
bono", mais de 5.000; o artigo "Balança", cerca de
cerca de 2.100, et».

¦nos.seus caracteres physicos e chimicoã; estuda-se a sna
industriaes; os apparelhos para olles usados; as appli-

íp; ©to., etc; por outro 'lado, toda a parte theorica da
iloeophia chimica, as obras dos grandes dhimicos, etc. —

qué o objecto do quadro aqui inse^to ê simplesmente, in-
mptõs: càdopfcadovna. "E. Bi !."; os artigos citados: são
tentes na "E. D. L", e as linhas reproduzidas represen*
dizer que, de cada um, apenas se reproduzem aqui umai
òs artig^o "Sulíurieo", cerca de 7.700; o artigo "Cár-

2.100; o artigo "Gaz", umas 3.500; o arti»»"GmsfMiio".
.'• 

'-.*'¦

oAZ... Leis de Gay-Lussac ou leis dos vo-,
lumes, i.* Quando dois gazes se combinam-, os.
volumes dos gazes que entram em combinação:'
estão... (Do artigo Gas, na "Encyclopedia e
Diccionario Internacional", Vol. IX). -

T OXYGENIO;.. Estados allotropicoi. O oxjgenio t
•conhecido «ro doi» estados allotropicos; o oxy-

gênio, ordinário cuja molécula é... (De artigo
Oxygenio na "Encyclopedia e Diccionario tntir-
nacional». Vol. XIV). V v;i,_

ION... Adntitte-se- fiue* quando. |um jcorp»
| coiupotto ê autmettido: i electrolyse, a sua mo-

lecula: é de algum mo.di dividid* em dois. fragmen-
• toa..... (.Do artigo hn, na "Encyclopedia- o- Diçcià-

nario Internacional", Vol. X)>

m

^r GAY-LUSSAC... a Memória... ni qua* uay-
Lussac estendia-a todos o*, gaze» a «ua lei' de

I combinação por volumes em relaçSe» simples...
(Do artigo Gay-Lnssac na Encyclopedia e Diceio-
nario Internacional" Vol, XVI).

I
MATÉRIA..v O atomismo moderno retomou

a theoria. de Democrito: a matéria é composta de
átomos, extenso» e penetravei», que se movem.....
(Do artigo Matéria, na " Encyctopedta r Diceio-
nario Internacianat, Vol. XII),

ÁTOMO... ConúJ:raro-se os atSnisi* como
pequenas massas sólidas indeformaveis, «s mole-
cuias cono pequenos mundos Ara.ogos ao syste-
•na... ..Du- artigo Alim\ na ''Enryiiúpediò e
Diccionario Internacional". VoL II).

PROUST... Foi nesta oceasiáo que Proust
conseguiu extraliir das uvas» o assucar qut lhes- *
particular e descreveu-lhe as propriedades... (Do
artigo fVoitrt, na "ncyctopedia e Diccionario In-
ternacional", Vol. XVI>

LAVOISIER... Mas Lavoisier, multiplicando
experiências .reconheceu que o oxygenio entra na
composição dos ácidos e das bases... (Do artigo
Lavoisier, na "Encyclopedia e Diccionario Inter-
nacional", Vot. XI).

DAirOU;.. Com* chimicoi aperfeiçoou, em
larga escala a thecria atômica. Segunda ellé os
corpos compostos são formado* pela... (Do ar
tigo"" Dalton, na "Encyclopedia e Diccionario Ih-

'• 
nacional", Vol. VI).

I V

ANALYSE... A dosagem dos gazes em peso
e volume pôde fazer-se por analyse ou synthese;'
na analyse das misturas gazosas pôde... (Do ar-
tigo Analysat (na " Encycflopedia e Diccionario
Internacional'', Vol. I). ;:

SYNTHESE. No numero das mais nota-
veis déveui nowr-scas do álcool e do acetyleno
feitas por Bertheiot. Emfim não devemos... (Do
artigo Sytitliesc, na "Encyclopedia e Diccionario
Internacional", VoL XIX) :': tf

CHIMICA... Sob o novo impulso im*
primido á chimica por Lavoisier, nasceram e
engrandeceram, nos fins d século XVIII e
sobretudo nos principios do século XIX, as
industrias chimicas. Iniciou-as, em 25 de Se*
fembro de 1791, Felix Leblanc, com a desço*
berta do fabrico da soda artifical... (Do ar*
tigo "Chimica", na "Encyclopedia e Diceio*
nario Internacional",Vol. IV).

P^jg
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í «CARBONO. ..Corpo simples, que-dá o dia-

mante e • graphite pura, e que entsa na coropo-
siçüo do carvão e de quasi todas as... (Do ar-
tigo Carbono, na Encyclopredia e Diccionario In-

ternacional", Vol. IV).

MOISSAN.. V Doutor cm sciencias. «m 1885,
com uma bella these sobre a Série d» cyanogénio
(1855), e substituto das, escolas superiores... (Do
artigo Moissan, aa "Encyclopedia t Diccionario
internacional", Vol; XIÍI).

BALANÇA... Balança de precisão. A sensi-
hiiidade da balança só é independente da carga,
cmquanto as trcs arestas estiverem no... (Do
artigo Balança, na "Encyclopedia e Diccionario
Internacional", Vol. II).

tfJ*_}MrrüS^Z^A'* 223E
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RADIO... Elemento caracterisado por uma
emissão intensa de raios radio-activos, descoberto
em 1899 por Curic, Bcmont c Mme. Curie... (Do
artigo Radio, na "Encyclopedia e Diccionario
Internacional", Vol. XVI). . .

ÁCIDO SULFURICO... Reduz-se este pro-
cesso.a pxydiir indirectamente o anhydrido sulfu-

J| roso por meio do oxygenio do ar. em presença...
(Do artigo Sitlfurico, na " Encyclopedia e Diceio-
¦nario Internacional", Vol. XVIU).

ra ^_mmn_t______M^ymf_%ff__j^___P____í__^
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METAL... Entre os oitenta elementos
-conhecidos hoje, cerca de sessenta e quatro são
debilitados sob. o nome dc metaes. Teem um...
(Do ar 'go Metal, ná "Encyclopedia e Dica má-
rio Internacional", Vol. Xll).

!«§_!*

DIAMANTE... Moissan conseguiu fazer a
synthese do diamante: o seu methodo consiste,
em principio, em fazer crystalizar post... (Do ar-
tigo Diamante, na "Encyclopedia t Diccionario

[• /nfmw«'oita/",'Vol. VI).

HYDROGENIO... Gaz inçolor e inodoro, no-
tado pelos alchimistas do século XVI e pela pri-
meira vez estudado por Cavendish em. 1776... (Do
artigo ílydrogenio na "Enciclopédia e Diccionario
Internacional", Vol. X).

Uma prova da grande utilida-
de pratica da "E. D. I."

Visto que estamos falando dos artigos sobre Chimica na "Ê;

D. I.", vem a propósito citar um trecho de uma das muitas car-
tas que temos recebido de compradores da obra. Diz-nos o sr.
Eduardo Foreis Domingues, industrial em Friburgo, o se-
guinte:"Commigo mesmo deu-se o facto de necessitar saber uma
certa applieação do ácido súlf urico numa composição do banho
de nickel, pois temos uma nickelagem, e por meio dessa obra,
sobre que tenho a feliz opportunidade dc externar o meu me-
lhor juizo, consesmi resultados que só por -meio de um chimico
poderia obter."

Alguns dos artigos sobre Chimica. escriptos para a "E. D. I." paio
illustre sdentlsta Dr. Ferreira da SUva, professor de Chimica oa
Universidade tio Porto:

5**4i-4í* fir.

Acetyleno Glycol .
Aço Glycose
Agua '.-.:• Hydrogenio
Álcool Hypoazotoso
Aluinen Benzina
Alumínio Benzodeo
Alvaiade Borax
Amldaa Borico
Amido Boro
Ammoniaco Bromo
Ammonio Butylico
Amylico Cadmio
Anthi-Hquinona''.'í?í- Cal
Antimonio Cálcio
Argamassa Curbitô

,Í$JM'. Aropiatica (Série) CarbonetO', ' Asphalto Carbônico
Assucaradas (Matérias) Carbono
Atômico Cellulose
¦Azotato Chamina
Azotico Chimica
Azotato Chloreto
Azoto -- Chlorhyòrlce»
Azotoso Chldro' Ba.-ie Cltrico

Exposiçõesda"E. D. /."
A "Encyclopedia e Diccionario Internacional"

está em exposição na rua do Rosário, 81—Rio de .la-
neiro, e na rua Libero Badaró, 7—São Paulo, ondç os
volumes podem ser examinados com toda a commo-
didade, sem que alguém importune o visitante para
que compre.

W. Ml. Jackson,
RIO DE JANEIRO

Editor

S. Paulo

Rosário 81
Caixa Postal 360

Libero Usularó 7
Caixa Postal 1915

Um foMo grátis
Para os que não podem visitar as exposições da"E. D. I." preparou-se um folheto illustrado de 70 pa-

ginas, que contém a descripção dos 20 grandes volu-
mes da Encyclopedia. Este folheto apresenta estam-
pas lithographadas, a cores, e varias espécies de ou-
trás gravuras— photogravuras, gravuras em madei-
ra, etc. — eguaes ás que se encontram na obra.

Dá tambem unia idéa geral da maneira como foi
tratada cada uma das secções em que podem reunir-se
os 200:000 artigos da Encyclopedia.

Terebenthenò
Uréa
Vinagre
Vinho
Vlnificação
Yttrlo
Zirconio
Cobalto
Cobre
Combinação
Cyanhydrico
Cyanogénio
Enxofre
Estanbo
Estearico
Estrondo
Ether
Ethylamina
Ferro
Fluor
Fluorhydrico
Formlco
Gulhico
Gallio
Glucinio

Glycerina
Iodeto"... 
Iodorfomio
Lactico
Magnesio
Manganeaic
Nickel •
Oiro -
Nomenclatura chimica
Oleo -
Oxalico
Oxygenio -,.
Ozone
Phenoes
Phosphoro
Potássio -.-. -..
J^ráta
Rhodio
Rubidio
Sabão
Sal
Selenio
Silício
Sulf urico
Tellurlo

JÍ3ÍÍS305SÍSÍÍÍXSÍSI»

IW. 

M. Jackson % P'!|" 1
Caixa do Correio 360 — Rio de Janeiro II
Queira enviar-me, grátis, e porte pago, um folheto illustrado ij
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Os Pneumaticos Goodyear
De Corda Diminuem Os

Desarranjos

A SOCIEDADE ELEGANTE
é convidada a visitar a

GUANABARA na sua
nova a luxuosa instai-
lação para vêr como,
sem pagar exageros,

lhe é possível vestlr-st
com os mesmos

finíssimos tecidos e
com a mesma distineção

das casas de luxo-
R. Carioca, 54—Central 82

5" parte — A's 21 horas — Fes-
tlval dramático em homenagem aos
Clubs, Bloco Preto e Branco, África-
no e Combinado Magno, sendo leva-
da á scena a peca em quatro actos
"Os 20.000 dollars"..

G" parte —Entrega das taças aos
vencedores, em scena aberta, pelo se-
¦nador Irineu Machado.

A' noite, na sede 'do Club Gymnas-
tico Portuguez, será levado á scena,
em homenagem aos sportsmen pau-
listas, a representação da peça "Os
20-000 dollars".

A commissão de sports do Man-
gulnhos F. Club pede o compareci-
mento pontual dos players abaixo,
afim de tomarem parte no jogo, que
deverá ter inicio ás 12 1|2 horas.

São os players seguintes:
Miguel Varella, captain; Affonso

Tavares do Mattos, A. J. Maria, Wal-
demiro Pereira da Silva, Manoel
Barreira, Jorge Vonca, J. Hygino
Barreiras, Alzemiro Guimarães, Ar-
mando do Vai, Justo J. de Oliveira e
Lourenço Gilabert.

Reservas: Manoel Siqueira, Anto-
nio Miranda, João Faria e todo o 2°
quadro.
A FESTA SPORTIVA DE HOJE DA

A. A. DE RAMOS

A maioria dos desarranjos com
pneumaticos é resultado de antiga
construcção. Tornou-se, pois, ne-
cessaria uma nova construcção ba-
seada sobre um principio' differente
do que era geralmente applicado.
Esta nova construcção foi comple-
tada no pneumatico Goodyear de
corda.
Não ha lona alguma na sua cons-
trucção. O corpo do pneumatico é
construido de muitas camadas de

The Goodyear T«re & Rubber

cordas paralielas collocadas diago-
nalmente umas sobre as outras sem
serem tecidas.

Ao redor de caaa coraa, existe um
amplo isolador de borracha. Este
augmenta a elasticidade, e evita que
friecionem umas contra outras.
Esta ausência de fricção reduz tam-
bem sem duvida o consumo de ga-
zolina. Apressa o accelerador, au-
gmenta a velocidade e prolonga
a kilometragem.

Company of South American*
jtio de Janeiro, Avenida Rio Branco 253.

o, Paulo, rua Florericiodo Abreu 108.

1Py^<S^^ |

Effectua-se hoje, no bello campo
do Olaria F: C, á rua Leopoldina, na
estação do Olaria, o grande festival
sportivo promovido -pela Associação
Athletica de Ramos.

A festa promette alcançar grande
suiscesso, e o programma assim está
confeccionado:

1" prova — "Albertino da Cunha
Pinto" — A's 12 horas — Match en-
tre Penha X Rupturita.

2* .prova — "Café (Minerva"—Cor-
rida a pé, ipara homens — 300 me-
tros.

3** prova — "Nlcolas Cos y Sais" —
Corrida de tres .pernas.

4*1 prova — "João Gualberto" —
A's 13 lioras e 5-0- minutos — Encon-
tro entre as fortes equipes Alliados
de Bomsuccesso X Confiança, em
disputa de linda taça.

B* prova — "Alziro Costa" — Cot-
rida para meninas — 5:0 motros.

6* prova — "Pharmacia S. João"
— Corridas «te saosos, para homens.

7* prova — "Casa Barros"—Shoot,
para moças.

S* prova — "Mlle. Aida Duque Es-
trada" —Sensacional match de foot-
bali, entre os fortes conjuntos da As-
sociação A, de Ramos X Combinado
Rlaichuelo, em disputa de 11 me-
dalhas de prata.

9" prova — "Homenagem ao A.
Brasil" — Corrida ipara homens —
1.500 metros... ** *.

10-* prova — Sorteio das entradas
e entrega dos prêmios aos vencedo-
ros. ¦

A commissão de sports do Penha
escalou o seguinte team: Elpidio —
Walter e Pullen — Nicanor, Mathias
o Bahiano — Balela, Careca, Gentil,
Ary e Belisario S.

O Combinado Riachuelo apresen-
tara o seguinte team: Adhemar —
Brito e Oscar — Raphael, René e A.
Moreira — Oswaldo, Athayde, Fre-
drrico, Pinheiro e Euclides.

O captain espera o comparecimen-
tn de todos os jogadores acima esca-
lados, ás 12 horas* em ponto, á rua
Vinte e Quatro de Maio n. 192, nflm
de seguirem, em automóveis, para o
campo do Olaria.
O TORNEIO I-OTTIt-il DE HO.TE

DOS TEAMS INTERNOS DO
YPIRANGA F. C.

1* prova — Associação Chronista |Desportiva — Athletico Cajuense C.
x S. C. S. Paulo — A's 12 horas.

2* prova — João Fernandes —
Avenida F. C. x Mauá F. C. — A's
13,30 minutos.

3* prova — Manoel Soares — A's
14 1|2 horas — Pereira Passos F. C.
x Sul America F. Cí

4" prova — José Paula de Souza—A's 16,15 minutos —! Cruz de Mal-
ta F. C. x Alvear F. C.

A commissão de sports do Cruz
do Malta A. C. pede o compareci-
mento dos jogadores abaixo escala-
dos, ás 14 horas, no ground, afim de
disputarem a taça "José Paulo de
Souza", com a 1* eleven do Alvear
F. C: Ferreira, Braz, Pedro, Paim,
Hortencio, Godofredo, Nicanor, Moa-
cyr, Zazá, Paulista e Gilberto.

O team do Mauá F. C, que toma-
rá parte nesse festival, será o se-
guinte:

Petronillo, Manoel, J. Rocha, Wal-
demar, Gallo, Americano, Mattos,
Carlos, Camillo, Rosa e Dezesete.

Reservas: Santos, Lucindo, Ornei-
las e Lyndoal.

-3

A Para presente ou uso próprio, não ba'
..como as ROUPAS B7{AJ\CJIS da

Camisaria Luva Preta
i?*4 Pip®ça TÊr&sJiQ&iés 34

Tel. C. 1400.

A FESTA DE SPORTS NO OAMPO
DO A. CAJUENSE CLUB

Promovida pelo A. Cajuense Club,
realiza-se hoje, em seu campo de
sports, uma festa em beneficio de
um chefe de familia gravemente en-
fermo.

A festa será bella, sendo de se es-
perar que a concurrencia seja colos-
sal, em vista do fim caritativo da
mesma.

O programma assim está confeo-
cionado:

A's 10 112 horas, Lealdade x Rei-nado;
A's 14 horas, Municipal x Scratch

Riaohuelo;
A's 16 horas, Cajuense x Ribeira.
A commissão de sports do- Cajuen-

se escalou os seguintes jogadores e
pede o seu comparecimento, na eéde,
ás seguintes horas:

Team A, ás 15 horas—Rangel,
Paulieta, Ma.nézinho, Ernesto, Collo,Ramos, Waldemar II, Liberto, Lau-
delino, Maydosa e Argentino.

Team B, ás 13 horas—Almeida,
Justo, Ma.nduquinha, Costa, Ferro,
Maluco, Avenida, Hereilio, Waldeml-
ro, Caetano e Ciry.

O capttain geral do Lealdade pedeo comparecimento, no campo, ôs 10horas, dos seguintes jogadores: Fer-
Tqi-ra, Manduqu.inha,Maroéz.nho,Abel,
Ferro, Maluco, Edmundo, Alberto,
Waldemiro, Maydosa -e Arimonto.

AVISOS

.

FOOT-BALL
Os jogos de hoje

Campeonato de 1920
PRIMEIRA DIVISÃO

.Mangueira X Fluminense

Effectua-.se finalmente hoje, na
vasta praça de sports da rua Pay-
aandú, o grande encontro du carn-
peonato da.clda.de entre os segundos
e primeiros quodros dos veteranos
clubs Mangueira e Fluminense.

O encontro- é e.s-perado com certa
aneiodade no- meio sportivo, devendo
a lueta ser sensacional e disputadis-
siina, em vista do preparo dos qua-
dros contendores, que apresentar-se-
hão em c«'*i'iPO dispostos um a sub-
jugar o outro, pois o resulthado da
peleja vem decidir a collocação dos
mesmo., na tabela.

Se a victoria pender para o Flu-
mirieíise, este flrmar-sé-há no se-
gundo logar da tabela e ficará dc-
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
campeão da segunda divisão.

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 nos tiros fi-
naes.

O encontro será levado a efeito
lio vasto field do club de Regatas
Flamengo, que, certamente, será
pequeno para conter a grande massa
do povo que lá affluirá, afim de as-
eistirá uma lueta titanica c emocio-
liante.

Para este encontro o conselbo di-
visional designou para juizes os Srs.
Eduardo Gibson e Jayme Barcellos,
nos segundos e primeiros teams.

Representaria a Liga o Dr. Olde-
mar Murtinho.

O team principal do Mangueira é o
seguinte:

Aieta — Teixeira o Albertino —
Motta, Mazzeu e Coutinho — Maz-
zeu II, Francisco, Fernando, Nasci-• mento e Simas.

Reservas — Pucci, Sylvio, Renato,
Vieira e Moacyr.

A commissa-.. de sports do Flumi-
nense F. C. escalou os jogadores
ibalxo, cujo comparecimento solicita,
por nosso intermédio, á sede social,
ás seguintes horas: jogadores d-o pri-
meiro team, ás 15 horas, e jogado-
res do segundo, á6 13 1|2:*

Primeiro team: Gerdal — Moreira
e Chico — Lais, Sylvio e Fortes —
Muno, Zezí-, Welfare, Machado e
B.iechi.

Reservas — Vida! e Othelo.
Segundo team: Affonso — Faro,

Honorio e Salles — Adamastor. Oli-
veira, Ramos, Queiroz, Moura e
Co_-tn

Reservas — Julien, Hugo, Luiz
Salles, João Ignaelo, Julio Gcorges,
Carlos Augusto, Rabello, Henrique
Braga, Cavalcanti, Luiz Almeida e
Si Carvalho.

Para o encontro de hoje, a dire-
ctori do Mangueira escalou os se-
guintes comiii.issões:

Porta — Casimiro Possinhas, Leo-
nel Miranda e Carlos Lebre.

Árohlibancàdas — Raull-n Costa,
Carlos Cardoso, Edgn.rd Oliveira, Ju-
Ho Coutinho, Paula Ramos e Costa
Velho.

Geraes — Carlos Coelho, Octavio
Fontes, Joaquim Marques, Oldemnr
Menezes, Odir Salgado o Alfredo
Santos.

A entrada para os sócios é pelo
portão da rua Paysandú, mediante o
recibo n. 12-,

Palmeiras X Andnrnliy
No campo do America F. C, rea-

lizase hoje o encontro do.s terceiros,
segundos e -primeiros teains dos clubs
acima.

A lueta será bem disputada e emo-
cionante, dado o preparo dos quadres
contendores]

E" de se esperar que a concurren-
cia seja grande e cs jogos serão diri-
gidos pelos Srs. Edgard Vieira, Edu-
ardo Gibson e Ary de Azevedo
Franco.

Representará a Liga o Sr. Guilher-
me Pastor.

São estes os teams do Andarahy:
Primeiro: Otto — De Maria e

Franklin — Rosin-o, Braulio e Nico-
lino— João, Gihbert, Harry, Chiqui-
nho e Betinho.

Segundo: Romeu — Americano e
Waíde.t.ar — Lulú, Hemeterio e Joa-
quim — Bethel, Floriano, Ary, Moa-
cyr e Tellê.

Jogos (le hoje de outras
ligas

LIGA SUBURBANA DE FOOTBALL
(Sub-Liga da.Metropolitana)

Italia x Brasil
Eclair x Modesto

União x Pcdrcgullto
Frontin — Mavilles

ASSOCIAÇÃO ATHLETICA DO EN-
G ENI IO VELHO

Wanders F. C. x s. C. Paulo —
Juizes, primeiros teams. Anthero
Gonçalves Sobrinho e segundos teams
Arlindo Monteiro. Representante,Jo-
sé de Oliveira Mello.
ASSOCLVÇÃO SPORTIVA DO RIO

DE JANEIRO
Olaria A. O. x Recreio — A's 12

horas — Terceiros teams.
Olaria x Arcos — A's 14 horas —

Segundos teams, sete minutos.
II. Valladares x Arcos — A's 16

horas — Primeiros teau s.,
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SUB-

URBANA
Esti fila x Internacional

Juizes: primeiros teams, Manoel
Farta; dÇ£_in.luu e ietamiroa, Virgilio

Fontenelle, Representante, Manoel
Ohaves J. Molina.

CAMPEONATO COMMERCIAIi
A Cily vence a Leopoldina •

No campo do Andarahy A. C. rea-
lizou-se hontem, á tarde, o match de
desempate -do campeonato da Fe-
deração Athletica do Alto Commer-
cio, entre os teams da City A, C. e
Leopoldina Railwa.y A. C.

A pugna foi di.putadissima, e.após
duas prorogações, venceu o team da
City, pelo score de 4 x 2.
O festival dc hoje no campo do Bo-

tafogo F. C.
Realiza-se hoje, no campo do Bo-

tafugo F. C, á rua General Seve-ria-
no, o festival sportivo promovido
pela directoria do Lusitano F. C.,
em homenagem á imprensa carioca.

Essa festa, que é ancio.samente es-,
pera.da, promette alcançar grandeauecesao no 'nosso meio sportivo.

CAMPEONATO PAULISTA
Juan Bnthcra será o iii-bili-o do ma-

Idi dc lioje emi _. o. Palestra c o
Paulistano
Fomos hontem informados de

que, a convite dá Associação Paulis-
ta de Sports Athletlcos,' deverá che-
gar á capital de S. Paulo, hoje, pelamanhã, o competente juiz Juan Bar-
bera, referee official da Associação
de Amadores da Republica Argenti-•na, afim de servir de arbitro no sen-sacional match de hoje, entre as va-lorosaa equipes do Palestra e Pau-listano, na disputa do campeonato
daquella cidade.

O vencedor desse importante en-contro será proclamado o campeão
paulista de 1920, e, por esse motl-
vo, é que a Associação Paulista foiem busca de Juan Barbera, vistocomo os referees daquella entidade
exeusaram-se de actuar tão sensa-cional prova.
A GRANDE FESTA DE SPORTS

DE HOJE, DO MAGNO F. O.
Effectua-se hoje, no excellente

campo situado em Madureira, a gran-de festa de sports promovida peloMagno F. C, um dos principaes clubs
suburbanos.

A festa revestir-se-ha de grandebrilhantismo e alcançará o suecesso
desejado, dado o excellente program-ma confeccionado.

Além de vários matchs de foot-bali, será disputado um jogo Inter-estadoal entre o Hepacaré F. C. deLorena e o club promotor da festa
O campo do Magno F. C. será lin-(lamente ornamentado e o program-ma da festa, é o seguinte:
1* prova — "Capitão José Joauim

Ozorio" — A's 13 horas — Mangui-
nhos X Bloco Preto e Branco.

3a parte — Prova preliminar "Se-
nador Irineu Machado" — A's 14 1|2
horas — Combinado Magno X Afri-
cano.

4" parte — Prova de honra "Com-
mercio da cidade de Lorena" — *'s
16 horas — Magno X Hepacaré.

Promette grande brilhantismo o
festival intimo, promovido pelo que-
rido club do Cascadura, realizando
hoje o torneio initium dos teams queconcorrerão ao torneio interno em
disputa da taça "Tenente Mendes
Sobrinho", o de onze medalhas de
prata do cunho official do club.

Esso festival será realizado no
campo do Modesfi F. C, o novel fl-
liado á 3' divisão da Liga Metropo-
litana.

Foram inscriptos cinco teams, quetomaram as seguintes denomina-
çoes: Capitão Álvaro Costa, Dr. Ge-remario Cardoso o Leonel Walker.

O festival terá inicio ás 12 1|2 ho-ras em ponto, sendo os encontros
disputados em 30 half-times de 15minutos, sem descanso.

De um encontro a outro, haveráum ínterregno de 10 minutos, e nosdemais easos será applicado o re
gulamento dos torneios initium. láconhecido.

A escalação dos teams, de accor-do com o sorteio "feito, 
será o se-

guinte:

rJ. ioso ,-T Teams Dr- AlcindoDantas x Ernani Cardoso, •
o 

2 
.;-0fi,0_r Tean™ Leonel Walker xCapitão Álvaro Coitfa.'

4» jogo — Final — Vencedor do* jogo x vencedor do 3o.Rara juizes foram escolhidos, peladirectoria do ypiranga.' os Srs. Joa-quim Alves Martins, capitão ÁlvaroCosta e Fernando Alderete.
A FESTA DE HOJE DO ORUZ DEMALTA A. C.

Realiza-se hoje, no campo da ave-nida do Mangue, a festa sportiva,promovida pelo Cruz de Malta A. C.em homenagem ao sportsman JoséPaula de.Souza.
O programma da festa, que pro-mette ser brilhante, é o seguinte:

ÜI.ANDÍ.S 'TMIÍN fcrÒSspohtivos da
COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
SOB OS AUSPÍCIOS DE "O PAIZ"
-íâèlS-W* DE NOTICIAS", "6

,\.. _V\_'_ ¦''• "A nilllWNA" EO.JTHOS* Dos ESTADOS.
Ulgnrrog 19 (Ires fliia.« misturas).
toli.iiii.liia 55 (Mistura fina).Ooloiiihiim 66 (Caimral lavado),
fluminense (Mistura fina),rintliios 44 (Mlslura finu).PlntJmis 88 (t)_|ioral Invado).
Ganchos 20 (Mistura fina).
Gaúchos 30 (Caporal lavado).
Gu.v_-.ner (Em caixas de 100).Luxo (Finíssima mistura).

Villa Isabel F. O. —(Infantis) —
O captain do-team campeão pedo _
presença dos seus jogadores hoje, ás
14 1|2 'horas, no campo do club, para
jogarem contra o America F. C.

Este convite entende-se com os
players: Oswaldo Ferreira, Pedro
Faillace, Sorafim Carvalho, JosC Sa-
raiva, José Ribeiro da Graça, Jorce-
lyno Monteiro, Otto Freitas, Amaury
Santos, José Gome» Lemos, Oswaldo
Arantes, Gumereindo Lavrador, Ra-
fael Barbosa e os demais que dispu-
taram o campeonato lindo.

Barata F. O. — -Realizando-se
hoje o jogo infantil do Io team com
o Paris F. C, o captain pede o com-
parecimento dos seguintes jogadores,ás 8 horas: Bocage; Cachorrinho e
Waldemiro; Floriano, Alfredo e José
II; Dongo, Orestino, Ratto, José eBclmirlnho.

Reservas: Manoel e Jaboticaba,
ASSEMBLÉAS E REUNIÕES

Andarahy A. O. — O presidenteconvida todos os associados quites
para so reunirem em assemblea geralordinária, para eleição da nova dire-
ctoria, no 'dia 15 do corrente, na sede
social, ás 20 horas.

S. C. Mangueira — São convidados
todos os sócios quites para a assem-
bléa geral, heje, ás 20 horas, na
sede social.

Ordem do dia: leitura do relatório
da directoria o eleição para os cargos
de membros da commissão de exame
do contas.

O. A. Mutondo — O presidente eon-
vida todos os sócios quites para to-marem parte na assemblea geral or-
dlnaria, hoje, ás 16 horas, na sé-
de. social, para elelgao, da nova dire-
ctoria para 1921.

Audax-Cliib — Em sessão sema-
nal, reune-se hoje, ris 13 horas, adirectoria. deste centro de sports.

Pedrcffiilho F. O. — O presidenteconvida os associados para compare-
derem á assemblea geral extráordina-
ria, a rpalizar-se amanhã, ás 20 ho-ras, á rua Jockey Club h. 42

Brasileiro A. C. — O presidentesolicita -a todos os directores paracomparecerem, terça-feira, á sede
provisória, ás 20 1|2 horas, afim deserem resolvidos, com antecedência,
assumptos relativos á festa do dia 1*>do janeiro próximo, quando ser,,desempatada a taça "Imprensa Bra-sileira", o outros assumptos de gran-de relevância para o club.

Verdun _F. O. — S3o convidados,
por nc;sso intermédio, todos os sócios
quites para so reunirem em assem-bléa geral ordinária, no próximo dia16, áa 20 horas,
FOOT-BALL EM NOVA IGUASSÚ'

Nova Iguassú F. C. x 8. C. Bota-fogo*— Reaiiza-se hoje, eni NovaIguassú, um match amistoso entre ossegundos o primeiros teams dosclubs acima mencionados.
O director sportivo do S. C. Bota-fogo pode o comparecimento dos jo-gadores abaixe, escalados- ás 9 ho-ras, na sede:
Io team: Luiz; Oscar e Lazoskl;Oswaldo, Bernabé e Machado; Jay-me, Augusto, Antenor, Arnaldo e An-toninho.
2° toam: Alves; (?) e Allemão;Jorge.Isidro e Raphael; Adoipho, Vi-cente. Lulú Eduardo e Mario.
Reservas: todos os jogadores do 3"team.

A' disputa do campeonato que ora
se inicia, coimquanto esteja resumido
á metade dos clubs filiados â diri-
gente náutica carioca, concorrerão o
Club de Regatas-S. Christovão, cam-
peão de 1915 e 1919; Club de Rega-
to» Boqueirão do Passeio, campeão de
19-1.8; Cluib de Natação e Regatas,
campeão de 1913 e 1917; Club de Re-
gatas Guanabara, campeão de 1916
e o Club dè 'Regatas* Vasco da Gama.

Dos clubs acima, apenas o Vasco
da Gama não conseguiu incluir o- seu
nome na lista dos vietoriosos no
campeonato devido-, talvez, não pos-
suir até aqui elementos sufficientes
para derrotar os seus competidores.

Este anno, porém, com uma es-
quadra relativamente equivalente aos
clubs co-irmãos, se não conseguir
triumphar,. não fará figura apagada.

De accordo com a resolução do
conselho*, serão adoptadas as regras
internacionaes annexas ás regras até
aqui p-ostas enn pratica, publicando
mais abaixo as emendas, para co-
nhecime.nto dos jogadores.

¦A Federação resolveu marcar o
unico dos jogos para as 1-5 iio-ras, se-
gulndo-seos demais, com õ- intervalo
de meia hora para cada jogo.

•A tabela marca para hoje oa se-
guintes encontros:

Vasco da Gania x S. Cliristovão
Entre os segundos e priiméirps qua-

dros, respectivamente, ás 15 e 15 1|2
horas.

Juiz escalado, Sr. Pedro dos San-
tos, do Club de Natação e Regatas.

Natação x Boqueirão
Entre os segundos e primeiros

quadros,! .respectivamente, ris A 6 e
16 1|2 horas.

Juiz escalado, Sr. Jayme Fernan-
des Guedes, do Club de Regatas
Vaqco da Gama,
Os quadros principaes para os en-

oontros do liojo
Para os encontros que se realiza-

rão hoje, até a ultima hora, oa qua-
dros organizados eram oa seguintes:

Vasco da Gama:
Hercules

Victorino — Rosa
Provenzano

Salvador — Angeltt —¦ Fa-sclencla
S. Christovão:

•Alfredo *
João — Fonseca

Abrahão*
Paulo — Yorio — Silverio

Natação:
Mangangá

Pedi io- — Vieira
Chocolate'

Martins — Crespo —* Witte
-Boqueirão:

Gobitta
Castello II — Dudd

Orlando
Csatello I — J. Mattos — Nelson

.tD't-1-ÚIÕ (r.HMl ').

DA COMPANHIA NACIONAL
DE TABACOS
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TOHIM-IO DE K-H-IUAI-I.

TURF
JOOKEY CLUB

A corrida de hoje
Com um bom programma, ao qualservem de base os grandes prêmiosPrado Fluminense" e "Major Su-ckow", realiza hoje a veterana dasnossas sociedades, no seu hippodromo

de S. Francisco Xavier, mais uma re-união sportiva.
O programma offeree outros attra-ctivos, sendo pois justo esperar-se queo meeting de hoje alcançará um es-

plenddo exito.
São nossos- palpites:

Mtysteriosa — Atros
Paradoxo — Machiavel

Zuleika — João Ninguém
Garimpeiro — Esbelta

WILSON — Pila
Loisir — La Marqueza
Monstrone — Caricato
Atrevido — Argentina

Azares: Bedulna, Medor, Júbilo,Atros, Grattlement, Marina, Las Pai-mas e Sterlina.

GRAHBES MEIOS SPORTIVOS
DA COMPANHIA NACIONAL

DE TABACOS
cotj-jpojst

IIHtVKIO oi; (IM-ATIS

O INICIO DA TEMPORADA AOU\-
. TICA DE 1920

O pavilhão de regatas pre.nara-separa receber os afficionados do sport

Avisos da Federação
. E' prohiblda a permanência de jo-

gadores rio pavilhão —• A Federação
Brasil"ira do Remo, pelo seu presi-
dente, avisa aos clubs concurrentes
aos jogos de hoje ser prohiblda a
permanência de jogadores em trajes
de natação, no: pavilhão dé regatas.¦ Os infractores dessa ordem estão
sujeitos ás penalidades impostas
pela Federação.

A Confederação Instala uni vestia-
Mo para os jogadores — A directo-
ria da Confederação Brasileira de
Desportos, por um requinte de gen-
tileza á sua íiliada — Federação
Brasileira do Remo, instalou, no
rez-do-châo do pavilhão Mourlsco,
ò-hde tem a sua sede, um vestiário
para os jogadores disputantes muda-
rem suas roupas.

Neste sentido, a Federação chama
á attenção dos clubs seus filiados.

O ingresso do pavilhão do regatas
está sujeito ao sello de 1$000 — A
Federação Brasileira do Remo re-
solveu distribuir convites especiaes
para o pavilhão de regatas, de onde
assistirão os sportsmen aos jogos
de campeonato de water-polo.

Esses convites estão sujeitos ao
sello de propaganda, de 1$, podendoser adquiridos nos portões do pavi-lhão de regatas. '

Os quadros do Vasco para os encon-
tros de hoje

O captain geral dos quadros do
Clnb de Regatas Vasco da Gama es-
calou os seguintes quadros para os
encontros de hoje eom o CR. gãoChristovão, pedindo p seu.compare-
cimento, na garage do club, ás 13,30
minutos:

Io quadro:
Hercules

Victorino — Rosas
Provenzano

Salvador — Angelú — Paciência
2** quadro:

Lucena
Rocha — Ribeiro

Carlos
Waldemar — Pinheiro — Mauiu

Torneio interno do O. R. Boqueirão
do Passeio

Em continuação á disputa dos jo-gos do torneio interno, promovidopela directoria do Club de RegatasBoqueirão do Passeio, realizam-se
hoje, nas águas fronteiras á praiade Santa Luzia, os seguintes jogos:•Correio da Manhã" x "O Paiz"—A's 7 horas. Juiz, Sr. Orlando Amen-doía.

"Pátria" x "Gazeta" — A's 1 ll"horas. Juiz.S. GastSo Ladeira '"
"Imparcial" x "Jornal do Brasil»— As 8 horas. Juiz, Sr. AntônioFernandes de Souza.
Os quadros estão assim organiza-dos:

A.w-Ínlp,rcial" - Jesus Rodriguez,Aristides Sanches, Romulo Aléssan-
Prth_,?aA°_ ^arS' Car,M ««manoPubul Antônio Rosai Alves, VicenteMachado Junior, Jacob Lespeh eFelisberto Jorge Moreira. .

Sanchl..0'.. 
a-V^nhã*' -Arnaldo

ban ches, Augusto Sarmento, AleixoB.ogdanoff, Álvaro . Mattos, Manoe.D Campos, F. G. Menké, AlbertoDias Teixeira, Alcides SUnSeWaldemar Borges Azevedo.
,__= A?atrlçl" 

~ A,varo <Je O. Mene-
sand^nT0 . 

* °_iveira' Marl° Ales-
S 

Ca'-l°s P- Braga, ArmandoMadeira, Manoel V. Filho Fran-
L3DiaCs. 

BrÍCÍ°' 00taVl° ^ « *™<-
"O Paiz" — Luiz D. Fernandesto^-SSf ,p- B/aga' Raphael sS

mnpi wm?' Ar,man(l0 Martins, Sa-
CA 

™tl*kowsk" C«st°r Rodrigues,
V* A* D* C_nseco, Carlos OliveiraJunior e Alberto Gonçalves PÜga/l"Gazeta de Noticias» — Raul de
£nelta?' ._UgUst0 Alme1^ Sobrinho'
SX,08I_^"°T ?arfM«1»<*. Aris-(oteies silva, João Antônio Mathels aFrancisco Irineu Erhardt 

UlelS °
"Jornal do Brasil" —. ArmandoSantos, Anselmo Vaz Junio£3do Barros, Lourenço M. de Queiroz!ra,™otr os adicionados do sport Tiw. xr' *H°«renço M. de Queirozaquático don-de se assiètitá o les-ri. ber,t° Nogueira, Alberto Sarmento'enrolar daa prova* lniciaes do cam- $"(lio 

Ba>*ata Ribeiro, Abert,;peonato de water-polo do Rio de Jà- | 
*Wv..5.. e Joaquim Freire Oliveiraneiro de 1920, instituído pè.n Fe- CAMPEOXATO INTERNO nnderação Brasileira das Sociedade^ do I\TERN\c?oiC .tRí.*.v-, nÜJO inicio vem ãehdo e-*nc- *3* fi..,i™__ , 

*-\lt<"-«ACIONAL
ruão anòiósàmerité. ' . ' "-'«aimente hoje que se reali-'"• na ')rala de Santa Luzia, os ju-

gos lniciaes do campeonato interno
de wat-r-i.elo, or..;..n:_-_ido pela di-
rectoria. do Interna cional, entre os
seus associados.

Os jogos marcados para hoje são
os seguintes:

Ciumento x Néa, ás 7 horas;
Yolanda x Bellitá, ás 7 1]2 horas;
Cir x Nelta, ás 8 horas.
Os players que vão se enfrentar

estão asJim constituídos:
Ciumento—*Musafir, Braga, Eva-

risto, Calvente (cap.), Carreim, Cy-
ro, Bacalháo, R. Agenor, Lopes Soa-
res e Mario Ciallo.

Néa.—Cesario Veiga, Moura, Car-
den, Miguel (cap.). Salvador, Ge-
rardin I, Maricota, R. Alberto Va-
lente e Nestor Valentim.

Yolanda — Mario Veiga, Souza,
Gamberone, Rogério (cap), Álvaro;
Policia, Germano, li. Murillo Lopes
e Acrisio Santos.

Cir—Santinhos, Magalhães, Fom-
tão, Fonseca (cap.), Adoipho, Go-
rardin II, Ferreira, R. Eduardo, Be-
ça e Antônio Barbosa da Silva.

Bellita—Barbos;!, Eloy, Brito,Hen-
rique (cap.), Si.iamarella, Araujo,
Calvo, R. José Guedes e Pedro Sal-
gueiro.

NeUa—Areno, Chuchu, Jayme,Ar-
mindo (cup.), Maciota, Campista,
Oioero, R. Antônio, José da Costa o
Antônio Carlos Fernandes.

COMMIS.SÂO TECIE-ICA !

Está marcada para a proxima
quarta-feira, 15 do corrente, ás
17 1|2 horas, a reunião ordinária
detsa comini.ssâo da Federação Bra-
sileira do Remo, para julgamento
dos jogos a serem realizados hoje,
em Botafogo.
TORNEIO INTERNO DO O. R. SÃO

OIIIUSTOVÂO

Na sedo do Club de Regatas São
Christovão, na praia do Caju, reali-
za-se hoje, ág 8 horas, uma reunião
dos captains nomeados pela directo-
'ria, para tratarem da formação dos
quadros de wa.ter-polo, dentre os 65
associados inscriptos, para a disputa
do torneio interno deste anno.
A FESTA DE HOJE NO CLUB DE

NATAÇÃO E REGATAS
'"¦"ii

Uma encantadora reunião reserva
hoje, a directoria do glorioso Club de
Natação e Regatas aos seus dignissl-
híos consoclos e suas Exmas famílias,
realizando, no seu salão de baile, a
festa da Escola de Gymnastica, cuja
realização vem sendo ultimamente
objecto de assumpto nas palestras
sportivas.
O INTERNACIONAL JA' RECEBEU

O SEU YOLE A 8 REMOS
Acha-se na garage do Club Inter<

nacional do Regatas, desdo quarta-
feira ultima, a yole a oito remos, en-
commendada aos construetores ita-
lianos Toggi Algrete.

A nov embarcação dos "benjamins"
é um verdadeiro mimo de obra, en-
cheh'do de enthusiasmo a todos cs co-
nhocedores da construcção naval do£
barcos de corridas, receberá o nome
de "Internacional".

O ANNIVERSARIO DO CLUB DB
NATAÇÃO È REGATAS

A 'historia do sport náutico brasi-
loiro, registra amanha, a passagem
do 24° anniversario da fundação do
glorioso Club de NUtação e Regatas,
um dos beneméritos do sport.

Commemorando osta faustosa data,
a sua actual directoria projecta, para
o próximo dia 18, sabbado, um "sa-
ràu" dansante, entre os seus associa-
dos e suas Exmas. famílias.

A posse da nova directoria, ante--'
hontem eleita, verifiear-se-ha nesse
dia, reinando grande enthusiasmo en-
tre os jagunços.

Para maior brilhantismo, sabemos
quo a directoria vai contratar uma or«
chestra e uma banda de musica mi-
litar.

LAWN-TENNI8
O "ENCERRAMENTO 

DO CAMPEO.
NATO DA LIGA — O ENCONTRO
ENTRE OS EXCELLENTES LE--MISTAS HAYNE X SYDNEY
Por fim, ê hoje, ás 16 horas, noi

magnífico court n. 3 do tricolor quese realiza o decisivo e ultimo prelioda prova single-scraüeh desse, cam-
peonato, a travar-se entre òs afama-
dos tennistas e laureados campeões
A. Vernon Hayne e Sydnoy Pullen,
estupendos representantes dos gló-rlosos clubs Fluminense e Flamengo.
Desses jogadores, sa-bemos que Hay-
ne foi detentor do titulo e da taça in-
titulada nos cam.peonatos annuaes do
Rio Cricket, em 1916, 1917 e 1918.

Do mesmo modo é do Paysandú,
em 1917 e 1918, e em 1919, do tri-¦color.

O seu jogo é espíeniíiido e caracte-
rizado pelas suas terríveis "cortadas''
e pelos seus -mn,gistráes "lobs".

Colloca, admiravelmente, as suaa
bolas; tem um "lank-hand" niuito
firme e, quando desenvolvo "jogo de
rede", o faz de modo tão brilhante,
que a sua acção sempre lhe conquista
o "ponto". ... •

Tambem é um dos melhores
scratchmen do Rio e ,flo Fluminense,
sempre sobrosain do-se, oecupando
logar de destaque nos en-confri--- rli-
versos, desempenhados com a _sso-ciacão Paulista o Club Athletico
Paulistano.

O seu antagonista, Sydney Pullen,representante do rubro-negro, já le-vantou nesse mesmo campeonato, em1916, de modo mui brilhante, umavictoria, estando .agora, segundo in-formações que obtivemos, em optimoentrainement e com certeza dispostoa repetir a mesma proeza.. Possuo Sydney um bom jogo de•collocação; os seus volleys. baixos,são executados com precisão, o mui-to valentes são os seua volley's dri-ves em meia altura.
Além disso, lhe caracteriza, peloseu excellente golpe de vista e umaassombrosa actividade.
Será assim, pois, attrahontissimoesse importante match de logo, atarae, em que teremos oceasião dopresenciar e applaudir bellos lances,naturaes e numerosos nesses grandes

™?,__-0Í ."aes enc°nfos. "So só pela
C„ ?,,-c]ass? dos "«gantea,- como
m. -f„ 

'gG 
_C-Tque fazem na con-quista -do glorioso titulo do cam mão

deianeni;o.nnÍ9daentldaae "ü I{,°

PEDESTRIANISSV30
CENTRO EXCURSIONISTA

BRASILEIRO
Realiza-se hoje a segunda excur-eao da serie promovida por esse ,-lub,cujo local escolhido foi o Pão de Aa-sucar.
Os excursionistas de hoje partira»da Galeria Cruzeiro, ás 7 horaa.

ísfeteísi*.
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PULMOSERüAl

I A .IAMPADA r"'jtóJ?S-;

11M AI5 RESISTENTE E ft MA15 tCONOMICft . ^ 1 j

BAILLY
TOSSE, GRIPPES. LARíNGITE, BROVCHITE,
RESULTAS DE COQUELUCHE E OE SARAMPO

Sob a influencia áo " PULtíOSERUM "
A tosse sooega-se immediatamente

A febre desapparece.
a oppressão e as punçadas na üharga sooegam-B«.

A respiração torna-se ma's faoil.
. O appetite renasoe.

A saude reapparece.
As forças e a energia reoobram vida.

.W7RECH0O NOS HOSPITAES, rprRE'MDO PFL» M«,0RI»
DO CORPO MEDICO FRANCEZ. EXPERIMENTADO

POR MAIS DE 20.000 MÉDICOS ESTRANGEIROS.

£» TODAS AS PHARMACIAS E OROBW.S

MODO DE ÜSAL-0
umn tolher dot de chá pela manhã t pela noite,

Laboratórios BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS
Mm«m

Casos de policia
Assistência

i preto Joaô Rodrigues Min, mora-
dor á rua Portella n. 18, íoi soecorrido
pela Assistência, hontem,' porque, ma-
chucou-sè com um martelo, no super-
cilio esquerdo.

— José Lopes Gabriel,'residente ü
rua"Dr. Niemeyer n.. 81, abriu muito
os olhos com ,o espanto da falta do
energia, o um pedacinho de carvão
penetrou-lhe no olho direito.

Jo.-é íoi a Assistência o líi o'cura-
ram.

d'a em um barracão da rua Baroneza,
no Jacaré.

Levando mais longe suas pesquisas,
esses commissarios opinaram qúc"Bahianinha" fora assassinada por
seu amante Lydio Henrique da Silva,
vulgo "Tijuca", vagabundo conhecido,
o qual íoi preso.

Levado para a delegacia, habilmen-
te interrogado,' "Tijuca" confessou o
crime, sendo au toado em flagrante.

O cadáver da victima íoi removido
para o necrotério.

•Dr. Humberto de Mello—Cirurgia
geral, partos, moléstias das senho-
ras o vias urinarias. Cons.: S. José
81. Das 13 ás 15 horas, üs-segun-
das, quartas e sextas-feiras. Res.:
24 de Maio 35. Tel. V. 61G5.

DKNTISTAS
Dr. Octavio Eurico Álvaro — Ci-

rurgião-dentista, pela Faculdade de
Medicina do Rio; membro de varia-s
associações, seieritificas, fundador da
clinica dentaria no Hospital de
Nossa Senhora das Dores, da Mise-
ricordia, etc. Instalação elèctrica.
Hygiene rigorosa". Trabalhos rapi-
dos e garantidos, com hora marca-
da. Consultório e residência; rua
Vinte a Quatro de Maio n. 74. Tel.

ANAIiYSKS DE.URINAS, ETC.
Ccsar Diogo, chimico analysta.

Rua da Quitanda n. 15, esquina da.
de Assombléa.

ADVOGADOS
Dr. Knnuplio Bocayuva Cunha —

Escriptorio, rua do Rosário n. 6.5.
Telephone n. «1.342, Norte.

Dr. Rubens Mttxiniiano Figueiredo,
advogado—Commercial, civel e cri-
minai — Rosário, 157, Io andar—Tel.
5.738 Norte—Das 10 ás 13 e das 13
íis 17.

Dr. Honorio Coimbra—Cível, com-
mercial c criminal;- adianta custas.
Praça Tiradontes 87, tel. 1.440 Cen-
tl-al.. . ...;,.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior e mais

importante do Brasil 
'—Avenida 

Rio
Branco—Magníficas aceommodacões
a pregos módicos. Ascensores ele-
ctricos.

ARCHITI.CTURA E CONSTRU-¦ ' ' CÇÕES
Antônio ,Juiiiiiiz/.l & C, sociedade

em coinmandita, , pôr acções, com
serraria e carpintaria á vapor; depo»
sito de madeiras, de ferro duplo T.,
mármores, mosaicos de luxo, de má-
deira; ladrilho, cerâmica'e azulejos.

etc: encarregam-se da construcção
de edifícios públicos e predios para
particulares, por empreitada ou ad-
ministração.

Escriptorio technico: Avenida Rio
Branco n." 144, telephone 773, Cen-
trai, e tolephone particular, do go-
rente, 774 Central.

Tiram plantas e dão orçamento
para quaesquer obras.

Escriptorio comniercial e deposi-
to; praia de Botafogo n. 20 (morro
da Viuva), telephone Beira Mar,
1.339. "

FLORES E PLANTAS
Hortiiiania — Casa fundada em 1°

de janeiro de 18S5 — Telephone nu-
mero 1.352, Norte—E. CARNEIRO
LEÃO & C, suecessores do Fickroff,
Carneiro Leão & C Rua do Ouvidor
n. 77 — Chácara, rua Santa Alexan-
drina n. 134,. Rio Comprido — So-
mentes novas de hortaliças, flores
e agricultura — Plantas de ornamen
to, fruteiras, roseiras, etc. Objectos
para' todos os misteres de .jardlna-
gem. Gaiolas, chiis da índia Ram
Lai's, Mineiro e Paulista. Alimento
para canários, pó da- Pérsia, etc.
Costas, ramos e coroas de flores na-
turaes, feitos com apurado gosto.

FRUTAS E GELO
Ferreira Irmão & C. — Rua Pri-

meiro do Março n. 4.

LOTERIAS
Casa Guimarães —Agencia de lote-

tet-ias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do becco das Cancelas.

DIVERSOS
Livros de leitura, de Vianna, Ko-

pke, Puiggari-Barreto, Arnaldo Bar»
reto, Abilio Mac. Epaminondas e
Kclisberto de Carvalho, Ferreira da
Rosa, Galhardo, Hilário Sabino e
Costa e Cunha o outros autores: na
Livraria Francisco Alves, rua do Ou-
vidor n. 1GC, Rio de Janeiro—Rua
de S. Bento n. 65. S. Paulo—Rua da.
Bahia n. 1.065, Bello Horizonte
Minas.

OFFERECE-SE um bom arruma-
dor do quartos; dá informações, com
o Sr. João Ignacio da Silva, rua dos
Arcos n. 60.

OFFERECE-SE um casal com
pratica de 'pensão, o marido para
copeiro e a mulher para arrumàdei-
ra; rua do Cattete n. 107; condueta
afiançada. Telephone Beira Mar
1251. " .

OFFERECE-SE uma moça para
casa «íe pequv-.a família, pára àrru-
madeira; ladeira do Castro ri. 68.

OETE:.^CE-SE 
"uma senhora de

meia idade, p.ra um casal se. I fl-
lhos ou para lomar "èòiítá "dê crlah-
ç.' : a rua Marcilio Dias n. '8v '-

OFFEREU1S-SE umà arrumàdel-
ra ou ama secca, para eu. ..anilhar,
prestando as melhores. Informações,
nu. rua General Pedra n. llí.

OFFERECE-SE um perfeito cozi-
nheiro. limpo e afiançado, para for-
no, fogão, massas finas e doces, para
hotel, pensão nobre ou familia. de
tratamento. Tel. 1820 N.

OFFERECE-SE uma criada para
cozinhar, dando, de sua pessoa boa
fiança, para casa de tratamento; ôr-
denado, de 60$ para cima. Rua do
Riachuelo n: 78, casa 17.

OFFERECE-SE um bom empre-
gado; escrever para João Ignacio;
rua dos Arcos n. 60.

O Ponto de Partida
Foi um Automóvel
O Ponto Culminante

gtSPòi um
Wm
^<_Jè

p^all

OFFERECE-SE uma cozinheira
do trivial, com uma filha de 10 an-
nos, não faz questão de.,fazer mais
algum serviço; para ser procurada na
rua das Laranjeiras n. 146, casa 2.

Accidente de trabalho
Dsé.is da Rocha- Gomes, do 25 annos

de idade,'é operário da fabrica tecidos
Botafogo, A rua Barão do Mesquita, e
hontem,- quando trabalhava em uma
secção de fios, foi victima de um la-
mèntavei' accidente.

O apparelho de segui'..r os fios,
peK<>u-o em parte-delicada, do corpo,
inutllizaridò-ò.

Aos seus gritos acudiram vários
companheiros seus que o levaram
para o escriptorio da fabrica onde a
Assistência o íoi buscar.

Pçjjplá de. receber os curativos- de
urfeeiic'a no-posto centra), Oscar íoi
removido para a sua residência á rua
Francisco a. 40, no morro do Pinto.
*, — a m o *mi

Um casal deslilinuuip
Aurora de Souza Correia, residente

ft rua da Misericórdia, foi liontem ü
delegacia do 30° districlo afim de apre-
sentar,! uma gravo queixa contra seus
ex-patrões, Joaquim Coelho- de ,Souza
ic sua mulher Albertina Paravesiqi.

Ksse casal, que mora fl. rua Anhnn-
gã u. 10, espancou Aurora estúpida-
mente,, porque cila reclamava o seu
ordonado atrazado. Não contentes com
isso, as duas feras agarraram uma
filhinlia de Aurora, Olivia, de.dois an-
mos dc idade e maltrataram-na tam-
bein.

t> delegado mandou submetter Au-
roru é sua filhinlia a corpo de delieto.

Os aceusados íoram intimados a
comparecer A, delegacia amanhã, afim
de prestarem declarações.

¦ i <¦ » ¦¦
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IODOLINO DE ORH
Precioso suecedaneo do oleo de fígado de bacalhao, das emnlsões e das peparações iodada— 0 melhcr

tônico para crianças e pessoas anêmicas. Fortalece e engiída em poncus dias. Receitado
diariamente por notáveis clínicos, qne attestam o sen alto valor tlierapeutico

UEZIAfVS OS ATTESTADOS
A anemia é o caminho para as doenças graves

Nunoi é tia mnisl.-mbriir qu • u pii-soa fraca está pridisp sta n contra bi
ciiferiiiiiluiles gruviis. 

'•'¦•' '••'•'
O Sr; Ai.ii.bii Fr irrt M-lch-ido decliifil q o: ... • •',
Fm,"(iartme iimiio t-nipo, fraco « miign , porém, sem ter doeiiç s que

|-m« impüitm ni de traliulliiir; uu uliimo iiiverno, livn, porém, piiuiuiuiiin iiu
qual (-.ciipu iinlaguiHiiieiitn, num liquei tf.o fiaeo e nucili ntu, que pai^cui

|um,tiibi)iculo3u. i;u-tainlu muitu h leviiiitur-iue onüilrr. I. itliziiféiitè') ílepiii. dei
I lunar UIro de lli C4'U o, me reeeit r m o poilorosisiiuio fjr ifieaute aí 'DO-
;USO DE Oltll», com o qu lwuperoi riipiilniii ute as forças "ea íuuiW,
; otitinunndo o uso deaie rém-uio. de/iip|u reoou o meu estado d fiaqueza,
; tendo hojt;muito mais torto o sadio i.o'qiie àuiy.á da doa.n;a. -

OFFERECE-SE uma senhora de
idade para.dama de-copipanhia, pu
para t unar conta de uma casa do um
viuvo; trata-se na rua Real Grande-
za n. 252, travessa das Mangueiras
n. 2, com D. Josephina Zorelo.-

Intoxicação
A joven Filomena Machado, de .20"

annosi casada-e moradora â'rua' j;oÊlo-
Aventura ri. 13, em Caturnby, linha"eb-
mido ao almoço umas hervas; do subi'-
to sentiu-se perturbada, sobrevindo
logo todos os symptomas de enyene-
namento.

Reclamados os soceorros da Assis-
tencia, foi ella medicada e posta fftra
de perigo. ' "'

A pol!cia do 9o districto não soube
do oceorrido.

 — í mm » m '

Dois autos e duas victimas
Foram fluas crianças ns victimas,

hontem, ú. noite, da rapidez dos auto-
moveis.

A primeira foi TOlomy, de 13 anuos,
filho de Pio Pereira de Souza, residen-
tefi. ma Frei Caneca n. 4R5, e foi (Uro-
pelado, na avenida Salvador dc Sil, por
um auto, que fugiu.

JOlomy, quo recebeu contusões pelo
corpo, lão graves Coram, que falleceu
na Assistência.

Seu cadáver foi removido para o
necrotério.

A outra victima foi o pequeno Amor-
lindo, de sete annos, filho do Aristides
Loho, foi atropelado no largo de
Caturnby, recebendo contusões na rt-
giflo lombar.

O automóvel fugiu e a policia do
9" districto de nada soube.

.Vigarista preso
O agente n. 6fc, Francisco Manas,

de ronda na Avenida -R!o Branco, viu
um conhecido "vigarista" e entendeu,
desde logo, prendel-o.

O vigarista resistiu • em soccorro
do agente acudiram os guardas civis
ns. 304 c 385, mas mesmo assim, o vi-
gar sta aggrediu o agente, ferindo-o
na cabeça.

A custo foi levado para a delegacia
dn l" districto, cujo xadrez foi reco-
lhido.

Um Pombo sanguinário
Os carregadores Josfi Joaquim Nu:

nes, residente ü rua da Prainha nu-
m°ro 92, e'Francisco Maria Pombo,
de residência ignorada, encontrando-
se hontem, na rua Dr. Rodrigo Silva,
questionaram, inaultaruin-se o des-
aCiaram-se.

Pombo, que é sanguinário, embora a
futilidade da discussão, feriu o com-
panheiro com uma facada na coxa es-
querda. fugindo em seguida.

Nunes queixou-se da aggressâo ã»
autoridades do Io districto e recusou
os soceorros da Assistência, 'recolheu-
<lo-se á sua residência.

Em pleno "bar"
Foi no "bar"- Olympia, estabeleci-

mento mal freqüentado, situado na
rua Moraes e Valle, esquina da rua
Joaqum Siva.

Dentre outros freguezes que lá esla-
vam, contava-se Waldemar Pres,
-solteiro, de profissão desconhecida e
residente ft rua Santo Amaro n. 186.

Desavindo-so com o eaixeiro do
"bar", de nome Pedro Leal, o Walde-
mar, que tem "carta de valente", ag-
grid'u-o a bofetadas. Depressa acudiu
á. policia do 13° districto, c o valente
Waldemar foi preso e conduzido â de-
legacia da rua. Conde de Lage, onde,
ao ser revistado, desacatou o commis-
sario Fausto Barreto.
.Waldemar foi autoado por desacato
Hautoridade'o par offensas physicas.

Annibal Freire Sluclmtl».
Bio de Jaiieiro.

Em todas as pharmacias e drogarias. Agentes: SILVA, GO-
MES &-C. Rua Primeiro dc Março n; 151, RIO DE JANEIRO.

¦ 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 lavadei-
ra o'engommadeira; trata-se ü, rua
Carvalho de Sã ri 60. , ¦ ',

ÕFFERECE-SE uma moça com
pratica de ama secca e honesta, para
casa de familia; travessa Pepe n. 34,
Botafogo. •

OFFERECE-SE uma senhora para
cozinhar em uma pequena pensão;
cartas neste jornal, com as inieiaes
•C. C.

. OFFERECE-SE uma senhora de
idade para casa'dé familia oupensão,
para ajudar -np serviço doméstico;
não dorme no aigüel; rua Èvaristo da.
Veiga n. 47.. . :

OFFERECE-SR um menino fle 12
annos, quc sale lêr e escrever, para
qualquer serviço; prefere-se Cattete;
á rua Bento Lisboa n, 124, Cattete...

DIVERSOS
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SECÇ40 LIVRE

_V«ÍSAO PAULO"
COMPANHIA NACIONAL 0E SEGUROS DEVIDA

CAPITAL RS. 3.OO0:OO0$O00
Sede em SA» Paul» -

2, Rui di Quitanda
Telop. Cfiitial 4483

Succursal no Rio <lc Janeiro

137,2* Avenida Rio Branco
/^^^A^AA«V^AAAiVNM^VWk
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A policia ignora

QUEM FERIU O REGO ?
t» Alfredo Gonçalves Rego, moríidui:

â rua Maurity n. 14, quando, hontem,
se dirigia para a sua residência, no
calcante, não por falta do energia de
sua pessoa, mas de electricidade, foi
aggrciliilo A navalha por um individuo,
que se evadiu acto continuo.

Rego foi soecorrido pela Assisten-
cia.

Assassinato
I 'ela madrugada de hojft a» autori-

dades do 18" districto receberam cora-
municação de que Cora encontrada
comunicação de que fora encontrada
uma mulher de crtr preta, morta na
rua Baroneza, esquina da de Dois de
Maio. -

Para 1.1 partiram immediatamente na
commissarios Pelayo e Roraeram, e,
di- facfo, verificaram a veracidade do
aviso.

Kyndicando logo, essas autoridades
conseguiram saher que a morta, que
apresentava uma facada no lado do
coração e outra no olho direito, cra
Bernardftlá Corrriíi, vulgo "P.ulilanl-
n!i:t". solteira, de 30 annos. (me rt"<<-

MAIS DINHEIRO PARA O CANAL
DE MACAKE' A CAMPOS

O Sr. ministro da viação solicitou,
por aviso de hontem ao seu coliega
da fazenda providencias para que,
jior cc-nta da consignação de r-í-is
600:000i$, para serviços de -melhora-
mentos do canal de Macahé a Cam-
po», seja entregue ao- pagador -da re-
apectiva commissão de estudos e me-
lhoramentos. "Walírido Dias, a quaii-
tia dc 150:000$, destinada a oceor-
rer ús desipezos com aquelle serviço
na sede da mestra commiesAo no
Estado do Rio de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO.

ÁsseniWóa geral
' E' condição indispensável para fa-

zer parte da assembléa geral, no
próximo dia 20. segunda-feira, estar.
quite com a associação, visto o re-
cibo do mez ou o certificado de qui-
tação representar o titulo eleitoral
do sócio.

De accordo com os-estatutos, não
poderão fazer parte da assentbl6a
geral, nem ser votados para qualquer
cargo.oa sócios que forem funeciona-
rios da associação ou que delia es-
tejam recebendo retribuição por ter-
viço» prestado;., bem como os meno-
res e as associadas -pensionistas.

VICTOR RC-DRIGUES JUNIOR.
1° secretario

AVISOS ESPÉCIAES
MÉDICOS

Dr. Guedes dc Mello — Moléstias
de olhos, ouvidos, nariz c garganta.
Das 3 ás 5 horas p. in. Consultas ã
rua S. José n. 51, 1* andar. Tele-
phone G.868, Central, Residência:
rua Dezenove do Fevereiro n. 135,
Botafogo. Telephone Sul 1.ÍIS6.

Dr, Tamborim Guimarães — Mo-
lestia.s internas cm geral e especial-
mente moléstias das crianças. Rua
Uruguayana n. 21; residência, rua
de S. Christovâo n
40 C.

Dr. Uhaldo Veiga—Ciinico o espe-
cialista em syphilis, doenças vene-
reas e das vias uiinarlas. Cons.: rt.
Sete de Setembro n. 81, das 3 íis 5.
Tel. C. 808. Altos da drogaria A.
Carvalho & C.

Dr. Illliirlo de Gouveia, das uni-
versidmlcs de Paris e Heidelherg,
professor de clinien das doenças dos
olhos, ouvidos, nariz e garganta, n».' Faculdade dc Medicina desta capitai.

1'cOrisultaís diárias, das 11 ás 16 horas.
à, rua ij. JosC- n. 31

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE
JANEIRO

(Fundada em 1880)

Edifícios próprios: á Avenida Rio
Bronco 118 e 120 o Gonçalves Dias
4»

.ELEIÇÃO DA. ASSEMBLÉA
LIBICR ATIVA

DE-

FAI/tAM 20 DIAS

Aa pessoas que desejarem entrar
para a Associação dog Empregados
no Commercio do Rio do Janeiro de-
vem entregar aa suas propostas já,
pois a isenção de jóia sô vigorará
até 31 do corrente.
'Diploma  5$000
Mensalidade.  3Í00O

DECLARAÇÕES
CIAJB DE REGADAS VASCO DA

GAMA
Asseniblóà gerai

De ordem do Srl presidente, con-
vido os Srs. sócios i;uite« para toma-
rem parte na assembléa geral ordi-
naria, que terá logar no dia 13 do
corrente, pelas 20 hora».

Ordem do dia:
Eleição da directoria para 1921 e

interesses sociaes.
Rio de Janeiro. 10 de dezembro

de 1921—ARMANDO TAVARES DE
OLIVEIRA, Io secretario.

AIiUGA-SEj em casa de 
'-Tíainilia,

um quarto a um ou dois moços do
commercio, com pensão; á rua Dois
de Dezembro n. 121, Cattete.

ALUGA-SE uma esplendida sala
de frente, em casa muito limpa;
avenida. Mem de Sá n. 79. Telepho-
rie C. 3355. .

OFFERECE-SE uma machina
Singer de pespontar calçado, pc-rfei-
ta; venda garantida;' trata-se, á
qualqdor hora, á rua Marcilio Dias
n. 8. -y\ ''

COMPRAM-SE moveis usados.mo-
bilarios completos ou avulsos, qual-
quer quantidade, pianos, louças, ma-
chinas do costura e cofres de ferro;
pagam-se bem; negocio decidido com
brevidade; á rua Visconde de Itaúna
1&7, Tel. 1297-Norte.

A 3$000—Pelos últimos figurinos
se reforma-m oa chapéos de senho-
ras; beco do Rosário n. 2, largo de
S. Francisco — Casa Peçanha.

TERNOS a prestações, sob medi-
da, entrega-se na 1* prestação. La-,
vradlo 23. -

ATELIER de vestidos de madamé
Cappuccini. Rua da Carioca n. 6,
sobrado. Tel. C. 3617.

BOM NEGOCIO—Vendem-se qua-
tro caixas de vistas estereoscopicas,
formando um bloco, para exhibir
na via publica. Para ver e tratar, fi,
rua do Lavradio n. 122, casa 15. .

Em obediência a • que estatuo o
art. .54 dos cstntutos, convido to-
doa os Srs. consocios quites para a
assemblSa geral, a ser realizada no

570; telephone, j próximo dia 20 do cerrente, segun-
da-feira, nfim de elegerem os Í00
sócios sem graduação, que, com oe
ffraduados, formarão a. assemblía
deliberativa, que funecionará duran-
te o biennio dc 1921-1922.

A assembléa sc instalará ás 11 ho-
ras, formando-se as quatro mesas
eleitorufd, quo fuuccicmirão nté as
20 hora-s, hora em que .so iniciará a
apuração do pleito.

VICTOR RODRIGUES JUNIOR,
1" secrfctar.io

U. V. O. CARVÃO VEGETAL E
QUITANDAS

Secretaria: largo do Machado n. 7
De ordem do Sr. presidento, sâo

convidadas os Srs. sócios para se
reunirem em qssembléa geral, ter-
ça-íoira, 14 do corrente, ás 20 ho-
ras. para assumpto de grande inter-
esse—O lVfeecretario, JOÃO PEREI-
RA DOS REIS.

ANNUNCIOS
OFFERECErSE um rapaz com ai-

guma pratica de escriptorio. Respos-
ta. por favor, a Paulista. Rua Theo-
doro da Sirva-n. 1. Aldeia Campista.

MLLE. RUFFÍER, professeur dc
françaist: d'histoirc, de Httérature et
de diction. 9'adrejíser, 10, rua Sa-
chet, au ler. étage, ou .32, Desem-
bargador Isidro, Fabrica, 4050' V.

pe àttingiu o apogeu da perfeição
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Ç cjls. motor 30/50 HP- ma«neto Bosch, Mz e orranoo
electricos Gray «fc Dayis, aceutrmlabores, Wlllard, .forração
de couro legitimo, 5 rodas dé arame, amplas accomoda-
ções para sete pessoas.

A.C3-E3STTES GERAES

Estabelec. Mestre & Biatgé S. A.
Hua do Passeio 48/54-Rio de Janeiro

¦i

B RIS COE
O leader dos carros leves
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PARA ENIRBGA IMMEDIATA
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Domina o mercado porque
ID» ECONÔMICO, KKSiyriClVTlQ E VlflL,OZ

Sociedade Industrial e de Automóveis Bom Retiro
árenidu Itiu Urancu n, 170--tel. üoniral õlCD-liiiijerevó tulegmpliico: Uiglitaato

POSTO »E SEHVÍVO:
. A V RN IDA M KM l)li SÁ 'M/GO, -"T1-.I.HP.HOÍ.E 5428 
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LEILÃO DE PENHORES
EM 13 DE DEZEMBRO DE 1920

D» OLIVEIRA A C,
Rua Chile n. 18

1'azem leilão dns penhores ven-
cidos e avisuin aus Srs. iiiiilusii-ins
que pmlein refornmr uu resgatar
suas cautelas uld a bor» do leilão.

ARi^SBtK
1^ GRÁTIS*
& 95 .?.
X^ffl^

A ELEGANTE offerece grandes
vantagens em ternos tle fazenda in-
glezit e Palm-Betch e brim C 120,
legitimo, a prazo. Rua S. José 100,
sobrado.

A ELEGANTE oífereee grandes
vantagens em vestidos finos de baile
e "toHette", li prazo. Iiua S. Josfi
100, sobrado.

MMFftlSÍS,i#(S
tntestinaes e do apparelho
urinüiló, evitairt-se usando
U10F0SMINA, precioso aut.ise-
ptico <Je8.»fec»sittie- e diure-
tico, muito agradável ao po-
ladár. _
- Em todas ai pliurniacias • droga*
tia». Doponiu: Ltr.guitá OiUom —
Un» tViuiein dt- Marçi 17 — liio de
Janeiro.

electricos

AEG

':¦'•:
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OFPEUECE-SE um bom eaixeiro,
para hotel ou botequim. Inforrna-se
com o Sr. João Ignacio, rua dos Ar-
com n. CO.

ÓVFKílEÇE-SK um cozinheiro;
í.sorevor pura .Inflo Alvos; rua dos
Ateus h. 60. Pôde ir p:ira fora.

GEADA - CALLISTA
Especialista - no tratamento de

unluis encravadas e extracção dè
callos; '¦ rua da QuitanSa 87, loja.
Tel. 2052, Norte. Residência: Villa
r.7'.)8. Attende a chamados a domi-
cilio.

Predio no Centro
Vende-se um, na rua Uruçuayana,

entre Ouvidor o Sete de Setembro,
para tratar á rua Buenos Aires
n. 332, loja; de segunda-feira em
diante, das 2 ás B horas da tarde.

Escola Royal
D.-ictylograpliia com arte e per-

fei(;ão, só se aprendo na Kscola
Royal! Avenida Itlo Urnnco 151, 1"
andar, e Archias Cordeiro 192

O Trittlgestlv» Crus •> o umeo
remédio cu|iar> .1» curar tudaí Oi'doen»
VU< do (!dio:iinií0 e inleiiinus, taes
como dyi|ie|tsiat m:i. digestões, dores
do «iiomatío, diuetitões diltieeii, 4z as,
Vuiaito- dn piennoz mia- i-rimira-.; m-
dn|iuiisuvi:l na convalesceuya» ilas mo-
lestiat t>nt»%

DEPOSITAI. IOS.j

OLIVEIRA & CRUZ
¦na d» Assembléia 75 - BIO

PREVIDENTE
Companhia de Seguros

FUNDADA EM 1872

Rua Primeiro de Março o. 49
!• andar-^Edlficio próprio

Capital Integraliza- 4.• do, 2.500 aoçOes
de 1: 00$. . . . 2.500:000»0'>9

Reservas. '. . . . 1.649:0441900
Immoveis e. apoll- .

i ces-"de. sua pro- ;
priedade e . ou-
troa valores. . . 4.2O4:308$700

Diepjall^ no The-
souro. ..... . 200: :000

Sinistros pagos. . 10.363:51 "1695
Div ndos e b nus

distribuídos. . . ' .959iSOO|000

Scgtirog ninrilimos e terrestres '•
tosa. im. ^ ias

Directoria: Joio Alv.» Affons»
Junior, presidente, e José Carl.s N--
ves Gonzaga, director.

UM QUE FALA A MUITOS
Vargem Grande de Rezende, Eatado do Rio, 8 de setembro de 1919.

lllmo. Sr. Dr. Williams.
Schenectady. N. Y. E. U. A.

Amigo e senhor
E' Com muito prazer que lhe envio esta carta, afv ¦ V. S. os m.i>

-inceros atiradecimentos por baver ficado curado cora as vossit Pilulas Ro
sadas. . :

Estando meu irmão gravemente enfermo durante ura anno, usou o niestnc
iircparado, e como elle ficou curado da sua apemia-chlorose, me aconselhou fa
ter o mesmo tratamento, pois soffria de uma -debilidade geral, com dores no coi
po. Sendo que comecei à melhorar ,ero seguida que tomei as Pilulas Rosadas
só poderia attrihuir a elias esta melhora . Segui então tornando-as durante pouc
mais de tres mezes. e sinto-me hoje complet*-*-»»» curado.

Queira, pois, aceitar a presente e m ostral-a, se desejar, a quem quizer.
in.i-7 '"••|tlO

Pilulas Rosadas do Dr. Williams são oniicm tônico para o sangue, e «
muito recomniendavel usal-as depois de qualquer enferin.-.... | • ¦>" seja»
•1 ItiFlner' ihr<;innlii)h). felire typhoide. sarampáo. febres gástricas, etc, «
piando o doente estiver no estado de convalescença, desejando recuperar »•
;-iti> torijTis iimiü-is

V''n<i'«' *f -n/li". .« '.|r(V?\ri-,« * plnrmacias.
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EXPOSIÇÃO DE
INDUSTRIAS

BRITANNICAS-1921.
LONDRES * GLASGOW a BIRMINGHAM

De 21 de Fevereiro a 4 de Março.,

José Gonçalves
Cii-urgião-tlentiata, transferiu aou

consultório dentário pam o largo da
Carioca 0.

m

Organisada pela Secção «Je Commercio Ultramarino»
(DEPARTMENT OF OVERSEAS TRADE)

do Governo Británnico.

A GRANDE EXPOSIÇÃO ANNUAL DE COM-
MERCIO BRITÁNNICO offerece um ensejo
excepcional aos commerciantes e importadores
do Brasil para fazer inspecção e escolha de
uma colleccão completa de MANUFACTURAS
BRITANNICAS, entre as quaes acham-se a?
seguintes:

Tacida». ai. toda. as quilidadcs.
Roupa f«iu, incluilvc dt meia
Ck.p4UI • bonita .
Calçado t luva».
lastsllsçfrss para lut «leclrlca, t |ti • a

aarotcne. clc.
Fo|s>< d» co-inha c utensiliot Indutiva

d* iluminium, «tmaltido», clc
Artrfoi dt quinquiltiiria, lnxluiivt f-tr»

ramtnl. de Ioda. at cla.it) para
con.lruclorot. dt marinha t para tua
domestica*).

Ftrramtnla (do mio) dt todas as cla.tca
• icceisorloi pequtno» de machinas.

Movei» da melai para uio doméstico»
inctujivc cama-i, e para armaztnii
•icrlptorío. jardim t campo.

Tinia., vrrnixt. o maltriaet para pintor.
Tinia, para tinturaria o anilinat,
Objectos di» borraeba paia uio indut»

Iríal c doméstico.
Molocycltla. o bicytlcl.i.
Acceiierioi para automóveis, bieyclttèe

e aeroplanos.
Encanamento da cobri, chumbo, bronze

e eco, e gusinicõ» t material para
In.lellacòe. hygienicas.

Balança, a instrumentos de medicto.
Correarae para tranimiitão de machin*

ária.
Cal-- do aca o canh.mQ, coidoalba •

bt.abs.ute.. "¦:¦•--.

Cutelaria, prata • elecla-ca-prtatíw
Joalheria a rclojoaria.
Miudeiat,
Cristaes cta Iodai at «juaKdaac», pari

cellanas, lança da barra a. leveo
branca.

Moveis
Papelaria a acemories de tscriptaria. a
Artigos de imprensa
Artigos de phantasia, inclutlve atlbjat

de viagem o para (umaniea.
Couros para ariigos da phaMatia, a»

cadernafSo e moveis»
Vassourai e escottt,
Brinquedos e artigos para jafaa.
Artigos para sport.
Instrumcntoa scientificos a aplicai.
Óculos, lunetas, artigos paia aslaatl-

«cimentos ópticos, etc-
Apparelhos c accessorios para abalo»

graphia e cincmatograpbie.
Drogas e ertlgos de drogar!» ,
Intlruinenlot de musica.
Tapete., alloias e artigos tle tapetei-ta,
Conservas alimenticles (preparadas •

em latas) a bebidas.
Artigos chimicos (pesados a lavei) a

para uso doméstico
Instrumentos a e**B*rtlbcji «ttii-.aj •

ciiurgicoi,,- -"

ESTAS EXPOSIÇÕES DE INDUSTRIAS BRITANNICAS
não são organisada» para divertimento, mas no intuito de
servir aos compradores extrangeiros que se interessam nas
industrias que dellas fazem parte. Póde-se obter no Con*
sulado Geral da Grão-Bretanha no Rio de Janeiro cajalogo*
descriptivos e cartões de ingresso.

21 RUA SENADOR DANTAS
Chegada pelo vapor'"Sierra Ven-

tana", Faríy Ka-han traz os últimos
modelos de vestidos, chapéos, "man-
teaux lingerie" -e lindos pyjamas de
fôrma exqulsita e suggestiva. As ca-
sas Grandjan, Beiinett e Lewis fo-
ram as Inspiradoras das maravilhas
que se acham expostas no magazin
fla rua Senador -. Dantas 21, hoje,
sexta-feira,'10 do: corrente.

Ã elegante e distineta "elite" oa-
rioca corra a ádmiral-as.

LEILÃO DE PENHORES
CASA 60NTFIEH

Em 22 de Dezembro de 1920
Fundada cm 1567

Henry & Armando
í5 Su kii ds ta, .7
Fazem leilão dns penhores, ven-«idos e avisam aos Srs. imit-iarios

que podem relorimir ou resgatar
as -suas cautelas alé a véspera doleilão.

U*«a»«t«8J«ía«aXi<»^^

lilflflMWfII 1
COMPANHIA DE SEGUROS

lWarltiuius e Terrestres
KUNUAÜA'liM 1888'

deposito no rbesouro 200:noo$ooo
Capital „ 500:000(1000
Reservas.... 431:224*505

Receita em 1919  2."4Q7:994.-}420
sinistros pagos ato ai da »lezfinliro
tia 19IW — — _ G.ü46:611*084
.*.... AGENCIAS. . .... '

8. Paulo
Santa Catharina

Rio Grande do Snl
Rua da Quitanda 126

liuií. ''elegi-. I " «IK.aiaM.-aAIJÜUA
Teleplione Norte 2589

UmÍi» uo Correia. 1'14

RIO DE JANEIRO

IK.CP.OHME al-.va.naj 1

¥&if

TENHAM
SEMPRE

Á
MÃO

Na Cidade como
no Campo;

, no Escritório
I como na Oficina:na Escola,

em Passeio, noCale, no Teatro,
I em todas ag partes' onde vos chamem

as vossas
ocupações, vossos
deveres ou vossos

divertimentos;

UMA CAIXA DE

PASTILHAS VALM
ÍO TALISMAN

Que devem,sempre ter ao dispor das vossas Vias
respiratórias para EVITAR as conseqüências duma
corrente de-aroa düm resfriamento.

fará PRESERVAR as mucosas dos vossos Bronchioi
e aos vossos Pulmões, da ação irritante das poeirassempre nocivas e muitas veses microbianas.

fará COMPLETAR o tratamento dumaConstipaçlo
descuidada, dama Làryiieite recalcitrante, duma
Bronciuto quo dura desde mezes ou anos.

Para TONIFICAR os vossos Bronchios, estimular
o funcionamenie de vossos Pulmões, fortificar a»vossas Vias respiratórias e fornecer-lhes uma resis-
teneta 'que sâ lhes pode assegurar a antisepsia dás

Verdadeiras Pastilhas valda
Nâo esperem, oâo hesitem, proenrai-as-jà

CM CAIXAS COM 0 NOME VALDA

fi O CAURO UNIVERSAL I j
llll Temos os .seguintes carros para entrega lmme< jl;

HII Double-Phaeton com partida , 4:970'$«MM>
llll Volturette com partida  4:77*$0*0 §\\\l

Chassis Caminhão de uma tonelada  4:2i2'0'$00'0 |
Ijl Chassis pequeno sem partida  3:2'70ÍO0iO fl

Sedan (Limousine)  8:0*0'?00'0 B
coupê ..;.-.. ....... 6:8-ao'$«-oa ij

HII TliACrOB FORDSON ....................... 5:900$000 111
HII Sobio wagou São P- ulo fefi

llll AGENCIA FORD ,' I
lllj SECÇÃO DE AUTOMÓVEIS lj
llll 43, AVENIDA RIO BRANCO, 4-3 I 1
UU Telephone, Norte, n. 5.087 Ij |

UU SECÇÃO DE PEÇAS ||IÍ
.'.'. 47, RUA DA CONSTITUIÇÃO, 47 Ijl jl

IU Teleplione, Central, n. 6.102 f ill

¦' maam^mmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

LEGITIMO:
PÉRSIA

DA

(Vl-aveis a prestações
Visitem a Casa Sion. quo vende-oe

moveis por. pregos baratissimos e en-
ti-ftra pü primeira enti-5 ' • -V<a 20 °\*.
telephone. Beira-Mar 3.790, rua do
Cattete ns. 7 e 9.

Piano - Violino
dolim

Acabamos de receber um lindo sortimento quevendemos a preços altamente vantajosos.
Companhia Transoçeanica Finlaniitiza de Commercio Ltd.

Roa Visconde de Itaborahy, N, 47. — Primeiro andar—Tel. N. 888

iíM A MELHOR MACHINA DE COSTURA~m SOLIDAMENTE CONSTRUÍDA

^ MASSA FALLIDA DtSj-ose:' poliszougk
IMPORTANTE LEILÃO IDE

JÓIAS
/ J3»\rPENHADAS NA CASA DELGAD O SILVA polo fíilüili)

Ru.» [Sete cie Setembro ÍT-&
formando um osiilendicTo c variado sortinionlo .de joalheria, rclojoaria de

ouro e jilatlna, com brilhantes, diamantes e outras pedras pre-ciosas, destacando-se algumas de fino gosto e do alto valor

A. DE PINHO
(ANTÔNIO FERREIRA DE PINHO)

Escriptorio, rua da Quitanda n. 31. Telephone, Central, n. 884.
Autoriza-To pelos Srs. Castro Araujo & C, llquidatarios da referidafallencia,

Venderá cm leilão, segunda-feira, 13 de dezembro de 1920, As 12 horas
(meio dia), á

Fí-ust, Sete de tòeterntoro ÍT*^
cujo catalogo será distribuído no loc ai Indiead-o o no escriptorio do an-nunciante, e as referidas joiaa poderão1 ser vistas desdo o dia 11.

Sicnal tle 20 o!o.

ELIXIR DE NOGUEIRA

' •»•» tmrtmuÊQ

" Í * I
of gi
" ? • a
£ M ? «ae ac e- §ifl t» c Si
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W * BL o -o

:-Sii
GRAIOE 0EPURAT1V0 00 S&NOOE

I EXCiTAÇÕES NERVOSAS!
j a, DORES ENXAQUECA8, INSOalNM, mt)
1 a-af.»»^156'1'1**-2-*8» -PAtWTAÇOBS. '
| CONVULSÕES DAS CRIANÇAS E TODASAS MOLÉSTIAS NERVOSAS

ALLIVIADAS E CURADAS MaO .

IRÍBROiVUJRfT!
Km ps)iiiaJt«ravel, lnslantaiiuuiiiiiiile solúvel Inu momentod« tomal-on'uni liquido qualquer *

(tufusio do tilw, água assucurada, etc.) P
Dosagamfaotí.coníeroaçáoinae/intaaJJ

1Phai-maciadoO!OiaON,»?,fl.Co*-Héf9iiJPAHIS||,-• • «m Icdií is Ptiúúiulu. 9 5

LEILÃO DE PENHORES
Lpilão em 14 de dezembro de 1920
GUIMARÃES & SANSEVERIN0

5 Travessa tio Theatro 5
/ is- - • -.

1-A Rna Luiz de Camões 1-A -
das cautelas vencidas, podendo ser
reformadas ou -resgatadas até a hora
do leilão.

Vondem-sè um piano allemão, -M^J^. a*Cwll aêWiWtaa ->C"
quasi novo, um violino, para prinol- \\ Í^SBWr^R*»-^'* m v*»'«t
piante e um bandolim hespanhol. 5 ÚmVtir& íW (-•*' ~'**amWmÊm

 Barão de Mesquita 843. v" • -í; ^Ste ->' 
'l,*~^'mmmXm^''i£'^.

. AUTO-CAMSNHÕES Íl^^S^^^ta

IVI. HILPERT A O? H
WM HrTixa cia Alfândega, 99. Gaia:*» 202G fi

¦»¦¦¦ —_— ^^^^^^^B^*|^"**"*^**^****^^'**WI*^**^*^W

wmimmoB I
aSBà-^P^ ^¦SBBã*BTsMBaBBaBBaaaaaaaaaV. ÀoM fl ' fll*a& ^TH(*Tl***S,*fla»v ^r!m\. ' Hl

^r NAjrj fl^ ^^ fl fl

OLHO I I

A' venda nas principaes
WM casas importadoras

do Brasil

Hexagon Sewing Machine
Company
^MAA^^M<aaAIU

mm HIO BRANCO 109
(Caixa postai 1.294)

RIODB sTiA-lSTEIIÍO

A'S RESPEITÁVEIS FAMÍLIAS
OPPORTUNIDADE UDICA PARA 0 NATAL

Vendem-se a varejo bellissimos brinquedos, como:
grandes automóveis, trens, animaes,

carros de assento, cavallos, etc., a preços de fabrica
altamente reduzidos.

RUA VISCONDE DE ITABORAHY 47, 1" andar
Moveis a prestações

Quem quizer comprar movbls ba-rfatis: mos, devo visitar a CASASION, â rua Senador Euzeblo na 117.111 i 121. Telephone n. 6.2C\ Norle.

Moveis a prestações
visitem o grande "stock" de mo.

rela da Casa Sion. Rua da Cariocan. 39. Entrega na 1* preatacOo, 20 "li
Telephone 6.686 Central.

^a*aJMas*sajaMs*saMs»a*sa*sjaTa^^ •*»

l" UWt^f^Srf^^rn^^^mr^gmt^tmiimti^mjfSt^t^,-»-*

Cera para assoalho
A 4$, figua-raz a 2J900, oleo a

1U800 e álvaláde a 1$800, nã rua
de S. Pedro n. ISO. Tel. N. 4810.

Trocam-se jóias
Compram-se, vendem-se ». concer-

tam-se, ná joalheria, A Turmallná,
rua Urug-iinyaiia n. 222. Tol. Norte
3418.

8 Como en eston Como
m^ÊmmWtmtimWmtmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm^iaaMmaWat

II IIRiriDII II Tllll
ü Sr. Antônio tonía d» Silva, conceituado negociratt em S. SebiisMão, en-thnsit.-iiii.do com os Ofitimos remlíádoi eo)li'\Aoa com o uso du - PE1TOKALDEANiiUo PISLüTKNSK, — dignpu-si t-nviar ao deiiositano geral o seguinte atlestado:. . • . ..
"Attesto, em bciinücio' de todos, que-toiiho usado e com o mi-lhor rosultudò

po-siV'1, o iioiloroso-1'lílTOIUL, DK ANGICC-PELOTKNSli, - lormiila dohábil iiharmacoiuioo Sr. Domingo» da Silva Pioto, e prepar.do na .ici*.ditada dro-
gnri.l .Io Sr. Eduurdo Cândido Siqueira, do Peloiiií, comr» có|isii|iíicpi'*j; tosios,bronehites, elo., e por est/r satisfüitisiimo com a cura táo pruiuj.ia por esw eiiie-izremédio, f-ço a presonto declorayão as-iguando-a. -.

D. Pedrito, 7 de junho de 190?,
Antônio Correu da Silva.»

--¦¦'--'---•--•-•-¦-'aA-AAA-*-'!-.)'-'-^^

O PEITOIÍÀL DE ANGICO PELOTENSE, verdadeiro especifico das ossos-bwnchres, resfrindos, rouquilõ-n, calharmos do, pulmõ.s, tysica, uo começo,aalic-se a venda i ni todas as ph-irmacias o dr-gurias e nas casas que vendem .Irogns
P*ri0,.M»"'rt,0,"aC,,rap'Uhil* l,iu«l» «-"i»0»- &% semp o u vciduileiroPEUUUAL ÜE ANGICO PEI.OTEISSE

DEPOSITO GERAL

Drogaria de Eduardo C. Sequeira—PELOTAS
cn estava a <pi un -o róg o f.ivor de oiidereyar m attestfdoi para sereia publicados.

BSSillataèit-a -¦¦ ¦ *ê***á ¦¦-¦ —i*irm

LOTERIA BO ESTADO BO RIO
Systema de urnas e cspheras - Fiscalizada pelo(inverno do Estudo
Exti-acçòes-ás 13 horas
VBNDE-SB EM TODA P^UITB /

Depois de amanbA sexta-feira

20:000$ 15:000$
IaVTElHO, l$f200 - VEIO, 600 BÉ1S

Concessionária COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE
Kua Visconde do Rio Branco 499 —NITHEROY

'ãníè/mo
0Rei dos -"Sabonete:
# // Gúiírvv.ríi.1

'0/

o

Hl?LOTERIA BO RIO GRA1E BO SÜL
Unica que distribuo 75 °/0 em premiosAMANHAI O O : O O O $ O O OInteiro. ... .iOSOOO | Décimo  3«O00LOTERIA DO NATAL.ísexta-foirá, £4 tlei dezembro de 1920l.ooo:ooo$ooo

CASA RIO GRANDE
AGENCU ÜE LOTE11US - AUeudea qualquei pedido debiiheies de luteria,PM*J..li*A & COELHOS-Caixa Postal a 160-Hu., Sache. 30-11.. de jane.r,.



¦¦•. * -fí .«^-"

Ó PAIZ--D0M1NG0,12 DE DEZEMBRO DE 1920 V

PARISA #0$$A «ORA BE PMIS- 1 KÓtfii^DAWE DE
; i DESOOKTO 1^ ES ^l^Sii^;---.

i enrn1!"!^?"^ variedade de artigos em/sttik neste importante estabeleci-
íâdas He KSÍ í,'£guez,a encontrará tamb em um lindo sortimento de novidades che-
umL»^e ^íiÍ,maraente' como seia,m •"«*** das principaes casas de modas em
Íôs oS a^os^Dasir ^ *" k^*8 Senh°raS! «Ml e *f

RUA DO
EU ERA ASSIM

V

Os Automóveis

V2& âJKjH"

CbeKuel « tto««. «^,»b1 aestm.

'C

^H fejj8jPjjCflp

Ms^vi
.Vsu*í^!^"Vr

£? ™ líM*'^ ')Blü l''"«rtii»Oe...io ItOstorl* d» Prado. u unujs uadeta.o ,ei,iediu.uu«itu u**»w,*ruf,el.He»i wiliu., rutiqoolai- Ve^fiUMia*» ; 
'

Consegui Uear asslmi

CoirajpietiRrra.eiite ourado e bonito
HOAUItlO l>u PKAOü-Vidro 5i$0üü

üii> > depositário»: Araújo Freitas) A U.- Uua dou Ourivt%88-8. Pedro,. 100
tm~ — "Anti-Febril

AGÜA INGLEZA BiTTEífCOüBT i
é útil na convalescença das moléstia»acudas, como tônico e estomacal

FflHRnflÇlfl BITTENCOURT
111, RUA ÜRUGUAYAiSA, lll^

Natal e
Wno Bom

paraíso das
crianças

SortHijentó completo de

projn^ioi, paliai as &síag

Natal e knnohm
Emoyaes para racsa-

nascidos e baptlzados

R. 7 Setembro 134
telçp, Ci fi3t:;''• ;v;

Rio de Janeiro

CAl^KTKIRA
BRAÜ5IJ^E5IRA

PATENTE N.
5tt«a BIICS"

Álvaro de (lastro Carvalho
UIO Wt lAJSKIBO

QUALQUER
férragista intelligente
dirá a V. Ex. que esta é

A MELHOR MACHINA
para fazer o melhor café

EM 3 MINUTOS

FAKklCAi

Ih I. Iié (i«fa, fi
TELEPHüNE VILLA 1347

RIO DE JANEIRO

j o -4 chiaras ¦. n. 2 - 9 chica-as A' venda em toda a«. 1-6 Cbicaras ! N. 3 ~ 12 Cblcaras v w*"** **
N. 4 - 16 Chicaras parte

tofiftMvVwm\iwmm»immmnmnmmt rfl^finrbvflfliiManni!

A CURA DA ARTERIO-SCLEROSE
A CORA DOS REOMÁflSMOS
A CURA DArfiQTTA, ECZEMAS E BERPES
A CURA de COLICAS HEPATICAS e NEPHRÍTICAS
CYSTITES,CATARRH05 PABEXIGA, ETC.

Sempre que os oigíiiiismos aftcctarloa•porestas doenças sejahi susceptíveis delestabeleelmento bbiéí», V

| CURA RADICAL, COMPLETA É PARA SEMPRE
usando o mais poderoso eliminaclor doaeido urico e estimulante da actividadeheuatica e da actividade renal, o

Dieycletiis.lnglezas, últimos modelos de luso, para homens6ienliora.se crianças. •
Aeee.ssorins cm geral.Peçam propostas ú CASA IIAIII. EY
RICARDO SILVA & O.Rua cio Ca.tt&-t*s n.. l£d@

illtl UK JA.NEIKO

REMÉDIO DE SABOR DOCE E 01URETICO SUAVE
Muito eittcáz iiíih (loeüçit8 Uoh Kiits, Bexiga.Urtilrii e ligntin

O Pipératol •»"»»'» i;g?^"fô.noidü «K•V •- UttAl'08 e OXALAT08
O Pipératol l,mPa °9 íUi$ « i"iuaüo « M ar.
O Pioératol AMACU A!? aimkiuase evita a
A «• . : OHKSII>Al>e
O PiperatOl oura ° Uei«Ju »r«queute de urinar.

O PÍDératOl cur° " .'rn,av'au u '«"animaeão da bexiga

O PÍDÉratol ieiidc um medicamtíntu em (tfnna liquido." w* ,» uiiioa rueioual, nau eoiiti-m u-ejearliuiiin'w
de a .dl j, iiuíii j.s ..cnlo» citricu e lurtariou, ooui que sao feitos
codo« jü griinuludu- i|iie i« desnnum :i, cura do nrtbntiani^, doa
quaes u dosagom é sempre duvidosa. .'. ¦*. ¦'"

Nu PiPÊKAiOL a maieri» jotiva aohn-se pèrieitameuteilníulv:da, Sdiido, poi.isso, o reinadio m.iis be.u doaciulu b tule-
ra.lo, pois que d.i vida uo ÜSlOMAüO. AOS U1NS. AO CO-
UAOAO li AO CICKKUKO.

rórniula do Tlpératol::-
UUOTKOP1NA
Pll'KUAS5INA
AUiÜU HKNZOJCO E 03 BENS5OAT0S.
ULltill IOL
KA1UAC10 DE 1'ICUI.......
EXTUACTO DE ABACATEIBO .-

Cada colher de
«opa oootém 0,50
d oi ia alistara è
mais 1 a' c. de
cada extracto.

^gf^*!—i— i mjp* — «««mmmimLísm

>rr

lOfÉ
FABB1CA DE MALAS B OBJBCTOS DE ?IMB

devimee
tapeça-
ria. Baralhos d. 39 parj

.Ppçker
n. -12 para

Baccarai

íleaès para cima e
bai<o de mesa,
para ferrar laias,
-' piateloira*! Pais Foot-balls e

mais artigos
oara sports

/tapetes de p8llucla>
capachos e
passaüelras. KvIMlS

e artigos
para colle-
giaes.

' Segura Campos & G.
84, RUA SETE DE SETEMBRO.

i&dilti- A v» nula « ciuuçaives uiasi
84

A «ssoeiaeao destes princípios actúa de umaiõriua 11111110 mais eflicaz do que eada um dos com-
, poneutes tomados separadamente..

O PlDératol u,!l,ul,'e u llclJ«' urioo oomo a ogna'(""""" quente dissuive u ussuóàr.
O PiÕérãtòr t0ínaoíiu ac,aa ° uriaa É nm eicellente" dUsolveate dos pnuspbalus,
O PÍDérâtol M0* 0!UOS'Ue oalüarro vesicíl actüa -loonn,aiialgésico e aatipaaiuodico.
O PÍDératol a.. b«ne,>co para a doença dos RINS,riHCiaiUI flUADO, COBACAOto4;EUEBUO..
O Pipératol ^èmlí?A w CÜKAVA0 9 as ^
O PiDératol 1 ° au.ico remedio poderoso para a curado irtliritismu.

PREÇO DE CADA VIDRO 5$00O
Venda em todas as pharmaclas« drogarias

GRANADO & C.-RUÁ r de março, 41

VA R E JIS
COMPANHIA DE SEGUROS TERRESiVeSEMARITIMOS

rXJKrÍDAX>A EM 188'?
Capital  1.0OÕ:O0O$000

DEPOSITO NO THESOUItO FEDERAI. SOOiOtMISOOO
Àutoriíado u futicciptiàr por carta patente iiiscripti ua Bupeífiiwii.ieoéiá ,ie Sptfnm,Terrestres e MariUmos, de accordu com o decretou. 1.270, de 11) do de«einl,ro do1U0I

. SEGURA :
Prédios, estabel.e n.cntos commereiae,, tabn.a^.o ncinas, mo. ei, o -u.lo que oo,„i..„em valores torresire, . aceita riscos ,ubre ca,eo= de eiíiliàreáY-oe, iíletõadori^ .eBeilos do coimiieicid muritimo o Uuvtui, bem com^ JuWÂ '$Zrt ?' ''0'"-r">
Dütricto feder:,,, bens alheios, de qualque, ^«^«^íÇS^gíSg:: <\1
«pol.oes o outros títulos de renda, de acord. com o, 

"ò„° "s-"^, "
37, rua Primeiro de Março, 37 — Entre Bi.aiio! Iniriv

KISSEL
.! ; i

iiâo são autemoveis commuris; são verdadeiras obres
Áustria automoblll.tíca méderne. São, sem exagero, os

ioxeoses o eoderosos carros «uo apparecerem no

de arte da In.
mais elegantes,
mercado.

'.i 
.. D

t .j. n^m

; Bepvcteataattt ftraw pera a Braiil:
Ci*. TnaMtJt«àlM n«lat<»> dt Cammercie Líà.

Rua Vlsoonde d* Itaborahr, 47
Gaixa Postal 1.131 1«L». 888

quer, «onorrliea. O fabricante ga^nta: o seu resultado tll nrovat rZ

SEILIS DE CORREIO
Preços sem competeacia

Catáloej trtUs i fruci
Rentetiaa para escolha . .

PÕULAIN FRÈRES
ü, Rne de Hanbetige — PAPUB

Telephone .- JSorte 1003
N.3Q

Caixa postal 1.096
RIO DE JANEIRO

liii^itàdores de todos os typos de macbinistiios
Maohinas para fabrioação de meias ^AfoQiilnAs para malharia - Maohinas parafabricação de Celo ~ Serra» automáticas-Material para estradas d© Ferro

IMPLilMENTOS PARA AGRICULTURA
STOCK PERMANENTE:

FITA-- 3^EA.O-A.OOS - C3-XJI3STDASTBS TR^KTS-PORTAyBIS-MOTORES - BOMBAS, ETC., BTO.

VEDB ESTE AEQOPLANO
1 OLHAI SUA HELICE DIANTEIRA

im-

?/^

sTRAMSIA1

k%r>

!s-'*>"-,çr-:T>v'.
*-, •, *"*^**,''

r

£MÍ«RBir.t.

í^SH

õu^a^SlIS^ièjI?0 t B^<tó»«*a-^8eínpre acima destas tiias
riterêtc ifezosrfe eátomago; Nanseíis, Uastralgia, Ente-

....>v.»:»l"5«",»*rt»>v.-V»'»! -• ¦ .;.y.*i4v*»

O aso do oarvno^to Belloc em pó oueni pasüllios basta etlectivumeule paracura» dentro db alguus dias as doeiieasde estíiiiago/orcsníi. ai niá» flutigãsre
. as mais rebalile». a -qualquer outro re-

mediou 1'roduí-tuma senwiyíO' «gra-
. dayel no «stt mago,,d:i uppctitr, acco-

lera a 'digestão e faz dusr.pparuci-r pprisái. de <einr«. L' iilicranu éoiurav
pesu^ uo tfsu niagu ilcpoH' daf retei-"ôcs, as Binai|iieci»> pç^y niiüiies. de

inSs digestões,-anotos, o todas as «f-
fécvóas úervosas do' estômago "é dosiiitestiiiue. ¦':}'-¦•

l*fi — O meiu «uaíí simples de to-
mar } pó cre carTüo.de Ueiloc é uiluil-o
num . oo|Ki. de ,;aj{ua, pura un assuca-
rrda,' quo se • bebe á vontade,'de umaju mais rases. Dóse-t- uma- on duas
çoliiere» do sopa depois -de cada re-f'tiyâo.

Pastillias Belloc — As pessoas

qne o prefetem podarão tomar « Car-vao de Balloo sob a fôrma da Pai-tilhas iiolloc. Dose: uma ou duas pau-tiloas de|wis de cada rufeicâo e todasos eerosque a dor-*i mauii'e«e.-.üb-ter-se-bao os mesmos efluitos <jue como pó e uma cura mio menos certa.
f^íta |>ôr tw pasúlbas ua boca, doi-

lal-üs desmanohar.sB a sagulir a «a-lira.
A' veudu jiu todas as pbarmaoias.
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BANCi MCNUL ULTRAMARINO
SEDU EM LISBOA 1'OSU«IDO EM 1861

BANCO EMISSOR E CAIXA DE ESTAOO «AS COLÔNIAS PORTUGUEZAS

Únicos agentes no Brasil e colônias portuguezas dos se- •

guintes grandes bancos inglezes:

London County Westminster & Parr's
Bank, Royal Bank of Scotland ^

••.' ¦ 
'¦¦ ¦.'..;¦'¦• 

¦ 
'¦*!'¦"

-• y yy
Colonial Bank ;\

Contas correntes limitadas a toros ^
de 4 o/.

(Caderneta com talão de cheques)

JÓIAS unas, objectos de ouro, prata
e fantasia de gosto, na impor-
tancia de 350$, a prestações
di 5$000 semanais. *k&$

os?*

•¦nteute n. G9

Bortclos próprios

RUA DO OUVIDOR 143
Telephone, Norte, n. 6.280

JOALHERIA AGUIAR
Esta casa não tem agentes nem filiaes

Cora assignaturas de distinetas senhoras e
cavalheiros, de famílias do inalo elevado des-
taque social, qac multo nos honram, os "Olubs
Aguiar" aio organizados com 200 socios cida
club, sorteados cm. 70 semanas,

Resultado dos sorteios de hoje
1« OIjTJB—«Foi Bortendo o n. 77.
a» OIiUB—¦ Foi sorteado b n. 178.
g« CLUB—- Foi sorteado o n. 105.
4° OÍjUB —Foi Bortèado o n. 4Q.
Co CLUB — Foi sorteado o n. 82.

Kio do Janeiro, 6 dc dezembro de 102Ò.
O fiscal do governo Br. llosantiali io Oliveira.

Sccebem-sc assignaturas para o 0° club.

J. FEBEIItA DE AGUIAR,

í THEATRO RECREIO Ij
ElVrf.F>£UE3aZA. ¦JÍ.-&iJE*.&3V>SX3ArX'A.r*.IA. H.A.1STC3-E3 £_. cSc G

EUR
llflf

OE IlíHAME

DEPURA

FORTALECE

ENGORDA

Pelas chagas
de Christo

Uma senhora! do idade, doente,
sem poder trabalhar, estando quasi
cega do catarata om ambas a.*a vis-
tas e sem ter meios para se sustei*,*
tar, pedo ils pessoas caridosas, pela
Sagrada Paixão o Morto de Nosso
Senhor Je.sus Christo, uma esmola,
quo Deus a todos recompensará; íl
rua Chlchorro n, 47, casa ia. A'
villa Moraes, Catumby, ou na reda-
cção, quo recebera qualquer esmola.

á&^M*.

TINTURARIA UÜILflERME TELL
79**Rua do 0uvidor--7&

ANTIGO -4LT
Única tinturaria diplomada
uu Uio da Janeiro, uo Brasil o em pai-
jstrauguiro.

Casa urgente
Precisa-se com dois quartos, duas

salas, tanque e quintal, atê 150?.
Pôde ser Mangue, Mattoso, S. Chrl-
stòvão ou Andarahy. Perto de bon-'de. Resposta, por escripto, "para a
pharmacia Souza, Barão de Mesqul-
ta 4G4. Tel. V.4059.

Ao coração de ouro
5 RUA HADDOCK LOBO s

Este antigo e conceituado estabele-
cimento previne ao- seus, amigos e
freguezes que tem sempre om ra»
riado torünieuto de irias de oaro de
lei, cum e «em brilhamos, que rende
por preços barátissinios.

Relógios ios principaes fabricantes
Objootos da prata e tautasia. Coa*

oerta juias e relógios com perfeição
e garantia.

Compra ouro, prata 0 brilhantes,

A. B. de Almeida

Quer comprar ?
ou vender Jóias de todos os valo-
res, sem receio de ser enganado? Vá
a Joalheria Valentim, á rua Gon-
çalves Dias n. 37, telephone 904-
Central.

QUEDA, 
OASPA, CABELLOS

BRANCOS—A loção Juve...
qua; será tamem! 8a maravilha;
Gonçalves Dias n. 59 (Drogaria
A. Gesteira & C).

TEMPORADA DE VERÃO
GRANDE COMPANHIA NACIONAL DE OPERETAS E REVISTAS

í\'s 8 3/4 )::( ESPEÇTACULOS POR SESSÕES )::( A's 9 3/4
HsrA.Ua-TJKAÇíA.0 - ESTRÉA " IlTAUGtJBAÇAO

Sexta-feira, 17 de dezembro de 1920
V>JVVVVVVVXAJ>^^ *+tjs++++***4S*t**é*f*f*++^

Actrizes FILOMENA LIMA e ZÁZÂ SOARES
Leda Vieira, Zézé Cabral, Licticia Flora, Margarida Velloso, Rosa Alves, Célia Zenote, Julia de
Oliveira, Adelina Marques. ACTORES: João dê Deus, Lino Ribeiro, João Martins, J. Lou-
reiro, Teixeira Bastos, Octavio Rangel, Pezzi, Raul Gonçalves, Mario Barreto e Osvaldo Novaes

Director de scena e ensaiador, Octavio Rangel, Ponto, Alberico Mello.
Contra-regra, Antonio Noro. Machinista, A. Mello.

Direcção rausical cio maestro Soriano Robert
yytlf*ij*tj*)j*gvv/V*uV^

A estréa da companhia será cnm a grandiosa revista em dois actos, sete quadros e duas
deslumbrantes apotlieoses, original de CARDOSO Dif. MlfiNKZJtíJS», C,AKJLOS BIT1M2JN.

COUKT e RÜ.GO BAKIíOS, musica, parte original c parte compilada pelo.
7, maestro ©Ot-MAJSO J-?OJ3LiK'lv

S A BOMBA ARREBENTA ¦ ¦ II
y-t^V^V**^***!^**,**^^-,^

Maravilhosos e deslumbrantes scena-
rios de Jayme Silva e Mario Tullio

Luxuoso Guarda Rotipa confeccionado por Al-
fredo Mifranda sob figurinos de,Mareio Nery

iJVVVUVVVVVVVVVV'**'*.*!* * m *i" * ** *s^****i****i*************J***^m^*^A~*^m**,>

IVXJl^iEJnÓiS IDE3 ATTRAGQÓES
•^AAAAA^v^AA^v^^^*vvvv^A>^»vvvvs^^

Yara e Del Mastro
Danças clássicas e acrobaticas

de salão
.y^QV^VVMVVVVVV^^i^V^-^^^-^^-^-^^^^A^^An^^flftf

•»'SAA/*VV^.»VN^^*«*^'^^V^*t"^»*^*^^^«^*^*^>^»^«^^A/VVN^/V/S/VSí«*-^

A Trahsittonf ana
Rainha do Fado

Brilhante cançonetista e fadista
portugueza

'<i*iA<Í'-*/^>I*^*WM*'i**VVVlV^>VV^

•>/>(»^^«AA^^A/>«AArtAA«r*^>AAAA^AAAA(',>tA^<**NAAAAAAAA«*^

Les Demos
Bailes clássicos - Danças modernas,

á transformações

24 - FORMOSAS ENSEMBLISTAS E BAILARINAS - 24
fitiilnc fine niiarlr-nQ ria muleta.. '°> ^m honra à S. M. o Dollar; 2°, Ratoeira moderna; 3', Fitas á treslllUIUb UÜ5 quauiUd ua ICVIôld«por dois; 4^ (Apotheose) Aviação Nacional; 5', Escola de Corte...;

6°, 0 despertar do patriotismo; 7<\ 0«Centenário do Brasil (apotheose).
^t*(>*v*vvvv**s(*vvv*****VV-*-**'^'»****%***^^

PKEÇOt-i — Frizas e camarotes, i5S; cadeiras de Lí, 3§; cadeiras de ií, 2$; galerias, 1$5.H); geral, 1$ .O *

i**^a^***n/**V**SaVWiMV^^

tiliO pou.i, preferido
das famílias

Proprietário!
,1. II. STAFFA.

Companhia Alexandre Azevedo
; '**'VV\**VVVV,'*»*^*V>r'*^^^VV%A**^VV**'VVVVVVV*VV\*>V-^

VE»J?li-RAI, ÁS íí HOKAS

HOJE - A's 73|4 e 9 3|4 - HOJE
R6pi'csentnçõés da comedia burl esca, cm tres actos, original de GON-

ZAIÍBZ DEL TORI o ANDR E' DE IA ¦ PRATA, - traducção «
adaptação de REGO BARROS:

ARTISTAS : Alexandre Azeredo — Augusto Annibal — José
Soares — Gervãsio — Juditli lio drigues — Davlna Fraga — 1'alinyra
Silva — Pepita de Abreu — liiicliula Lopes.

Énscehaçjio Ue ALEXANUIl K AZiEVEDO — Mobllarlo da Casa
Nunes, rua da Carioca, n. «5.

Amanhã — lionelicio tio netui- Uervmiu CuuiirirHcs.
Terça-leini, 14 —FESTA l>A FLÓIt —1? ríprWaiitnsáo da peça BOWAS

DE t)l KU, origiual do Simot-s Coulho.
•^SC«(àttíS{Xa«SM^^

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário: W. MOCCHI — Temporada official de 1920

ÍÍPMHÍÍ HESPANHülIlÊliiiis
::: ERNESTO VILCHES :::

Sabbado 18 do Setembro

::::::::::: ESTRÉA::;::::::::
com a peça, em tres actos, de FRANCIS DE CR0ISSET

BMIÜPi
Na bilheteria cio Theatro (lado da Avenida) acha-se aberta a

assignatura para seis recitas, aos seguintes preços:
Frizas c* camarotes de IV 40 $; camarotes do 2', 15$; poltronas,

10$; balcões A e B, 5$, e balcões outras filas, 4$000.

Companhia Brasil Cinemalograplilca
N^AA^AA^VVVVVVV^^V^^VV>i>NAA/V^VVV\*%r*NA«%*'

P» LA IJLTiAiA Vií,Z-u«je
- ESTE PttOtiR.iAMftlA
MARAVILHOSO E BELLO

ALMAS LEVANTENAS
Drama poderoso. Romance magnl-

fico, em que o enredo, o desenrolar,
as scenas, . tudo é iiovo, esquisito,
fino, delicado...

í Producção extra da fabrica GAU-
MONT. ' 

**¦ 

Apresentação do"

Mlle. SÉVÉ
MUTT e .rEEE admiráveis em

VIOLINO DESAFINADO
e o ultimo numero do GAUMONT-
ACTUALIDADES. i

A pedido — S» na matinée —
CIIAIII.ES CHAPLI,\ cm VIDA DE
CACIIOIIIIO. . .
<,>>*nAAr>AiMM*M*MA^M^(.«'i^^*^r^^^*'^'-t^>At'^^»V

AMAAIIÀ -0 4* episódio de BAH-
KAIIA'S, - O film documciiliirlo
PED1IU II, c. a pedido, reprtire-
mus IIOMHUO A UMAS ! por (ll\lt*
ME CliAPI.l>\.

THEATROS DA EMPREZA JOcE LOURüIkü
*^*A^SAAi«N/V%A->VVVV<VVVSA/VVV^A/Si*^^*^^

PâLACIO THEATRO
AM*VV\íV>íVi/VN>^,»AíVVV,*»V,*^^*VVVVVVVV |

Companhia Pi rtiigueza de
Operetas

SATANELLA-AMARANTE
Direcção musical do maestro

WEXCESLaO l»IXTO
Unir A's ai|2, VESPERAL 11/1 irnUJL e á noite, ás 8 3|4 nUJt

A opereta em tres aelos

Perfeito
A opereta (pie durante 3 horas

faz rir o.s espectadores
. mais soriiiiibatieos

Dinuh - LIJI/A SATAi\EI.I.A
Durand-ESTEVÃO AMAUAYIE
^*M)V«*MA*\AÀM*M*^*>t^^^^ki^WVVW

Aiuanií.i — Ultima reprjsautnçiio d
O AMOK l>i:itI'EHO.

Ter.;* -feira, 14 — João Katao.

THEATRO REPUBLICA
VVV»VV\AiiVV\***-*VNArA^VVVV\>^*>»-»*^^V,^íV\'

Companliia Portugueza de operetas
CREMILDA DE OLIVEIRA

ie quo fàzeni (iuríe liaria Abran-
cbes a Almeida Cruz

Grande orebc.çtrii sob a direcção
do maestro Assis Pacheco

SftA*WVW

T A's 3 l|í, VESPERAL
Lc á noite, ás 8 l|i
Lltimus representações

da ipereta om ires actua

intsi Jo li uni
1'rou-lroii — Cill< Mtl.DA DE

UEIVEIHA
Brilhante di-seiftpenho de lodi* a companhia
*^»^^A/^A^^-*^*^^^>^**,**^>^»>*..**^^^*^^>^^^f>»v^^^¦*^^¦»^•^^vv»

AMANHÃ —10? rcei a do a*-,si«nii-
iur — Sonho d„ valha. A seguir—Moinhos que cantam. (N-Jvidado
para o Kiu)

l»«Itr,»na, 6SOOD.
VyttAA-^A-^AAA^A*!^*^ ** *y **t.|*,^^Jiy**^,«)^«^**M**^-*v**<-^*^^

i:illi,-i.:s u veu la M,3 billioL-tiiia ,1 s théJtro* i a- 10 h.jraa ,-m iliaiiM.

•íl

;i

HOJE
POLA NEGRI (A Dominador a

Ultimo dia deste suecesso unico e sem piecedente — A mais
popular das estrellas do cinema — A rainha da arte e do gesto:

CMEfTfl CENTRAL
Av. Kio Brânon 1G8 - T. 4218 - lOmpic**,! "PI\'F1T,D"

HOJE
POLA NEGRI

(A DOMINADORA)
so apresenta cm mais uma modalidade do seu talento rte comediante!

COIND
Cinco actos, cm que a•fituniraiitu estrella. num elegante "travesti",

coiiunctte as mais infantis dlabruias. 1IAIIUY IdKTKF:, o galã pielVrldo
da genial actriz, toma parte no desempenho do "lilm".

- Completa o progranima — SEULVNA MKSSTEIt, n. 17, iiiforniaçiies mundlaes.
Amanhã—(Jm tiJm em quo so diàuuto uma tlmsu da mais aita rduvaueiii, tíANtJUKDi*. LADUÃO.. Um ciso om

que a transfusão do.aaugiio coutribuo. pura a iufcliuitlade do' uma jòvén. Um lilm soiomiüco, q'io dediianios aos
iiu-dicos brartii iro.1

BREVE — O C05EWISSA RIO DE POMCIA — Comédia dc coslumed portuguozes, de autoria do
immortal Gervãsio Ijobato. PRÓXIMA SEMANA—MACISTE CONTRA A MORTE. .

THEATROS DA EMPREZA PASCHOAL SEGRETO - flirecçàq: Joao segreto
-Ar^r>W*>*M*^*^*^^^*/*^*^A>VV^^VVVVVVVV****^VV¥VVVVV^^

tiraml» ('ümpanhia Naciunal «lo 0|i«ji«<ias r Molutlrama- igouuro tio ihautro
CliatolBl, «Io 1'aris) - Diroc«;áo ariis«ioa do KDUA1CUO Vil';IRA — K«-
yuiite da orchuslra,' 1'àuiinu SaorániAutV.

HOJE -:- DU'A$ »IBÍÍSQ.I0.!S -:-
A.,e* T C5/-*.© í=í C5í-4

A opereta victoriosa em Ires actos

HOJE

111 Ul

IJ
A's aa ri ia tvr»,-tTtixé<£*

i||
Cirande suecesso da meninn que qu,-r casar e d» rpaz que

nüo quer'cítsar, do aehaullour» periiostie» c dn criadinha
«nevrosan, do avuniburcadoe apaixonado e da noivinha sacri-
fieada, d» offlciwl de niarinlia esquecido e da nvózinliu salva
dora, d» dr. «Muito bem dieto» c dus * aliii«,la,linli:,s c melin-
dros-as».

CINEMA MODERNO - tó^^lf SS o a casa
EBIOS (13? o I*)'.')

AA*M*>>^*VWV*t*<^^A*^A*M^r>*MAA^>tMA**^AMA*^^r^^WV^

THEATRO CAliLÓS GOMES

Cunipanliia Nauiuual fundada um
S. JOSE'

de julho de 1911 - Direcção artística de ISIDRO NUNES- ReijBtitt* da orchestra, BENTO M0S8UHUNGA
Tres sessões-A's 7,8 3 4 e 1012 H

A's 21|2-Matinée
A rôvi-ui quend, ,ias famílias, originaL «ios autoioi d.i niu.ia CAKI.ÜSBETTKNCODKT «-CAl.uOáO Dl*. MKNISZKS, ni*sioa de BlNHO

^^^^^^^^^^^^^^^LFVVWVWWA^^^^'^^^'Vv*- 

>^AAAAfVS^AA^t-VVW\

QUEM E BOM JA NASCE FEITO
coni o seu quadro novo de **rnud« liil.niilade

O CAFÉ' OO PtNTÕ
2^? 

°y f£È 11 Pessoas assistiram, até hon
^onn„,J*^,..„.Jf.^T; ^"^ tem* ás suas representações |

A SKGÜlR-x si A.\*,Aú!^iitü8, burleta eJ.Miránda, •
music» do L'uuIíito Saciamouto. ,, ¦.

^V*A^VWWVA*W*AV>/

^i?i ?V*^Í'í-^ií^«í -^«'."^i1"-" ^ dVaWiis^^iiieaiíis», dirigida pelo aoor Marzullo. db

OIBMEIVIA OSUVBVIRIA
Rua Visconde do Rio Draneo n. 53 Telephone, Central, n. 5.857

110.110 — UM NOVO' PROGRA-MJrjA, DE INCONTESTÁVEL SUC-
CESSO ! — HOJE

Apresentado pela famosa FOX FILM, exhiblmos um drama sen-
sàcional, interpretando pelo extraordinário rival de TOM MIX:

BUCKJONNES
perfeito "caw-boy" e adestrado cavalleiro, magnifico em

LENDA TORTUOSA
Cinco partes estupendas, repletas de ousadas proezas e auda-

ciosos feitos de valentia e corag cnu!
• •*A**'VA-*AS-*^'->N/V1'--*"''

No mesmo programma, em continuação, dois novos episódios da
monumental serio

CINEMA IDEAL
l^A^Ai!>^^*M«V>Ai^r>AAAA*V>A^r>*^*^AiMA*^^*>>*MAr^^

HOJE — Num só programma duas obras de inexcedivel valor! — HOJE
Da grande FOX FILM apresentamos um trabalho originalíssimo, extraído do unico romance, que,

para a cinematographía, escreveu o notável estadista *

O-OI-EMEISSOBAU
(O celebre tig,*re> cie França)

Um bellissimo romance de amai*, desenvolvido, ádmiravelmente, sobre um bem detalhado enredo,
cujo thema 6 demonstrar a forca Indestructlvel do verdadeiro amor!. .. Vencera, sempr

O IVIAIS FORTE
Tres partes agradabilissimas, luxuosamente en sce na das, :e impec cavòl descnipenlio, como o são

sempre as grandes producçoes da famosa FOX.
No mesmo programma uin "film" sensacional, .interpretado pelo grande artista

o mais apreciável dos interpretes cia Insuperável Triangfc Film:

m******&******»**tmmmm

FOX-FILM
G. CLEMENCEAU

5 actos Fox Film
PATHE' NEWá

¦jy 
y% /** (**0TKf\ fWTrTPH M AT >>'r apreciável dos interpretes cia Insuperável Tlinngle Film:O rAtiu ii\rivivxN/\i-r j| ama-mb b desafiabbi o mttn.do

na qual sobresae a figura symp atliica e Insinuanto do ARXOLD
I>ALY, o famoso Justlno Ciarei dos Mysterios de Nova Xork.

3" episódio — O AMOR MO RTAL. Duas partes.
4» episódio — RICA OU PO »RI3 ? Luas partes.

A.ÍVI A SSt X-ÍÁ ¦— MANIA. Grande drama allemão, por Pola
Ncgri, cm seis actos. QUK RAP AZ, drama em seis actos por June
Caprlce, e CIUSPAS E FAÍSCAS , comedia, da PARAMOUNT, em dois
actos.

Cinco actos de extraordinárias emoções, desenrolados, magnífica moirte, sob o mais intenso c deli-cado dos enredos !

AH A i\ II À — Um progranima de suecesso ! Uma "reprise-' desejada—William Pttruiiin om
NO SKRTÃO AFRICANO, cinco p artes extra-sensaeionaes. 1IOMEJÍ.S AMARELOS, cinco actos «imocio-
nantes, pelos irmãos Kayara, e ainda SCENAS DA ROÇA, dois actos hilariantes da' inimitável .-Stinshiué.

HüJ ti —k-t unico thema de fini escri p o por — JtiuJir. \
GEORGES CLEMENCEAU

(O FAMOSO TIUHE Hlr. I «A \< V)
A FOX Fil M õéjHeguiu obt.ir peraiissão de trau pu, para a scena muda o

fe^Sl^Bl^'^^^ 
U° eSU,i-3la f r,,,i^". <l»«"o«au*.ua

C1NCU AUXos drt tecbtiioa, arahieutB c arte, dirigidos por II, a. WALSA :

O MAIS FORTE
Um romance do amor mais resistente do que o ago

1KM: PÔDE A Mj^OjJIIMA MULHER GüIAB 0 MB?
PATHE' NEAVS^Í. 8S

***<>^**»VW»VVVWVVvv>yvy

WÊ^ ^nX vista do ruidoso suecesso alcançadoWS" esta semana, daremos como extV.i, emmatinée e soirée, a jocos.i e inigualável bünsliinc
tVSACAQUICES
l>oia actos Sunsliine Fox Film

Segiuida-1'ciru — O gran.iB ac or iiaiuatico ÍRÁNK Küi-.NAN, nos 5 ac*."»Cin/as do Passado, ediçig Paih.- Núw Y rk.

'mfx


